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Organisationsbedömning av Unesco 2018 

 

Inledning 
 

Syftet med organisationsbedömningen 

Nya globala utmaningar och Agenda 2030 ställer stora krav på det multilaterala systemet och ger 

möjlighet att skapa ett starkare, mer sammanhållet system. Sverige ska verka för att stärka och 

effektivisera det multilaterala utvecklingssystemet för att uppnå bättre resultat.  

 

I regeringens Strategi för multilateral utvecklingspolitik (UD2017/21055/FN) anges att Sveriges 

arbete genom multilaterala organisationer ska bedrivas i syfte att uppnå största möjliga effekt för de 

utvecklingspolitiska målen och andra politiska målsättningar. Det svenska engagemanget ska också 

syfta till att stärka det multilaterala systemet som helhet. Samarbete och påverkansarbete gentemot 

multilaterala organisationer ska också vara samstämmigt och synergier mellan olika svenska aktörer 

ska eftersträvas. I syfte att uppnå dessa mål ska organisationer som Sverige samarbetar med 

bedömas på ett strukturerat sätt utifrån relevans och effektivitet. Organisationsbedömningarna ska 

både utgöra ett underlag för Sveriges fyraåriga samarbetsstrategier med de multilaterala 

organisationerna och utgöra utgångspunkt för fortsatt påverkan och policydialog. För samtliga 

mulitlaterala organisationer ser Sverige det som särskilt viktigt att arbetet med att resultat och 

kostnadseffektivitet, transparens, anti-korruption och ansvarsutkrävande fungerar. Slutsatserna i 

denna organisationsbedömning av Unescos utgör utgångspunkten för målen i Sveriges strategi för 

samarbete med Unesco 2018–2021. 

 

Utgångspunkter för organisationsbedömningen 

Den senaste organisationsbedömningen av Unesco genomfördes 2012. Sverige har sedan dess ökat 

sitt engagemang och inflytande i Unesco. Sverige mer än fyrdubblade sitt extrabudgetära stöd till 

Unesco för perioden 2014–2017. Sverige var också medlem i Unescos styrelse 2014–2017. Det ökade 

samarbetet med Unesco har lett till en större kunskap om organisationen vilket bidragit till ökade 

möjligheter att bedöma Unescos relevans för Sverige samt Unescos interna och externa effektivitet.  

Under perioden sedan 2012 har också flera viktiga beslut som rör Unescos utveckling tagits: I likhet 

med övriga FN-systemet har Unesco nu en fyraårig programperiod och en tvåårig budget. Unescos 

program 2018–2021 är också det första som har en tvåårig integrerad budget för de första två åren, 

dvs. medlemsavgifter och extrabudgetärt stöd är samlat i ett budgetdokument. Tidigare innehöll 

budgeten endast de medel som Unesco får i form av medlemsavgifter. Parallellt med detta, 

beslutades också att införa s.k. strukturerade finansieringsdialoger, som syftar till att tydliggöra 

organisationens prioriterade verksamhet och öka transparensen i givarsamordningen etc.  

Sedan 2012 har Unesco utvecklats trots de stora finansiella svårigheterna som är resultatet av att USA 

inte har betalat medlemsavgifter sedan 2011 som en följd av att Palestina valdes in som medlem i 

Unesco. De finansiella svårigheterna har lett till förenklingar och begränsningar av verksamheten 

vilket i vissa fall bidragit till att organisationens arbete har fokuserats. Dessvärre har det också lett till 

stora uppsägningar och svårigheter med att planera arbetet effektivt. 
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Den globala kontexten är också en annan nu än 2012. Sedan 2012 har Unesco förts närmare FN-

systemet, bland annat genom arbetet med Agenda 2030, och genom tätare samarbete mellan 

ledningen för olika FN-organ. Detta har också skett genom de resolutioner om kulturarv i krig och 

konflikt som antagits av FN:s säkerhetsråd och genom Unescos roll i FN:s handlingsplan för 

journalisters säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister. 

Unesco har tagit aktiv del i framtagandet av Agenda 2030 och bidrar direkt till inte mindre än nio av 

målen, med särskilt ansvar inom FN-systemet för mål 4 (utbildning). Utbildning har fått en central 

plats i den globala Agendan, vilket gör att Unescos relevans har ökat för en bred krets av 

medlemsländer.  
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Organisationens namn: Unesco 

Ansvarigt departement: Utbildningsdepartementet 

Mandat och huvudsaklig inriktning på verksamheten enligt organisationens strategiska 
styrdokument 
Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett fackorgan inom FN 
som bildades 1945. Sverige blev medlem 1950. Samarbetet med FN och övriga FN-organ 
samordnas via FN:s Ekonomiska och Sociala råd (ECOSOC). 
 
Organisationens uppdrag är att bidra till fredsbyggande, fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling 
och interkulturell dialog genom utbildning, vetenskap, kultur samt kommunikation och 
information.  
 
Unesco är en normativ organisation, vars roll är att vara en arena där medlemsländerna kan enas 
om principer som i vissa fall kan omvandlas till normativa instrument som rekommendationer och 
konventioner. Normativt arbete innebär också att bidra till fungerande modeller för att i praktiken 
genomföra principerna, i samarbete med den aktör som är ansvarig. Inte bara medlemsländer 
möts genom Unesco: organisationen har ovanligt stor möjlighet att föra samman experter från vitt 
skilda områden (Unescos ’convening power’) till expertmöten, arbetsgrupper eller globala 
konferenser. Enligt Unescos hemsida februari 2018 ordnas möten för experter kring finansiering av 
utbildningssystemen, biosfärprogrammet, integration av migranter i städer, demokratiska val, 
kvinnor i vetenskapen, geoparker och pressfrihet. Unesco ska också bidra till kapacitetsbyggande i 
sina medlemsländer genom programverksamhet, sammanställning av statistik, uppföljning av sina 
programverksamheter och spridning av goda exempel och genom att vara en katalysator för 
internationellt samarbete.1  

 
I Unescos övergripande åttaåriga strategi, Medium-Term Strategy 2014–2021, anges nio 
strategiska mål. Därutöver anges Afrika och jämställdhet som övergripande prioriteringar som ska 
genomsyra all verksamhet. 

 
Styrelseorgan, managementstruktur och svenskt deltagande 
Unescos högsta beslutande organ är generalkonferensen där representanter för medlemsländerna 
träffas vartannat år för att anta riktlinjer, program och budget, samt förrätta val av till exempel 
generaldirektör och medlemsstaters medlemskap i styrelser för diverse underorgan och program. 
Unescos verksamhet utgår från ett fyraårigt arbetsprogram (2018–2021). Budgeten är tvåårig. 
Generalkonferensen väljer en styrelse för fyra år med representanter från 58 medlemsländer. 
Styrelsen sammanträder två gånger per år och har till uppgift att följa upp generalkonferensens 
beslut och utarbeta förslag till arbetsprogram och följa upp genomförandet av program och följa 
budgetarbetet. Sverige hade var medlem i styrelsen 2014–2017. De nordiska länderna 
upprätthåller en informell rotationsordning i styrelsen och Finland är invalt i Unescos styrelse för 
perioden 2018–2021.  
 

                                                           
1 Unescos fem huvudfunktioner definieras som: (1) laboratory of ideas and generating innovative proposals and 

policy advice (2) developing and reinforcing the global agenda through policy analysis, monitoring and 
benchmarking (3) setting norms and standards and monitoring their implementation (4) strengthening 
international and regional cooperation and fostering alliances, intellectual cooperation, knowledge-sharing 
and operational partnerships (5) providing advice for policy development and implementation, and 
developing institutional and human capacities. (Unescos Medium Term Strategy 2014–2021) 
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Unescos sekretariat i Paris har ca 1 000 anställda, varav tre svenskar.2 Vid generalkonferensen 
2017 valdes Audrey Azoulay (Frankrike) som generaldirektör för 2018–2021.    
 
Bland FN-organen är Unesco unikt i att det i alla medlemsländer ska finnas en organisation som 
arbetar med Unescos frågor i det egna landet. Denna kallas för nationalkommission. Sveriges 
nationalkommission är Svenska Unescorådet (dir. 2013:123). Genom samarbete med regeringar, 
nationalkommissioner, civilsamhällesorganisationer, stora globala expertnätverk och enskilda 
experter inom ett brett mandat har Unesco en unikt stor närvaro i sina medlemsländer.  
 
De flesta medlemsländerna, inklusive Sverige, har permanenta delegationer till Unesco, vilka leds 
av ambassadörer och representerar medlemsländerna på plats. 
 
Unesco har 53 land- och regionkontor främst i utvecklingsländer. Därutöver finns tio 
Unescoinstitut med olika specialiseringar (framför allt inom utbildning) i olika länder, vilka får en 
mindre del av sin budget från Unesco.  
 
Sverige är för närvarande invalt i flera styrelser i Unescos underorgan: I biosfärprogrammet (MAB) 
2017-2021, Unescos statistikinstitut (UIS) 2015-2019, i Unescos institut för livslångt lärande (UIL) 
2017-2020, i Unescos International Programme for the Development of Communication (IPDC) 
2017-2021, i Unescos Information for All Programme (IFAP) 2015-2019 och i regeringskommittén 
för Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och hindra olovlig import, export och 
överförande av äganderätt av kulturegendom 2017-2021.  
 
Unesco verkar också genom sina många olika internationella nätverk och organisationen har även 
ett nära samarbete med flera hundra civilsamhällesorganisationer (NGOs). 

 
Total omsättning, svenska finansiella bidrag och i förhållande till andra givare  
Unescos budget består av medlemsavgifter (reguljär budget) och frivilliga extrabudgetära medel. 
Den reguljära tvååriga budgeten för 2018–2019 är 595 miljoner USD. Detta är en minskning 
jämfört med föregående tvåårsperiod bland annat beroende på att USA har meddelat sitt utträde 
ur organisationen och inte har betalat medlemsavgift sedan 2011 då Palestina beviljades 
medlemskap.  

Medlemsavgifterna baseras på FN:s bidragsskala (medlemsstatens BNP och folkmängd). Den 
svenska andelen av Unescos budget som betalas genom medlemsavgifter uppgår till 0,956 
procent, vilket motsvarar cirka 25 miljoner kronor/år.  

Unesco beräknar att frivilliga extrabudgetära medel kommer att uppgå till ca 630 miljoner USD för 
2018–2019, bland annat från medlemsländer, Världsbanken, EU-kommissionen och 
biståndsorganisationer samt från näringslivet.  

