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Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens 
genomförande 

Översikt: Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per resultat 

 

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

2015 

Resultat 1.2.1: Ökad kapacitet hos det civila samhället 

att verka för respekten för medborgerliga och politiska 

rättigheter 

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

Resultat 1.2.2: Ökad kapacitet hos det civila samhället 

att främja medborgares förutsättningar att påverka 

politiska processer och utkräva ansvar 

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

Resultat 1.2.3: Ökad rättssäkerhet, med fokus på tillgång 

till rättvisa, för människor som lever i fattigdom  

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

Resultatområde 2: Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk 
tillväxt och erhålla god utbildning 

2015 

Resultat 2.1 Stärkt konkurrenskraft hos producenter och 

leverantörer av varor och tjänster  
Bedömning av måluppfyllelse 

 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

Resultat 2.2 Ökade möjligheter till produktiv 

sysselsättning för kvinnor och ungdomar  

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

Resultat 2.3 Ökad tillgång till och kontroll över 

produktiva resurser för kvinnor 

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

Resultat 2.4 Förbättrat tillgång till sociala 

trygghetssystem för utsatta barn  

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförand 
 

 

Resultatområde 3: Förbättrad grundläggande hälsa 
 

2015 

 

Resultat 3.1 Förbättrad tillgång till barn- och 

mödrahälsovård av god kvalitet  

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
 

 

Resultat 3.2 Sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter tillgodoses i större utsträckning för kvinnor, 

män, flickor och pojkar  

Bedömning av måluppfyllelse 
 

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultatområde 4: Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 
 
 

2015 

Resultat 4.1 Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat 

våld  
Bedömning av måluppfyllelse 

 

Bedömning av insatsportföljens genomförande 
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Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 

Utvecklingen under 2015 och början av 2016 har bekräftat att Sveriges resultatstrategi är fortsatt 

relevant. Förutsättningar för att återuppta ett bredare samarbete med staten bedöms idag inte finnas. 

Dels är den politiska och MR-situationen allvarlig och dels finns inga tecken på att Ugandas 

förvaltning har ett tydligt mandat och styrning för att utveckla effektiva institutioner som bidrar till 

fattigdomsbekämpning och utbyggd service för fattiga människor. Förändringsteorin och valet av 

samarbetspartners som ligger till grund för operationaliseringen har bekräftats. Samarbetets inriktning, 

som innebär ett tydligare fokus på fattiga människor, yttrandefrihet, och jämställdhet är centralt för ett 

effektivt bistånd i denna landkontext. Behovet av att mobilisera privata investeringar inom t ex 

hälsovård, förnyelsebar energi och annan service för att nå fattiga människor är fortsatt betydande. 

Ett av resultaten, sociala trygghetssystem, har inte resurssatts under perioden 2014-2016 varför resultat 

inte kommer att uppnås inom detta område under strategiperioden. Det nationella ägarskapet för att 

finansiera ett socialt trygghetssystem är bristande och en långsiktig lösning saknas. UK och IR 

finansierar pilotverksamhet och Ugandas eget bidrag har hittills varit blygsamt. Givet en begränsad 

resurstilldelning till Uganda föreslås det att avvakta med stöd till sociala trygghetssystem. 

1. Ekonomi 

Utbetalat belopp inom strategin 2015:  228 MSEK Totalt strategibelopp: 1350 MSEK 

Avtalat belopp: 238 MSEK Strategiperiod: 2014-2018 

Antal avtalade insatser  

2015-12-31: 

 

43  

  

 

Resultatområde Utfall 2015, i MSEK 

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

96 

Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra till och 

dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning 

57 

Förbättrad grundläggande hälsa 71 

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 4 

 

Utfallet för Uganda blev 228 mkr för 2015, vilket kan jämföras med initialt delegerade 200 mkr och 

utfallet för 2014 på 145 mkr. Under 2015 operationaliserades den antagna strategin och ett flertal 

större nya avtal ingicks. Utbetalningsnivån för de två första åren under strategin ligger klart under en 

genomsnittligt årlig volym om 270mkr, beräknad på strategibeloppet på 1 350 mkr fördelat över 5 år. 

Med dagens prognos på resurstilldelning för Uganda kommer motsvarande 75% av strategivolymen 

utnyttjas. 

