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1. Slutsatser och bedömningar från genomförandet av 

föregående strategi  

Resultaten av genomförandet av den föregående strategin bedöms som ganska goda. Genomförandet 

har i huvudsak gått enligt plan med överlag goda projektresultat. Men utvecklingen gentemot målen 

har inte varit så god som önskat utifrån nationella och internationella indikatorer. Orsaken till det 

ligger bland annat i en snabbt förändrad kontext med turbulenta val, kraftig inströmning av flyktingar 

från grannländer, oväntade väderomsvängningar och en tillväxt som inte gynnat de fattigaste och 

heller inte påverkat sysselsättningsgraden.  

Portföljen som sådan har varit relevant och har även kunnat justeras utifrån omvärldsförändringarna. 

Detta har varit en nyckel för att åstadkomma resultat, inte minst inom området demokrati och 

mänskliga rättigheter. Oroligheterna före och efter valet 2016 och efterföljande grundlagsändringar 

bidrog till krympande demokratiskt utrymme1. Sidas stöd till civilsamhällesorganisationer bidrog till 

att hålla utrymmet öppet. Nya röster för demokrati och mänskliga rättigheter har uppstått och 

kunskapen ökar2. För framtida program är det nödvändigt att bibehålla ett flexibelt förhållningssätt till 

programmering och stöd. 

Ambitionen att integrera arbete mot könsrelaterat våld (GBV) i hela portföljen fick inte det genomslag 

som önskats. För att effektivt arbeta med både prevention och respons har Sida beslutat stödja en 

specifik insats med fokus på GBV som också riktar sig till flyktingmottagande områden. 

Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydligare och påverkar också resultaten. Flera 

insatser under föregående strategi integrerade miljöfrågor. I den nya strategin skärps det fokuset 

ytterligare vilket också kan ge effekt på sysselsättning, inkluderande tillväxt och resiliens. 

Den diagnos inom sysselsättningsområdet som slutfördes 20183 har bidragit med ny evidens vad gäller 

utmaningar på arbetsmarknaden och bidragit till dialog om behovet av satsningar på sysselsättning. 

Denna kunskap kommer att tas till vara i genomförandet av den nya strategin med bäring på 

inkluderande tillväxt och marknadsutveckling.  

De nationella hälsoindikatorerna förbättrades under strategiperioden men är fortfarande långt under de 

globala målen för hälsa. Insatser som beslutades i slutet av strategiperioden (med Världsbanken och 

Unicef) är mycket relevanta även för den nya strategin.4 5 Stödet till Unicef fokuserar på 

flyktingmottagande områden och aktiviteter som bidrar till ökad resiliens i linje med Comprehensive 

Refugee Response Framework (CRRF) och nexusarbetet. 

En utvärdering av en garanti med syftet att stimulera tillgång till hälsovård6 visade att 12,7 miljoner 

kronor mobiliserats men att det, trots detta, var svårt att mäta effekter gällande ökad tillgång till 

hälsovård. En viktig slutsats som drogs av detta var att Sida behöver vara mer involverade i planering, 

design och uppföljning. Lärdomarna kommer att tas i beaktande när nya garantier sätts upp. 

                                                      
1 Ugandas ranking på Freedom House skala har sjunkit från delvis fri till icke fri. 
2 Insatsnummer 51180123 (Democratic Governance Facility). Slutrapporten 2016/2017. 
3 Insatsnummer 51180134 (ILO, Employment Diagnostics analysis) 
4 Insatsnummer 10191 (World Bank Reproductive, Maternal and Child Health Services 2017–2021) 
5 Insatsnummer 10717 (UNICEF maternal & newborn health West Nile 2017–2020)  
6 Insatsnummer 54000146, (Health guarantee USAID and CRDB 2012–2019). 
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SRHR-insatserna har gett goda resultat i form av tillgång till information och service för unga7 och 

utbildning av barnmorskor8. Arbetet är relevant även för den nya strategin och kommer att fortsätta. 

Under strategiperioden har flera korruptionsärenden påverkat genomförandet och haft en negativ 

effekt på resultaten. Det finns samtidigt exempel på när korruptionsärenden lett fram till en 

konstruktiv dialog med partner om hur system, uppföljning och arbetssätt kan stärkas. Sida har i högre 

grad skräddarsytt avtal och budgetar för att minska risker och även lagt ökad vikt på dialog under 

programfasen. Sverige har också varit drivande i ett nätverk bestående av controllers från EU-länder 

och USAID. Detta nätverk träffas regelbundet för att dela information och för att diskutera metoder 

och samverkan har skett kring utbildning och uppföljning. 

Flera beredningar har visat på behovet av starkare samverkan mellan FN-organisationer9. Sverige har 

varit aktivt i att skapa plattformar för dialog och samverkan som del av One UN. 

 

2. Översikt av strategisammanhanget 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Tillväxten i Uganda är ojämn mellan år. Den låga tillväxten 2016/2017, grundad i torka och låg 

produktivitet i jordbruket där 76 % av befolkningen är aktiv, följdes av starkare tillväxt påföljande år. 

Prognosen för 2019 är 6 - 7 procents tillväxt. Men tillväxten per capita är låg. 1,7 % enligt IMF. Stora 

investeringar i humankapital och sociala sektorer behövs, men har hittills uteblivit. Tillväxten bidrar 

inte till nya jobb och frustrationen hos framför allt unga arbetslösa ökar och skapar spänningar och 

konflikter. Den stora påverkan klimatet har visar hur sårbar både befolkning och ekonomi är och 

understryker behovet av strukturella reformer och ökad produktivitet och konkurrenskraft i sektorer 

även utanför jordbruket.  

Det kraftiga inflödet av flyktingar har avtagit, men Uganda är fortfarande det land i Afrika som tar 

emot flest flyktingar. Det höga trycket på resurser i framför allt norra Uganda innebär utmaningar för 

en lång rad sektorer och får en inverkan på sådant som tillgång till kvalitativ hälsovård och utbildning. 

Flera nya policyer och strategier har tagits fram under 2018, t.ex. sektorspecifika strategier för 

integrering och samordning av flyktingar och värdbefolkning. Arbetet samordnas av CRRF-

sekretariatet och den givargrupp som Sverige delade ordförandeskapet för under 2018. 

Det politiskt motiverade våldet ökade 2018. Utrymmet för såväl opposition som civilsamhälle krympte 

och manifesterades i fall av tortyr, massgripanden, nedstängningar av organisationer, inbrott och ökad 

närvaro av polis och militär på gatorna. En ny politisk rörelse har blossat upp som visat sig ha 

förmågan att attrahera unga. Den har förändrat det politiska landskapet och diskursen. Samtidigt har 

oppositionen blivit mer splittrad vilket kommer att påverka upptakten till de allmänna val som 

kommer att hållas 2021. Beskattningen av sociala medier och mobila transaktioner har förstärkt detta, 

liksom det våld som förekom i anslutning till fyllnadsval.  