Sverige bidrar med frivilliga medel till Unescos arbete genom Sida. Sidas nuvarande ramavtal med 
Unesco omfattar cirka 400 miljoner kronor för perioden 2014–2017.3 2017 var Sverige den andra 
största extrabudgetära givaren till Unesco. 

                                                           
2 Enligt den geografiska ”normalfördelningen” av fast anställda, i förhållande till ländernas storlek och 

befolkningsmängd, uppskattas den svenska ”normalkvoten” motsvara 4–7 personer. I siffrorna ingår inte 
personer på sekonderingar/tidsbegränsade kontrakt.  

3 Sidas ramavtal med Unesco omfattar 280 miljoner kronor till utbildningsområdet (främst Unescos 
specialiserade utbildningsinstitut), 80,5 miljoner kronor till kulturinsatser samt till insatser inom 
kommunikation och information och 38 miljoner kronor till vetenskapsområdet. Sida har därutöver ett 
programstöd för flickors läs- och skrivkunnighet i Afghanistan på 32 miljoner kronor samt för sex- och 
samlevnadsundervisning på 90,5 miljoner kronor. 
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Del 1. Relevans 
Multilaterala organisationer ska arbeta mot relevanta mål och uppfylla grundläggande krav på 
förmåga att leverera inom sina specifika kompetensområden. I avsnittet nedan bedöms 
organisationens relevans utifrån de tematiska inriktningarna på Sveriges politik för 
utvecklingssamarbete (komponent 1) och i förhållande till dess roll för att utveckla normer och 
standarder inom utvecklingsområden (komponent 2). Dessutom bedöms organisationsn roll för 
uppfyllandet av målen i Agenda 2030 (komponent 3). Slutligen bedöms även hur väl organisationen 
presterar i förhållande till fem perspektiv i Sveriges politik för utvecklingssamarbete (komponent 4). 

Skala för betygsättning komponent 1-3 

Betyg  Beskrivning 

 Organisationen har en central betydelse för att bidra till uppfyllandet av delmålet. Med 
kritisk roll avses att organisationen spelar en avgörande roll för att delmålet ska uppnås 
och/eller är ledande på området. 

 Organisationen spelar en viktig, men inte avgörande roll, för att uppfylla delmålet. 
Organisationen spelar en viktig roll i delar av sin roll/verksamhet men andra delar av 
verksamheten är enbart stödjande eller mindre kritiska för uppfyllandet av delmålet.  

 Organisationen spelar en mindre viktig roll för att bidra till uppfyllandet av delmålet.  

 Det finns inga tydliga tecken på att organisationen spelar en viktig roll för att bidra till 
uppfyllandet av delmålet.  

 

Komponent 1: Organisationens roll för uppfyllandet av de svenska utvecklingssamarbetets 

tematiska inriktningar  

    

Inte viktig  Mindre viktig  Viktig                   Central betydelse  

Organisationens roll för uppfyllandet av det svenska utvecklingssamarbetets tematiska 
inriktningar enligt policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt 
bistånd 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Global jämställdhet   X  

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer    X 

Jämlik hälsa   X  

Utbildning och forskning    X 

Migration och utveckling  X   

Inkluderande ekonomisk utveckling    X   

Miljö, klimat och naturresurser   X  

Fredliga och inkluderande samhällen    X 

Sammanfattande betyg   X  
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Kommentar 
Inom Unescos verksamhet bedrivs verksamhet med relevans för i stort alla tematiska inriktningar i 
det svenska utvecklingssamarbetet. Inom de tematiska inriktningarna mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer, utbildning och forskning samt fredliga och inkluderande 
samhällen bedöms Unesco ha en central betydelse. Det rör sig bland annat om Unescos arbete kring 
yttrandefrihet inklusive för konstnärliga uttryck, journalisters säkerhet, medie- och 
informationskunnighet. I egenskap av FN:s utbildningsorgan samordnar Unesco arbetet med mål 4 i 
Agenda 2030 och stödjer medlemsländer för att uppnå en jämställd och likvärdig utbildning för alla. 
Utbildning har en grundläggande roll i att stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet och förebygga 
konflikter. Även Unescos arbete inom kultur har en viktig roll i inkludering och hållbar utveckling. 
Genom insatser för kvinnor och flickors rätt till utbildning bidrar Unesco till global jämställdhet. 
Detta gäller också Unescos arbete med sex- och samlevnadsundervisning och arbetet med sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det sistnämnda kopplar, tillsammans med Unescos arbete mot 
hiv/aids, också till att Unesco bedöms ha en viktig betydelse för jämlik hälsa. Unescos vetenskapliga 
arbete inom bland annat hav, färskvatten och biosfärområden bidrar till arbetet med miljö, klimat 
och naturresurser. Miljö och klimat är också en integrerad del av Unescos arbete med utbildning för 
hållbar utveckling och Unesco stödjer även medlemsländer i att integrera hållbar utveckling och 
klimatförändringar i bevarande och förvaltning av världsarven. Unescos bidrag till de tematiska 
inriktningarna migration och utveckling och inkluderande ekonomisk utveckling bedöms vara av 
mindre vikt, men samtidigt bidrar Unescos arbete inom till exempel utbildning och mänskliga 
rättigheter till att både förbättra livsvillkor och förebygga konflikter vilket ofta utgör orsaken till 
ofrivillig migration. Utbildning och utbildningens roll för att stärka särskilt kvinnors egenmakt, bidrar 
till inkluderande ekonomisk utveckling.  
 
Sammanfattningsvis har Unesco en viktig roll för uppfyllandet av de tematiska inriktningarna för 
Sveriges utvecklingssamarbete.   

Källor 
- Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (Skr. 2016/17:60) 
- Unescos Medium Term Strategy 2014–2021 
- Unescos program och budget 2018-2021 (39 C/5) 

 

Komponent 2: Organisationens roll för att utveckla normer och standarder inom 

utvecklingsområden  

    

Inte viktig  Mindre viktig   Viktig                    Central betydelse 

 

Organisationens roll för att utveckla normer och standarder inom 
utvecklingsområden och/eller inom det humanitära området 

 
 

 
 

 
 

 

Organisationens roll som sammanhållande för internationella aktörer samt för att 
utveckla normer och standarder av vikt för medlemsstater och partnerländer.  

   X 

Organisationens roll (nationellt och internationellt) för att stödja och uppmana länder att 
implementera normer och standarder inom områden som omfattas av organisationens 
mandat.  

   X 

Organisationens roll för att generera evidens och formulera policyförslag som används 
av beslutsfattare i internationella organisationer och i partnerländer. 

  X  

Sammanfattande betyg    X 
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Kommentar 
Unesco är en normativ organisation där medlemsländerna arbetar fram konventioner och 
rekommendationer vilka definierar normer och standarder för globalt arbete inom utbildning, 
vetenskap, kultur samt kommunikation och information. De standarder och normer som tas fram 
gäller alla medlemsstater. Unesco samarbetar också med andra FN-organ och frivilligorganisationer i 
detta. I Unescos arbete med att utveckla globala normer och standarder kan särskilt nämnas arbetet 
inom klimatområdet och vetenskap till exempel i biosfärprogrammet och i det oceanografiska 
programmet (IOC), globalt arbete inom utbildning, standarder för media och yttrandefrihet samt 
gemensamma utgångspunkter för bevarande av kulturarv inklusive i konfliktsituationer. En stor del av 
organisationens arbetsprogram genomförs nationellt av medlemsländerna och finansieras av dessa 
till skillnad från traditionella biståndsorganisationer. 
 
Unesco bedriver ingen regelrätt humanitär verksamhet, dock har man verkat för att utbildning ska bli 
en integrerad del av det humanitära biståndet. Unesco arbetar även för att internationella 
standarder inom organisationens kompetensområden ska skyddas och respekteras såväl under kriser 
som i post-konfliktsituationer.  Unesco samarbetar med medlemsstaternas regeringar främst genom 
planering, rådgivning, normer och att lägga fast gemensamma övergripande planer för utveckling, 
och i mindre grad med insatser i katastrofsituationer. På landnivå kan Unesco likväl bistå med 
operativt stöd som en integrerad del av FN:s insatser vid humanitära nödsituationer, genom 
deltagande i appeller från United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
FN:s behovsbedömningar, program och finansieringsmekanismer.  

Källor 
- Unescos Medium-Term Strategy 2014–2021 
- Man and the Biosphere Programme Strategy 2015-2025 
- IOC Medium Term Strategy 2014-2021 
- Strategy for the Reinforcement of UNESCO’s action for the protection of culture and the promotion 
of cultural pluralism in the event of armed conflict 
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Komponent 3: Organisationens roll för uppfyllandet av Agenda 2030 

    

Inte viktig  Mindre viktig   Viktig                    Central betydelse 

Organisationens roll för uppfyllandet av Agenda 2030   
 

 
 

 
 

 
 

Ingen fattigdom (mål 1)   X  

Ingen hunger (mål 2)  X   

Hälsa och välbefinnande (mål 3)   X  

God utbildning för alla (mål 4)    X 

Jämställdhet (mål 5)   X  

Rent vatten och sanitet (mål 6)   X  

Hållbar energi för alla (mål 7) X    

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)  X   

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)   X  

Minskad ojämlikhet (mål 10)   X  

Hållbara städer och samhällen (mål 11)   X  

Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)  X   

Bekämpa klimatförändringen (mål 13)    X  

Hav och marina resurser (mål 14)    X 

Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15)   X  

Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)    X 

Genomförande och globalt partnerskap (mål 17)   X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Unescos verksamhet är bred och omfattar flera mål i Agenda 2030. Unesco bidrar direkt till nio mål 
(mål 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15 och 16) genom globalt eller delat ledarskap och koordinering, 
uppföljning, ”benchmarking”, genom att driva frågorna globalt och leda eller samarbeta inom globala 
multistakeholderkoalitioner samt genom sitt normativa mandat och genom att ge policystöd och 
bidra till kapacitetsutveckling. Allt detta görs i nära samarbete med andra FN-organ och partners från 
offentlig och privat sektor. 
 