I operationaliseringen förutsågs en relativt jämn fördelning över resultatområden. Under 2015 ökade 

utbetalningarna generellt men särskilt till MR, jämställdhet och demokrati. Ett nytt avtal om kärnstöd 

till UN Women tecknades och ambassaden ökade också utbetalningar till Democratic Governance 

Facility inför de allmänna valen 2016. Sett över strategiperioden är den planerade fördelningen 42% 

till MR/jämställdhet/demokrati (RA1), 22% till tillväxt och sysselsättning (RA2), och 34% till 
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hälsa/SRHR (RA3). Denna fördelning anses rimlig då RA2 fokuserar på produktiva sektorer där 

innovativa instrument så som garantier och näringslivssamarbete med en hög finansiell 

hävstångseffekt är tillämpliga och kräver mindre biståndsmedel. I de övriga två resultatområdena 

finansierar biståndsmedel hela projekt/program som genomförs av civila samhället eller multilaterala 

aktörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller utveckling av kanaler har stödet till det civila samhället ökat enligt plan. Samarbetet med 

staten är fortsatt begränsat med en kvarvarande insats inom handelsområdet. Samarbetet med 

näringslivet har ökat i absoluta termer från 2014 men beloppen är fortsatt blygsamma då avsikten är att 

mobilisera privat kapital och använda gåvomedel som hävstång. Samarbetet med multilateraler i 

Uganda har minskat i relativa och ökat i absoluta termer från 2014. Ett antal strategiska partners har 

valts ut, som OHCHR, UN Women, Unicef, UNFPA och Världsbanken. UN Women vidareförmedlar 

i sin tur medel till civila samhället.  

2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens 

genomförande per resultat 

a. Ändrade förutsättningar (med påverkan på flera/samtliga resultat) 

Ambassaden noterar försök att ytterligare begränsa utrymmet och möjligheterna att verka för civila 

samhället. Primärvalen kantades av våldsamheter i flera distrikt. Samtidigt som detta ägde rum, 

intensifierades arbetet inom det civila samhället för att bidra till demokratiska och fredliga val.  

 

Förberedelserna inför allmänna val 2016 och primärvalen som ägde rum under 2015 innebar att 

finansiella resurser avsattes för ett landsomfattande kampanjarbete, som även inkluderade en öppen 

utdelning av diverse gåvor
1
. En beräkning av hur mycket valet kostat statsbudgeten låter sig inte göras 

men representanter för finansministeriet har bekräftat att valet inneburit ansträngda resurser för 

långsiktiga investeringar inom t ex sociala sektorer. Till detta tillkommer att det politiska 

                                                           
1
 EU Election Observation Mission (EOM) har i sin slutrapport analyserat finansieringen av valkampanjen men 

en uppskattning av hur stort belopp som använts kan inte göras då partier och enskilda kandidater inte 
deklarerat sina inkomster och utgifter i enlighet med lagstiftningen. Alliance for Campaign Finance Monitoring 
(ACFIM) har följt den synliga exponeringen av partierna i 74 valdistrikt under 2015 och drar slutsatsen att det 
sittande partiet NRM har finansierat 88% av alla synliga utgifter (ffa reklam- och mediaexponering). 
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kampanjarbetet innebar att förvaltningen på både central och lokal nivå tidvis var utan ledning. 

Sammantaget bedöms 2015 vara något av ett ”förlorat år” i termer av strukturell 

omvandling/fattigdomsbekämpning.  

b. Resultatområde 1: Ökad kapacitet hos det civila samhället att verka 

för respekten för medborgerliga och politiska rättigheter 

i. Ökad kapacitet hos det civila samhället att verka för respekten för 

medborgerliga och politiska rättigheter 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer Utgångsläge 2014 Utfall 2014 Utfall 2015 
Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Number of CSO that are 

Quam certified 

54 (2012)  140 N/A 150 

CSO Participatory 

Environment  

0,96 (2012) 1,46 1,48 N/A Maintain index 

ii. Ökad kapacitet hos det civila samhället att främja medborgares förutsättningar 

att påverka politiska processer och utkräva ansvar  

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Participatory component 

index
2
  

0,62 (2013) 0,62 0,65 N/A Improvement 

against index 

Ugandan women and 

men’s perception of their 

collective ability to 

communicate with elected 

leaders  

LC3: 70% 

LC5: 44%
3
 

MPs: 32% 

 N/A
4
 N/A LC3: 75% 

LC5: 50% 

MPs: 38% 

(2016) 

 

Resultat 1.1 och 1.2 relaterar till varandra och analyseras därför tillsammans nedan. Sammantaget har 

kapaciteten i det civila samhället i Uganda ökat under de senaste åren, både i fråga om antal 

                                                           
2
 Measuring citizen participation in all political processes. 

3
 Local councillors. 

4
 Data för 2015 inkommer under hösten 2016 (utvärdering av DGF). 
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organisationer som engagerar sig som förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter och även i 

fråga om stärkt tematisk och organisatorisk kapacitet hos det civila samhällets organisationer. 