Utbrottet av Ebola i DRK har försatt Uganda i beredskapsläge. Risken för att utbrottet sprider sig är 

mycket hög, framför allt i de porösa gränsområdena i östra DRK, där konflikten också gör 

                                                      
7 Insatsnummer 51180095 (Naguru Teenage Information & Health Centre 2015–2020) 
8 Insatsnummer 51180056 (UNFPA SRHR 2015–2017) 
9 T ex GBV-samarbetet mellan UNFPA och UN Women och Social Protection-samarbetet mellan WFP och 

Unicef. 
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kontrollerna svårare. Responsen är kraftigt underfinansierad och Storbritanniens och Tysklands val att 

dra tillbaka stöd från UNHCR har förvärrat situationen.  

 

SRHR-frågor är fortsatt kontroversiella. Ett nytt ramverk för sexualundervisning antogs 2018. Detta 

var ett framsteg, men samtidigt har översynen av policyer för såväl SRHR som ungas hälsa strandat 

och policymiljön är svårnavigerad för hälsopersonal. Regeringen har beslutat att inte tillåta 

preventivmedel för unga under 15 år vilket innebär en skärpning av tidigare riktlinjer.  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sveriges stöd har framför allt kanaliserats genom civilsamhälle och multilaterala organisationer. Få 

givare har budgetstöd. Sverige stöder tillsammans med sex andra givare den största gemensamma 

finansieringsmekanismen för demokrati och mänskliga rättigheter, DGF, och ger även stöd till en 

gemensam jordbruksfond, aBi. Sverige har tagit en ledande roll v g stöd till jämställdhet och 

demokrati genom ordförandeskap i givargrupper för denna tematik. Sverige har också varit ordförande 

för gruppen Partners for Democracy and Good Governance på ambassadörsnivå. Sveriges roll inom 

forskningssamarbetet är betydande tack vare stödet genom forskningsstrategin. Aktivt deltagande i 

hälsogivargruppen samt arbetsgruppen för SRHR har också lämnat avtryck. Under första halvan av 

2018 var Sverige också ordförande i CRRF-arbetsgruppen tillsammans med Storbritannien och 

Världsbanken. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier 

Stödet genom Civsam till Uganda uppgick till 53,8 miljoner kronor 2018. Projekten har täckt in alla 

områden i resultatstrategin och Sida har haft löpande dialog med de aktiva aktörerna inom både denna 

strategi och regionala och globala strategier, inklusive under arbetet med att ta fram ett underlag för ny 

strategi. Reflektioner kring exempelvis uppföljning och intern kontroll har samordnats med Sidas 

huvudkontor gällande organisationer som är aktiva i Uganda och som också erhåller stöd centralt. 

Synergier har identifierats med insatser i regionala strategier, framför allt för Afrika söder om Sahara 

och SRHR. Länkar till arbete inom inkluderande ekonomisk tillväxt utforskas vidare under 2019.  

Det humanitära stödet till Uganda uppgick till 78 miljoner kronor 2018, exklusive kärnstöd och 

regionalt krisstöd till UNHCR för Sydsudan-krisen. Det höga inflödet av flyktingar de senaste åren har 

resulterat i förbättrade synergier mellan det bilaterala och det humanitära stödet och stärkt fokus på 

nexusfrågor. Genom resilienssatsningen för Afrikas Horn får MSB stöd för att arbeta med CRRF-

implementeringen. 

Flera ITP-program genomförs parallellt i Uganda med tydliga länkar till den bilaterala strategin. De 

tjänster som tillsatts genom strategin för kapacitetsutveckling har också länkar till den bilaterala 

strategin. 

Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

7,9 %  

Strategins andel av det totala biståndet utgör 2,4 %. 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA, Världsbanken/IDA, 

Storbritannien, Global Fund, EU 

Sverige är den 9:e största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 3:e största givaren. 

 



                           STRATEGIRAPPORT ÅR 1 

 

 

5 

 

Forskningssamarbetet med Uganda uppgick till 54,2 miljoner kronor. Samverkan med flera områden 

inom den bilaterala strategin finns, liksom till den politiska dialogen och främjande av svenska 

intressen och värderingar.  

2.3 Integrering av perspektiven 

Fattiga människors perspektiv 

Fattigdomsperspektivet är integrerat i alla insatser. Slutsatserna från den multidimensionella 

fattigdomsanalysen och konceptet leave no-one behind påverkar både val av partner och inriktning på 

stöd. Det har lett till ett starkare fokus på geografiska områden med hög andel av multidimensionellt 

fattiga människor och ett starkare fokus på de mest utsatta, bland annat genom nexusrelaterade stöd i 

flyktingmottagande områden10. Parallellt med detta ges stöd inriktat på systemproblem och 

grundorsaker till fattigdom och diskriminering. Detta syns exempelvis i nya satsningar på sociala 

skyddsnät11 och ett särskilt fokus på de mest utsatta i ett nytt community justice-program12.  

Rättighetsperspektivet 

Rättighetsperspektivet är integrerat i alla insatser. Inom SRHR är planen att ytterligare stärka fokus på 

just rättigheter som ett komplement till satsningar på service. Denna slutsats baseras på en analys av 

portföljen och en kartläggning av situationen i Uganda som visar att detta är ett svagt område för de 

flesta SRHR-aktörer och samtidigt en möjlighet för Sverige att bidra till ett starkare rättighetsfokus. 

Miljöperspektivet 

Halvtidsöversynen av den förra strategin åskådliggjorde en rad trender och fakta om effekterna av 

klimatförändringarna, miljöpåverkan, människors försörjningsförmåga och motståndskraft mot 

chocker. Den nya portfölj som nu byggs upp sätter miljö och klimat tydligare i blickfånget genom 

exempelvis satsningar på förnybar energi och energieffektivitet och miljökomponenter i 

jordbruksinsatser. Miljökomponenter integreras också i insatser med huvudfokus på demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

Konfliktperspektivet 

Konfliktperspektivet och analys av grundorsaker till konflikt betonas tydligare än tidigare. En 

uppdaterad konfliktanalys och en Justice Needs-studie har blottlagt ett antal konfliktrelaterade frågor 

som påverkat utformningen av ett nytt program för förbättrad tillgång till rättvisa (IDLO), liksom det 

nya GBV-programmet och komponenter inom DGF. Konfliktperspektivet är också i huvudfokus för 

en insats som kommer att ta form under 2019, liksom i kommande program för inkluderande tillväxt 

och sysselsättning. Ambassadens utvecklingssektion har genomgått en utbildning i konfliktkänslighet 

och ett flertal insatser har markerat konflikt som ett av huvudsyftena. 

Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsfrågor har integrerats till mycket hög grad i portföljen och i dialogen. Detta med stor 

framgång. Flera partner har lagt till eller stärkt jämställdhetskomponenter i sina program och 

kompletterat med specialistkompetenser, till exempel IDLO, FAO och DGF. Arbetet för att involvera 

män och pojkar har varit särskilt betydelsefullt, inte minst i dialogen med UN Women och UNFPA i 

både kärnstöd och det nya GBV-programmet. Diakonia har stärkt fokus på stöd till både kvinnliga 

                                                      
10 Insats och nummer, Svenska kyrkan (12835), UNCDF Connect (11620), Unicef (10717), FAO (11530) 
11 Insatsnummer 11739: WFP-UNICEF Joint Programme on Social Protection 
12 Insatsnummer 51180098 IDLO 
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MR-försvarare för arbete för kvinnors rättigheter. Sida har stärkt Världsbankens arbete med 

jämställdhetsintegrering i hälsostödet, vilket har lett till starkare projektimplementering utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Ambitionen är att fler insatser ska ha jämställdhet som huvudfokus. 

3. Slutsatser från operationalisering 

3.1 Förändringsteori 

En hög andel av Ugandas befolkning är multidimensionellt fattiga och fattigdomen har på senaste tid 

ökat13. Det är inte sannolikt att Uganda kommer att nå status som lägre medelinkomstland år 2020 

vilket ambitionen är i den nationella utvecklingsplanen.  

En hög grad av sårbarhet späs på av den snabba befolkningstillväxten, den höga arbetslösheten och av 

den bristande motståndskraft som finns för klimatmässiga, sociala och politiska chocker. Den höga 

graden av ojämlikhet, inte minst mellan stad och landsbygd, påverkar också. En hög andel frustrerade 

unga, inflöde av flyktingar och politisk oro inför valet 2021 hotar Ugandas rykte som en stabil och 

fredlig ö i en konfliktdrabbad region. Ett stärkt civilsamhälle och nya sätt för unga att göra sin röst 

hörd, genom exempelvis sociala medier, skulle kunna skapa ökad transparens och ansvarsutkrävande.  

Baserat på analys och dialog med en bred aktörsgrupp finns det vissa aspekter i kontext och trender 

som är särskilt viktiga att ta i beaktande för vidare portföljutveckling i linje med strategiresultaten: 

• Behovet att nå och möta behoven hos den snabbt växande befolkningen och den stora gruppen 

(frustrerade och undersysselsatta) unga.  

• Behovet att adressera de snabbt växande hoten av klimatförändringarna och miljöproblem, 

detta inte minst genom ett förebyggande arbete. 

• Behovet att adressera grundorsakerna till konflikter, m a o inte bara symptomen. 

• Behovet att adressera den ökande ojämlikheten och att förstärka motståndskraften hos de 

fattigaste och mest sårbara (leave no-one behind). 

• Behovet att fortsatt bemöta korruption som ett hinder för utveckling – både i samhället och 

inom ramen för insatser. 

• Behovet att adressera diskrimineringen av kvinnor och flickor, inte minst genom att involvera 

män och pojkar. 

• Behovet av att ha ett adaptivt och flexibelt förhållningssätt till genomförandet av biståndet i en 

föränderlig politisk kontext. 

• Behovet att identifiera och dra nytta av positiva förändringsaktörer (t ex lokala, traditionella 

och religiösa ledare), liksom möjligheten att mobilisera privat kapital för hållbar utveckling. 

 

Strategimål 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet 

Den politiska kontexten förändras snabbt och det är viktigt att ha en flexibel ansats till genomförandet. 

Det är också viktigt att ha en uppsättning partner som kan arbeta med både service, stöd till individer 

och påverkansarbete.  

                                                      
13 World bank Human Capital index, 2018. Uganda ligger under medel i Afrika söder om Sahara med en 

indexpoäng på 0,38 jämfört med 0,40 i övriga Afrika söder om Sahara och 0,57 globalt.  
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❖ Förbättrade förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar att påverka politiska 

processer, utkräva ansvar och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda 

Utrymmet för civilsamhället att verka är begränsat. Yttrande- och församlingsfriheterna är inskränkta 

och politiska aktiviteter – ofta ledda av unga – resulterar allt oftare i våld. Denna trend kommer 

sannolikt att förstärkas under perioden fram till valet 2021.14 Framåt är det viktigt att stärka 

civilsamhällets kapacitet och öka medborgares kunskap om demokrati (särskilt valprocesser) och 

mänskliga rättigheter. 

Sida prioriterar: 

• Insatser som ger människor bättre möjligheter att få tillgång till information och utkräva 

ansvar samt skapar engagemang i de politiska processerna. 

• Stöd till granskning av och rapportering om övergrepp av mänskliga rättigheter. 

• Stöd till MR-försvarare och deras arbete för ökad respekt för mänskliga rättigheter.  

 

❖ Förbättrade förutsättningar för ett fredligt samhälle, stärkt rättssäkerhet och förbättrad 

tillgång till rättvisa 

Hoten mot ett fredfullt ugandiskt samhälle är mångfacetterade och kan ofta härledas till tidigare 

konflikter (exempelvis i norra Uganda och Karamoja), men även till etniska motsättningar, 

landproblematik, ojämlikhet och ojämställdhet och generationsbarriärer. Det ökade missnöjet bland 

unga är det mest påfallande. Bristen på övergångsrättvisa och fungerande rättssystem kan också skapa 

konflikter. Stöd kommer framför allt att gå genom organisationer i det civila samhället och till att 

bidra till rättshjälp, men även till förebyggande arbete. 

Sida prioriterar:  

• Insatser som främjar jämlikhet i tillgången till rättvisa (tjänster som når de mest utsatta) och 

ökad respekt för rättsstatens principer.  

• Insatser som stimulerar samverkan mellan aktörer för att främja tillgång till rättvisa, 

förebyggande av konflikter och konfliktlösning. Principen om icke-diskriminering är central.  

• Insatser som kan adressera grundläggande orsaker till konflikt genom exempelvis dialog, 

medling, utbildning och stöd för att driva strategiska rättsprocesser.  

• Insatser som skapar samverkan mellan formella och informella rättssystem. 

 

❖ Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat våld och diskriminering mot kvinnor och 

flickor 

Jämställdhetsutmaningarna är mycket stora och spänner över sociala, ekonomiska och politiska 

områden. Den systematiska diskrimineringen och underordning av kvinnor, flickor och 

minoritetsgrupper i samhället tar sig ofta också våldsamma uttryck. För att adressera grundorsakerna 

till jämställdhetsproblemen och skapa förändring behöver Sida arbeta med förändringsaktörer inom 

civila samhället, stimulera förbättrad service och påverkansarbete för förbättrade policyer, lagar och 

reglering – och inte minst implementering av dem. 