Mål 4 kan särskilt lyftas fram då Unesco leder och koordinerar implementeringen av målet ”God 
utbildning för alla”. Unescos prioriterar jämställdhet inom alla delar av sitt mandat och utbildning är 
därtill i sig en förutsättning för jämställdhet, vilket sammantaget gör att Unescos arbete är viktigt för 
uppfyllandet av mål 5. Genom sitt mandat inom kultur samt kommunikation och information är 
Unescos arbete viktigt för mål 11 och 16. Av särskild vikt är Unescos roll för genomförandet av delmål 
16.10 om att säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet 
med nationell lagstiftning och internationella avtal. Inom mål 14 ”Hav och marina resurser” bidrar 
Unesco genom sitt arbete med havsfrågor genom oceanografiska programmet (IOC) där man 
ansvarar för samarbete kring bland annat mätdata för att följa tillståndet i världshaven. 
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Unesco producerar internationellt jämförbar statistik inom sina mandatområden, vilket används av 
till exempel Världsbanken, UNDP, EU, mfl. Unesco publicerar också regelbundet evidensbaserade 
rapporter om bland annat läget för utbildning globalt (Global Education Monitoring Report), vatten 
(World Water Development Report) och haven (Global Ocean Scinece Report). 
 
De 17 målen är tätt sammanvävda. Unescos arbete inom utbildning bidrar till exempel även till mål 1, 
3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 6 och 17. 
 
Av de mål som Unesco bidrar till indirekt kan särskilt mål 1, 10 och 17 lyftas fram. Unesco bidrar till 
att uppfylla dem genom att exempelvis främja kvalitativ utbildning på alla nivåer (mål 1 och 10) och 
genom att ge stöd till syd-syd och nord-syd-syd-samarbeten inom samtliga mandatområden (mål 17).    

Källor 
- Unescos program och budget 2018-2021 (39 C/5) 
- UNESCO moving forward the 2030 Agenda for Sustainable Development   
- Preliminary proposals by the Director-General for the Draft Programme and Budget for 2018-

2021 (39 C/5) (200 EX/13) 

 

 

Skala för betygsättning komponent 4-12 

Betyg  Beskrivning 

 Organisationen presterar mycket väl mot en majoritet av kriterierna inklusive på 
landnivå. 

 Organisationen presterar väl mot minst hälften av kriterierna inklusive på landnivå. Detta 
betyg kan inkludera både starka och svaga prestationer, men den sammanfattande 
bilden ligger närmare ett högre betyg än ett lägre. 

 Organisationen presterar tillfredsställande mot minst hälften av kriterierna inklusive på 
landnivå och den sammanfattande bilden ligger närmare ett lägre betyg än ett högre. 

 Organisationen presterar svagt och uppfyller få eller inga av kriterierna. 

 
 
Komponent 4. Perspektiv som ska genomsyra svenskt utvecklingssamarbete 

Regeringen har identifierat fem perspektiv som genomgående ska integreras och genomsyra svenskt 
utvecklingssamarbete: 

A. Fattiga människors perspektiv på utveckling   
B. Rättighetsperspektiv (mänskliga rättigheter och demokrati som grundläggande för 

utveckling) 
C. Konfliktperspektiv   
D. Jämställdhetsperspektiv 
E. Miljö- och klimatperspektiv 
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A. Organisationen integrerar fattiga människors perspektiv i verksamheten 
 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen integrerar fattiga människors perspektiv på ett tillfredställande 
sätt i verksamheten 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen har en policy eller ett strategiskt ramverk för att integrera fattiga 
människors perspektiv i sin verksamhet.  

  X  

Fattiga människors perspektiv får genomslag i politik och genomförande av 
organisationens insatser och program. 

  X  

Organisationen har fungerande system och kapacitet för att säkerställa integrering 
av fattiga människors perspektiv i verksamheten. 

 X   

Integreringen av fattiga människors perspektiv följs upp och används för 
kontinuerlig förbättring av verksamheten.  X   

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
I Unescos åttaårsstrategi (Medium Term Strategy) är fattigdomsbekämpning utpekat som en av 
organisationens huvuduppdrag, och Afrika och jämställdhet utgör två övergripande globala 
prioriteringarna för all verksamhet. Särskilda insatser riktas till de minst utvecklade länderna och 
små östater under utveckling (SIDS). Unesco avsätter särskilda medel till Afrika och 60 procent av 
Unescos budget är klassad som ODA (Official Development Assiatance). Unesco ansvarar också för 
viktiga områden för att bekämpa fattigdom som till exempel utbildning, fri tillgång till information 
och yttrandefrihet. Inom ramen för Capacity Development Education (CapED) stödjer Unesco 
målinriktade insatser som förstärker den nationella kapaciteten i låginkomstländer. I till exempel 
Afghanistan stödjer Unesco institutionell utveckling av utbildning och planering samt utveckling av 
fria och oberoende medier. 

Källor 
- Unescos Medium-Term Strategy 2014–2021 
- Unescos Priority Africa at UNESCO – An operational strategy for its  

implementation 2014-2021 
- Evaluation of UNESCO’s Capacity Development for Education for All (CapEFA) Programme 

(ED/EO/SPM/bm/14/19) 

 
B. Organisationen har ett rättighetsperspektiv som integreras i verksamheten 
 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl 

Organisationen har ett rättighetsperspektiv som integreras på ett 
tillfredställande sätt i verksamheten 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen har utvecklat en policy eller ett strategiskt ramverk för att 
integrera rättighetsperspektiv i sin verksamhet.  

  X  

Rättighetsperspektivet får genomslag i politik och genomförande av 
organisationens verksamhet. 

  X  

Organisationen har fungerande system och kapacitet för att säkerställa 
integrering av rättighetsperspektiv i verksamheten. 

 X   

Integreringen av rättighetsperspektiv följs upp och används för kontinuerlig 
förbättring av verksamheten. 

 X   

Sammanfattande betyg   X  
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Kommentar 
Unesco har en rättighetsbaserad ansats i sin verksamhet. Både Unescos åttaåriga strategi och 
arbetsprogrammet 2018-2021 präglas av ett tydligt fokus på mänskliga rättigheter som ses både 
som en förutsättning och som ett mål för verksamheten. Rättighetsperspektivet är särskilt i fokus i 
till exempel Unescos arbete för yttrandefrihet, kultur och utbildning, genom en ”human rigths 
based approach, HRBA” i enlighet med FN-riktlinjer. Utbildning är en mänsklig rättighet och en 
särskild strategi för perioden fram till 2021 finns för Unescos arbete inom utbildning. Genom bland 
annat program, konventioner och globala samarbeten driver Unesco frågor som rätt till 
information, pressfrihet, yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt främjar en mångfald av 
kulturella uttryck. Unesco strävar också efter att bekämpa hinder för dessa rättigheter, som hot 
och hat mot journalister, straffrihet för brott mot journalister och förstörelse av kulturarv.  
I Unescos interna policy för utvärdering ingår att verksamheten ska, där möjligt, utvärderas utifrån 
ett rättighetsperspektiv vilket ger organisationen möjlighet att kontinuerligt förbättra 
integreringen av rättighetsperspektivet i verksamheten. Unesco har en särskild strategi för hur 
arbetet med mänskliga rättigheter ska bedrivas i verksamheten. Dock har den inte uppdaterats på 
länge. 

Källor 
- Unescos Medium-Term Strategy 2014–2021 
- Unescos program och budget 2018-2021 (39 C/5) 
- UNESCO Education Strategy 2014-2021 
- UNESCO Evaluation Policy (196 EX/24.INF) 
- UNESCO Strategy on Human Rights, 2003 

 
C. Organisationen har ett konfliktperspektiv som integreras i verksamheten 
 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen har ett konfliktperspektiv som integreras på ett tillfredställande 
sätt i verksamheten 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen har utvecklat en policy eller ett strategiskt ramverk för att 
integrera konfliktperspektiv i sin verksamhet.  

 X   

Konfliktperspektivet får genomslag i politik och genomförande av 
organisationens insatser och program. 

  X  

Organisationen har fungerande system och kapacitet för att säkerställa 
integrering av konfliktperspektiv i verksamheten. 

 X   

Integreringen av konfliktperspektiv följs upp och används för kontinuerlig 
förbättring av verksamheten. 

  X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Konflikthantering är inte ett specifikt verksamhetsområde för Unesco och det finns inte någon 
strategi eller särskilt avsatta resurser för konfliktperspektivet. Samtidigt driver Unesco tydligt 
frågor inom sitt mandat i konfliktsituationer, postkonflikt- och post-katastrofsituationer. Unescos 
arbete understryker de mänskliga och institutionella aspekterna av humanitärt bistånd med fokus 
på tillgång till utbildning, skydd av kulturarv och skydd av yttrande- och informationsfrihet. Inom 
vissa tematiska områden finns styrdokument med särskilt fokus på konfliktperspektiv. Unesco har 
till exempel en strategi för skydd av kultur och främjande av kulturell mångfald i händelse av 
väpnad konflikt med tillhörande handlingsplan. Säkerhetsrådsresolution 2199 om finansiering av 
terrorism från februari 2015 fördömde kulturarvsförstörelsen i Irak och Syrien och slog fast att alla 
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medlemsstater skulle agera i samarbete med Unesco och Interpol för att stoppa den illegala 
handeln med kulturföremål från dessa länder. I februari 2017 antogs resolution 2347, vilket är 
säkerhetsrådets första resolution som uteslutande handlar om kulturarvsfrågor och där Unescos 
verksamhet understryks. Unesco har också legala instrument för att skydda kulturarv i 
konfliktsituationer.4 
 
Inom kommunikations- och informationsområdet arbetar Unesco för att främja journalisters 
säkerhet och medieutveckling generellt, men också vid krissituationer som efter katastrof eller 
konflikt. I FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot 
journalister som Unesco samordnar är ett konfliktperspektiv integrerat.  
 
Unesco bidrar till att stärka medlemsstaternas kapacitet för att erbjuda kvalitativa 
utbildningsmöjligheter för alla, även i kris och konflikt, och för att skydda skolor och högre 
utbildningsinstitutioner från att bli måltavlor i krig och konflikt. Särskilt Unescos internationella 
institut för utbildningsplanering (IIEP) arbetar aktivt med utbildning i kris och konflikt. Unesco var 
en av grundarna till Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) och deltar i arbetet 
med fonden för utbildning i nödsituationer, Education Cannot Wait. Unescos landkontor i Irak 
lyfter fram sin unika roll i att framhäva kultur och utbildning som viktiga vägar till ett hållbart 
fredsbyggande och försoning. I Afghanistan är Unesco framför allt är synligt i utbildningsfrågor och 
ger bland annat stöd till landets utbildningsdepartement. Under 2011–2015 avsatte Unescos 
utbildningssektor 22,4 procent av sin budget till de 50 mest kris- och konfliktdrabbade länderna i 
världen. 