Nationella indikatorer som mäter hur väl det civila samhället kan verka samt medborgarnas 

engagemang i politiska processer har i princip varit stabila under det senaste decenniet.  

Arbetet för uppfyllandet av dessa resultat bedöms därför delvis ha varit på rätt spår under året även om 

viss ökning av begränsningar av organisations- och yttrandefriheten noterades framförallt under 

valrörelsen mot slutet av året inför de allmänna valen 2016. Detta gällde framförallt för aktörer 

engagerade i politiskt känsliga frågor, journaliser och förespråkare för yttrandefrihet. Flera 

inskränkningar av främst mötes- och yttrandefrihet rapporterades under den perioden. Ambassaden 

noterar också försök att ytterligare begränsa utrymmet för civila samhället att verka, exempelvis 

genom en strängare NGO-lagstiftning som reglerar registrering och tillstånd. Försök från staten att i 

högre grad kontrollera och begränsa utrymmet för det civila samhället har samtidigt inneburit att 

engagemanget bland organisationerna ökat, och de har blivit bättre på att stå upp för och hävda sina 

utrymmen. Detta är i sig en positiv utveckling och gäller inte minst de organisationer som driver 

frågan om HBTQ-personers rättigheter. Det är värt att nämna att stor hänsyn togs till civilsamhällets 

kommentarer i slutskedet av utformningen av ny NGO-lagstiftning, vilket visar att dialog mellan stat 

och civilsamhället ger effekt i vissa lägen. Utvecklingen är således inte entydig men ambassaden väljer 

att markera dessa resultat som gula till skillnad från 2014 då de markerades som gröna för att markera 

en negativ trend. 

Ambassadens portfölj har levererat mot resultaten främst genom bidrag till DGF, en givargemensam 

fond som stöder 85 organisationer för fördjupad demokrati och stärkta mänskliga rättigheter, och 

Diakonia, en svensk paraplyorganisation som verkar genom 15 lokala partners. Som exempel på 

resultat via DGF kan nämnas att 2 miljoner ugandier nåtts av utbildning och information om 

mänskliga rättigheter och att 1 200 fall av MR-övergrepp utretts av landets MR kommission
5
 vilket 

ligger i linje med förväntad resultatuppfyllelse. Som exempel från Diakonia kan arbetet med att 

minska könsstympning hos flickor i östra Uganda nämnas, vilket lett till en ökning med 50% av 

flickor som går i skolan
6
. Diakonia rapporterar också väsentligt förbättrad representation av kvinnor i 

fyra av de distrikt där de arbetar, där flera traditionellt manliga distriktskommittéer nu leds av 

kvinnor.
7
  Både DGF och Diakonia arbetar kontinuerligt med kapacitetsuppbyggnad genom strategisk 

planering, förstärkning av finansiella system, förbättrad kapacitet inom utvärdering och uppföljning 

samt utbildning om organisatorisk styrning och säkerhet. Den gemensamma finansieringen via DGF 

bidrar i sig till ett bättre samordnat stöd till det civila samhället samt möjligheter till synergier. DGF 

fortsätter också att stödja Quality Assurance Certification Mechanism (QUAM), som syftar till att 

förbättra legitimiteten och professionalism hos civila samhället genom ett system av kriterier som 

organisationerna själva definierat. Följaktligen har det svenska stödet ökat kapaciteten hos cirka 150 

organisationer så att de ska vara bättre rustade att bidra till att öka respekten för civila och politiska 

rättigheter och att främja förutsättningarna för medborgarna att påverka politiska processer och 

utkräva ansvar. 

  

                                                           
5
 DGF Årsrapport 2014/15 (51180057) 

6
 Diakonia Uganda Slutrapport (51180026) 

7
 Diakonia Uganda Slutrapport (51180026) 
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iii. Ökad rättssäkerhet, med fokus på tillgång till rättvisa, för människor som lever i 

fattigdom  

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 

Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Safety and rule of Law
8
                               55,2 (2011) 53,0 N/A

9
 N/A  

Number of women and men reached by 

legal aid services supported by DGF                       

220 000 (2012)  362 000 54 300 (15% 

Swedish funding 

in DGF) 

300 000 

Resultatområdet har markerats gult till skillnad från tidigare år då det markerades grönt. 

