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Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2014 

 

2015 

 

2016 

Utveckling mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Översikt: Bedömning av utveckling mot strategiresultat och insatsportföljens genomförande per resultat 

 

Resultatområde 1: Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad 
respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck 

2014 2015 2016 

Resultat 1: Ökad kapacitet hos det 

civila samhället att verka för 

respekten för medborgerliga och 

politiska rättigheter  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 

   

Resultat 2: Ökad kapacitet hos det 

civila samhället att främja 

medborgares förutsättningar att 

påverka politiska processer och 

utkräva ansvar  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 

   

Resultat 3: Ökad rättssäkerhet, 

med fokus på tillgång till rättvisa, för 

människor som lever i fattigdom  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 

   

Resultatområde: Förbättrade möjligheter för fattiga människor 
att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god 
utbildning. 

2014 
 

2015 
2016 

 

Resultat 1: Stärkt konkurrenskraft 

hos producenter och leverantörer av 

varor och tjänster  

  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 
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Resultat 2: Ökade möjligheter till 

produktiv sysselsättning för kvinnor 

och ungdomar.  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 

   

 

Resultat 3: Ökad tillgång till och 

kontroll över produktiva resurser för 

kvinnor.  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 

   

 

Resultat 4: Förbättrad tillgång till 

sociala skyddsnät för barn. 

Utveckling mot 

strategiresultaten 

   

Insatsportföljens 

genomförande 

   

Resultatområde 3: Förbättrad grundläggande hälsa 2014 
2015 2016 

 

Resultat 1: Förbättrad tillgång till 

barn- och mödrahälsovård av god 

kvalitet  

  

Utveckling mot 

strategiresultaten 

 

 

  

Insatsportföljens 

genomförande 

 

 

  

 

Resultat 2: Sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter tillgodoses i 
större utsträckning för kvinnor, män, 
flickor och pojkar 

Utveckling mot 

strategiresultaten 

 

 

  

Insatsportföljens 

genomförande 

   

 

 
 

Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 

Den övergripande bedömningen är att utvecklingen gentemot de förväntade målen delvis har gått i rätt 

riktning och att portföljen genomförs med små avvikelser från planen. Under strategins gång har 

portföljen justerats för att både anpassas till en förändrad kontext och utnyttja tillfällen som dykt upp. 

 

Strategin är fortfarande relevant för Ugandas utvecklingsutmaningar. Uganda har uttryckt stark vilja 

att uppnå de Globala målen och gjort ansträngningar för att integrera mål och aktiviteter i sin 

utvecklingsplan (NDP II). Detta bör ses som en god möjlighet för dialog och samordning. 

 

Den ökade budgeten i slutet av strategin gör det möjligt att justera porföljen ytterligare för att nå bättre 

resultat. Det innebär också ökat risktagande. Korruptionsriskerna är höga och antalet insatser måste 

vara hanterbart. Viljan till gemensamma fonder och program med andra EU-länder är tyvärr 

begränsad, vilket minskar möjligheterna till storskaliga insatser. Det finns en god medvetenhet om risk 

för duplicering och fragmentering bland givarna men det finns ingen konsensus kring hur problemet 

bör angripas. 

Resultatområde 4: Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 2014 2015 2016 

 

Stärkt kapacitet att förebygga 

könsrelaterat våld 

Utveckling mot 

strategiresultaten 

 

 

  

Insatsportföljens 

genomförande 
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Den pågående flyktingkrisen, kombinerat med en matbrist i stora delar av landet, kommer att sätta 

såväl regeringen som givarna på prov. Kommer givarna att komma överens om gemensamma fonder 

och program för att svara upp mot behoven bland både flyktingar och värdsamhällen? Kommer lokala 

och centrala beslutsfattare kunna prioritera, samordna och följa upp på ett effektivt sätt? Kommer FN-

familjen att kunna jobba som ett FN? Kommer implementerande partners inom det civila samhället få 

rätta förutsättningarna för att jobba effektivt och kostnadseffektivt? Oavsett svaret på alla dessa frågor 

är detta ett bra tillfälle för Sverige och andra givare att investera i långsiktiga och hållbara lösningar 

för såväl flyktingar som värdsamhällena (de fattigaste distrikten i landet) och hitta former för ett 

effektivt samspel mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete och bryggan 

däremellan. 

 

Rekommendationer för den fortsatta portföljutvecklingen utvecklas i kapitel 7. 

1. Kontextanalys 

Uganda är ett relativt stabilt land i en konfliktutsatt region. Den ekonomiska tillväxten är god och 

regeringen har antagit en ambitiös utvecklingsplan. Men landet står inför en lång rad utmaningar, inte 

minst inom god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och sociala sektorer. Även om vissa 

indikatorer visar på framsteg karaktäriseras ugandiernas vardag av stora utmaningar. 

 

2016 fördubblades antalet flyktingar i Uganda. Ett stort antal människor flydde från grannlandet 

Sydsudan när konflikten eskalerade. Under årets andra halva tog Uganda emot omkring 600 000 

flyktingar och tillströmningen har fortsatt under 2017. Flera flyktingmottagande distrikt påverkas av 

osäker mattillgång och bristande social service. Ugandas generösa flyktingpolitik är dock värd att 

framhålla och det finns stora möjligheter att stödja både flyktingar och mottagande samhällen med 

stöd som sträcker sig bortom humanitära insatser. 

 

En utdragen torka 2016 sparkade liv i diskussionen om hur klimatförändringarna påverkar landet. 

Omkring en tredjedel av befolkningen var drabbad av osäker livsmedelsförsörjning i början av 2017. 

Miljöutmaningen för Uganda späs på av en snabb förbrukning av naturresurser. Sedan 1990 har 

Uganda förlorat 20 procent av skogsarealen, fiskbeståndet minskar och jordarna försämras. Men störst 

påverkan har sannolikt den snabba befolkningstillväxten. Befolkningen växer med 3,3 procent per år 

som ett resultat av minskad barnadödlighet och hög fertilitet. En redan ung befolkning kommer att bli 

ännu yngre i ett land som hade 9,5 miljoner invånare 1969, strax under 40 miljoner 2016 och beräknas 

ha 75 miljoner invånare 2040. Jordbrukssektorn är helt central för utvecklingsarbetet, men den är för 

närvarade på en mycket grundläggande nivå med begränsade förbättringar i produktivitet. Vetenskap, 

teknologi och innovation skulle kunna stärka sektorn och ges utrymme i den nationella 

utvecklingsplanen och planen för högre utbildning, men detta matchas inte med budgetåtaganden.1 

 

Inflödet av flyktingar, miljöutmaningar och befolkningstillväxt kan också kopplas till mänsklig 

säkerhet i bred bemärkelse. De interna konflikterna kan betraktas som lågintensiva i frånvaro av 

väpnade grupper, men en stor risk för uppblossande konflikter föreligger på flera håll. Regeringens 

intolerans mot oliktänkande och opposition har vid flera tillfällen resulterat i våldsamma reaktioner 

från säkerhetsstyrkor, begränsningar i yttrande- och församlingsfriheter och trakasserier. Valet 2016 

kantades av statlig repression. Ett annat exempel från hösten är när styrkor dödade över 100 personer i 

västra Uganda för att lösa ett i huvudsak politiskt problem avseende ett kungadöme. Konflikten i 

Sydsudan och den ökade stress det innebär för samhällen i norra delarna av landet, kombinerat med 

brist på resurser, service och jobb kan sannolikt skapa nya interna konflikter. En ung, arbetslös, 

frustrerad befolkning är också källa till oro. 

                                                           
1 Lite utrymme har getts till att skapa mekanismer för policysamordning mellan högre utbildning och ekonomisk 
planering, inklusive budget för högre utbildning. Det finns inga tydliga riktlinjer för styrning av finansiering av högre 
utbildning. 
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På en mer övergripande nivå kan Ugandas framsteg för att bekämpa fattigdom de senaste två 

decennierna ses som en framgångssaga. Den ekonomiska utvecklingen har bromsats något, men 

tillväxten är fortfarande 4,8 procent, vilket är över medel bland länder i Afrika söder om Sahara. 

Servicesektorn är motorn i tillväxten.2 Andelen människor som lever under det nationella 

fattigdomsstrecket minskade från 31,1 procent 2005/2006 till 19,7 procent 2012/2013. Samtidigt 

uppskattar Världsbanken i sitt index för inkomstfattigdom att andelen fattiga är mellan 33 och 35 

procent. I ett multi-dimensionellt fattigdomsperspektiv är fattigdomen högre – 70 procent nationellt 

med stora skillnader inom landet (96,5 procent i Karamoja mot 17 procent i Kampala till exempel).3 

Sociala sektorer som utbildning, SRHR och insatser mot könsbaserat våld får allt mindre utrymme i 

statsbudgeten, där infrastruktur och säkerhet prioriteras.  

 

Säkerhetsproblem i regionen, fickor av konflikter och en stark vilja att utvinna naturresurser som olja 

och gas driver regeringens prioriteringar inom infrastruktur och säkerhet. Dessa investeringar kan 

absolut driva på utveckling och tillväxt, men inte nödvändigtvis för fattiga människor i samhället. 

Givet de låga satsningarna på sociala sektorer och den höga belåning som krävs kan prioriteringen 

ifrågasättas. Flera givare argumenterar för att budgeten bör vara mer balanserad för att tillgodose 

behoven i mindre prioriterade regioner och sektorer.  

 

Ugandas politiska utveckling har i stort inte förändrats sedan 2014, utan fortsätter att befästa 

regeringspartiets dominans i hela statsapparaten. De ifrågasatta valen 2016 resulterade i en ny 

mandatperiod för den sittande presidenten Yoweri Museveni. Centraliseringen av makt är också en 

utmaning för rättssäkerheten i landet.4  

 

Det civila samhället växer snabbt och blir allt starkare. Kraven på bättre service och samhällsstyre blir 

allt starkare, men regeringen svarar ofta med hårdare reglering och utmanar grundläggande fri- och 

rättigheter, framför allt yttrande- och församlingsfriheterna.  

 

Även om Uganda har ett brett juridiskt ramverk och ett antal institutioner som ska begränsa 

korruptionen är implementeringen av existerande lagar svag. Internationell och nationell statistik5 visar 

på försämrad finansiell och etisk disciplin bland regeringens departement och myndigheter. Detta 

orsakar förluster av, eller oförmåga att redovisa, miljarder shilling och påverkar också tillgången till 

viktig offentlig service liksom minskat förtroende för offentliga institutioner.  

2. Svenska biståndspolitiska prioriteringar 

Rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling har väglett 

operationaliseringen av strategin och implementeringen av portföljen. Perspektiven är tydligt 

integrerade i insatserna, som Politiken för Global Utveckling och Policyramverket anger. 

Rättighetsperspektivet är särskilt framträdande i de insatser som rör styrelseskick, tillgång till rättvisa 

och SRHR, men finns även representerat i insatser som främst handlar om ekonomiska rättigheter. 

