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Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala
vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020
1. Förväntade resultat

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med
GAVI för perioden 2015-2020.
Medelstilldelningen (kärnstöd) för GAVI 2015-2020 ska ske inom ramen
för riksdagens bemyndigande för anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Efter
att påfyllnadsförhandlingen för perioden 2016-2020 avslutats i början av
2015, fattar regeringen beslut om slutgiltig resultatstrategi och
medelstilldelning för hela strategiperioden, grundat på en analys av de
åtaganden som har gjorts inom ramen för påfyllnadsförhandlingarna.
GAVI:s mandat
GAVI:s målsättning är att bidra till minskad barnadödlighet och skydda
människors hälsa i världen genom ökad och rättvis1 användning av vaccin
i låginkomstländer. I detta ingår att GAVI arbetar med att bidra till mer
effektiva hälsosystem för att möjliggöra långsiktig bärkraftighet. GAVI
driver också ett aktivt arbete för att påverka vaccinmarknaden och
vaccinkostnaderna. Målgruppen för GAVI:s arbete är framförallt barn.
Genom sitt arbete bidrar GAVI till förbättrad grundläggande hälsa.
Resultat
Genom kärnstödet till GAVI bidrar Sverige till genomförandet av
samtliga resultat som finns presenterade i GAVI:s strategiska plan och
tillhörande resultatramverk för perioden 2016-2020 (”GAVI Alliance
Strategy 2016-2020”).
Regeringen har valt att särskilt bevaka, följa och driva på genomförandet
av GAVI:s arbete inom områdena/målen: ökad och rättvis täckning av
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Med ”rättvis” (equitable) avses här allas lika rätt till vaccin utan ekonomisk, social,
könsmässig eller geografisk åtskillnad.
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vaccinationer; bärkraftiga nationella vaccinationsprogram samt en
utvecklad marknad för vaccin och vaccinationsrelaterade produkter.
GAVI:s verksamhet bidrar till delmål fyra i regeringens biståndspolitiska
plattform (Skr 2013/14:131):
Delmål 4: Förbättrad grundläggande hälsa
Med utgångspunkt från delmålet förbättrad grundläggande hälsa i den
biståndspolitiska plattformen har GAVI:s arbete främst bäring på
resultatet ”förbättrad överlevnad och mer hälsosamma liv främst för
kvinnor och barn” och resultatet ”förbättrad tillgång till sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter samt minskad utsatthet för hiv och
aids”.
Sverige ska särskilt verka för att GAVI bidrar till nedanstående resultat.
Hur dessa resultat ska nås inklusive indikatorer, utgångslägen och
resultatmål konkretiseras i GAVI:s resultatramverk.
Med fokus på förbättrad överlevnad och mer hälsosamma liv främst för
kvinnor och barn:
1) Ökad och rättvis täckning av vaccinationer


300 miljoner vaccinerade barn vilket i sin tur innebär 5-6 miljoner
räddade liv



Minskade skillnader i andelen vaccinerade barn mellan och inom
länder och mellan socioekonomiska grupper



Ökat antal flickor vaccinerade med sista dosen HPV-vaccin

2) Bärkraftiga nationella vaccinationsprogram


Ökad andel länder som betalar sin egenfinansierade andel av
vaccinationskostnaderna i tid



Ökad andel länder med bibehållen vaccinationstäckning vid
övergången från låginkomst - till medelinkomstland



Ökade nationella investeringar i vaccinationer per barn



Ökad andel genomförda vaccinationstillfällen



Minskat antal tillfällen när vaccin inte finns i lager
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3) En utvecklad marknad för vaccin och vaccinationsrelaterade
produkter