 

Källor 
- Unescos Medium-Term Strategy 2014-2021 
- Strategy for the Reinforcement of UNESCO’s action for the protection of culture and the 

promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict 
- Action plan for the implementation of the strategy for the reinforcement of UNESCO’s 

action for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of 
armed conflict 

- United Nations Security Council Resolution 2199, S/RES/2199, (2015) 
- United Nations Security Council Resolution 2347, S/RES/2347, (2017) 
- UN plan of action on the safety of journalists and the issue of impunity 
- Evaluation of UNESCO’s Role in Education in Emergencies and Protracted Crises (IOS) 
- UNESCO’s Framework and Capacity for Support to Crisis and Transition Response (IOS) 
- Incorporating safety, resilience, and social cohesion in education sector planning (IIEP)  
- Rapporter från Sveriges ambassader i Bagdad (31 juli 2017) och Kabul (4 september 2017) 

 
  

                                                           
4  Haagkonventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (1954) med dess två protokoll, 

konventionen om åtgärder för att förhindra och förbjuda olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av 
äganderätten till kulturegendom (1970) och konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (1972).  



14 
 

D. Organisationen integrerar jämställdhet i verksamheten 
 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen integrerar jämställdhet på ett tillfredsställande sätt i sin 
verksamhet 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen har utvecklat en policy eller ett strategiskt ramverk för 
jämställdhetsintegrering.  

  X  

Det finns bevis för att jämställdhet får genomslag i politik och genomförande av 
organisationens verksamhet.  

  X  

Organisationen använder sig av könsupddelad statistik i resultatramverk och i 
uppföljning av verksamheten. 

 X   

Organisationen har fungerande system och kapacitet för att säkerställa 
jämställdhetsintegrering i verksamheten. 

 X   

Integreringen av jämställdhet följs upp och används för kontinuerlig förbättring 
av verksamheten. 

 X   

Sammanfattande betyg  X   

Kommentar 
Jämställdhet är ett särskilt prioriterat område för organisationen, vilket ska genomsyra all 
verksamhet. I nu gällande åttaårsstrategi identifieras jämställdhet som en av två övergripande, 
globala prioriteringar. Unesco uppfyller väl kraven som anges i UN System-wide Action Plan on 
Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-SWAP).  
 
Jämställdhetsprioriteringen består av en ”dubbel strategi” - dels jämställdhetsintegrering inom 
alla Unescos sektorsområden, dels särskilda program med jämställdhetsfokus. Inom Unescos 
utbildningssektor strävar man bland annat efter att motverka den bristande jämställdheten inom 
utbildning och att bistå länder med att utveckla genusmedveten undervisning och läromedel som 
främjar deltagande på lika villkor för kvinnor och män i samhälle och i arbetsliv. Unesco arbetar 
även med att stärka ungdomars tillgång till kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning för att 
förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, vilket även bidrar till att främja 
jämställdhet. Inom kommunikation- och informationsområdet har Unesco uppmärksammat 
frågan om hot och hat riktat mot kvinnliga journalister.  
 
Organisationen har till viss del utvecklat könsuppdelad statistik, som gör det möjligt att följa 
behov och utveckling för olika grupper. Unesco ger varje år ut ett stort antal publikationer och 
har infört krav på jämställdhetsanalys i samband med utgivningen. Till exempel är det inkluderat 
i de av Sverige finansierade rapporterna World Trends in Freedom of Expression and Media 
Development och Reshaping Cultural Policies. 
 
Sverige har under sin period i styrelsen konsekvent tillämpat ett jämställdhetsperspektiv på 
Unescos arbete (internt och i program och budget). Unescos arbetsprogram för 2018-2021 
innebär en höjd ambitionsnivå för jämställdhetsmålen, förbättrad jämställdhetsintegrering, 
införande av budgetmekanism för jämställdhetsresurser samt krav på könsuppdelad data i all 
rapportering. I arbetsprogrammet ställs också krav på att expertgrupper och paneler i Unesco ska 
ha jämn fördelning av män och kvinnor och bättre åldersfördelning, till exempel att unga 
experter i högre utsträckning ska erbjudas att vara t ex mötesordföranden eller deltagare i kraft 
av att vara experter.  
 
De formella styrdokumenten samt ansvarsmekanismer för jämställdhetsarbetet finns i Unesco 
och steg i rätt riktning har tagits de senaste åren. Samtidigt behöver ledningen tillse att 
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existerande styrningsverktyg för jämställdhet används mer aktivt i Unescos operativa verksamhet 
och att jämställdhetsrelaterade programinsatser (som en av två organisationsövergripande 
prioriteringarna) lyfts upp framför annan verksamhet i situationer med bristande resurser. 
Ambitionsnivån vad gäller jämställdhetsrelaterade arbetet kan också höjas, i enlighet med vad 
som anges i 39 C/5, och Unesco behöver i större utsträckning även inkludera insatser riktade till 
pojkar och män i sitt jämställdhetsarbete.   

Källor 
- Unescos Medium-Term Strategy 2014-2021 
- Unescos Programme and Budget 2018-2021 
- Priority Gender Equality Action Plan 2014-2021  
- Implementation by UNESCO of the United Nations System-wide Action Plan 
- UN SWAP on Gender Equality and the Empowerment of Women (202 EX/5 III B) 
- Gender Mainstreaming Guidelines (UNESCO publications, 2012) 
- Priority Gender Equality Checklist for Publications 

 
E. Organisationen har ett miljö- och klimatperspektiv som integreras i verksamheten 

 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen har ett miljö- och klimatperspektiv som integreras på ett 
tillfredställande sätt i verksamheten 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen har utvecklat en policy eller ett strategiskt ramverk för miljö- och 
klimatperspektiv.  

   X 

Organisationen har fungerande system och kapacitet för att säkerställa 
integrering av miljö- och klimatperspektiv i verksamheten. 

 X   

Organisationen använder sig av indikatorer för att mäta och följa upp effekter på 
klimat och miljö i sin verksamhet. 

  X  

Integreringen av miljö- och klimatperspektiv följs upp och används för 
kontinuerlig förbättring av verksamheten.. 

 X   

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Unesco har nyligen uppdaterat sin strategi för arbetet mot klimatförändringar. Strategin tar sin 
utgångspunkt i Unescos åttaåriga strategi (Medium Term Strategy), klimatavtalet från Paris och 
Agenda 2030. Klimatstrategin har fyra fokusområden: stöd till medlemsländer, ökad 
interdisciplinär kunskap och forskning, mobilisering av kreativa och mångsidiga kulturella uttryck 
mot klimatförändring samt stöd till inkluderande social utveckling och jämställdhetsintegrering. 
Samtliga sektorer inom Unesco ska arbeta med strategin med ett intersektoriellt perspektiv och 
resurser för att arbeta med strategin finns avsatta i arbetsprogrammet för 2018–2021 och 
budgeten för 2018–2019 (39 C/5). Uppföljningen av strategin sker i Unescos reguljära uppföljning 
av arbetsprogram och budget. 
 
Flera av Unescos vetenskapliga program lämnar viktiga bidrag till arbetet mot klimatförändringar 
och ett klimatperspektiv finns i flera av Unescos delmål i det fyraåriga arbetsprogrammet. Unesco 
har även arbetat fram och antagit en deklaration kring etiska principer rörande klimatförändringar. 
Miljö och klimat är en integrerad del av Unescos arbete med utbildning för hållbar utveckling där 
Unesco ansvarar för FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling. Inom 
biosfärprogrammet (MAB) är 669 biosfärområden i 120 länder sammankopplade i ett nätverk där 
kunskap och erfarenheter utvecklas och utbyts kring hållbar utveckling när människa och natur 
samverkar. Det mellanstatliga oceanografiska programmet (IOC) stödjer utvecklingen av 
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havsvetenskap, observationer och kapacitetsutveckling för att övervaka havens avgörande roll i 
klimatsystemet och förutspå förändringar i haven. IOC har också uppdraget att följa upp flera 
indikatorer knutna till mål 14. Det internationella hydrologiska programmet (IHP) stödjer 
medlemsländer i policyutveckling och kapacitetsbyggande vad gäller förändringar i 
färskvattenresurser och ökad medvetenhet om hållbar grundvattenförvaltning samt 
gränsöverskridande färskvattensamarbeten. Unesco stödjer även medlemsländer i att integrera 
hållbar utveckling och klimatförändringar i bevarande och förvaltning av världsarven. Vid 
generalkonferens Unescos 2017 beslutades att inkludera naturkatastrofer inom ramen för 
strategin för skydd av kultur och främjande av kulturell mångfald i händelse av väpnad konflikt.  
 
Unesco arbetar till viss del med interna klimat- och miljöaspekter. Unesco deltar i ”Greening the 
UN” och i sammanställningen över FN-systemets koldioxidutsläpp ligger Unesco på en låg nivå per 
anställd. En guide med tips för personalen att agera hållbart på individuell nivå togs fram 2010 och 
klimataspekter finns med som en faktor i resepolicyn. Samtidigt saknar Unesco en 
organisationsövergripande policy med tidsatta mål för det interna klimat- och miljöarbetet 
inklusive för den mat som serveras, publikationer, konferenser och möten. 

Källor 
- UNESCO Strategy for Action on Climate Change (39 C/Res. 46) 
- Global Action Programme on Education for Sustainable Development (A/RES/69/211) 
- MAB Strategy 2015-2025 (38 C/Res. 55) 
- IOC Medium Term Strategy 2014-2021 (Resolution XXVII-2) 
- World Water Development Report  
- Policy document on the impacts of climate change on world heritage properties (2008)  
- Strategy for the reinforcement of UNESCO’s Action for the Protection of Culture and the 

Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict 
- Greening the Blue report 2016 
- Sustainable Procurement Guidelines for UN Cafeterias, Food and Kitchen Equipment 
- Staff guide to Greening UNESCO 
- UNON Sustainable Events Guide 
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Del 2. Intern effektivitet 
Intern effektivitet omfattar strukturella faktorer såsom huruvida styrningen är ändamålsenligt 
strukturerad och organiserad för att leverera resultat inom verksamhetsområdet, att det finns en 
tydlig koppling mellan resurs och resultat på alla nivåer, samt att det finns en strategisk 
planeringsprocess för finansiering, genomförande och uppföljning.  

Komponent 5. Styrning och förvaltning 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationens verksamhet styrs och förvaltas på ett effektivt sätt  
 

 
 

 
 

 
 

Det finns en tydlig koppling mellan mandat, strategi och implementerande planer.   X  

Organisationen har en styrelse eller motsvarande som på ett effektivt sätt håller 
den exekutiva ledningen ansvarig.  

 X   

Den exekutiva ledningen använder resultat, utvärderingar och revisioner för att 
leda och förbättra verksamheten. 