Fattiga människors perspektiv är en nyckel för hur insatserna designas och i många fall riktar 

insatserna sig till de mest utsatta grupperna i landet, vilket skapar en relevant portfölj med möjligheter 

att skapa utvecklingseffekter i linje med regeringens politik och ambitionen i de Globala målen för 

hållbar utveckling. Sida har använt en medveten jämställdhetsanalys i design, implementering och 

dialogarbete. Sida vill också stärka arbetet med miljö och klimat nu när nya klimatutmaningar – och 

nya möjligheter att tackla dem – blivit uppenbara. 

 

                                                           
2The Uganda Poverty Assessment Report 2016, World Bank Group.  
3 OPHI, 2016.  
4 Uganda fortsätter att vara lågt rankat globalt sätt vad gäller rättssäkerhet. WJP Rule of Law Index 2016 rankade 
Uganda som nummer 105 av 113 länder.  
5 Till exempel Transparency International Index, Afrobarometern, The World Bank’s World Wide Governance 
Indicators, the African Peer Review Mechanism Report och flera revisioner utförda av Riksrevisionen (OAG). 
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Ambassaden har arbetat aktivt med att öka integrering av jämställdhet och miljö- och klimat i 

insatserna, bland annat genom kompetensutveckling och interna arbetsmöten om jämställdhetsanalys 

och miljö och klimat. En kartläggning om arbetet med kvinnors ekonomiska egenmakt har 

genomförts. Andelen insatser med jämställdhet som huvudmål eller delmål är nu 75 % respektive 

19 %, vilket visar på en hög grad av jämställdhetsintegrering. Insatser med jämställdhet som huvudmål 

inom produktiva sektorer är begränsade men förväntas stiga under resterande strategiperiod. Insatser 

med miljö och klimatinsatser som delmål är nu 32 %, en siffra som förväntas stiga under resterande 

strategiperiod. Insatser med fred/konflikt som huvud- eller delmål uppgår till 64 %.  

3. Ekonomi 

Strategiperiod: 2014–2018 

 

 

 
 

I enlighet med den så kallade 50/25/0-regeln begränsas möjligheten att under resterande strategiperiod 

teckna fleråriga avtal (med stora volymer). En analys av konsekvenser som detta kan få framöver, 

primärt kopplat till portföljutveckling inom resultatområde 2, samt ökad strategivolym 2017–2018 

kommer att redovisas separat.  

Total belopp strategi, MSEK

Utbetalat belopp total, i MSEK

Ej utbetalt belopp, i MSEK

Utbetalat belopp per resultatområde och år
2014 2015 2016 Totalt

Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för 

mänskliga rättigheter och frihet från förtryck
35 87 75 196

Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra 

till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god 

utbildning

47 63 45 154

Förbättrad grundläggande hälsa 62 72 84 218

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 0 5 6 11

Övrigt (stödinsatser) 2 2 1 5

TOTAL 145 228 211 585

Ointecknat belopp, i MSEK

Avtalat belopp, i MSEK

Utbetalat belopp per resultatområde och år
2017 2018 N/A Totalt

Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för 

mänskliga rättigheter och frihet från förtryck
63 22 N/A 85

Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra 

till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god 

utbildning

43 24 N/A 67

Förbättrad grundläggande hälsa 30 32 N/A 62

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 3 3 N/A 6

Övrigt (stödinsatser) 2 1 N/A 4

TOTAL 142 82 0 224

Ekonomi

1 350

585

765

541

224
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4. Bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och 

insatsportföljens genomförande  

Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten  

och insatsportföljens genomförande  

Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2014 

2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Portföljen har genomförts med relativt små avvikelser från planen. Övergripande utmaningar för 

uppnående av strategiresultaten liksom portföljens genomförande utvecklas under respektive resultat. 

Sammanfattande bedömning av hur avsaknad av direkt stat till stat samarbete har påverkat såväl 

genomförande som måluppfyllelse återfinns i kapitel 7.  

4.1 Resultatområde 1: Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för 

mänskliga rättigheter och frihet från förtryck 

4.1.1 Ökad kapacitet hos det civila samhället att verka för respekten för 

medborgerliga och politiska rättigheter 

                                   År 

Övergripande bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Baseline 

2012 

Värde/förändring 

2014 

Värde/förändring 

2015 

Värde/förändring 

2016 

 

Mål 2018 

Number of CSOs som 

är Quam certifierade6 
54  79 140 154 150 

CSO Participatory 

Environment Index7 
2,88 3,18 3,2 3,06 Maintain 

index 

 

Se gemensam analys för resultat 1 och 2 i nästa avsnitt.  

 

                                                           
6 The NGO Quality Assurance Mechanism (QuAM) har utvecklats för och av enskilda organisationer som arbetar I 
Uganda. Verktyget syftar till att säkerställa att organisationer lever upp till godtagbar etisk standard och 
operationella normer.  
7 Varieties of Democracy. Indexet mäter graden av medborgares involvering i CSOer.   
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4.1.2 Ökad kapacitet hos det civila samhället att främja medborgares förutsättningar 

att påverka politiska processer och utkräva ansvar 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Baseline 

2013 

Värde/förändring 

2014 

Värde/förändring 

2015 

Värde/förändring 

2016 

 

Mål 2018 

Participatory 

component index8 

2,02 2,1 2,13 2,13 Improvement 

against index 

USAID CSO 

Sustainability Index9 

4,3 4,3 4,2 4,2 Improvement 

against index 

 

Det finns stora kapacitetsutmaningar inom det civila samhället, samtidigt som utrymmet att verka 

krymper. Men flera organisationer har möjlighet att påverka regeringens beslut och policyer och det 

finns goda tecken på ansvarsutkrävande, särskilt på lokal nivå. Kapacitetsutvecklingsarbetet bidrar till 

att hålla det utrymmet öppet och stärker förmågan att påverka politiska och demokratiska processer.  

Demokratiska utmaningar kvarstår efter valet 2016. Stödet för samhällsstyre, ansvarsutkrävande och 

utrymme att verka bidrar till att hålla det demokratiska utrymmet öppet och inte stängas helt.10. Men 

även om insatser kan uppvisa resultat är den demokratiska utvecklingen inte till fördel för den vanlige 

ugandiern.11 

Enligt USAID:s CSO Sustainability Index förbättras ugandiska CSOer sakta men säkert. Deras 

förmåga att bedriva påverkansarbete är relativt god och förbättras stadigt, även om den juridiska 

miljön inte underlättar. Organisationernas kapacitet har inte förbättrats sedan 2009 enligt indexet, men 

ambassaden bedömer att det även kan ha att göra med att ett stort antal organisationer bildats sedan 

dess – ungefär 6 000. Kapaciteten brister på många håll, men det är en rimlig bedömning att 

organisationer som fått stöd av svenskt bistånd har förbättrats avsevärt i fråga om generell kapacitet, 

finansiell stabilitet och service. I en diagnostisk studie av civilsamhället anger 50 % av de intervjuade 

organisationerna att de har den kapacitet som krävs. Samtidigt anger 62 % att de inte tycker att 

civilsamhället som helhet har tillräcklig kapacitet.12 

 

NGO-lagen (2015) skapade mycket debatt när den antogs. Ett antal delar i lagen kan användas för att 

begränsa organisationernas möjlighet att verka. Regeringen ser problem med organisationer som 

bedriver påverkansarbete, medan de som bara erbjuder service är välkomna. Regeringen kan därför 

                                                           
8 Varieties of Democracy, Indexet mäter medborgares deltagande i politiska processer. 
9 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2015_Africa_CSOSI.pdf Report for 2015 was 
published December 2016. Measures Legal environment, Organisational capacity, Financial Viability, Advocacy, 
Service provision, Infrastructure and Public image.  
10 DGF Evaluation Report, Triple Line, R. Burge et al., p. 11. 
11 Uganda bedöms ligga just över medel på Mo Ibrahim Indexen för governance, safety and rule of law samt 
participation and human rights (http://iiag.online/). Nivån har knappt ändrats sedan 2006. Andelen ugandier som 
är nöjda med hur demokratin fungerar är samma som 2014, men betydligt lägre än vid tiden för de förra valen 
2011 (50 % jämfört med 70 %). (Afrobarometer’s Index of Demand for Democracy – % of respondents who are 
‘fairly satisfied’ or ‘very satisfied’ in response to the question ‘overall, how satisfied are you with the way 
democracy works in your country?’)   
12 Civil Society Diagnostic Study (2016), DGF, Mette Visti and Maude Mugisha, p. 33-34 
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sägas välkomna att det civila samhället växer och att kapaciteten stärks, men om de i högre grad 

bedriver påverkansarbete betraktas som problematiska och som verktyg för opposition eller 

främmande makt.  

 

De huvudsakliga insatserna är Diakonia, Democratic Governance Facility (DGF), Hivos, International 

Alert, OHCHR, Pulse Lab och UN Women13. Några är nya och några är nya faser av insatser som varit 

del av portföljen länge. Jämställdhetskomponenter är väl integrerade och flertalet komponenter har 

specifika jämställdhetsmål vad gäller exempelvis kvinnligt politiskt deltagande, kvinnors ekonomiska 

egenmakt, mäns roll för jämställdhet med mera. 

 

Implementeringen går enligt plan. Indikatorer visar att insatserna bidrar till förväntade resultat. I en av 

de största insatserna som bidrar till båda resultaten, Democratic Governance Facility (DGF), 

överskreds de förväntade resultaten i 15 av 23 fall, 3 mötte förväntade resultaten, 5 gjorde betydande 

framsteg gentemot resultaten och endast 3 mötte inte förväntningarna. På liknande sätt kan varje insats 

visa resultat, men framför allt på output-nivå. Några insatser saknar riktig möjlighet att skalas upp för 

att nå resultat på nationell nivå. Insatserna levererar framför allt på delen som handlar om 

kapacitetsutveckling, det vill säga utveckling av både intern organisatorisk kapacitet och kapacitet att 

bedriva påverkansarbete. Det svenska stödet går i hög utsträckning till organisationer med hög 

kapacitet, som i sin tur arbetar för att stärka organisationer som inte kommit lika långt. 

 

Utvärderingen av DGF visar att programmet, som stödjer omkring 80 organisationer och några 

institutioner, i hög utsträckning bidragit till betydelsefulla resultat inom mänskliga rättigheter och 

demokrati. Programmet har byggt kunskap och kapacitet och bidragit till att stärka ansvarsutkrävande 

och skydd för utsatta grupper och samhällen.14 Betydelsefulla MR-institutioner, som exempelvis Equal 

Opportunities Commission, får stöd genom DGF och har därigenom möjligheten att ändra diskursen 

kring jämställdhet och diskriminering. Omfattande kunskapsspridning och utbildning i samband med 

val ingår också som viktiga komponenter. Enligt utvärderingen finns det exempel på transformativ 

förändring, där rättighetsbärare kräver sina rättigheter och kan utkräva ansvar av myndigheter och 

institutioner.  