 

 

                                                      
14 Freedom House rankar Uganda som icke fritt i sin senaste rapport. Rankingen på Reportrar utan gränsers index 

är 117/180. 
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Sida prioriterar:  

• Stöd för både förebyggande arbete och service för personer som utsatts för förtryck, våld och 

diskriminering på individ-, organisations- och strukturnivå. inklusive bättre samordning 

mellan t ex hälsovård, polis och rättsväsende. 

• Dialog för att säkerställa att en grundlig jämställdhetsanalys alltid görs och inkluderar män 

och pojkar som förändringsaktörer.  

Strategimål 2: Miljö, klimat och hållbar inkluderande ekonomisk utveckling 

Effekterna av klimatförändringarna syns allt tydligare. Jordar blir mindre bördiga, stora 

skogstillgångar försvinner, våtmarker utplånas. Den snabba befolkningstillväxten sätter än högre tryck 

på Ugandas naturresurser, inte minst på grund av den utbredda användningen av fossila bränslen. 

Klimatförändringar samman med det starka beroendet av jordbruk för livsuppehälle ökar sårbarheten. 

Strukturella reformer går långsamt även om viss tillväxt kunnat noteras exempelvis i servicesektorn. 

Den stora majoriteten ugandier kommer under en lång tid framöver vara självförsörjande bönder. 

Samtidigt söker sig fler, framför allt unga, till städerna och riskerna för urban fattigdom och 

matosäkerhet ökar. Insatser inom området kommer att stimulera inkluderande tillväxt genom att 

fokusera på sektorer med stor potential för produktiv sysselsättning och rikta sig till särskilt utsatta 

eller exkluderade grupper, bland annat genom att stärka humankapital. Systemförändringar kommer att 

eftersträvas, liksom arbetssätt som stimulerar mobilisering av privat kapital och samverkan mellan 

aktörer från olika sektorer. 

❖ Förbättrade förutsättningar för och tillgång till produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor, hållbart företagande och fri och rättvis handel 

Den stora befolkningstillväxten, snabba urbaniseringstakten, jordbrukets sårbarhet för miljö och 

klimatfaktorer samt det stora antalet undersysselsatta ungdomar utgör risker för stabilitet, tillväxt och 

ökade klyftor. Som ett led i att stärka motståndskraften, samt skapa förutsättningar för inkluderande 

ekonomisk utveckling och strukturomvandling, kommer vikt att läggas vid sektorer med särskild 

potential för tillväxt och sysselsättning. Detta innebär ett direkt fokus på särskilt exkluderade grupper 

så som kvinnor och ungdomar, men också fokus på strukturella orsaker till fattigdom. Stärkande av 

humankapital och produktiva resurser är fortsatt centralt för att nå resultat. Detta är områden där 

synergier med andra strategiområden kommer att sökas. Med stärkt fokus på en marknadssystemisk 

ansats kommer vikt läggas vid mobilisering av nya aktörer, multi-sektoriella partnerskap och på att 

söka katalysera privat kapital.   

Sida prioriterar: 

• Att fortsätta att stärka evidens, analyskapacitet och dialogfora som kan lägga grund för 

reformer på arbetsmarknaden  

• Att fokusera insatser till sektorer och värdekedjor med särskild potential för både 

sysselsättning och tillväxt och som kan skapa förutsättningar för konkurrenskraft och fri och 

rättvis handel. 

• Samverkan mellan offentlig och privat sektor för att mobilisera privat kapital för hållbar 

utveckling och marknadsutveckling som kommer fattiga till gagn.  

• Att eftersträva holistiska och skalbara lösningar tillsammans med andra aktörer för att skapa 

förutsättningar för produktiva och anständiga jobb för unga människor men också för att bidra 

till bättre koordinering och utvecklingseffektivitet. 

 



                           STRATEGIRAPPORT ÅR 1 

 

 

9 

 

❖ Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemstjänster, ökad motståndskraft mot 

klimatförändringar samt ökad hållbar produktivitet och produktion i jordbruket 

Avskogning, försämrade jordar och våtmarker, miljögifter med mera är svåra utmaningar för hållbar 

utveckling i alla dimensioner. Lagar och regler för bättre naturresursanvändning finns, men låg 

kapacitet och bristande implementering utgör hinder för utveckling. Jordbrukssektorn presterar under 

sin potential bland annat på grund av svagt utvecklade marknader, metoder och finansiering. Ett 

holistiskt angreppssätt till innovation och innovatörer och deras länkar till såväl entreprenörer som 

offentliga sektorn är centralt för att kunna skala upp idéer som gynnar fattiga. 

Sida prioriterar: 

• Stöd till en klimatsmart industrialiseringsprocess med fokus på utvalda värdekedjor inom 

jordbruket samt andra sektorer med stor potential för tillväxt som gynnar fattiga, bidrar till 

sysselsättning och som kan underlätta för fri och rättvis handel. 

• Stärkt fokus på insatser som motverkar miljöförstöring och effekterna av 

klimatförändringarna för att stärka fattiga människors motståndskraft och förmåga att 

anamma principer för en cirkulär ekonomi baserad på hållbar och ansvarsfull användning av 

naturresurser. 

• Att söka synergier med forskningssamarbetet för att skapa förutsättningar för klimatsmarta 

innovationer och bidra till Ugandas innovationssystem. 

 

❖ Ökad motståndskraft hos fattiga människor inklusive i flyktingmottagande samhällen 

Ugandas befolkning ställs ständigt inför nya utmaningar – miljömässigt, konfliktmässigt, socialt och 

politiskt – som sätter deras förmåga att försörja sig på spel. En särskild utmaning är de över 1 miljon 

flyktingar som på kort tid kommit till landet. Ugandas flyktingpolicy är generös, men ställer höga krav 

på en redan pressad social service. Det behövs insatser som bryggar över mellan humanitära insatser 

och långsiktigt utvecklingssamarbete. Systemstärkande insatser för förbättrade sociala skyddsnät är 

också en viktig komponent. 

Sida prioriterar: 

• Integration av resiliens- och nexus-angreppssätt i hela strategiportföljen för att säkerställa att 

humanitära insatser, långsiktigt utvecklingssamarbete och konfliktförebyggande kompletterar 

varandra.  

• Insatser som stärker fattiga människors motståndskraft mot klimatförändringar, framför allt i 

regionerna West Nile och Karamoja. 

• Programdesign som säkerställer att både flyktingar och ugandier i flyktingmottagande 

områden gynnas av insatserna.  

 

❖ Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet 

Energisektorn brottas med brist på investeringar i både tillgång till elektricitet och energieffektivitet. 