 X   

Organisationen agerar proaktivt och avslutar projekt och program som inte 
levererar tillfredställande och styr om medel till verksamhet som levererar bättre 
resultat. 

X    

Rekrytering, inklusive befordran, av personal baseras på kompetens och 
prestation, enligt ett transparent system. 

 X   

Sammanfattande betyg  X   

Kommentar 
Unescos mandat är tydligt kopplat till den åttaåriga strategin som i sin tur omsätts i fyraåriga 
arbetsprogram för genomförande. En återkommande rapportering sker till styrelsen där 
generaldirektören medverkar under diskussionerna om genomförandet av programmet. 
Rapportering till styrelsen har under de senaste åren förbättrats betydligt genom rapporter som 
fokuserar på resultat snarare än aktiviteter, till exempel Strategic Results Report (SRR). Fortfarande 
finns dock vissa oklarheter kring rapporteringskedjan mellan landkontor och huvudkontor vad 
gäller rapportering av program och budget (C/5).  
 
Kopplingen är också många gånger svag mellan rekommendationer från interna och externa 
revisionen och beslutsförslag för att utveckla verksamheten. Det har under en längre tid funnits 
tydliga krav i styrdokumenten att avsluta projekt och program som inte visar resultat, men detta 
krav tillämpas allt för sällan. En bidragande orsak är Unescos mellanstatliga karaktär och att 
medlemsländer ibland prioriterar sina egna intressen framför Unescos vid beslutsfattande i 
Unescos styrande organ. 
 
Den externa revisorn genomförde 2015 en större översyn av styrningen inom Unesco som visade 
att det finns tydliga förbättringsområden framför allt när det gäller de många underorgan och 
kommittéer som Unesco organiserar. Även om själva genomlysningen ansågs värdefull, ställde sig 
många medlemsländer tveksamma till flera av rekommendationerna. En mellanstatlig arbetsgrupp 
tillsattes om arbetsmetoderna i Unescos styrande organ. Gruppens rekommendationer antogs av 
medlemsländerna på generalkonferensen 2017 och kan bidra till konkreta förbättringar om de 
genomförs som planerat.   
 
Det finns tydliga kriterier och kvalitetskrav för rekrytering. Positivt är att könsfördelningen har 
fortsatt att förbättras och numera innehar kvinnor 40 procent av de högre tjänsterna och 51 
procent av tjänster för sakkunniga. Samtidigt har den externa revisiorn pekat på brister i 
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personalförsörjningen som bland annat handlar om att organisationen inte anställer rätt personal. 
Revisorerna har också pekat på fall där ledningen inte heller har levt upp till de interna reglerna vid 
vissa tillsättningar. Unesco behöver fortsätta arbetet för att säkerställa moderna arbets-
förhållanden och verktyg som möjliggör balans mellan arbets- och privatliv. En fortsatt utmaning 
för organisationen är att få till stånd en rimlig och transparent rotation av personal mellan och 
inom sektorer liksom mellan huvudkontor och land- och regionkontor. En systematisk och 
kvalitativ ökad rotation av personal behöver omgående införas.  

Källor 
- Unescos Medium-Term Strategy 2014-2021 
- Unescos Programme and Budget 2018-2021 (39 C/5) 
- Strategic Results Report (SRR) 2015 - 199 EX/4  
- Audit Report on the Governance of UNESCO and Dependent Funds, Programmes and 

Entities (197 EX/28.INF Rev.) 
- 39 GC resolution 87 “Governance procedures and working methods of the governing 

bodies of UNESCO” and 39 C/19, 39 C/20, 39 C/20 Annex I 
- Audit of the Performance Management of UNESCO staff (IOS) 
- Recruitment Process for International Staff (IOS) 
- Formative Evaluation on UNESCO’s Results-Reporting (IOS) 
- Human Resources Management Strategy 2017-2022 
- External Audit report on forward-looking management of jobs, staffing and skills (GPEEC),  

(196 EX/23 part III) 

 

Komponent 6. Resultatramverk  

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen har ett välfungerande resultatramverk   
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen har ett resultatramverk eller motsvarande som omfattar både 
verksamhets- och förvaltningsresultat.  

  X  

Ramverket demonstrerar tydligt hela resultatkedjan med logiska kopplingar 
mellan insats, prestation och effekt. 

 X   

Resultatramverket används på alla nivåer i organisationen, även på program- och 
landnivå. 

 X   

Det finns en tydlig koppling mellan den strategiska planen, organisationens 
resultatramverk och organisationens integrerade budget. 

  X  

Sammanfattande betyg  X   

Kommentar 
Unesco har under de senaste åren gjort framsteg i resultatstyrningen där mål och indikatorer har 
utvecklats. Arbetsprogrammet för 2018–2021 och budgeten för 2018–2019 (39 C/5) är ytterligare 
ett steg i rätt riktning med ett integrerat budgetramverk för både medlemsavgifter och 
extrabudgetära medel, ett mer fokuserat resultatramverk med färre övergripande mål, tydligare 
förväntade resultat och förbättrad jämställdhetsintegrering. Sverige har varit aktivt engagerat i alla 
dessa beslut, men fortfarande har flera indikatorer fokus på kvantitet, snarare än kvalitet och 
effekt.  
 
Implementeringen av resultatramverket av Unescos landkontor är svagare än på global nivå, både 
vad gäller vilka mål som rapporteras och till vem rapportering sker i organisationen. Det finns 
också inslag där personal på land- och regionkontor bedriver verksamhet utan klar koppling till 
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Unescos förväntade resultat.  
Beslut har också fattats om att införa strukturerade finansieringsdialoger, dvs en process där 
givarna av extrabudgetära medel diskuterar var det behövs extra finansiering för att nå de mål 
som medlemsländerna beslutat om i det fyraåriga arbetsprogrammet. Finansieringsdialogen kan 
ytterligare bidra till att stärka kopplingen mellan mål och resurser, men bara om organisationen 
förmår att hålla samman dialogen om de frivilliga medlen i en sektorsövergripande gemensam och 
strategisk resursmobilisering.  

Källor 
- Unescos Programme and Budget 2018-2019 (39 C/5) 
- Audit of the Performance Management of UNESCO staff (IOS) 
- Proposals for the future Structure Financing Dialogues (202 EX/5 Part III C) 
- External Auditor’s report on the mobilization of extrabudgetary resources (202 EX/32.INF) 
- Implementation of the action plan for improved management of extrabudgetary funds 

(202 EX/5 Part III E) 

 

Komponent 7. Resultatuppföljning  

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

 

Organisationen har ett välfungerande resultatuppföljningssystem  
 

 
 

 
 

 
 

Resultat och effektindikatorer mäts systematiskt över tid för att följa 
måluppfyllelse inom huvudsakliga verksamhetsområden. 

  X  

Rapportering t.ex. årsrapporter och tematiska rapporter från verksamheten 
innehåller redovisning av uppnådda prestationer och effekter. 

 X   

Det finns tydliga riktlinjer för utvärderingsverksamheten. Utvärderingsinstansen är 
oberoende. 

   X 

Det finns en tydlig mekanism för hur utvärderingarnas resultat ska tillvaratas för 
att förbättra verksamheten och det finns bevis för att så görs. 

 X   

Resultatrapporteringen sprids aktivt och systematiskt utan fördröjning till 
finansiärer, partners och andra intressenter. 

  X  

Organisationen har fungerande system och kapacitet för att säkerställa 
resultatbaserad styrning. 

  X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Under de senaste åren har Unescos resultatuppföljning utvecklats betydligt. Unesco beslutade 
2015 om ett nytt format för resultatrapportering till styrelsen, där en årlig rapportering om 
aktiviteter och prestationer görs i en så kallad Performance Implementation Report (PIR) och en 
rapport om resultat och effekter lämnas en gång per programperiod i en så kallad Strategic Results 
Report (SRR). All rapportering är kopplad till arbetsprogram och budget. Fortfarande finns en 
tendens att delar av rapporteringen övervärderar insatser och aktiviteter samt i mindre 
utsträckning tar hänsyn till kopplingen mellan utfall, resurser och förväntade resultat. 
 
Unescos internrevision, Internal Oversight Service (IOS), genomför oberoende och självinitierade 
utvärderingar av hög kvalitet i enlighet med Norms and Standards for Evaluation in the UN System. 
IOS har en tydlig mekanism för att sprida sina resultat, men det finns utrymme att förbättra 
kopplingen mellan styrelsens diskussioner och beslut med de rekommendationer till förändringar 
som IOS lämnar inom specifika områden. Det kan därför ifrågasättas om organisationen har 
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tillräcklig kapacitet för att säkerställa en verkligt effektivt resultatbaserad styrning. Samtidigt är 
tendensen tydlig att det sker en kontinuerlig utveckling i rätt riktning med ökat fokus på mål och 
resultat. Det nya integrerade budgetramverket är ytterligare ett bidrag till att fortsatt utveckla och 
förbättra kopplingen mellan mål och resultat.  

Källor 
- Strategic Results Report (SRR) 2015 (199 EX/4) 
- Programme Implementation Report (PIR) 2014-2016 (201 EX/4) 
- UNESCO Evaluation Policy (196 EX/24.INF) 
- Internal Oversight Servie (IOS): Annual Report 2016 and 2017 
- External Auditor Report Reform implementation following UNESCO budget crisis (201 

EX/21 part V) 

 

Komponent 8. Revisionssystem  

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen har ett pålitligt och effektivt revisionssystem   
 

 
 

 
 

 
 

Det finns ett effektivt revisionssystem som använder vedertagen 
revisionsstandard. Intern och extern revision är oberoende.  

   X 

Revisionen har mandat och praktisk möjlighet att granska både organisationens 
ekonomi och verksamhet. 

  X  

Ledningen använder aktivt resultat och rekommendationer från såväl intern 
som extern revision för att styra och förbättra verksamheten. 

 X   

Information används aktivt för förändring och hantering av lågpresterande 
program, projekt och/eller initiativ. 

X   
 
 

Organisationen har fungerande system och relevant kapacitet för att säkerställa 
effektiv revision av sin verksamhet. 

 X   

Revisionsresultat görs utan dröjsmål offentligt tillgängliga.   X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Både den interna revisionen (Internal Oversight Service) och den externa revisorn, är oberoende 
och använder vedertagen revisionsstandard. Chefen för IOS tillsätts för sex år utan möjlighet till 
förlängning. Utnämning och eventuellt avsked av chefen för IOS måste göras i samråd med 
Unescos styrelse. IOS årliga rapporter finns öppet tillgängliga på webben på alla sex FN-språk. Den 
externa revisionen utfördes 2006–2017 av den franska riksrevisionen och Kanadas riksrevision har 
nu uppdraget 2018–2023. 
 