 

Tack vare svenskt stöd har flera civilsamhällesorganisationer kunnat föra en dialog med regeringen om 

viktiga lagar och regleringar, som bidragit till att lagstiftningen i slutändan inte blivit så repressiv som 

lagförslagen gav uttryck för.  

 

Antagandena i operationaliseringen gäller fortfarande. Det är nödvändigt att utöka utrymmet för det 

civila samhället ör att ugandiska medborgare ska kunna åtnjuta civila och politiska rättigheter, utkräva 

ansvar och påverka politiska processer. En nyckelfråga är att säkra mediernas möjlighet att arbeta – 

både traditionella och onlinebaserade. Yttrande- och församlingsfriheterna inskränks oroväckande. En 

viktig väg framåt är att stärka kapaciteten hos det civila samhället, både tekniskt och tematiskt. 

 

 

                                                           
13 Insatsnummer: Diakonia (51180101), DGF (51180123), Hivos (51180100), International Alert (51180129), 
OHCHR (51180124), Pulse Lab (51180132), UN Women (  51180099). 
14 Democratic Governance Facility (Phase I: 2011-2016) Final Evaluation Report, p. iii (executive summary). 
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4.1.3 Ökad rättssäkerhet, med fokus på tillgång till rättvisa, för människor som lever 

i fattigdom 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikator 
Baseline 

2013 

Värde/förändring 

2014 

Värde/förändring 

2015 

Värde/förändring  

2016 

 

Target 2018 

Enhanced rule of 

Law15 

54,4 53,5 58.2 N/A16 61 

Number of 

individual legal aid 

cases (women and 

men) handled by 

DGF partners17                       

200 000 206 460 243 540 127 037 (first six 

months) 

35 581 women; 

91 774 men 

Programmet 

avslutades 

juli 2016. Ny 

fas kommer 

att ge nytt 

mål. 

 

 

Tillgång till rättvisa fortsätter vara en utmaning i Uganda. Resursbrist i form av personal och 

finansiering samt stor backlog är allvarliga problem för det formella rättssystemet. Civilrättsliga 

ärenden som rör landrättigheter och konflikter inom familjen är de vanligaste rättsfallen. Trots 

framsteg i rättighetsfrämjande lagstiftning, förbättrad service och infrastruktur är det fortfarande 

kostnadskrävande och tidsödande för människor att navigera sig genom systemet. Särskilt drabbade är 

de som lever i fattigdom, där könsrelaterat våld, korruption och tröghet i rättssystemet utgör stora 

hinder för att minska ojämlikheterna.   

 

Genom svenskt stöd till rättssektorn (Justice, Law and Order Sector, JLOS) 2013–2015 stärktes 

rättssystemets kapacitet att bemöta dessa utmaningar. Rättssystemet fungerar nu bättre på lokal nivå, 

men dess effektivitet och funktionalitet är fortfarande otillräcklig. Tack vare ökade personalresurser på 

flera nivåer har andelen uppklarade fall ökat med 10 % under programmets gång, men ökningen är inte 

tillräcklig för att ha en märkbar effekt. 

 

Som ordförande i givargruppen 2014–2015 hade Sverige möjlighet att föra strategisk dialog med 

fokus på förbättrad service, allmänhetens tillit till rättssystemet samt effektiv rättsskipning för fattiga 

och marginaliserade. Sedan dess har sektorns hantering av könsrelaterat våld fått en större prioritet, 

vilket delvis kan tillskrivas det svenska engagemanget.  

 

Det råder konsensus om att sektorn haft en betydande roll för att uppmuntra och möjliggöra för 

samordning mellan institutioner, och även rättssystemets infrastruktur har förbättrats sedan dess. 

Däremot har själva tillgången och kvaliteten på servicen som erbjuds varit otillräcklig. 

 

I och med restriktionerna för direkt statligt stöd fasades sektorstödet ut och Sverige behövde finna nya 

vägar för att stärka tillgång till rättvisa och rättssäkerhet. De huvudsakliga programmen var The Legal 

Aid Program (LEAP) som Sverige stödde via DGF, kärnstöd till OHCHR samt stöd till Hague institute 

                                                           
15 Mo Ibrahim Index of African Governance Rule of Law sub-category (0-100) comprised of 5 indicators: judicial process, 
judicial independence, sanctions, and transfers of power and property rights.  
16 Data för 2016 förväntas rapporteras under 2017  
17 Annual Technical Report, Democratic Governance Facility, 2015/2016, s. 130 Baseline från tidigare DGF-fas, samma 
indikator. 
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for internationalisation of Laws (HiiL) undersökning av attityder och behov. Den sistnämna kom att 

utmynna i rekommendationer för sektorns fortsatta arbete.  

 

LEAP:s rättsliga stöd nådde över 860 000 människor under 2016. Programmets 16 implementerande 

partners gick från att erbjuda service och stöd i 26 distrikt 2012 till 74 distrikt 2015/2016. Dessa 

partners erbjuder stöd till fattiga och marginaliserade människor i svårtillgängliga områden, vilket 

bidrar till ett ökat skydd för utsatta kvinnor och barn. Sedan starten 2012 har över 4 miljoner kvinnor, 

män, ungdomar och barn i 70 distrikt fått tillgång till olika former av rättsligt stöd.18 Trots detta är 

räckvidden fortfarande låg. Två studier av HiiL och DGF (baseline studie av demokrati, mänskliga 

rättigheter och ansvarsutkrävande från 2013) visar att det finns stor potential för enskilda 

organisationer som erbjuder rättsligt stöd att uträtta mer. Men det förutsätter att allmänheten har 

kunskap om hur de får tillgång till stödet som erbjuds.  
 

År 2016 ökade Sverige stödet till DGF för att möjliggöra ett stöd av lokala domstolar (Local Council 

Courts), vilket visade sig vara en framgångsrik strategi. Till skillnad från formella domstolar är de 

lokala både ekonomiskt, geografiskt och kulturellt tillgängliga för en majoritet av befolkningen.  

 

Genom UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har Sverige stött initiativ 

som syftar till att stärka mänskliga rättigheter, ansvarsutkrävande och rättssäkerhet genom 

kapacitetsbyggande hos både medborgare och stat. Deras samarbete med ugandiska myndigheter 

involverar bland annat lagstiftning för att förebygga och förbjuda tortyr, inhuman och förnedrande 

behandling och bestraffning samt ansatser för att förbättra rättsväsendets administration och utreda 

brott mot mänskliga rättigheter.  

 

Internationell rätt, mekanismer och standarder har fått ökat fäste i Uganda. Ett resultat av detta är den 

databas som utvecklades för att stödja the National Human Rights Action Plan samt följa upp på 

implementeringen av rekommendationer från Universal Periodic Review (UPR). OHCHR har även 

stöttat Uganda National Planning Authority och Uganda Human Rights Commission i deras arbete 

med att utveckla indikatorer för att bevaka efterlevnaden av de MR- åtaganden som regeringen gjort i 

NDPII och lokala sektorplaner. De har även erbjudit tekniskt stöd för utvecklingen av en Transitional 

Justice Policy som lever upp till internationell standard. Den har dock väntat på parlamentariskt 

godkännande under en lång tid.  

 

Den behovs- och attitydundersökning som genomfördes av HiiL har bidragit med en vetenskaplig bas 

för policybeslut. Rapporten visar att majoriteten av människorna som lever i fattigdom alienerade från 

stora delar av rättssystemet, trots dess ökade närvaro. De vänder sig oftast till den lokala förvaltningen 

eller det icke-statliga rättssystemet. Rapporten framtog ett antal rekommendationer och goda exempel 

som JLOS-sektorn kommer använda sig av för att förbättra tillhandahållandet av tjänster. Den utgör 

även en värdefull och evidensbaserad grund från vilken Sida kan utforma framtida program.  

 

Antagandena som gjordes i operationaliseringen är fortfarande relevanta, speciellt när det kommer till 

behovet av att förbättra tillgången till rättvisa för människor som lever i fattigdom, att stärka 

upprätthållandet av mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och jämställdhet i rättskipning. De är även 

relevanta gällande vikten av att adressera behovet av övergångsrättvisa, ett stärkt ansvarsutkrävande 

och en stärkt möjlighet för medborgarna att få sin röst hörd.  

 

 

                                                           
18 Democratic Governance Facility (Phase I: 2011-2016)  Final Evaluation Report, p. iii (executive summary), s.30 
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4.2 Resultatområde 2: Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och 

dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning 

En stor andel fattiga (ca 43 %) befinner sig mycket nära fattigdomsgränsen och Världsbanken 

konstaterar i sin fattigdomsanalys19 att för var tredje ugandier som lyfts ur fattigdom faller två tillbaka 

in i fattigdom. Osäkerheten är således fortsatt stor trots att analyser visar på en klar minskning av 

fattigdom under strategiperioden. 

 

Den inkomst som fördelas bland den resurssvagaste 20 % av befolkningen har ökat under det senaste 

decenniet20 och ojämnlikheten på en övergripande nivå har minskat från 41,50% 2010 till 38,5% 2013 

(minskning av 1 procentenhet i Gini per år). Men stora och ökande regionala skillnader21 kommer 

fortsatt att vara en stor utmaning för att uppnå goda resultat relaterade till inkluderande ekonomisk 

utveckling. 

 

Den norra delen av landet har ytterligare kommit att ställas under press på grund av den stora 

ökningen av antalet flyktingar det senaste året. Utvecklingen understryker behovet av fortsatt fokus på 

mänsklig säkerhet och resiliens.  

 

I operationaliseringen betonades vikten av en portfölj som kombinerar insatser på makro-, meso- och 

mikronivå. Givet det stora antalet insatser vars avtal löpt eller löper ut finns anledning att ånyo 

säkerställa att synergier omhändertas/utvecklas.   

 

I huvudsak är de antaganden som gjordes vid operationalisering av strategin fortsatt giltiga. Hänsyn 

bör fortsatt tas till regionala ojämlikheter för att säkerställa adekvata insatser som påverkar möjligheter 

för den fattigaste delen av befolkningen. Ytterligare geografiskt fokus bör övervägas.  

 

4.2.1 Stärkt konkurrenskraft hos producenter och leverantörer av varor och tjänster  

 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Baselinje 

2014 

Värde/ 

förändring 

2014 

Värde/ 

förändring 

2015 

Värde/ 

förändring 

2016 

 

Mål 2018 

Global Competitiveness 

Index (baseline ranking 1-

7, 7 is max value) 

 3.6 (2014/15) 3,7 (2015/16) 3.7(2016/17) 4.2 

                                                           
19 WB poverty assessment 2016. 
20 World development indicators 2009 och 2012.  
21 Från 68 % av andelen fattiga i Norra och Östliga regioner 2006 till 84 % 2013. OPHI, Oxford Poverty and 
Human Development Initiative 2016, Uganda Country Briefing, Multidimensional Poverty Index Data Bank, OPHI, 
University of Oxford. 
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Agriculture value added 

per worker (constant 2010 

USD) 

469,5 

(2013) 

470,3 468,8  469 (201922) 

Selected value chains 

more competitive and 

profitable (aBi Trust) 

0 (2013) 120 000 167 000 33 996 (jan-

june 2016) 

489 000 

Farmers 

Utvecklingen mot att nå strategimålen är förändrad från grön förra året till gul. Ur ett antal aspekter 

som ligger till grund för bedömning av Ugandas konkurrenskraft har förhållanden förbättras23 men 

stora utmaningar kvarstår för ökning av produktivitet, särskilt inom jordbrukssektorn där en stor andel 

av portföljens insatser (och andelen fattiga) finns.  Genomförandet av insatser går i stort enligt plan. 