Privata sektorn har svårt att få tillgång till kapital för investeringar och omständliga lagar och 

regleringar ställer till problem för investerare. Regeringen har investerat i vattenkraft och olja, men 

ännu har bara 20% av ugandierna tillgång till elektricitet. Få aktörer investerar i energieffektivitet och 

sätt att lösa problem för energitillgång inom produktiva sektorer (exempelvis jordbruk, turism, 

tillverkning och byggnation). Sida kan utnyttja exempelvis garantiverktyget för att stimulera privata 

investeringar och göra elektricitet utanför ordinarie nät mer tillgängligt. Förutsättningar för samverkan 

med forskningssamarbetet finns också för stöd till innovationer. Att i högre grad använda förnybar 

energi kan bidra till en grön omställning av ekonomin. 
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Sida prioriterar:  

• Stärkt fokus på förnybar energi som en produktiv resurs. Stöd till hållbara affärsmodeller 

kompletteras med stöd för slutanvändare för ökad tillgång till kvalitativ service. 

• Stöd till förbättrad energieffektivitet för att bidra till en hållbar användning av naturresurser. 

Marknadsutveckling och hållbara affärsmodeller kommer att prioriteras, liksom ökad kunskap 

och utvecklandet av tjänster till en kostnad som möjliggör tillgång för fattiga människor. 

• Fortsatt stöd till innovationer som gagnar fattiga samt fortsatt utveckling och uppskalning av 

lösningar som ökar tillgång till energi för de allra fattigaste.  

 

   

Strategimål 3: Jämlik hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Fattigdomsrelaterade sjukdomar är fortsatt en tung börda för Uganda. Barn under fem år dör nästan 

uteslutande av sjukdomar som går att förebygga och mödradödligheten är bland de högsta i Afrika 

söder om Sahara. Utmaningarna i hälsosektorn är stora och sektorn är inte tillräckligt prioriterad i den 

nationella budgeten. Fertiliteten är fortfarande hög och tonårsgraviditeter vanliga. Frågor rörande 

sexuell och reproduktiv hälsa är i vissa avseenden kontroversiella. Det finns ett stort behov av att både 

förbättra service och arbeta med attitydförändringar för att nå resultat. 

❖ Förbättrad och jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård med fokus på 

kvinnor, barn och unga 

Behovet att förbättra tjänster finns inom nästan alla områden inom hälsosektorn, attityd- och 

beteendeförändringar inom hälsa och SRHR är särskilt viktiga att ta sig an, liksom att regering och 

myndigheter tydligare prioriterar hälsosektorn och hälsofinansiering. 

Sida prioriterar: 

• Stöd för hälsa och SRHR till de mest sårbara individerna och till geografiska områden med 

sämst hälsoindikatorer/högst sjukdomsbörda. 

• Insatser som förbättrar grundläggande hälsoservice med ett särskilt fokus på mödrar, barn, 

nyfödda och tonåringar i linje med regeringens plan15, då dessa grupper är särskilt utsatta. 

• Insatser som fokuserar på att öka efterfrågan på hälsoservice samt ett ökat fokus på 

uppsökande verksamhet snarare än hälsoinrättningar. Detta innefattar även en ökad satsning 

på informationsspridning.  

• Stöd som i ökad grad riktar in sig på förebyggande arbete/prevention snarare än behandling 

genom informationsinsatser, beteendeförändringar och ansvarsutkrävande.  

 

❖ Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Mödradödlighet och den höga andelen tonårsgraviditeter är stora utmaningar. Det finns behov av ökad 

tillgång till preventivmedel och säker abort. Unga är en särskilt viktig målgrupp att nå med både 

SRHR-tjänster och sexualundervisning.   

Sida prioriterar: 

• Ökat engagemang genom påverkansarbete och aktivism för rättigheter relaterat till 

tonårsgraviditeter, sexualundervisning, mödradödlighet och säker abort på nationell nivå med 

betoning på det andra R:et i SRHR.  

                                                      
15 Regeringens “Sharpened Plan” för Reproductive, Maternal, New born Child and Adolescent Health 

(RMNCAH) services. 
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• Öka tillgången till SRHR-tjänster för att adressera den låga användningen av preventivmedel, 

minska oönskade (tonårs-)graviditeter och minska mödradödligheten. 

• Öka acceptans för SRHR och minska social acceptans för könsrelaterat våld.  

• Insatser som fokuserar på högriskgrupper som är särskilt utsatta för HIV och könssjukdomar 

och som ofta är diskriminerade.   

 

❖ Ökad hälsomässig motståndskraft och social trygghet för barn 

En stor del av befolkningen är utsatt och saknar motståndskraft mot chocker, inklusive sjukdom. 

Kostnader för sjukvård ökar risken för en familj att falla tillbaka i fattigdom eller förbli kroniskt 

fattiga. Barn i fattiga hushåll saknar god hälsa, tillgång till näringsrik mat, omsorg och skydd. De 

sociala skyddsnäten är dåligt utbyggda.  

Sida prioriterar: 

• Att förbättra tillgången till kvalitativ hälsoservice för nyfödda barn och mödrar. 

• Att stärka marknadssystem och system för sociala skyddsnät, framför allt för barn. 

• Insatser som förbättrar barns och mödrars nutrition. 

 

Övriga överväganden för implementering 

Genomförandet kommer att ta hänsyn till att några regioner (t ex norra och östra Uganda) har en hög 

andel extremt och kroniskt fattiga människor. Flyktingmottagande områden kommer att ges särskild 

prioritet. En förstärkt ansats i linje med leave no-one behind innebär dock att även andra svårt utsatta 

områden kommer att beröras i syfte att nå existerande ”fattigdomsfickor”. 

Uganda har nyligen antagit en handlingsplan för Agenda 2030. Den kommer att utgöra en grund för 

dialog med statliga institutioner och öppnar även upp för ökad samverkan med ambassadens politiska 

sektion. Sida kommer framför allt att mobilisera engagemang för Agenda 2030-arbetet inom de 

sektorer som omfattas av strategin och uppmuntra samarbete i linje med biståndseffektivitetsagendan. 

Avtalspartner är framför allt och i ökande grad multilaterala organisationer och internationella CSOer. 

Bidragande faktorer är kapacitet för uppföljning i robusta system, kapacitet att samla och samarbeta 

med olika typer av intressenter (inklusive nationella organisationer, privatsektor och statliga 

institutioner) och absorptionskapacitet. Samverkan och samarbete med relevanta statliga institutioner 

är nödvändigt för att säkerställa nationellt ägarskap.  

Sida kommer att stimulera nya partnerskap över sektorsgränser. Detta genom partnerval och arbetssätt 

men också genom att i ökande utsträckning sträva efter att skapa plattformar och nätverk för 

samverkan. Det är ett effektivt sätt att stärka utvecklingseffektivitet och säkerställa att kompetens från 

olika grupperingar tas tillvara. 