Det finns brister i hur resultaten från revisorernas rapporter används i utvecklingen av 
organisationens arbete, inklusive i beslutsfattande inom sekretariatet och i Unescos beslutande 
organ. IOS rekommendationer följs inte upp systematiskt i verksamheten och används inte heller 
alltid inför beslut om utformning av verksamhet eller avveckling av lågpresterande program. Därtill 
saknar IOS de resurser som behövs för att genomföra revisoner inom alla önskvärda områden. 
Målet är att 3 procent av budgeten (”for operational acitivites”) inom respektive sektor ska 
avsättas för utvärdering, men i slutet av 2017 låg det på 1,7 procent. 
 

Källor 
- UNESCO Evaluation Policy (196 EX/24.INF) 
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Komponent 9. Risk, antikorruption och transparens  

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen har ett välfungerande system för riskhantering och för att 
motverka korruption 

 
 

 
 

 
 

 
 

Det finns en tydlig policy och ett regelverk avseende antikorruption.   X  

Organisationen har relevant kapacitet för att säkerställa effektiv 
korruptionsbekämpning. 

 X   

Det finns en tydlig policy och ett regelverk avseende riskhantering.   X   

Organisationen har relevant kapacitet för att säkerställa effektiv riskhantering.  X   

Organisationens policy för antikorruption innehåller regler och sanktionssystem 
för att motverka korruption på lokal nivå. 

 X   

Policys definierar ansvarsområden för ledning och personal och ger undersökande 
enhet operationellt oberoende gentemot den exekutiva ledningen. 

  X  

Det finns procedurer och sanktioner på plats för att beivra oegentligheter. Dessa 
används också i praktiken. 

   X 

Information om både avslutade och pågående utredningar samt geografisk 
spridning av korruption samt var i utförandekedjan som korruption konstaterats 
görs tillgänglig för finansiärer, partners och andra intressenter. 

X    

Organisationen har undertecknat International Aid Transparency Initiative (IATI) 
och arbetar aktivt med att publicera IATI data.  

   X 

Sammanfattande betyg  X   

Kommentar 
I Unescos administrativa manual finns en policy och regelverk mot korruption och bedrägeri som 
även anger uppföljningsmekanismer. Investigations Unit (som utgör en del av IOS) arbetar i 
enlighet med gällande internationella riktlinjer. Ett Ethics Office finns sedan 2009 inrättat för att 
öka medvetenhet om regelverk kring gåvor, sidoverksamhet, etc. och motverka tendenser till 
korruption och maktmissbruk. Ethics Office arbetar även med att tillse att det finns ett fullgott 
skydd för visselblåsare. Genom organisationens Protected Disclosure System och Whistleblower 
protection policy vill organisationen säkerställa att det finns ett system för medarbetare att 
rapportera misstänkta felaktigheter på ett tryggt sätt. Generaldirektören redogör regelbundet 
internt skriftligt om utredningar kring bedrägeri/korruptionsmisstankar och de sanktioner som 
eventuellt genomförts. Denna information är inte öppet tillgänglig på webben. IOS årliga rapport 
visar att dock Unesco vidtar åtgärder för att förebygga och upptäcka misstänkt korruption. 
  
Unesco har sedan början av 2017 en policy för riskhantering som uppfyller internationella 
riktlinjer. Unesco har även under 2015 återaktiverat sin Risk Management Committee som ska 
fungera som en samordningsfunktion inom sekretariatet för det gemensamma arbetet med 
riskhantering. Ett sammanhållet arbete med riskhantering har gjorts av Unesco på en relativt låg 
nivå, men organisationen håller nu på att utveckla ett mer kvalitativt förhållningssätt. 
 
Samarbetet mellan Ethics Office och Investigations Unit fungerar väl, men det är oklart om 
tillräckliga resurser finns. 2015 stärktes skyddet för cheferna för Ethics Office och för IOS genom 
ett beslut på generalkonferensen vilket innebär att generaldirektören och styrelsen måste vara 
överens om att avskeda någon av dessa. Därefter stärktes självständigheten ytterligare då chefen 

- Internal Oversight Service (IOS): Annual Report 2016 
- Internal Oversight Service (IOS): Annual Report 2017 
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för IOS fick mandat att inleda undersökningar om misstänkt korruption utan generaldirektörens 
godkännande. Den årliga rapporten från Ethics Office har sedan 2016 lämnats till styrelsen. 
 
International Aid Transparency Initiative (IATI) tillämpas. Unesco uppfyller IATI-kraven till mer än 
90 procent och man arbetar kontinuerligt med frågan. Som ett led i IATI-arbetet och med syfte att 
öka information och transparens finns sedan 2016 projekt och program redovisade i ett 
överblickbart format på webben genom en så kallad Transparency Portal.  

Unesco har sedan våren 2017 en policy om tillgång till information och dokument om Unesco och 
dess verksamhet. Policyn anger att alla utvärderingar av program och projekt samt den interna och 
externa revisionens rapporter ska finnas tillgängliga för allmänheten. Samtidigt anges att 
utredningar om oegentligheter är undantagna från policyn. 

Källor 
- Annual report Ethics Office 
- Internal Oversight Servie (IOS): Annual Report 2016 and 2017 
- Transparency portal 
- UNESCO Risk Management Policy 
- UNESCO Administrative Manual (Item 3.14 Prevention of Farud and Corrupt Practices, 

Item 7.5 Implementation Partners, Item 7.8 Vendor Management)  
- UNESCO HR Manual (Chapter 11. Disciplinary Measures, Item 18.3 Whistelblower 

Protection) 
- Information Circular IC/HR/115 (7 November 2016) 
- Conference of International Investigators - Uniform Principles and Guidelines for 

Investigations 
- Advisory on UNESCO’s Enterprise Risk Management, Internal Oversight Service, Audit 

Section, July 2016 
- UNESCO Access to Information Policy 
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Del 3. Extern effektivitet 
Graden av den externa effektiviteten bedöms genom frågeställningen: bidrar organisationen till 
verksamhetsresultat enligt uppställda relevanta mål och utnyttjas resurser på ett kostnadseffektivt 
vis? Andra aspekter som beaktas är ifall organisationen använder sig av innovativa former och 
kunskap om vad som fungerar och inte i utformandet av insatser och program samt om 
organisationen arbetar effektivt i partnerskap och i samverkan med relevanta aktörer på global och 
nationell nivå. 

Komponent 10. Verksamhetsresultat 

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

 

Organisationens verksamhet ger resultat  
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen kan uppvisa signifikanta resultat (prestationer/effekter) inom sitt 
verksamhetsområde inklusive på landnivå. 

  X  

För organisationer som är verksamma i sviktande stater ska följande bedömas: 
Organisationen kan uppvisa signifikanta resultat i sviktande stater. 

 X   

Organisationen eftersträvar kontinuerlig förbättring för att nå de fattigaste och 
mest utsatta målgrupperna (fokus kvinnor och flickor).  

  X  

Organisationen tar hänsyn till fattiga människors perspektiv på utveckling, t.ex. 
genom att involvera målgruppen i planering och uppföljning av insatser.  

 X   

Organisationen använder sig av innovativa former och metoder för att nå bättre 
resultat. 

  X  

Organisationen använder sig av kunskap om vad som fungerar och inte i 
utformandet av insatser och program. 

 X   

Jämfört med andra aktörer inom samma verksamhetsområde förefaller 
organisationen uppnå resultat minst lika väl eller bättre. 

  X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Unesco är en unik mötesplats för ett brett spektrum av aktörer vilket bidrar till global kunskap 
inom Unescos breda mandatområden. Men effekterna av Unescos långsiktiga normativa arbete är 
ibland svåra att mäta. Resultaten beror bland annat på hur regeringar och andra aktörer 
implementerar de normativa instrumenten. De medlemsländer som ratificerar 
Unescokonventioner ska genomföra det som konventionerna slår fast. 
 
Unesco har ett brett mandat, vilket leder till att resurser och insatser i vissa fall sprids tunt. Genom 
att arbeta på policynivå bidrar Unesco till utvecklingen av globala normer och till att förändra 
strukturer samt synsätt på landnivå och globalt. Inom utbildning har Unesco ett tydligt globalt 
ledarskap för genomförandet av mål 4 i Agenda 2030 och Unescos kapacitetsutvecklande arbete 
inom utbildning (Capacity Development Education - CapED) har visat mycket goda resultat. Ett 
annat exempel på Unescos globala ledarskap är samordning av FN:s handlingsplan för journalisters 
säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister där Unesco driver frågan genom att 
involvera berörda aktörer som stater, FN-organisationer, media, journalister, frivilligorganisationer 
och akademin.  
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Inom kulturområdet har Unesco genom sina konventioner en tydlig global roll i att bevara 
kulturarv, främja kulturell mångfald och motverka illegal handel med kulturföremål. Genom sitt 
arbete med forskningspolicy bidrar Unesco till att stärka forskningssystem i utvecklingsländer. 
Jämställdhet är en övergripande prioritering för Unesco vilken ska genomsyra all verksamhet. 
Detta är också något som har stärkts i arbetsprogrammet 2018–2021. 
 
Genomslaget av Unescos arbete på landnivå bedöms vara blandat. Unescos närvaro på land- och 
regionnivå lider av utspridda och svagt dimensionerade enheter med lite personal med ett ibland 
oklart uppdrag. Genomgående på både huvudkontor och på landnivå förefaller byråkratin vara 
omfattande. Det är inte heller helt tydligt hur land- och regionkontoren bidrar till arbetet med att 
formulera och genomföra Unescos arbetsprogram (C/5) och rapporteringen till huvudkontoret har 
brister. 
 
En ytterligare fokusering av verksamheten vore önskvärd liksom en förbättrad utförarorganisation 
på land- och regionnivå, men det har visat sig svårt att uppnå enighet bland medlemsländerna om 
vilka prioriteringar som i så fall bör göras. I Unescos styrelse finns i vissa fall en tendens att 
nationella och regionala intressen går före förslag från generaldirektören som skulle främja hela 
verksamhetens intressen. Motstånd mot förändringar kommer ibland även internt från 
organisationen. 
 
De senaste åren har det politiska inflytandet vid beslutsfattande ökat på experternas bekostnad i 
arbetet med världsarvskonventionen, konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet 
samt i världsminnesprogrammet. Experternas sakkompetens behöver värnas för att begränsa en 
politisering vid beslutsfattandet som ligger utanför Unescos mandat.    
   