Tre undantag nämns särskilt nedan. Dessa har dock inte bedömts vara skäl för ändrad färgsättning.  

I tre insatser har utredning av korruption upptäckts eller inletts, aBi Trust24, NOGAMU25 och 

QUISP26. Takten för genomförande inom ramen för aBi Trust har saktats av betydligt och endast delar 

av planerad verksamhet kunnat genomföras parallellt med utredning av korrutpion liksom vidtagande 

av adekvata åtgärder. I övriga två fall som utreds för närvarande (utredning inledd under 2017), har 

inverkan på genomförande under 2016 ännu inte kunnat bedömas fullt ut.  

Trots att Ugandas ekonomi har utvecklats väl de senaste åren ses ett antal större hinder för ökning av 

produktivitet. Bank of Uganda nämner exempelvis (2016) den stora andelen arbetskraft i små företag, 

kapital som främst riktas mot sektorer med låg avkastning (så som fastigheter) och större investeringar 

i oljesektorn som ännu inte genererat några positiva effekter på tillväxten. Jordbrukets andel av BNP 

minskar stadigt och produktiviteten inom jordbruket har i princip avstannat27. Andelen värde-

adderande företag är mycket begränsat (ex. agro processing). Minskad produktivitet inom jordbruket 

påverkar inte bara konkurrenskraften, utan har även stor påverkan på matsäkerhetssituationen i landet 

liksom negativ påverkan på inflation. Dessa utmaningar kommer fortsatt att utgöra hinder för 

uppnående av strategiresultatet.  

Sidas ansträngningar att ytterligare stärka samarbetet med privat sektor har givit goda resultat. Mercy 

Corps samarbete med ett jordbruksföretag (Gulu Agriculture Development Corporation) har visat sig 

öka kapacitet och kunskap hos jordbrukare och ge goda incitament för dem att leverera såväl kvalitet 

och kvantitet (för export till bl.a. Europa). Plan Uganda har genomfört ett samarbete med näringslivet 

som har bidragit till stärkta länkar till uppköpare överlag men även till tillgång till finansiella tjänster 

och marknadsinformation. Inkomsterna för bönder har ökat med flera hundra procent28.  

Sammansättningen av portföljen är till stor del inriktad på stöd till småskaligt jordbruk (aBi, 

NOGAMU, Mercy corps, Plan Uganda, Technoserve) men även till viss del (från 2017) på ökad 

tillgång till infrastruktur genom förnybar energi29.  I fortsatt utveckling av portföljen (och i linje med 

                                                           
22 WDI index was set with reference to 2005 USD constant/level. For 2016 the index level changed to 2010 USD 
constant/level. NDPII target still referring to 2005 USD constant/level. Only change will be monitored (note that 
target for NDP 2014-2019 increase by 68%)   
23 I Global Competitiveness report 2016/2017 har Uganda förbättrat sin ranking med två platser (från 115 för två 
år sedan till 113 i år).  
24 Agri Business Initiative Trust, aBi Trust. Insatsnummer 51180110. 
25 NOGAMU, Insatsnummer. 51180016. 
26 Quality Infrastructure and Standards programme, QUISP, 51180019. 
27 UBOS 2016 med referens till ILOs (International Labour Organization) sysselsättningsdiagnostik för Uganda. 
Draft situation analysis, mars 2017. 
28 Slutrapport Plan Uganda 2016 samt Utvärdering 2016, Insatsnummer 54050227. 
29 UNCDF, Renewable energy Challenge fund, Insatsnummer 51180122. 
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operationaliseringen samt ovan nämnda produktivitetsbegränsningar i sektorn) finns det anledning att 

överväga hur kommersialiseringen av ”agri business” och ”value addition” bäst kan stödjas (endast 

begränsat utfall inom ex. aBi p.g.a. korruptionshantering).  

Under den första hälften av strategiperioden har goda resultat uppnåtts relaterade till utveckling av 

standarder och kvalitetsinfrastruktur (QUISP). Institutionell kapacitet har stärkts hos såväl 

handelsministeriet som standardiseringsmyndigheten (Uganda National Bureau of standards, UNBS) 

men även hos privat sektor.  Nya regelverk och policys30 har antagits och efterlevnad stärkts, vilket 

undanröjt hinder för ökad konkurrenskraft31 och stärkt kvalitet av såväl importerade som exporterande 

varor. Stödet till Trade mark East Africa har ökat förutsättningar för regional handel bland annat 

genom stärkandet av 75 clearing agents samt införande av ett elektroniskt ”cargo tracking system”. 

Exporttiden har minskat kraftigt (från 28 till 7 dagar) liksom kostnader i samband med export.32 Vid 

tid för inlämning av denna strategirapport har samtliga avtal om insatser på ”makronivå” gått ut. För 

att uppnå önskad balans mellan insatser på olika nivåer (i enlighet med operationaliseringens 

slutsatser) som gemensamt kan skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft, bör fortsatt utveckling 

av portföljen värdera och bereda möjliga alternativ. 

Portföljens insatser bidrar i viss utsträckning till att stödja hållbara och miljövänliga jordbruksmetoder 

(ex. NOGAMU, Mercy Corps, Techno Serve). NOGAMU har mobiliserat och länkat över 30 000 

organiskt odlande jordbrukare till sju små/medelstora företag inom ”frukt torkning” för vidare export. 

Detta har lett till en kraftig ökning av inkomster från organiska produkter (över 1 MUSD bara mellan 

2015-2016). Techno serve har, genom genom sitt program (Conservation cotton) länkat 10 000 små-

jordbrukare till ett antal leverantörer och stora uppköpare av fröer33. Med hänsyn tagen till den roll ett 

försämrat miljö/klimat spelar för produktivitet inom jordbruket finns anledning att ytterligare stärka 

miljö/klimat-fokus under resterande strategiperiod. Om inte tillräcklig hänsyn tas till miljö och 

klimatmässig hållbarhet i insatserna riskeras försämringar av, eller i värsta fall utradering av 

produktivitetsvinster. På en övergripande nivå kan tillväxt saktas ner och skapa negativa effekter för 

mänsklig säkerhet. Detta i sig utgör en risk för uppnående av strategiresultatet. 

 

4.2.2 Ökade möjligheter till produktiv sysselsättning för kvinnor och ungdomar  

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

 
Baselinje 

2014 

Värde/ 

förändring 

2014 

Värde/förändring 

2015 

Värde/förändring 

2016 

 

Mål 2018 

Share of employed 

youth that work less 

than 20 hrs/week  

37,5% 

(2014) 

37,5% 39,3% 39,5% Improvement 

against index 

                                                           
30 Ex National standards and quality policy och National accreditation policy. 
31 Slutrapport QUISP, 51180019. 
32 Trade Mark East Africa, Final report 2015-2016, 51180049.  
33 Victoria seeds, Agrinet, Gulu Agricultural Development Company, Cotton Development organisation, Pentagon 
Technical services. 
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Additional full time 

equivalent jobs 

created via support to 

aBi Trust 

20,103 

(2014)  

20,103 15,351 N/A34 

 

89,217 

      

 

De övergripande förutsättningarna för detta resultat har inte förändrats sedan föregående period varför 

trafikljusen har samma färgsättning. 

Trots att Uganda under de senaste åren haft en god ekonomisk tillväxt har denna inte bidragit till att 

arbetstillfällen skapats i nödvändig omfattning. Den växande andelen arbetsför befolkning (ca 50 % 

under 15 år och befolkningstillväxt om 3,3 %) möter i ökande grad arbetslöshet och 

undersysselsättning. Undersysselsättningen är särskilt akut inom jordbrukssektorn. Den informella 

sektorn är alltjämt stor och den genomsnittliga storleken på företag i privat sektor minskar35. Antalet 

tonårs graviditeter ökar och uppgår 2016 till en fjärdedel av det totala antalet graviditeter.  De stora 

utmaningar som detta innebär för ugandier, särskilt unga och kvinnor, är fortsatt ett hinder för 

uppnående av strategiresultatet. 

Portföljens insatser genomförs i huvudsak enligt plan. Fokus under strategiperioden har varit att 

adressera den stora och ökande andelen unga utanför arbetsmarknaden (både formell och informell). 

Genom organisering i så kallade VSLAs36 samt samarbete med privat sektor37 har exempelvis 

Diakonia38 liksom Plan Uganda bidragit till stärkande av ungdomars såväl som kvinnors egenmakt.  

Plan Uganda noterar genomsnittlig inkomstökning på över 620 % i pilotprojektet Working Future och 

sparandet har ökat med 630 %. Ökningar av inkomster och sparande för fattiga människor är också 

tydliga resultat av aBi Trusts stöd till små och medelstora företag. Strategiperioden som helhet samt 

genomförandet 2016 visar överlag på goda resultat vad gäller stöd till anställningsbarhet, vilket är en 

förutsättning för produktiv sysselsättning samt även sysselsättning i form av uppstart av eget företag 

(och stöd till entreprenörskap). Samarbetet med Global Business Labs har exempelvis bidragit till 

inkomstökning och direkt jobbskapande. Under inkubatorprogrammet har 159 nya heltidsjobb skapats 

genom 17 ungdomsledda företag39. Resultat som bidrar till anställningsbarhet dominerar i portföljen.  

Att kvinnor och ungdomar tas tillvara på arbetsmarknaden kommer att vara avgörande för att positiva 

effekter av den demografiska utvecklingen ska kunna tillvaratas och risken för social instabilitet 

minska. Den sysselsättningsdiagnostik som ILO genomför40 kommer att kunna vägleda Sida vad gäller 

fortsatt utveckling av portföljen.  

                                                           
34 Kommer att rapporteras i årsrapport i juni 2017. Siffran förväntas ligga något lägre än 2015.  
35 Från 2,8 % 2009/2010 till 2,3 % 2012/2013. 
36 Village Savings and Loans Associations 
37 Samarbete i form av Public private development partnership med KK Fresh Produce Export Ltd samt även 
samarbeten med Airtel och Barklays bank. 
38 Diakonias partner (insats 51180101) GWED-G har länkat 20 kvinnogrupper (600 kvinnor) till företag i service 
sektorn samt marknadsförande företag (ex. Uganda Young investors in agribusiness-initiative). Utbildning och 
marknadslänkar har bidragit till ökade inkomster och ökat kontakt mellan "duty bearers" och "rights holders" 
genom interaktion mellan jordbrukare och beslutsfattare på distriktsnivån.  
39 Global Business Labs, Insatsnummer 54060079. 
40 Employment diagnostics, International Labour Organization, Insats nummer 51180134 
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Trenden med ökande antal tonårsgraviditeter är problematisk och påverkar förutsättningar för 

produktiv sysselsättning. Sida har under strategiperioden bidragit till att öka kunskap om SRHR 

genom exempelvis 39 ungdomskliniker (NTIHC)41.  