Tillräcklig och säker tillgång till vaccin av god kvalitet



Lägre och bärkraftiga priser på vaccin och andra
vaccinationsprodukter



Tillgång till anpassade priser för lägre medelinkomstländer

2. Förväntade resultat gällande organisationens arbetssätt

Sverige gör bedömningen att GAVI:s interna och externa effektivitet är
hög. GAVI har utvecklade system och rutiner för resultatbaserad
styrning och arbetet med dessa bör fortsatt följas upp.
GAVI som allians (WHO, Unicef och Världsbanken mfl) arbetar i
miljöer som kännetecknas av oförutsägbarhet och korruption (till
exempel i postkonfliktländer eller i svaga stater). Dessa miljöer kan
innebära en risk för GAVI, till exempel för personal hos berörda
samarbetspartner, materiella resurser, korruption och bristande logistik.
GAVI har riskhanteringssystem på plats och arbetet med dessa bör
fortsatt följas upp.
Sverige avser att driva ett antal frågor gällande organisationens arbetssätt.
Genomslag för dessa frågor bedöms kunna bidra till att nå de förväntade
resultat som anges under avsnitt ett. Sverige ska särskilt verka för:
Med fokus på reform och effektiviseringsarbete:


GAVI:s styr- och uppföljningsdokument är kostnadssatta (ett led i
att bedöma kostnadseffektivitetet) och GAVI:s riskhanteringssystem
fortsätter att tillämpas och hålla en hög standard.



GAVI:s jämställdhetspolicy (vilken avser både externt och internt
arbete) genomförs med särskilt fokus på att ta bort bakomliggande
jämställdhetsrelaterade faktorer som hindrar kvinnor och män att låta
sina barn vaccineras.



GAVI har ett genomtänkt miljömässigt hållbart arbetssätt och
indikatorer för detta (bland annat avseende logistik, riskavfall och
personalresor).

Med fokus på organisationens mandat och relevans:


Bibehållet fokus på vaccinationer och inte öppna upp för potentiellt
nya aktiviteter (t.ex. nya produkter som inte är relaterade till
vaccinationer) och inte heller engagemang i forskning rörande
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utveckling av vaccin.


Bibehållet fokus på människor som lever i fattigdom (framför allt
barn) i fattiga länder med låg betalningsförmåga.



Erfarenheterna från GAVI som arbetsmodell (partnerskapet,
marknadspåverkan etc) är spridda bland relevanta aktörer.



Strategiperioden 2016-2020 innebär en ytterligare expansiv fas för
GAVI där fler länder efterfrågar utökad täckningsgrad och utökat
antal vaccin. Under slutet av strategiperioden beräknas dock flera
länder gå från att vara låginkomst- till medelinkomstländer.
Sammantaget bedöms därför GAVI:s ökade budget och verksamhet
vara ”en puckel” av tillfällig karaktär.
3. Verksamhet

Sveriges engagemang i GAVI motiveras av att investeringar i
vaccinationer genom GAVI har tydliga effekter vad gäller att uppnå
”förbättrad grundläggande hälsa” (delmål fyra i den biståndspolitiska
plattformen). GAVI:s verksamhet stämmer väl överens med
målgrupperna för det svenska biståndet (kvinnor och flickor i fattiga
länder) och följer principerna för ett effektivt och resultatinriktat bistånd
(bland annat fokus på resultat, öppenhet, innovation och flexibilitet,
samverkan med andra aktörer samt kostnads- och riskmedvetenhet).
Genom arbetet på innevarande styrelseplats och arbetet i den valkrets
som Sverige ingår i tillsammans med Norge och Nederländerna samt
genom Sveriges ekonomiska stöd finns goda möjligheter att bevaka och
följa upp GAVI:s resultat både externt och internt.
Sverige ska aktivt verka för att få genomslag för de förväntade resultat
som anges under avsnitt ett och två i strategin. Arbetet bedrivs bland
annat genom att:


Som styrelsemedlem aktivt delta i formella och informella
diskussioner och påverka genom aktivt deltagande vid
styrelsemöten och i andra former av styrelsearbete (tex
styrelseinternat och särskilda arbetsgrupper).



Arbeta genom valkretsen och bidra till att det samarbetet är väl
samordnat och konstruktivt.



Arbeta genom givargruppen och bidra till att det samarbetet är väl
samordnat och konstruktivt.
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Bidra med svenskt expertis och om möjligt strategiska
sekunderingar



Följa upp rapporteringen genom GAVI:s årsrapporter (resultat
och kostnader).

4. Uppföljning

Formerna för uppföljning framgår av regeringens riktlinjer för
resultatstrategier inom Sveriges internationella bistånd. I samband med
GAVI:s halvtidsöversyn 2018 av ”GAVI Alliance Strategy 2016-2020” ska
även den svenska resultatstrategin ses över.