Trots invändningarna ovan uppnår Unesco signifikanta resultat både på landnivå och globalt inom 
sina områden och utifrån sitt normativa arbetssätt. Jämfört med andra aktörer inom samma 
områden har Unesco en unik roll genom sitt normativa arbete och genom direkt samarbete på 
regeringsnivå vad gäller kapacitetsutveckling. 

Källor 
- Evaluation of UNESCO's Capacity Development for Education for All (CapEFA) Programme 

(ED/EO/SPM/bm/14/19) 
- End-term eavaluation report 2013-2015: Strengthening sexual and reproductive health 

and HIV prevention among children and young people through promoting comprehensive 
sexuality education in Eastern and Southers Africa (KPMG) 

- Lessons learned from UNESCO’s field reform in Africa (IOS/EVS/PI/143 REV.2) 
- External Auditor report on the UNESCO field network reform (199 EX/15 part IV) 
- Sustainability of the field network (200 EX/5 Part III (A) samt 200 EX/SR.8) 
- Rapporter från Sveriges ambassader i Bagdad (31 juli 2017), Bangkok (21 augusti 2017), 

Rabat (31 augusti 2017) och Kabul (4 september 2017).  
- Sida Travel Report: Field Trip to UNESCO Country Office in Ethiopia 27-31 March 2017 
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Komponent 11. Kostnadseffektivitet  

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationens bedriver en kostnadseffektiv verksamhet  
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen uppmanar samarbetspartners att tänka på 
kostnadseffektivitet i val av program och insatser. 

 X   

Organisationens system kräver att högsta ledningen tar hänsyn till 
kostnadseffektivitet i all verksamhet, inklusive vid upphandling. Detta får 
genomslag i praktiken. 

  X  

Väsentliga kostnadsposter såsom löner, förmåner, hyror, resor, 
konsulttjänster, bilar och transport framgår tydligt i budgeten. 

 X   

De väsentliga kostnaderna står i proportion till vad som är rimligt givet 
organisationens mandat och verksamhet. 

  X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Unescos reguljära budget har varit densamma under mer än tio år vilket i praktiken innebär en 
minskning av resurser givet inflation och löneökningar. Till detta ska läggas att de verkligt 
tillgängliga medlen har minskat på grund av att framför allt USA inte har betalat sin medlemsavgift 
sedan 2011. USA:s uteblivna medlemsavgift uppgår till ca 22 procent av den reguljära budgeten, 
vilket 2017 hade ackumulerats till motsvarande ca 500 miljoner USD. I budgeten för 2018–2019 
har hänsyn tagits till att USA lämnar Unesco den 31 december 2018. Dessutom har ett stort antal 
medlemsländer skulder till organisationen för uteblivna medlemsavgifter, hyra av lokaler m.m. 
Den minskade reguljära budgeten har de senaste åren lett till stora nedskärningar inom 
sekretariatet och i programverksamheten. Parallellt med den minskade reguljära budgeten har 
Unesco ålagts allt fler nya uppdrag och arbetsuppgifter av medlemsländerna, vilket sammantaget 
har inneburit att Unesco har varit tvungna att göra mer eller lika mycket, fast med mindre 
resurser.  
 
Vid samarbeten med externa partners, så som företag m.m., finns ett regelverk som fastslår att 
partners ska väljas utifrån mervärde och efter kostnadsbedömning av olika alternativ. Därtill finns 
specifika kriterier som anges i Unescos administrativa manual. 
 
Unesco följer FN-gemensamma standarder för upphandling som föreskriver transparent, effektiv 
och objektiv upphandling. 
   
Kostnadseffektivitet bedöms dels löpande i de finansiella administrativa IT-systemen, dels genom 
att förslag på större samarbetsavtal hanteras i en intern Contracts Committee där 
kostnadseffektivitet i kontraktsförslaget bedöms och dels i de relevanta styrdokumenten (till 
exempel i Unescos finansiella regelverk och i Unescos administrativa manual). Uppgifter om 
väsentliga kostnadsposter redovisas samlat i budgeten. Unesco tillämpar International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS) och man kan på basis av dessa spåra kostnadsposter. Totalt 
sett bedöms de samlade väsentliga kostnaderna stå i proportion till organisationens mandat och 
verksamhet.  

Källor 
- Report by the External Auditor, the audited consolidated financial statements and the 

report by the Director-General on the financial statements of UNESCO for the financial 
period ended 31 December 2016 (202 EX/29) 
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- Collection of Member States’ assessed contributions and the cash flow situation of the 
Organization as of August 2017 (202 EX/31) 

- Quadrennial Comprehensive Policy Review (UN General Assembly resolution 71/243) 
- UNESCO Administrative Manual, part 7.5 

 

Komponent 12. Partnerskap och samordning  

    

Presterar svagt Tillfredsställande  Presterar väl               Presterar mycket väl  

Organisationen deltar aktivt i harmonisering av biståndsprocedurer på global- och 
landnivå 

 
 

 
 

 
 

 
 

Organisationen deltar aktivt på global nivå i relevanta fora för harmonisering och 
samordning. 

  X  

I den mån organisationen har en fältrepresentation, tar organisationen på landnivå 
en aktiv roll för harmonisering inom sina prioriterade verksamhetsområden (t.ex. 
genom att initiera, stödja och delta i joint programmes (programstöd), 
givargemensamma bedömningar och utvärderingar eller liknande. 

 X   

Där organisationen har en fältrepresentation engagerar sig organisationen i 
givargemensamma policydiskussioner med mottagarlandets regering, alt. andra 
styrande organ.  

  X  

Organisationen arbetar effektivt i partnerskap med andra aktörer (inklusive 
samarbetsländer, andra multilaterala organisationer, bilaterala givare, det civila 
samhället och privata aktörer). Fokusera bedömningen utifrån de parter som är 
mest relevanta givet organisationens roll och mandat. 

  X  

Sammanfattande betyg   X  

Kommentar 
Unesco deltar aktivt i FN-reformarbetet, till exempel i genomförandet av Quadrennial 
Comprehensive Policy Review (QCPR) och gemensam standard för administrativa avgifter på extra-
budgetära medel (s.k. cost recovery). Unesco bidrar med sin andel av kostnaden för UN resident 
coordinator, den funktion som koordinerar FN:s arbete på landnivå. Unesco deltar också i det FN-
övergripande arbetet för koordinering och reform av FN:s utvecklingssystem (UNDG). På landnivå 
bedöms Unescos samarbete med andra FN-organ överlag fungera väl, men i en del länder skulle 
det kunna förbättras och generellt är resurserna bristande.  

Unesco arbetar i partnerskap inom många områden inom FN-systemet och med andra aktörer. 
Exempelvis i arbetet med kulturarv i konflikt och arbetet med FN:s handlingsplan för journalisters 
säkerhet och frågan om straffrihet för brott mot journalister. Inom utbildningsområdet kan 
nämnas att Unesco samordnar arbetet med mål 4 i Agenda 2030, ingår som en aktiv partner i 
Global Partnership for Education (GPE) och samordnar, genom sitt statistikinstitut (UIS), den 
globala utbildningsstatistiken i nära samarbete med alla relevanta aktörer. 

Vad gäller givarsamordningen på landnivå fungerar den väl i vissa länder och mindre väl i andra. I 
de länder där den finns förbättringsmöjligheter skulle Unesco med fördel kunna inta en proaktiv 
roll. 

Källor 
- Rapporter från Sveriges ambassader i Bagdad (31 juli 2017), Bangkok (21 augusti 2017), Rabat (31 
augusti 2017) och Kabul (4 september 2017) 
- Rapport från Sveriges ambassadör vid Unesco och OECD:s besök vid Unescos landkontor i 
Bangkok 
- Quadrennial Comprehensive Policy Review (UN General Assembly resolution 71/243) 
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Del 4. Sammanfattning 
Relevans 
Den här organisationsbedömningen visar att Unescos arbete utgör ett viktigt bidrag till 
uppfyllandet av det svenska utvecklingssamarbetets tematiska inriktningar.5 Det kan också 
konstateras att Unesco väl integrerar de fem perspektiven som genomsyrar svenskt 
utvecklingssamarbete: fattiga människors perspektiv, rättighetsperspektivet, 
jämställdhetsperspektivet, konfliktperspektivet samt miljö- och klimatperspektivet. 
 
I flera delar av sitt mandat har Unesco en unik roll bland andra aktörer inom samma områden 
genom sin normativa roll och genom direkt samarbete på regeringsnivå, med 
civilsamhällesorganisationer, akademiker, experter och med andra aktörer inom FN-systemet. 
Unesco är en global röst för de mänskliga rättigheter som faller inom organisationens mandat. 
Unesco är också en viktig aktör för att nå flera av målen i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. 
Unescos mandatområden, som exempelvis press- och yttrandefrihet, kvalitativ utbildning, 
vetenskap och kreativitet, är förutsättningar för uppfyllandet av målen.  
 
Unescos verksamhet berör såväl utvecklingsländer och som utvecklade länder. Unescos arbete har 
därför relevans för Sverige nationellt och globalt. 

 
Intern effektivitet 
Vad gäller den interna effektiviteten bedöms Unescos prestationer överlag vara tillfredsställande 
vad gäller styrning och förvaltning, resultatramverk samt system för riskhantering och korruption. 
Unescos mandat är formulerat i den åttaåriga strategin som i sin tur omsätts i fyraåriga 
arbetsprogram och tvåårsbudgetar. Under de senaste åren har verksamheten fokuserats och 
effektiviserats, till exempel genom införandet av ett integrerat budgetramverk och 
finansieringsdialoger, ett mer fokuserat resultatramverk med färre övergripande mål, tydligare 
förväntade resultat samt ett stärkt jämställdhetsperspektiv. Indikatorerna skulle dock i högre 
utsträckning kunna mäta kvalitet och effekt snarare än kvantitet. Användningen av ramverket på 
alla nivåer i organisationen, framför allt Unescos kontor på region- och landnivå, kan också 
förbättras. Sammantaget utvecklas Unescos i rätt riktning vad gäller resultatuppföljning och 
resultatstyrning. Unesco bedöms prestera väl vad gäller resultatuppföljningssystem och pålitligt 
och effektivt revisionssystem. Den interna revisorns rekommendationer skulle dock kunna följas 
upp mer systematiskt inför nya verksamhetsbeslut eller avveckling av verksamhet. Utredningar 
skulle också kunna göras tillgängliga externt i större utsträckning. Unesco bedöms överlag vara 
transparent och ha ett fungerande system för riskhantering och mot korruption, även om det 
också på detta område finns möjligheter till förbättring. Även arbetsmetoderna i Unescos styrande 
organ har setts över och rekommendationer för dessa antagits av Unescos generalkonferens 2017. 
Rekommendationerna kan bidra till konkreta förbättringar om de genomförs som planerat.  