Specifika resultat för könsbaserat våld har inte varit möjliga att följa upp, men rapportering från 2016 

visar på såväl positiva som negativa resultat (Mercy Corps, IRC, Plan Uganda). Se avsnitt 4.4. Ökad 

kunskap om hur (patriarkala) normer och värderingar (liksom ökad alkoholism) påverkar kvinnors och 

ungdomars möjligheter till produktiv sysselsättning skulle sannolikt stärka Sidas möjligheter till 

uppföljning och dialog på området.  

4.2.3 Ökad tillgång till och kontroll över produktiva resurser för kvinnor 

                            Year 

Assessment of: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultatet    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer 
Baslinje 

2014 
Värde/förändring 

2014 

Värde/ 

förändring 

2015 

Värde/ 

förändring 

2016 
Mål 2018 

Equal distribution of 

resources index 

1,98 

(2014) 

1,98 1,99 N/A Improvement 

against index 

Number of loans for 

agriculture disbursed to 

women through aBi 

Finance 

 4 078 10 570 7 68042 Improvement 

against index 

 

Den ugandiska konstitutionen erkänner jämställdhet mellan män och kvinnor men skyddet av kvinnors 

ekonomiska rättigheter är otillräckligt. Framsteg för ökad jämställdhet kan noteras under 

strategiperioden43 men trots detta kvarstår stora utmaningar för kvinnors tillgång till (och kontroll av) 

produktiva resurser varför strategiresultatets utveckling fortfarande är rödmarkerat. Bland dem står 

tillgång till land ut som ett stort hinder (binding constraint). Endast 27 % av registrerat land i Uganda 

ägs av kvinnor trots att kvinnor utgör majoriteten av arbetskraften i jordbrukssektorn. Och trots att 

kvinnor till över 70 % involverar sig i jordbruksrelaterade aktiviteter så kontrollerar de endast 20 % av 

utkomsten (och även mindre i de mer lönsamma grödorna kaffe och te) 44. Sidas samarbete med UN 

Women har bidragit till att öka kvinnors kunskap om landrättigheter. Det stöd som just nu bereds till 

IDLO kommer att bidra till stärkt stöd till rättshjälp kopplat till bland annat landrättigheter.  

Genomförandet av insatser löper i huvudsak på enligt plan och är därför grönmarkerat. Fokus för ett 

större antal insatser är tillgång till utbildning, i första hand informell genom ex. Village Savings and 

Loan Associations (VSLA) med fokus på jämställdhet mellan kön, mänskliga rättigheter, life skills, 

                                                           
41 Stöd till 39 hälsokliniker för ungdomar genom Naguru Teenage and Information Health Center. Fokus på 
SRHR. 
42 Visar siffror ur halvårsrapport (jan-juni 2016) från aBi Trust.  
43 Gender Equality Index samt Gender Development Index. 
44 Employment Diagnostics, International Labour Organization, draft situation analysis, Insatsnummer 51180134. 
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ekonomiska kunskaper för att driva näringsverksamhet etc (ex. IRC har utbildat 11000 ungdomar 

varav 58 % kvinnor och Plan Uganda har utbildat 12 000 ungdomar varav 59 % kvinnor). Utbildning 

har även genomförts i samarbete med privat sektor där den bidragit till bättre kvalitet och kvantitet av 

produkter (Mercy Corps samarbete med GADC)45.  

Ökad tillgång till finansiella tjänster i informell (ex. tillgång till lån från och genom VSLAs) och 

formell sektor (genom tillgång till banklån) har bidragit till stärkande av kvinnors ekonomiska 

egenmakt. Nya digitala lösningar har bidragit till resultaten (ex. Plan Uganda, aBi, IRC, Mercy Corps). 

Uppföljningen visar endast i begränsad omfattning i vilken utsträckning ökade hushållsinkomster 

kommer kvinnor till del.   

Tillgången till marknader har fortsatt stärkts genom ett flertal insatser, både genom att öka tillgång till 

marknadsinformation (ex. SMS plattform för jordbrukare, Mercy Corps), digitala lösning för aktuella 

priser på marknaden (Plan Uganda) och genom så kallade ”bulking centers” som ger möjligheter för 

jordbrukare att förvara sin skörd och därmed få tillgång till bättre marknadspris (Technoserve och 

Mercy corps). Utvecklingen mot mer digitala lösningar kan ses som ett steg för att öka transparens i 

handel av varor, för att minska diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden och i handel av varor. 

Rapporteringar har visat på flera exempel på tillämpning av rättighetsperspektivet i portföljen.  

Tillgång till energi är en för Uganda viktig produktiv resurs och en förutsättning för att produktiv 

sysselsättning ska kunna öka. Under 2016 har ambassaden berett ett stöd till en challenge fund för 

förnybar energi (UNCDF). En garanti är också under beredning, vilken skulle kunna skapa möjligheter 

för såväl ökad tillgång till energi som förbättrad tillgång till kapital och marknader för kvinnor. Om 

dessa stöd, såväl som det till rättssektorn faller väl ut anses förutsättningarna öka för att 

strategiresultatet ska kunna nås inom strategiperioden. Hittills har antalet insatser med WEE-fokus 

(och därmed också resultat) varit blygsamt.  

Den kartläggning som gjordes under 201646 av hur portföljens insatser bidrar till kvinnors ekonomiska 

egenmakt bör fortsatt vägleda Sida i arbetet. En handlingsplan ska tas fram för att tydliggöra vägval 

vid såväl förstärkt integrering i befintliga insatser som beredning av nya insatser.  

 

4.2.4 Förbättrad tillgång till sociala trygghetssystem för utsatta barn 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultat    

Genomförande av insatsportföljen    

 

Andelen fattiga hushåll i Uganda som får någon typ av bidrag är 5 %. Ugandas totala utgifter för 

sociala skyddsnät var 1 % av BNP 2013 vilket är lägre än jämförbara länder i Afrika47. Av den 

procenten avsåg endast 0,4 % direkt inkomststöd till fattiga hushåll. Huvuddelen av det ugandiska 

socialförsäkringssystemet består av direkta bidragsprogram. Under 2016 har regeringen, genom ett 

                                                           
45 Mercy Corps, TRAIL, insats nr. 51180077. 
46 Kartläggning som också inkluderade en skrivbordsstudie av samtliga (dåvarande) insatser underströk vikten av 

att adressera fyra huvudsakliga ”binding constraints”: Humankapital, tillgång till och kontroll av land, kontroll av 

ekonomi/finans och tillgång till marknader.  
47 2,8 % av BNP genomsnitt i Afrika. World Bank Poverty Assessment 2016.  
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pilotprojekt, adresserat pensioner för äldre och socialbidrag till särskilt utsatta familjer48. 

Utvärderingar visar dock utmaningar, särskilt i relation till tillgång på kvalitativ hälsovård på 

lokal/distriktsnivå, implementeringskapacitet (bara ett antal distrikt än så länge) och ojämna resultat 

särskilt vad avser socialbidrag till särskilt utsatta familjer. Regeringen har därför beslutat att fortsätta 

skala upp pensionsdelen av programmet. Sidas bedömning är att regeringen fortfarande saknar den 

kapacitet som krävs för att leverera sociala skyddsnät också med anledning av den fortsatt svaga 

skattebasen (nu endast 0,05 % av BNP).  

Sedan 2014 har anslag använts för att finansiera en fyraårig forskningsstudie inom sociala skyddsnät 

(Unicef, FAO, Innocenti och nationella aktörer). Utvärderingen som gjordes under 2016 drar slutsatser 

av hur ”impact utvärderingar” och evidens påverkar nationellt beslutsfattande och utveckling av 

program för ”cash-transfers”. Forskningen kan eventuellt användas vid identifiering av möjligheter för 

Sverige att minska sårbarhet i humanitära situationer.  Detta resultat har i övrigt inte resurssatts under 

perioden, varför resultat inte kommer att uppnås under strategiperioden. Utgångspunkten för svenskt 

stöd har varit att det ska baseras på ett nationellt ägarskap och en långsiktig finansieringslösning för att 

vara hållbart. Dessa bedöms inte vara uppfyllda och så länge andra givare finansierar pilotverksamhet 

med ett blygsamt ugandiskt bidrag, saknas svenskt mervärde för att driva utvecklingen framåt. 

4.3 Förbättrad grundläggande hälsa 

4.3.1 Förbättrad tillgång till barn- och mödrahälsovård av god kvalitet 

                            År 

Bedömning av: 2014 2015 2016 

Utvecklingen mot strategiresultaten    

Insatsportföljens genomförande    

 

Indikatorer49 
Baslinje 
2014 

Värde/ 

förändring 
2014 

Värde/ 

förändring 
2015 

Värde/ 

förändring 
2016 

 

Mål 2018 

Deliveries at health facilities 57 % 
(2011) 

44 % 53 % 73% (DHS) 
vs. 55% 

90% 

Pregnant women attending 
4 ante-natal sessions 

47.6% 
(2011) 

32.4% 36.6% 59.9% (DHS) 
vs. 38% 

60% 

Number of immunized boys 
and girls (measles) 

75.8% 
(2011) 

87% 90% 80% (DHS) 
vs. 96% 

95% 

 

Bedömningen av utveckling mot strategiresultaten har ändrats från grönt till gult då utvecklingen mot 

strategimålen endast delvis gått i önskvärd riktning. Trots att förbättrad grundläggande hälsa utgör en 

av de viktigaste förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och utveckling prioriteras hälsosektorn inte i 

                                                           
48 Social Assistance Grant for Empowerment, SAGE programmet, med stöd av Unicef, UK och IR. 
49 Notera att man vid framtagandet av baslinjevärdet använt sig av Ugandas demografiska hälsoundersökning – 

Uganda Demographic Health Survey (DHS) för 2011. Samtliga resultat följs upp på årsbasis genom Ugandas 

årliga utvärdering av hälsosektorn – Annual Health Sector Performance Review (AHSPR), baserad på nationell 

hälsostatistik. DHS genomför vart femte år och år och är statistiskt en bättre källa än AHSPR. Resultaten från 

DHS 2016 presenterades i mars 2017 och i tabellen återges för 2016 resultat från bägge källor. Samtliga 

resultatmål är nationella och hämtade från den nationella hälsoplanen – Health Sector Development Plan 2015-

20 (HSDP).  
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tillräckligt hög grad av den ugandiska regeringen. Planerade nedskärningar i den nationella 

hälsobudgeten, en fortsatt hög befolkningstillväxt, ett utmanande klimat när det gäller SRHR samt 

ovilja att hantera några av de främsta orsakerna till landets mödradödlighet ligger till grund för denna 

bedömning. Samtidigt bör det noteras att betydande framsteg har gjorts sedan 2011, till exempel har 

barnadödligheten minskat från 90 till 64 dödsfall per 1 000 levande födda.  