3.2 Genomförande 

Några insatser fasades ut redan under den senare delen av den förra strategin som en del av 

portföljutvecklingen och som förberedelse för en ny strategi. Pågående stöd fasas ut i enlighet med 

gällande avtal. Några insatser med hög relevans för den nya strategin förlängs. Även om den 

nuvarande portföljen täcker in stora delar av den nya strategin är en komplettering av portföljen 

nödvändig. Inom det andra resultatområdet behöver portföljen utvecklas, men ett gediget arbete har 
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gjorts för att identifiera rätt typer av insatser. Detta arbete har gjorts för alla områden och Sida lägger 

vikt vid att integrera lärdomar från tidigare program i nya insatser. 

Beredning och/eller planering av några nya insatser har påbörjats, inklusive ett stort program för 

sociala skyddsnät, ett program för digital transformering med fokus på ICT-lösningar för 

flyktingmottagande områden, en ny garanti för förnyelsebar energi och ett nexusprogram med 

resiliensinriktning för ett flyktingmottagande områden i västra Uganda.16 Ett nytt SRHR-program och 

ett program för att bygga fredliga samhällen är också planerat,17 liksom stöd med fokus på stärkande 

av evidens och kapacitet samt dialogplattform för att tackla sysselsättningsutmaningar18. Det är också 

sannolikt att Uganda kommer att gå in i pågående programmet Beyond the Grid Fund for Africa. Idéer 

för förstärkt arbete med hållbar hantering av naturresurser, turism och klimatinnovationer i samverkan 

med forskningssamarbetet utforskas också, liksom ett program för att främja förutsättningar för ett 

fredfullt samhälle. 

Sida strävar efter att ha ett iterativt förhållningssätt till portföljimplementeringen och samverkan 

mellan resultatområden behöver stärkas ytterligare och stimuleras i det dagliga arbetet. 

Finansiell översikt 

Under 2018 utbetalades 222 miljoner kronor (64%) för resultatområde 1; 58 miljoner kronor (17%) för 

resultatområde 2 och 64 miljoner kronor (19%) för resultatområde 3.19 Både strategiområde 2 och 3 

innehåller garantier som genererat resultat utan utbetalningar. Det finns också flera kapitalintensiva 

insatser i resultatområde 1 som förklarar den högre utbetalningen inom det området. Den relativt låga 

utbetalningen inom resultatområde 2 förklaras av att portföljöversynen under 2017/2018 gjort att några 

avtal inte förlängts eller förnyats. Detta har skapat utrymme för flexibilitet och nödvändiga justeringar 

för att bättre svara upp mot den nya strategin.  

Planeringen framåt ger vid handen (tabell 3 i P6 Annexet) att resultatområde 3 (hälsa) växer i 

proportion till andra områden. Resultatområde två ligger lågt, delvis på grund av att flera planerade 

insatser inte är avtalade än. Om även planerade insatser tas med i beräkningen kommer område 3 att 

bli det största i fråga om utbetalningar under perioden 2019–2021, följt av område 2. Område 1 

minskar och det finns få planerade insatser för 2023. Nya insatser inom område 1 behöver tas fram de 

närmaste åren. Denna bild behöver Sida ta hänsyn till i planeringen framåt, även om inte storleken och 

tidpunkten för utbetalningar nödvändigtvis är direkt kopplade till resultat. Den övergripande 

bedömningen är att det finns goda förutsättningar att nå resultat inom alla områden med den 

nuvarande planen.  

I teorin gör en ny strategi det möjligt att ingå längre avtal med större belopp. Denna möjlighet 

inskränks dock av begränsningar i bemyndiganderamen.  

 

3.3 Uppföljning 

Sida kommer att använda årliga Conclusion on performance (sammanfattande resultatuppdatering) 

och programöversyner för att gemensamt och strategiövergripande analysera resultat, framgångar och 

                                                      
16 Inom dessa områden är partners identifierade – WFP/Unicef; UNCDF; Stanbic Bank; Svenska kyrkan. 
17 Inom dessa områden är partners inte identifierade, men förarbeten pågår. 
18 Sannolikt samarbete med EU, Världsbanken, DfID och/eller ILO. 
19 Eftersom den nya strategin antogs i juli 2018 behöver strategierna för 2014–2018 och 2018–2023 i tabell 1 i 

Annex P6 kombineras. 
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motgångar. Detta kompletteras med utvärderingar för lärande och framtida programdesign. 

Utvärderingar av DGF och garantier har exempelvis bidragit till mer innovativ och effektiv 

programdesign för såväl stöd till civilsamhälle som en ny garanti. 

Sida kommer också att använda sig av forskning som följer implementeringen inom utvalda områden 

där det är applicerbart, exempelvis i samarbete med Världsbanken i hälsosektorn, WFP/Unicef i 

arbetet med sociala skyddsnät och UNCDF Connect som en del av ett adaptivt förhållningssätt till 

genomförandet.  

De senaste åren har antalen avtal med multilaterala organisationer ökat. Det ställer nya krav på både 

beredning och uppföljning. Det finns till exempel behov av att bättre lära känna hur de multilaterala 

organisationernas system för due diligence och uppföljning fungerar lokalt. Uppföljningen behöver i 

allt högre utsträckning genomföras genom verifiering i fält eftersom multilaterala organisationers 

budgetar och finansiella rapporter ofta är på en väldigt övergripande nivå. 

Sida planerar att genomföra uppföljningsbesök (för såväl programverksamhet, tematik som 

jämställdhet, miljö och klimat och konflikt som finansiell uppföljning) som täcker in flera 

strategiområden och flera givare för att säkra samstämmighet i implementering, uppföljning och 

gemensamt lärande. Detta sker redan i dag i samverkan med exempelvis USAID och Danmark. 

En strategisk utvärdering om arbetet med nexusarbetet förutses under strategiperioden. Den kan med 

fördel genomföras med andra intressenter i Uganda. 

De senaste åren har en kraftsamling kring att identifiera och förebygga korruption i program gjort 

avtryck i form av fördjupad budgetanalys, finansiella uppföljningsbesök, stickprov och bättre 

samordning med likasinnade för att hitta gemensamma riktlinjer och angreppssätt. Sida har också 

initierat givargemensamma utbildningar, inklusive en kurs ordnad av U4. Sammantaget har det 

förstärkta angreppssättet lett till att fler korruptionsärenden upptäckts, men också bidragit till många 

viktiga lärdomar avseende design av insatser och avtal. Sida har initierat en utvärdering av effekten på 

detta arbete på både strategisk och operationell nivå. Resultaten kommer att föda in till en Sida-

övergripande strategisk utvärdering på området. Lärdomar och metoder kommer att användas i 

uppföljningsarbetet under strategiperioden. 