 
Extern effektivitet 
Unescos normativa arbete och utveckling av standarder och normer bidrar till att förändra 
strukturer och arbetssätt både på landnivå och globalt. Vidare är bland annat Unescos arbete inom 
kultur och utbildning viktiga bidrag till försoning och hållbart fredsbyggande efter exempelvis 
konflikt. Positiva normativa resultat kan bland annat ses inom kapacitetsutveckling för utbildning, 
skydd av kulturarv vid väpnad konflikt, uppbyggnad av forskningssamarbeten i utvecklingsländer, 
stärkt tillgång till information, aktivt stöd till pressfrihet och konstnärlig frihet samt arbete för 
journalisters säkerhet. Unescos arbete bedöms vara av vikt för genomförandet av flera av målen i 

                                                           
5  Global jämställdhet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, Jämlik hälsa, Utbildning och 

forskning, Migration och utveckling, Inkluderande ekonomisk utveckling, Miljö, klimat och naturresurser, 
Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Agenda 2030. Unesco har även en viktig roll för Agenda 2030 genom det globala ledarskapet för 
genomförandet av mål 4 och som ansvarigt organ för uppföljningen av delar av mål 14 och 16.  
 
Vad gäller att uppnå resultat så bedöms Unescos verksamhet prestera väl. Dock skulle en 
ytterligare fokusering av verksamheten vara önskvärd, liksom en förbättrad utförarorganisation på 
land- och regionnivå. Genomslaget av Unescos arbete på landnivå bedöms vara blandat och det är 
inte helt tydligt hur land- och regionkontoren bidrar till arbetet med att formulera och genomföra 
Unescos arbetsprogram.  
 
Unescos svåra budgetsituation har de senaste åren lett till stora nedskärningar inom sekretariatet 
och i programverksamheten. Prioriteringar och reformer har varit nödvändiga och vissa av dessa 
insatser hade kunnat drivas längre för att bättre bidra till en ökad extern effektivitet. 
Organisationens närvaro på land- och regionnivå har inte anpassats tillräckligt till Unescos mål och 
behov. De samlade väsentliga kostnaderna bedöms dock stå i proportion till organisationens 
mandat och verksamhet. 
 
Unesco arbetar i partnerskap med flera delar av FN-systemet och med andra aktörer på både 
global och nationell nivå. Unesco har exempelvis stora och välfungerande externa nätverk inom 
vilka frivilligorganisationer med flera ingår. Dessa bidrar till att utveckla expertkunskap och normer 
inom Unescos mandatområden. Ett område där Unesco skulle kunna vara mer drivande är inom 
givarsamordningen på landnivå där det finns utrymme för förbättringar. 

 

Del 5. Trender och tendenser  
I följande avsnitt anges om organisationen under det senaste året har förändrats i positiv eller 
negativ riktning vad gäller relevans, intern och extern effektivitet, och i så fall hur. Det noteras om det 
till exempel finns viljeyttringar, beslut eller policy om förändring som kan leda till förbättringar 
alternativt om det finns förändringar på gång som kan leda till (ur svensk synvinkel) negativa 
konsekvenser för organisationen. Utgångspunkten är den föregående  organisationsbedömningen av 
Unesco från 2012. 

Relevans  
Unesco är framför allt en organisation som bidrar till att skapa normer inom sina mandatområden, 
något som har fått ökad betydelse när rättighetsfrågor idag allt oftare ifrågasätts. Unescos roll för 
att utveckla normer och standarder inom sitt mandatområde och arbete med policystöd, har en 
viktig roll för genomförandet av Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris. Unesco är även en viktig 
aktör för genomförandet av svensk utvecklingspolitik och bidrar till svenska prioriteringar inom 
kulturpolitik, utbildnings- och forskningspolitik samt miljö- och klimatpolitik.  

 
Intern effektivitet 
Organisationen har genomgått positiva förändringar sedan den senaste svenska 
organisationsbedömningen av Unesco gjordes för fem år sedan. Till exempel har resultatramverket 
förbättrats med tydligare och färre mål samt en utvecklad resultatrapportering. Arbetet med 
finansieringsfrågor har också förbättrats. I vissa delar behöver organisationen fortfarande 
moderniseras, men arbetet går i rätt riktning. När besluten från de senaste åren om integrerat 
budgetramverk, strukturerade finansieringsdialoger och resursmobilisering nu ska genomföras är 
det av vikt att hålla ihop arbetet i en gemensam strategisk hantering för hela organisationen. Det 
är också av vikt att ökad transparens kring resurser och dialogen om de extrabudgetära medlen 
blir användbara verktyg både för Unesco och medlemsländerna. Den nya transparensportalen är 
ett viktigt steg i den riktningen, men det krävs mer. Bland de utmaningar som kvarstår vad gäller 
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intern effektivitet märks bland annat reform av Unescos land- och regionnärvaro (effektiv, rätt 
dimensionerad och väl sammanlänkad med organisationens prioriteringar så som de är 
formulerade i Unescos fyraåriga arbetsprogram) och systematisk rotation av personal. Slutligen 
bör arbetet i Unescos styrande organ och underorgan moderniseras i linje med de 
rekommendationer som Unescos generalkonferens har beslutat om 2017.  

 
Extern effektivitet 
Unescos verksamhet ger resultat. Sverige värdesätter särskilt det normativa arbetet som Unesco 
gör. En utmaning under de kommande åren är hur Unesco kan stärka sitt arbete att stötta 
regeringar i genomförandet av normativa globala överenskommelser. Det är också av vikt att 
Unesco proaktivt fortsätter sitt rättighetsbaserade arbete och på effektivt sätt fortsätter sitt 
arbete för alla delar i sitt mandat.  
 
Ett problem för organisationen är svårigheten att få in medlemsavgifterna från ett stort antal 
medlemsländer. För att uppnå konkreta resultat i det globala multilaterala samarbetet är det av 
grundläggande betydelse att medlemsländerna uppfyller sina åtaganden vad gäller att betala 
medlemsavgifter till FN-systemet och att dessa organisationer ser till att ha tillräckliga reguljära 
resurser för att utföra de uppdrag som medlemsländerna ger dem. För de extrabudgetära medlen 
till Unesco behöver givarbasen breddas och det totala frivilliga stödet öka. 
 
I beslutsfattandet är det också av vikt att Unescos gemensamma intressen prioriteras framför 
regionala och nationella prioriteringar. Tre aktuella exempel på detta är behovet av reform av 
Unescos närvaro på land- och regionnivå, Unescos strävan att ytterligare fokusera och vässa sin 
verksamhet samt vikten av att värna expertbedömningar vid beslut i arbetet med 
världsarvskonventionen, konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet samt i 
världsminnesprogrammet.   

 

Del 6. Utgångspunkt för påverkan och policydialog 
Baserat på ovan summerade bedömning avseende organisationes styrkor och svagheter gällande 

relevans och intern och extern effektivitet har slutsatserna nedan dragits om vilka frågor som bör 

vara utgångspunkt för påverkan och policydialog. Särskilt viktiga frågor för Sverige är hur 

organisationen arbetar med resultat (inklusive kostnadseffektivitet), transparens, anti-korruption och 

ansvarsutkrävande. Dessa frågor utgör utgångspunkt i formuleringar av förväntade resultat i Sveriges 

strategi för samarbete med Unesco. 

Mot bakgrund av slutsatserna i den här organisationsbedömningen är det angeläget att Unesco: 

- Fortsätter att stärka sitt resultatfokus. Rapporteringskedjan mellan land- och regionkontor och 

huvudkontor behöver stärkas vad gäller arbetsprogram och budget. Organisationen, inklusive dess 

styrande organ, behöver bli bättre på att avsluta eller förändra program och projekt som inte 

levererar tillfredsställande resultat enligt vad som de definieras i resultatramverket. Utvärderingar av 

verksamheten måste få de resurser som är avsatta i programbudgeten. Arbetet med att skapa 

indikatorer som inte enbart möter kvantitet utan även kvalitet och resultat av programverksamheten 

bör fortsätta och stärkas. 

- Stärker arbetet med finansieringsfrågorna. Unesco måste genomföra de beslut som fattats vad 

gäller att förbättra och systematisera en strategisk resursmobilisering av extrabudgetära medel. 
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Insyn och överblick över den totala budgeten inklusive de extrabudgetära medlen behöver fortsatt 

stärkas och den reguljära budgeten bör värnas av organisationen och dess styrande organ.  

- Förbättrar jämställdhetsarbetet både internt och kopplat till arbetsprogram och budget. Det är 

också av vikt att jämställdhetsarbetet aktivt inkluderar män och pojkar, samt att jämställdhetsarbetet 

får ökade resurser för att kunna gå från policy till genomförande i större utsträckning. 

- Fortsätter att utveckla sin personalpolicy för att säkerställa en effektiv, modern och jämställd 

organisation, både genom att attrahera och bibehålla rätt personer och ge dessa rätt förutsättningar 

att genomföra sitt uppdrag. Systematisk och kvalitativ rotation behöver införas av personal mellan 

och inom sektorer, liksom mellan huvudkontor och land- och regionkontor. För att bibehålla personal 

behövs arbetsförhållanden och IT-verktyg som möjliggör balans mellan arbets- och privatliv och 

arbetet med karriärplanering behöver stärkas.    

- Skapar en effektiv, rätt dimensionerad verksamhet på land- och regionnivå och samordningskontor i 

strategiskt valda länder vilka är väl sammanlänkade med organisationens prioriteringar som de är 

formulerade i Unescos åttaåriga strategi och det fyraåriga arbetsprogrammet. 

- Fortsätter att utveckla arbetet mot risk och korruption och med att kontinuerligt öka öppenheten i 

Unescos verksamhet. 

- Värna Unescos roll som en unik mötesplats och forum för ett brett spektrum av experter måste 

värnas och expertutlåtanden bör i högre grad beaktas i diskussioner och beslutsfattande för att 

begränsa politisering utanför Unescos mandat. 

- Stärker det interna klimat- och miljöarbetet, till exempel genom en organisationsövergripande 

policy med tidsatta mål för det interna klimat- och miljöarbetet inklusive för den mat som serveras, 

upphandling, publikationer, konferenser, resor och möten. 

 