Förutom underfinansiering finns ett antal utmaningar inom hälsosektorn, till exempel vad gäller 

ledarskap och styrning, brist på personal, tillgång till läkemedel och korruption. Egna utgifter (s.k. out-

of-pocket expenditures) står idag för 41,5 procent av de totala hälsoutgifterna. Bristen på förlossnings- 

och mödravård av god kvalitet är den främsta anledningen bakom den fortsatt höga mödradödligheten 

(338 mödrar per 100,000 levande födda barn). Det tillgodosedda behovet av familjeplanering är 

fortsatt lågt (28 procent) och den höga fertilitetsgraden (5,4 barn per kvinna), det höga antalet 

tonårsgraviditeter (25 procent) samt barnäktenskap (58 procent) ökar risken för mödradödlighet. Den 

nationella prevalensen av hiv/aids är fortfarande 7,3 procent, där tonårsflickor är särskilt utsatta.50 

 

Bedömningen av insatsportföljens genomförande förblir gul 2016. Under strategiperiodens första 

halva skedde några betydande förändringar inom hälsoportföljen. Efter att under en längre tid planerat 

stödja en givargemensam korgfond för hälsa tillsammans med Belgien, beslutade Sida 2016 att i stället 

stödja en liknande insats, Världsbankens ”Uganda Reproductive Maternal and Child Health Services 

Improvement Projekt”, med inriktning på resultatbaserad finansiering (RBF) som finansieras av IDA-

lån och fonden för Global Financing Facility (GFF). Den främsta anledningen är att Världsbankens 

program bedöms vara ett bättre alternativ utifrån en resultat- och riskbedömning. Avtal med 

Världsbanken tecknas dock först under 2017. Det planerade stödet förväntas bidra väsentligt till 

strategiresultaten för hälsa. Sida planerar även att lägga till en forskningskomponent, som sannolikt 

kommer fokusera på lärandet kopplat till RBF-implementering i Uganda. 

I april 2016 sade Sida upp avtalet Uganda National Health Consumers Organization (UNHCO) på 

grund av misstänkta bedrägerier som rapporterades för 201551. Då insatsen avslutades finns det för 

närvarande inget stöd som fokuserar på hälsoinformation och prevention. De flesta andra insatser med 

inriktning på mödra- och barnhälsa genomförs enligt plan. Efter allvarliga förseningar startade det 

planerade stödet till Världsbanken för projektet ”Uganda Reproductive Health Vouchers” 2015. 

Projektet använder kuponger för att subventionera kostnaden för mödravård och reproduktiv hälso- 

och sjukvård för fattiga kvinnor. Enligt årsrapporten för perioden september 2015 till juni 2016 

fördelades 30 350 kuponger gentemot det uppsatta målet på 31 741 (96 %). Av 19 600 förväntade 

förlossningar genomfördes emellertid endast 1 546 (7,9 %) på grund av projektets sena start52. 

 

Stödet till UNICEFs projekt i Karamoja har direkt bidragit till förbättrad tillgång till högkvalitativ 

barn- och mödravård, med fokus på hälsosystemstärkande. Antalet gravida kvinnor som genomgått 

fyra mödravårdsbesök före förlossning ökade från 34 procent år 2015 till 38 procent 2016. Även 

antalet förlossningar på klinik ökade från 37 procent 2015 till 51 procent 2016. I slutet av 2016 

beslutades om ytterligare finansiering till UNICEF för ett projekt i West Nile, som syftar till att stärka 

kapaciteten inom hälsovårdssektorn i regionen. West Nile-regionen har tagit emot ett stort antal 

sydsudanesiska flyktingar under 2016, varav över 85 procent är kvinnor och barn. Insatsen syftar även 

till att stärka länken mellan utvecklingsbiståndet och det humanitära stödet. 

                                                           
50 Uganda Demographic and Health Survey 2016, Key Indicators report. Uganda Bureau of Statistics (2017).  
51 UNHCO, Voices for health rights, Insatsnummer. 51180070. 
52 Uganda Reproductive Health Voucher Project, Ministry of Health. Project Year One Annual Report (2015-
2016). 
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Under 2016 fortsatte stödet till två hälsogarantier i samarbete med USAID. Garantierna syftar till att 

öka privata investeringar inom hälsosektorn med fokus på landsbygden. Medan Centenary Bank hade 

bokat över 70 procent av det totala garantibeloppet på 3 miljoner dollar hade Ecobank bokat mindre än 

10 procent av det totala beloppet. Nuvarande rapportering redogör inte för hur garantierna har bidragit 

till förbättrad hälsa. 

I operationaliseringsprocessen identifierades behovet av preventivmedel för att minska den höga 

fertiliteten och undvika oönskade graviditeter framförallt bland ungdomar. Resonemanget är fortsatt 

relevant, inte minst för att stävja Ugandas allt snabbare befolkningstillväxt. Behovet av hälso/SRHR 

service, kapacitetsuppbyggnad av hälsosektorn samt ökad medvetenhet och efterfrågan på kvalitet av 

hälsoservice är fortsatt stort.  

4.3.2 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tillgodoses i större utsträckning 

för kvinnor, män, flickor och pojkar 

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultat    

Genomförande av insatsportföljen    

 

Indikator53 
Baslinje 
2014 

Värde 
/förändring 
2014 

Värde 
/förändring 
2015 

Värde 
/förändring 
2016 

 

Mål 2018 

Contraceptive prevalence 

Married women  

 

Sexually active unmarried 
women 

 

All women  

 

 

30 % 
(2011) 

51,8% 
(2011) 

 

24 % 
(2011) 

 

 

30 %  

 

51,8%  

 

 

24 %  

 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

39 %  

 

50,6% 

 

 

N/A 

 

 

43 % (2020) 

Number of young people 
utilizing SRH services at 
NTIHC 

27,404 
(2014) 

27 404 32 548 32 098 40 146 

 

 

Utvecklingen mot strategi resultaten är fortsatt gul. Insatserna inom portföljen går nu generallt enligt 

plan och därav har trafikljuset ändrats till grönt, eftersom alla insatser är avtalade och ingen insats har 

avvikelser. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är fortsatt kontroversiellt och emellanåt mycket 

känsligt i Uganda. Andelen gifta kvinnor som använder preventivmedel har ökat från 30 % till 39 % 

mellan 2011 och 2016, medan andelen har gått ner för ogifta kvinnor (15–49 år) från 51,8 % till 

50,6 %. Det saknas specifik statistik för flickor och pojkar mellan 10 och 24 år, som är Sidas primära 

målgrupp i Uganda. Det är dock allt fler unga flickor och pojkar som tar del av tjänsterna på 

ungdomsmottagningen Naguru Teenage Information and Health Center (NTIHC), 32 098 år 2016 

jämfört med 27 404 år 2014. Ökningen förväntas fortsätta och det svenska stödet förväntas nå ännu 

fler ungdomar genom liknande verksamhet vid hälsoanläggningar runt om i landet. NTIHC har under 

den nya strategins första år förstärkt 39 offentliga hälsofaciliteter med kliniska och kapacitetsbyggande 

                                                           
53 Uganda Demographic and Health Survey 2016, Key Indicators report. Uganda Bureau of Statistics (2017) 
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paket för att försäkra tillgänglighet till ungdomshörnor, kvalitetsinformation samt SRHR-tjänster till 

ungdomar. Sammanlagt har 376 161 ungdomar utnyttjat dessa tjänster, vilket är 59 % över målet54.  

UNFPA i Karamoja uppnådde majoriteten av de planerade resultaten för 2016. Alla 10 distrikt som 

omfattas av svenskt stöd visade en stor ökning av förlossningar på hälsofaciliteter under 2016 i 

jämförelse med 2015.55 

Under mitten av 2016 ingick ambassaden ett nytt avtal med International HIV/AIDS Alliance (IHAA) 

för en insats som benämnts SRHR Umbrella. Insatsen har fokus på SRHR och HIV-tjänster, 

information och prevention med fokus på utsatta och sårbara grupper. Implementerande huvudpartner 

är Community Health Alliance Uganda (CHAU) som tar ombord 8 NGOer och 14 CBOer för att 

kunna täcka alla 14 distrikt inom insatsen och försäkra att man når ut till alla utsatta och sårbara 

grupper inom distrikten. Resultat för insatsen borde finnas tillgängliga i slutet av 2017. 

GBV är integrerat i alla tre nämnda insatserna men dessvärre finns det inga GBV specifika resultat 

inom de respektive resultatramverken och uppföljningen har under strategi perioden varit begränsad 

(se även kapitel 4.4.1). 

Regeringens lovande fokus på SRHR efter framtagandet av RMNCAH56 Sharpened Plan i 2015 

(antogs i mars 2016) har haft ett antal mottgångar under 2016. En översyn av riktlinjerna för SRHR 

har påbörjats, men utvecklingen av både riktlinjer för säkra aborter och det nationella ramverket för 

sexualundervisning har stannat av. Ramverket för sexualundervisning har varit tämligen 

kontroversiellt bland religiösa och kulturella ledare i landet och i augusti 2016 förbjöds all 

sexualundervisning i Uganda av tills ett ramverk är godkänt av parlamentet. Lyfts inte förbudet snart 

kan detta påverka ambassadens insatser då våra samarbetspartners inte längre får undervisa/informera 

om framförallt SRHR. 

I det stora hela håller fortfarande de antaganden som gjordes i samband med 

operationaliseringsplanen. En svaghet är att vi inte har en tydlig ingång när det kommer till ökad 

uppmärksamhet kring SRHR, sjukdomsprevention och hälsofrämjande på central planeringsnivå. 

Fortsatt analys om hur detta kan åstadkommas är nödvändigt. Sidas starkaste länk till central planering 

för tillfället är via Health Development Partners Group (HDP) och UNFPA.  

4.4 Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld  

4.4.1 Ökad kapacitet att förebygga könsrelaterat våld  

                            År 

Bedömning av: 
2014 2015 2016 

Utveckling mot strategiresultat    

Genomförande av insatsportföljen    

 

Indikator57 Baslinje 

Värde 

/förändring 

2014 

Värde 

/förändring 

2015 

Värde 

/förändring 

2016 

 

Mål 2018 

                                                           
54 Bi-Annual Narrative Report (July-Dec 2016). Naguru Teenage Information and Health Center (NTIHC) 
55 Totalt födde 49,424 kvinnor barn på hälsofaciliteter under programmet 2016 jämfört med 28,116 under 2015. 
56 Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health 
57 När portföljen inom detta område utvecklas kommer nya indikatorer att tas fram (se kapitel 7.1).  
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No of cases of sexual 

violence against women and 

girls that are referred, 

investigated and sentenced. 