 

4. Resultatredovisning för den nya strategin 

Strategimål 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet  

Den demokratiska utvecklingen mötte nya utmaningar den andra halvan av 2018 när valrelaterat våld 

bröt ut i norra Uganda. Flera parlamentariker greps, utsattes för tortyr och anklagades för förräderi. Ett 

stort antal personer greps i samband med protester i flera städer i Uganda som en följd av händelserna 

och utrymmet för att uttrycka sin åsikt fritt inskränktes ytterligare. I den här miljön har Sida fortsatt 

stödja organisationer som bidragit till att i möjligaste mån hålla utrymmet öppet och bedriva 

påverkansarbete för mänskliga rättigheter, demokrati och nödvändigheten av rättvisa rättsprocesser.  

Över 20 000 personer har fått rättshjälp genom de Sida-stödda programmen 2018 och över 200 000 

har tagit del av utbildningar om exempelvis våld mot kvinnor och flickor. 13 miljoner människor har 
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nåtts av mediekampanjer för rättigheter20, vilket bland annat bidragit till minskad tolerans mot våld 

mot kvinnor och flickor. 30 000 flyktingar har fått tillgång till psyko-socialt stöd. Positiva trender vad 

gäller kvinnors ekonomiska egenmakt och politiskt deltagande har rapporterats av UN Women. 

Framgångar i påverkansarbete för förändringar i lagar och policyer som gynnar kvinnor och flickor har 

också rapporterats. 

DGF har byggt upp en ny portfölj där aktiviteter startade i mitten av 2018. De nya programmen visar 

bättre integrering av jämställdhetsfrågor, konfliktfrågor och ungdomar än tidigare. IDLO har påbörjat 

implementeringen av ett femårigt program efter en ettårig uppstartsfas som lagt grunden för ett 

effektivt stöd till förbättrad tillgång till rättvisa för fattiga människor. HiiL har stött en rad innovatörer 

inom rättssektorn, vars innovationer kan få effekt på tillgång till rättvisa framöver. De har också 

färdigställt sin Family Justice Catalogue som är en vägledning till bäst lösning i familjerättsliga frågor 

i Uganda. HiiL kallar själva detta för "the most and the first evidence based guideline for resolving a 

particular justice problem /.../ that has been developed globally".21 Resultaten från samarbetet med 

Diakonia har påverkats av korruptionsärenden och programmet fortsätter nu med färre antal partner.  

 

Strategimål 2: Miljö, klimat och hållbar inkluderande ekonomisk utveckling  

På grund av justeringar av portföljen finns jämförelsevis få resultat att uppvisa för 2018. Detta 

kommer att ändras från 2019 och framåt.  

Den diagnostiska studie som genomförts i samverkan med ILO22 har bidragit till stärkt evidens om 

strukturella utmaningar för sysselsättning; men kanske är den evidensbaserade dialog som Sverige har 

kunnat bidra med ett viktigare resultat tillsammans med den framskjutna position som Sverige nått 

avseende behov av (givar)koordinering på sysselsättningsområdet. Lärdomar utgör input till 

portföljutveckling för den nya strategin. 

Genom stödet till aBi har Sida bidragit till ökad produktivitet och ökade inkomster för småbönder23. 

Resultat för kaffesektorn sticker ut och indikerar att kaffeodlare har blivit bättre organiserade och är 

mer affärsmässiga i sin produktion.24 Andelen kvinnor verksamma i sektorn har också ökat tämligen 

kraftigt. För att ytterligare stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, och samtidigt bidra till hållbar 

hantering av naturresurser, har en ny insats avtalats med FAO under 2018.  

Femton företag har varit aktiva i den fond som Sida finansierat för förnybar energi.25 Rapportering 

visar att nästan 106 000 kunder har gått över till förnybar energi och 850 jobb (framför allt för 

kvinnor) har skapats. ”Rena” spisar används i högre utsträckning och produktion av sådana har även 

satts upp i det flyktingmottagande området Bidi-Bidi.  

Energieffektivitet, fri och rättvis handel och anständiga arbetsvillkor är nya områden i strategin och 

inga resultat finns ännu att rapportera. 

  

 

                                                      
20 Insatsnummer 51180099, UN Women, 2016-2018.   
21 HiiL insatsnummer – Annual report 2018. 
22 Insatsnummer 51180134, ILO, Employment Diagnostics analysis 
23 Insatsnummer 51180110, Annual Report 2017 (latest report which was submitted during 2018). 
24 Insatsnummer 51180110, Review of aBi 2017, KPMG. 
25 Insatsnummer 51180122, RECF, Progress report January-June 2018.  
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Strategimål 3: Jämlik hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  

Implementeringen av Världsbankens program för mödra- och barnhälsa (2018–2021) har försenats, 

främst på grund av utmaningar inom hälsoministeriet. Aktiviteterna tog dock fart under slutet av 2018 

och drygt 130 hälsocenter är nu involverade. Programmet har också bidragit med stipendier för 724 

studenter, bland annat för barnmorskor och obstetriker.  

 

Över 14 000 säkra förlossningar utfördes under sista kvartalet 2018 med hjälp av svenskt stöd till 

Världsbankens voucher-program. Under hela programperioden har nära 145 000 säkra förlossningar 

genomförts. En knapp femtedel av mödrarna är flickor under 19 år. Stöd till Unicef med fokus på 

mödra- och barnhälsa i flyktingmottagande distrikt i West Nile har nått ut till 146 000 kvinnor och 

128 000 barn med hälsoservice och utbildat 4 600 medlemmar i så kallade Village Health Teams.26 

Andelen förlossningar på kliniker har ökat från 46 % till 54 % och andelen som tagit del av fyra 

mödravårdsbesök har ökat från 32 % till 40 % mellan 2017 och 2018.  

Programmet SRHR Umbrella har brottats med korruptionsproblem, men fortsatt efter vissa 

förändringar och kapacitetsstärkande insatser. Programmet har framför allt nått unga med SRHR-

tjänster och -information, liksom ett antal särskilt utsatta grupper. En utmaning har varit att säkra 

tillgång till preventivmedel när lager tagit slut. Ett starkare samarbete med distriktsledare kan 

förhoppningsvis förbättra situationen framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Insatsnummer 10717, UNICEF West Nile,  
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Trafiksljusbedömning av den nya strategin 

Bedömningen är övervägande gul vad gäller portföljen. Detta beror på att flera portföljer är under 

uppbyggnad och ännu inte är kompletta. De avtal som redan finns är relevanta men behöver 

kompletteras under strategiperioden. 