Source: JLOS report    

 N/A 39,473 N/A58 N/A 

 

Könsrelaterat våld (GBV) förekommer fortfarande i stor utsträckning över hela Uganda.59 De 

bakomliggande orsakerna är ojämlikheter i maktrelationerna mellan män och kvinnor, ojämlik kontroll 

över resurser i hemmet, ett könsdiskriminerande rättssystem och normer såsom brudpris och 

månggifte vilket skapar ett ägarskap över kvinnor. Sida bedömer att detta mönster inte förändrats 

sedan strategiperiodens början. En stor andel av de flyktingar som kommer till Uganda är också utsatta 

för sexuellt och könsrelaterat våld.  

 

GBV-arbetet har hittills varit centrerat kring att stärka kapaciteten hos myndigheter och civilsamhälle 

att förebygga GBV samt att stärka män och kvinnors förutsättningar att hävda sina reproduktiva, 

politiska och civila rättigheter för att skapa en kritisk massa för social transformation.  

 

Sida har valt att integrera GBV-insatser i alla resultatområden. Enligt en kartläggning som nyligen 

gjorts av ambassaden är GBV främst integrerat i Resultatområde 1 och 3 samt genom indirekta 

effekter i Resultatområde 2. I dagsläget brister uppföljningen. GBV behandlas ofta i projektens 

narrativ, men inkluderas sällan i resultatmatrisen. Inom resultatområde 2 finns starka kopplingar 

mellan kvinnors ökade inkomster och GBV. En ökad inkomst till hushållet har till viss del lett till 

mindre våld i hemmet. Om dessa program genomförs utan fokus på attitydförändring finns det en risk 

att kvinnans ökade inkomst leder till ökat våld, oftast i kombination med alkoholmissbruk. Länken 

mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och GBV bör stärkas.  

 

UN Women och Diakonia har direkt fokus på GBV i några projekt, vilket även syns i uppföljningen. 

Diakonias arbetet med att eliminera kvinnlig könsstympning (FGM) i Nordöstra och östra Uganda 

visar försiktigt positiva resultat där färre traditionella läkare utför omskärelse samtidigt som 

traditionella ledare börjar ta avstånd från sedvänjan.60 UN Women arbetar bland annat för att stärka 

nationella institutioners möjlighet att bemöta mäns våld mot kvinnor och bekämpa straffrihet. Den 

förstärkning som UN Womens GBV-arbete innebär, bidrar till att färgkodningen ändrats till gul. 

 

Under 2015 och 2016 gick Sverige ihop med lokala partners och Utrikesdepartementet i Stockholm för 

att tillsammans identifiera lämpliga lösningar för att förebygga och adressera GBV. Samarbetet 

utmynnade i en joint task force on management on sexual and gender based crimes, där berörda 

institutioner åtagit sig att bekämpa GBV. Gruppen har tillsammans formulerat en sektorplan för att 

prioritera utredning och åtal av GBV-fall. Planen har precis börjat implementeras och har lyft SGBV 

som prioritering på flera nivåer från civilsamhälle till regering. Gruppens arbete har bidragit till en 

ökad genusmedvetet inom rättssektorn och Sida bedömer att det finns en stark vilja till att förbättra 

systemens effektivitet och proaktivitet i hanteringen av SGBV-fall. Det svenska bidraget har hittills 

varit i form av högnivå-dialog och tekniskt stöd. Finansiellt stöd kan dock bli aktuellt genom det nya 

”community justice” programmet genom IDLO. 

 

                                                           
58 Rapport med siffror för 2016 inkommer andra halvan av 2017. 
59 Studien Uganda Social institutions and Gender Index, OECD Development Center and Uganda Bureau of 
Statistics (2015). Studien visar att 57 % anser att det är legitimt för en man att slå sin fru om hon t.ex. bränner 
mat, bråkar, går ut utan tillåtelse, försummar barnen eller nekar sex. Endast 42 % söker hjälp. 66 % av alla 
kvinnor har någon gång utsatts för våld och 50 % utsätts årligen. I delar av norra Uganda utsätts dubbelt så 
många kvinnor för våld i nära relationer som i Kampala.  
60 Civic activism for Justice and social accountability, 2015-2018, Report for year Two March-December 2016  
Diakonia, Uganda Office, s. 17 
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Samarbetet inom policyutformning har ökat Sveriges möjlighet att framföra den feministiska 

utrikespolitiken och stärka implementeringen av resolution 1325. Fortsättningsvis är det viktigt att 

bygga vidare på existerande dialog som kan utmynna i strategiska interventioner.  

 

De antaganden som gjordes i operationaliseringen är fortfarande gällande. Insatser som syftar till att 

stärka allmänhetens förmåga till konfliktlösning och förebyggande av GBV har visat sig vara 

otillräckliga och det finns ett behov av att skala upp för att få ett bredare genomslag. Särskilda insatser 

i flyktingmottagande områden kan också vara relevant. 

 

 

5. Synergier med andra svenska strategier 

Utbetalt belopp inom andra anslagsposter som gick till landet 

2016 

121 526 tsek 

Humanitära insatser ap. 1  34 634 tsek 

Stöd genom svenska organisationer I det civila samhället ap. 5 39 373 tsek 

Forskningssamarbete ap. 32 47 519 tsek 

Garantier 26 mkr 

 

Operationaliseringsplanen anger ett antal möjliga synergier mellan resultatstrategin för Uganda och 

forskningsstrategin, för att främja kunskap och innovation. Ambassaden fortsätter att undersöka mer 

integrerade arbetsmetoder för att säkerställa att kopplingar mellan forskningssamarbete och 

utvecklingssamarbete redan eftersträvas i implementeringsfasen (t.ex. inom ramen för den planerade 

hälsoinsatsen med Världsbanken). 

 

Under strategiperioden har det skett en stor ökning av flyktingar till Uganda. Detta ger ambassaden 

anledning att säkerställa nära samarbete med strategin för humanitärt bistånd. Det svenska politiska 

engagemanget för att arbeta med nexus mellan humanitärt stöd och utvecklingsbistånd som 

manifesterades vid det humanitära toppmötet i Istanbul 2016, samt det starka åtagandet från den 

ugandiska regeringen att fokusera på mer hållbara lösningar öppnar upp för nya sätt att arbeta. 

 

För att möta upp den humanitära responsen har ambassaden inlett ett nytt stöd till UNICEF som syftar 

till att stärka hälsosystemet i den region som har tagit emot flest flyktingar och där kliniker och 

sjukhus är överbelastade. UN Women använder också en mindre del av det svenska bidraget för sin 

humanitära verksamhet i West Nile, som syftar till att stärka kvinnor i krissituationer, stärkt 

jämställdhet i den humanitära responsen och stärka responsen kopplat till könsbaserat våld. 

 

Sidas humanitära stöd med inriktning på försörjning, skydd och vatten och sanitet har (indirekt) 

bidragit till resultatområde 2, 3 och 4, där ambassaden bidragit med uppföljning och rapportering till 

Sidas humanitära enhet. 

 

Under den regionala strategin för SRHR har tolv partners fått stöd till aktiviteter i Uganda som 

(in)direkt bidrar till resultatområde 3.  
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6. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör 

35% 

Sveriges andel av totala biståndet utgör Y %. 

(Statistik saknas) 

Givargemensam samarbetsstrategi saknas. Gemensam EU-strategi: N/A 

Status på EU-gemensamprogrammering: gemensam 

analys, samordning/samfinansiering sektornivå. 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA, EU, Tyskland, UK and Sverige. Om 

inkl. WB and AfDB är andra resp. tredje största 

givare.  

Sverige är 5:e största givare.  

Av EU MS är Sverige den tredje största givaren 

Sverige är den femte största givaren i Uganda61. De sektorer som till största delen är givarfinansierade 

i den Nationella Utvecklingsplanen (NDP II) är hälsa, jordbruk/matsäkerhet, demokratisk 

samhällsstyrning och transportsektorn. De minst prioriterade sektorerna är turism samt miljö/klimat. 

Tydliga prioriteringar i den nationella budgeten är transport, energi och ”mineralutveckling” samt 

utbildning. Ett flertal av utvecklingsplanens sektorer tilldelas under 1 % av budgeten (social 

utveckling/arbetsmarknad/jämställdhet, land/bostäder/stadsplanering, turism, handel och industri). 

Hälsa, vatten/sanitet och jordbruk anges som prioriterade sektorer men allokeringen minskar både i 

nominella och relativa tal. Delvis beror detta på minskat budgetstöd från givare. Lånekostnaderna har 

ökat och kan likställas med den ”fjärde största sektorn” på omkring 12 % av budgeten.  

Finansieringstrenden är relativt stabil. Andelen bilateralt stöd (inklusive budgetstöd) som är ”on 

budget” har minskat sedan 2012/2013 då regeringen skakades av en större korruptionsskandal. 

Förtroendet för regeringens anti-korruptionsåtgärder har ännu inte återhämtat sig. Som en följd av 

detta har regeringen begränsad möjlighet till överblick och styrning/samordning av givarmedel. Trots 

ambitiösa försök att stärka sektorarbetsgrupper tenderar givarbilden att bli allt mer splittrad med färre 

givargemensamma program och finansieringsmekanismer inkluderat till FN-organisationer.  

Givarna som helhet är representerade i koordineringsfora på sektor nivå samt i den s.k. Local 

Development Partner’s group62. Ansträngningar har gjorts för att stärka policy dialogen med 

regeringen, men med begränsade resultat i form av engagemang och ansvarsutkrävande. Uppföljning 

av NDPII och regeringens åtaganden ges förhållandevis lite uppmärksamhet jämfört med under 

budgetstöds-tiden då detta var en central del av partnerdialogen. 

Beslut har fattats om att bordlägga en gemensam strategi för gemensamprogrammering inom EU. 

Istället samarbetar man i huvudsak på sektornivå och kring gemensam analys. Den största 

givargemensamma mekanismen finns inom demokratisk samhällsstyrning/mänskliga rättigheter63. Det 

tematiska område där Sverige är mest synligt är inom jämställdhet (f.n. ordf. i jämställdhets-

arbetgruppen) och kvinnors ekonomiska egenmakt (f.n. ”lead” på WEE på EU HoC nivå och den enda 

organisation som ger core-funding till UN Women). Sverige får också stor synlighet vad gäller SRHR 

där vi bland annat är ledande i dialogen på EU HoM nivå. Begränsningar finns vad gäller samarbete 

                                                           
61 Exkluderat utvecklingsbankerna och på tredje plats inom EU i termer av volym. 
62 LDPG leds för närvarande av UN-RC, WB, UK och Tyskland med UK som ordförande.  
63 Democratic Governance Facility (DGF), som samfinansieras av Danmark, EU, Irland, Nederländerna, Norge 
Storbritannien, Sverige och Österrike. 
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inom EU på jämställdhetsområdet då övriga EU-länder inte är beredda att finansiera riktade insatser 

såvida inte särskild instruktion/ medel finns.  

7. Lärdomar och rekommendationer  

Resultatstrategin för perioden innebar ett skifte från stat-till-stat-samarbete och budgetstöd till ett 

huvudsakligt samarbete med civilsamhälle, näringsliv och FN-organisationer. Ett visst samarbete 

kvarstår med statliga institutioner (exempelvis handelsministeriet), också som genomförande partner i 

givargemensamma fonder och multilaterala insatser. Även om bilateralt stöd inte utgått är det Sidas 

bedömning att Sverige förmått att påverka policyutveckling och förändringar i frågor som är politiskt 

prioriterade. Exempel kan särskilt nämnas från jämställdhetsområdet där Sida, genom samarbete med 

en multilateral aktör, UN Women, kunnat driva viktiga svenska profilfrågor och samtidigt få påverkan 

på den dialog som förs med regeringen. Ett annat konkret resultat är den handlingsplan för att 

motverka sexuellt och könsbaserat våld som tagits fram i samarbete med rättssektorn. Sida är också 

ordförande i Gender Development Partners group 2016–2017. I vår roll som ordförande har vi en plats 

i sektor-arbetsgruppen för jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt vilket skapar möjligheter 

till dialog med regeringen i frågor som är prioriterade för Sverige.   

Sidas övergripande bedömning är att det finns goda möjligheter att nå goda resultat även utan direkt 

samarbete med staten. Det begränsar dock möjligheten till större stöd/volym i insatser. I frågor som är 

känsliga för regeringen bedöms det finnas begränsade möjligheter att påverka och behovet av att 

bygga strategiska allianser med andra givare och organisationer är stort. Svenskt stöd i form av teknisk 

assistans och institutionssamarbete skulle kunna vara av intresse för att uppnå resultat i prioriterade 

sektorer, t ex hälsa/SRHR och sysselsättning. 

Sida har dragit många lärdomar av de korruptionsärenden som upptäckts. Flera åtgärder har vidtagits 

för att bli bättre på att upptäcka och förebygga oegentligheter.64 Fördjupade analyser av budgetar, 

liksom finansiell och narrativ rapportering, finansiella fältbesök, stickprov och liknande har varit 

mycket betydelsefulla för att upptäcka och förebygga oegentligheter. Sida vill förstärka detta arbete 

ytterligare genom tätare samarbete med andra givare i landet (påbörjat) och stärka anti-

korruptionskomponenter i insatserna.  

Synergier mellan olika strategier och resultatstrategin för Uganda finns, men de uppstår oftast 

slumpmässigt snarare än som resultat av proaktivt samarbete. Exempelvis skulle samarbetet med 

SRHR-teamet i Lusaka skulle kunna bli stärkt med utgångspunkt i en mappning av Uganda-specifika 

insatser och partners som stödjs via den regionala strategin. Det är också sannolikt att det går att stärka 

samarbetet med exempelvis den globala strategin för demokrati, MR och ICT, den regionala Afrika-

strategin (särskilt inom sysselsättning och miljö och klimat) liksom den globala strategin för hållbar 

utveckling.  

Rapporteringen av garantier på hälsoområdet har varit begränsad (och generell) och den har i 

huvudsak fokuserat på antalet låntagare, snarare än på resultat inom hälsoområdet. Ambassaden 

planerar för en utvärdering som går djupare in på dessa aspekter och som bör bidra till lärande om 

bättre förutsättningar kan skapas för uppföljning av strategiresultat från garantier. 

                                                           
64 Exempel på metoder inkluderar fördjupad finansiell analys (handläggare och controller), finansiella fältbesök, 
additionella checklistor (utöver vad som finns i exempelvis TRAC), samarbete med andra givare, ytterligare 
avtalsvillkor, riskanalyser samt ytterligare rekrytering av Assistant controller.  
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7.1 Implikationer för justeringar av innevarande strategi 

Sida har ett antal rekommendationer inför den avslutande strategiperioden och för framtida 

anvisningar, baserade på implementeringen och resultaten hittills samt konsekvenser av en delvis 

förändrad kontext. 

1. Stärk länken mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete 

Sedan mitten av 2016 har antalet flyktingar i landet ökat drastiskt som en konsekvens av konflikten i 

Sydsudan. 1,2 miljoner människor har registrerats som asylsökande. Detta är ett bra tillfälle för 

Sverige och andra givare att investera i långsiktiga och hållbara lösningar för såväl flyktingar och 

värdsamhällena och hitta former för ett effektivt samspel mellan humanitärt bistånd och långsiktigt 

utvecklingssamarbete och bryggan däremellan.  

 

Rekommendation: Sverige bör prioritera långsiktiga utvecklingsinsatser i flyktingmottagande distrikt 

och stödja en gemensam flerårig finansieringsmekanism för ett kraftfullt stöd i dessa områden. 

Prioritet bör ges till att förebygga miljöproblem, investera i hållbar och produktiv sysselsättning, 

kvinnors ekonomiska egenmakt, tillgång till social service inklusive SRHR, stöd till de som utsatts för 

könsbaserat våld och konfliktprevention. Sverige kan också spela en viktig roll för att stimlera 

samverkan och dialog mellan humanitära aktörer och utvecklingsaktörer. Detta arbete har påbörjats 

under 2017.  

 

2. Fortsatt brett stöd till det civila samhället  

Stödet för kapacitetsutveckling av det civila samhället har varit framgångsrikt. Portföljen innehåller 

stöd till ett stort antal aktörer över hela landet. Men den politiska miljön har blivit allt hårdare under 

strategiperioden. Flera nationella och internationella aktörer har förordat en nationell dialog, som både 

inkluderar en politisk dialog mellan de främsta politiska företrädarena och en bredare dialog mellan 

aktörer i landet. Medling och insatser för övergångsrättvisa för att lösa konflikter och historiska 

spänningar behövs. 

Rekommendation: Sverige bör fortsätta med ett brett stöd för att stärka det civila samhället och 

stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. Sverige bör också stödja initiativ för en 

nationell dialog, medling och försoningsarbete, inklusive konfliktförebyggande insatser och 

övergångsrättvisa. Detta kan inkludera stöd till icke-statliga aktörer och indirekt stöd till statliga 

aktörer via multilaterala organisationer eller den givargemensama fonden, liksom bilateral dialog på 

hög nivå. 

 

3. Förbättra tillgång till rättvisa  

Stödet för att förbättra tillgång till rättvisa inkluderade sektorbudgetstöd när strategin beslutades. Detta 

har fasats ut och förberedelserna för ett nytt program pågår för att komplettera det redan pågående 

stödet till det civila samhället inom området. En ny studie visar att tillgången till rättvisa för fattiga 

människor är låg och att få har tillgång till regeringens tjänster samt rättshjälp genom civila samhället. 

Ugandier förlitar sig i hög utsträckning på informella och traditionella juridiska processer i stället. 

 

Rekommendation: Sverige bör skala upp stödet till rättssektorn genom ett omfattande ”community 

justice” program, med fokus på aktörer på lokal nivå. Sverige ska bidra till att utveckla ett nära 

samarbete mellan rättssektorns olika aktörer för att skynda på reforminitiativ, transparens och 

ansvarsutkrävande.   
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4. Utveckla portföljen för inklusiv tillväxt och produktiv sysselsättning65 

Flera avtal inom området för stöd för konkurrenskraft, produktiv sysselsättning och kontroll över 

produktiva resurser avslutas inom kort och det finns utrymme att utveckla portföljen. Insatserna har 

blivit relativt framgångsrika, men i liten skala.  

Rekommendationer: Sverige ska utveckla portföljen genom att fokusera på marknadsutveckling som 

gynnar fattiga, hållbara försörjningsmöjligheter och på att undanröja begränsningar för kvinnors 

ekonomiska egenmakt. Utveckling av (formell) sysselsättning för kvinnor och unga bör vara en viktig 

utgångspunkt. Miljöaspekter ska integreras och portföljen bör även innehålla specifika miljöinsatser 

som bidrar till ökad konkurrenskraft. Partnerskap med privata sektorn bör eftersträvas för att skala 

upp hållbara affärsmodeller. West Nile, norra Uganda och Karamoja bör vara prioriterade regioner. 

 

5. Fortsätt satsa på hälsa och stärk dialog kring SRHR  

Stödet inom detta resultatområde har bidragit till betydande resultat vad gäller såväl service som 

påverkansarbete genom multilaterala kanaler och det civila samhället. Nya stöd rullas ut 2017, både 

till primärvårdskliniker och till hälsotjänster i flyktingområden. Det finns två garantier inom 

hälsoområdet, men ännu har inga substantiella resultat redovisats. En utvärdering väntas under 2017.  

Rekommendationer: Sverige bör fortsätta stödet till reproduktiv hälsa, mödra- och barnhälsa. 

Sverige bör också utveckla dialogen kring SRHR-frågor, inklusive frågan om tonårsgraviditeter, säkra 

aborter och sexualundervisning i skolan. En ökning av hälsostödet bör övervägas eftersom mer 

finansiering behövs och få givare har medel för sektorn. Sverige bör verka för förbättrad samordning 

av HIV/Aids-responsen tillsammans med andra givare och FN. 

 

6. Tänk nytt kring arbetet för att motverka könsbaserat våld 

Sverige har bidragit kraftfullt till policymiljön kring frågor som rör könsbaserat våld, inte minst 

genom samverkan med rättssektorn och genom tekniskt stöd till en nationell handlingsplan. Portföljen 

har levererat resultat, men i liten skala givet den allvarliga situationen i landet. Hittills har stödet 

integrerats i alla resultatområden, men detta har inte gett önskad effekt och alltför få partner har kunnat 

rapportera kvalitativt kring detta arbete. Det finns utrymme att bygga vidare på pågående arbete. 

 

Rekommendation: Sverige bör anta ett mer genomgripande förhållningssätt för att förebygga 

könsbaserat våld. Detta kan inkludera ett riktat stöd till överlevare av våld (inklusive bland 

flyktingar), förbyggande arbete på lokal nivå och integrering av GBV-komponenter i insatser i alla 

resultatområden. Högnivådialogen om sexuellt och könsbaserat våld ska fortsätta och bör länkas 

tydligt till det nya stödet för tillgång till rättvisa. 

 

7. Fortsätt stärka fokus på miljö och klimatmässig hållbarhet 

Negativa effekter av klimatförändringar påverkar i ökande grad möjligheter till försörjning, hälsa och 

mänsklig säkerhet. Under början av 2017 uppskattades en tredjedel av befolkningen ha problem med 

livsmedelsförsörjningen. I kombination med en stor befolkningstillväxt blir det allt tydligare att 

fattigdom leder till en ohållbar användning av naturresurser vilket ytterligare spär på fattigdom.  

 

Rekommendation: Sverige bör fortsätta att stärka fokus på miljö- och klimatmässig hållbarhet och 

resiliens. Integreringen i insatser (påbörjad under 2016) bör fortsätta där så är möjligt. Riktade 

insatser med miljö- och klimat som huvudsyfte bör övervägas. Möjligheter kan exempelvis sökas inom 

resultatområde två samt genom att ytterligare stärka synergier mellan utvecklingssamarbete och 

forskning.    

                                                           
65 Rekommendationer för sociala skyddsnät presenteras som en del av Mid-Term Review-arbetet, i oktober 2017. 