 

Strategimål 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens 
principer och jämställdhet 

 Mål27  Portfölj28 

1.1 Förbättrade förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar att 
påverka politiska processer, utkräva ansvar och få sina mänskliga 
rättigheter tillgodosedda 

   

1.2 Förbättrade förutsättningar för ett fredligt samhälle, stärkt 
rättssäkerhet och förbättrad tillgång till rättvisa 

   

1.3 Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat våld och diskriminering 
mot kvinnor och flickor 

   

 

Strategimål 2: Miljö, klimat och hållbar inkluderande ekonomisk 
utveckling 

   

2.1 Förbättrade förutsättningar för och tillgång till produktiv syssel-
sättning med anständiga arbetsvillkor, hållbart företagande och fri  
och rättvis handel 

   

2.2 Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemstjänster, ökad 
motståndskraft mot klimatförändringar samt ökad hållbar produktivitet  
och produktion i jordbruket 

   

2.3 Ökad motståndskraft hos fattiga människor inklusive i 
flyktingmottagande samhällen 

   

2.4 Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet    

 

 

   

                                                      
27 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt; Gul: 

Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
28 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant; Röd: 

Portföljen är inte relevant. 
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Strategimål 3: Jämlik hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter 

3.1 Förbättrad och jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård 
med fokus på kvinnor, barn och unga 

   

3.2 Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter 

   

3.3 Ökad hälsomässig motståndskraft och social trygghet för barn    
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Annex 1: Strategiöversikt i tabeller och diagram (BISI P6 rapport) 

        

   

All data in report is per December 31, 2018. It is an annex to the Strategy Report submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs. 

 

  

       

   

Average Annual Strategy 
Amount 2018: 

400 000 KSEK 

 

   

       

   

Total Strategy Outcome 2018: 344 784 KSEK 
 

   

       

 

Table 1.   Financial Overview 2018 per Area of Support/Objective in 
Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2018 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2018 
(KSEK)* 

Total   344 784 

Uganda 
2014-2018 

Total  114 844 

Strengthened democracy 
and gender equality, 
greater respect for 
human rights and 
freedom from oppression 

Greater capacity of civil society to 
improve respect for civil and 
political rights 

37 300 

Greater capacity of civil society to 
promote the conditions for citizens 
to influence political processes and  
demand accountability 

31 338 

Enhanced rule of law, with a focus 
on access to justice for people who 
live in poverty 

33 510 

Total 102 148 

Better opportunities for 
people living in poverty 
to contribute to and 
benefit from economic 
growth and obtain a 
good education 

Strengthened competitiveness 
among producers and suppliers of 
goods and services 

-611 

Increased productive employment 
opportunities for women and young 
people 

1 123 

Increased access to and control of 
productive resources for women 

3 867 

Total 4 378 

Improved basic health Improved access to high quality 
child and maternal care 

942 

Improved access to sexual and 
reproductive health and rights for 
women and men, girls and boys 

3 285 

Total 4 227 

Safeguarding human 
security and freedom 
from violence 

Enhanced capacity to prevent 
gender-based violence 

3 408 

Total 3 408 
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Not Specified Not Specified 682 

Total 682 

Uganda 
2018-2023 

Total  229 940 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 103 

Total 103 

Human rights, 
democracy, the rule of 
law and gender equality 

Improved conditions for women, 
men, girls and boys to influence 
political processes, demand 
accountability and enjoy their 
human rights 

14 331 

Improved conditions for a peaceful 
society, strengthened legal rights 
and improved access to justice 

35 251 

Strengthened capacity to prevent 
gender-based violence and 
discrimination against women and 
girls 

70 044 

Total 119 625 

Environment, climate 
change and sustainable,  
inclusive economic 
development 

Improved conditions for and 
access to productive employment 
with decent working conditions, 
corporate social responsibility, and 
free and fair trade 

5 936 

Sustainable use of natural 
resources and ecosystem services, 
greater  resilience to climate 
change and greater sustainable 
productivity and  production in 
agriculture 

32 547 

Greater resilience among poor 
people, including in communities 
that  receive refugees 

9 019 

Greater access to renewable 
energy and improved energy 
efficiency 

6 000 

Total 53 501 

Equitable health, 
including sexual and 
reproductive health and 
rights 

Improved and equitable access to 
basic health and medical care, with 
a  focus on women, children and 
young people 

28 572 

Greater access to and respect for 
sexual and reproductive health and 
rights 

28 018 

Total 56 590 

Phasing out Phasing out 120 

Total 120 
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*Please notice that Outcome includes even payments made in the first months of 
2018 under the frame of previous strategy. 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 1st year with total duration of 6 years.   

 

  

  

 

  

       

   

* Note that the Disbursed Amt to date includes even payments made in the last year of the 
previous strategy,  114 844 KSEK 

 

 

       

 

 

     

        

  

Table 3.      Agreed Amounts per Area of Support for the Strategy 
Period 

 

 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems 

starting 2012, but is incomplete up to 2015. This relates only to system generated data. 

Sidas contributions have always been assessed in relation to decided strategies incl. areas of 

support and objective (and previously areas and subareas). Correct information on division 

per area of support for 2015 and earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the Contribution 
Objectives 

 

 

      

   

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of 
the contributions included in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) 
accumulated disbursed amount. The data is system-generated and aggregated based on 
the Conclusion on Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, the question of 
the likelihood of achieving the contribution objective is answered according to a four-point 
scale, namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹  
 

  

      

       

   

 

 
 

 

  

     

 

      

 

    

 

* Agreements newer than one year are assessed as “very likely” by default. 

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 

are new and have no equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments 

made in Trac 6 are grey.  

***Note that this table does not include contributions and payments made under the 

frame of the previous strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are 

phased out or are about to be phased out are not of interest for this type of analysis. 

 

¹ Assessment  "Not appraisable"  is justified in cases when: 

•There is not enough data to make an assessment (eg in difficult environments or late 

reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup 

d'état, extensive staff change of partner, corruption claim or similar.) 

•The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the 

contribution has been changed) 
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Table 5.   Outcome on All Appropriations in the Selected 
Country/Region  
(incl. Country Allocation) 

 

   

 Anslagspost Utfall 2018 
(KSEK) 

Avtalad 
bemyndiganderam 
(KSEK) 

ID03 Partner 
country ENG 

Appropriation Outcome 
2018 
(KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments 
(KSEK) 

Uganda 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 56 114 139 866 

103 Stöd genom svenska 
organisationer i det civila samh (7 1:1.5) 

34 668 0 

106 Afrika (7 1:1.9) 344 784 662 941 

113 Kapacitetsutveckling och Agenda 
2030 (7 1:1.28) 

2 413 4 538 

114 Forskningssamarbete (7 1:1.32) 54 200 102 271 

 Total 492 178 909 616 
 

   

The first three digits is a Sida-internal code. The numbers in brackets after the title is the 

appropriation number in the Swedish state budget, for example (7 1:1.6) is expenditure area 

7, appropriation area 1:1, appropriation 6 = Asia. Appropriations 30, 31 and 33 are 

managed by the MFA and administered by Sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