Huvudanledningen är den senaste rapporten av resultat inom rättssektorn där cirka hälften av 

resultatområdena inte var uppfyllda 2015 mot cirka en tredjedel 2014
10

. Att ambassadens 

portföljgenomförande markerats gult beror på att beredning av ett nytt rättssektorstöd som ersättning 

för det tidigare sektorbudgetstödet ännu inte avtalats.  

Ambassaden har finansierat en ”Justice Needs and Satisfactory Survey” genom the Hague Institute for 

Global Justice (HiiL), varigenom över 6,200 människor från olika delar av landet har fått svara på 

frågor avseende deras tillgång till rättvisa. Studien visar att mer än 21% av ugandierna har svårt att få 

tillgång till rättvisa i landrelaterade konflikter varav 19% av dessa konfliker sker sig inom familjen.  

Utvecklingen inom resultatområdet har försämrats överlag under det senaste året. Detta gäller i 

synnerhet rättssäkerheten och möjligheterna till ansvarsutkrävande hos det civila samhället. “World 

Justice Project” rankade Uganda lågt i sitt Rule of Law Index och komponenterna säkerhet och 

rättssäkerhet respektive deltagande och mänskliga rättigheter minskade från 2014 med 2.2 respektive 

3.4 enheter.
11

   

Under 2015 fick drygt 4 miljoner kvinnor och män tillgång till rättshjälp under DGF vilket översteg 

ursprungliga målet om 2 miljoner för 2015.
12 

Framsteg har även gjorts vad gäller tillgång till rättvisa 

för utsatta människor, t ex genom en ökad användning av medling för att nå en uppgörelse mellan 

parterna, vilket är nytt för Uganda och kan även förkorta tiden för utredning. 2015 rapporterade 

rättssektorn att 53,6% av distrikten är täckta av de viktigaste rättsinstanserna vilket innebär en ökning 

med 6% i jämförelse med 2014.
13 

Svenskt stöd till FN:s MR-kommission (OHCHR) har bidragit till att öka kunskapen om Universal 

Periodic Review genom en ny sökmotor (databas).
14

   

                                                           
8
 Mo Ibrahim Index of African Governance: measuring rule of law, accountability, personal safety and national 

security. 
9
 Data för 2015 förväntas rapporteras under 2016. 

10
 JLOS Årsrapport 2014/2015 

11
 Rule of Law Index 2015 – World Justice Project (WJP)

  

12
 DGF Årsrapport 2014/15 (51180057) 

13
 JLOS Årsrapport 2014/15 (33000078) 

14
 OHCHR Årsrapport 2015 (51180097) 
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c.  Resultatområde 2: Förbättrade möjligheter för fattiga människor att 
bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning 

i. Stärkt konkurrenskraft hos producenter och leverantörer av varor och 

tjänster  

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer Utgångsläge 2014 Utfall 2014 Utfall 2015 
Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Global Competitiveness 

Index  

3,45  

(2013) 

3.6  

(2014/15) 

3,7 (2015/16) N/A 4.2 

Agriculture value added 

per worker  

217,1 

(2013) 

217,9  

(2014) 

N/A
15

 N/A 353 (2019) 

Ingen förändring vad gäller färgsättning i jämförelse med förra året.  

Den makroekonomiska utvecklingen var tämligen stabil under 2015. Det kommande valet bidrog till 

viss nervositet på valutamarknaden och den ugandiska shillingen förlorade kraftigt i värde under 

perioden. Trots valrelaterade utgifter, som i hög grad förutsetts av regeringen och IMF, kunde Uganda 

leva upp till en budget i balans och makroekonomisk stabilitet. Den ekonomiska tillväxten landade på 

ca 5% och inflationen ökade något, men höll sig under en tvåsiffrig nivå till skillnad från valåret 2011. 

Prognostiserat underskott på ca 6.4% till följd av investeringar i infrastruktur motsvarar 2% av BNP 

och IMF bedömer att risken för skuldkris är fortsatt låg. Den finansiella sektorn är fortsatt sund trots 

höga räntor och vissa valutarisker. Ugandas handelssiffror visade dock en minskning i förhållande till 

tidigare år. Sammantaget är bedömningen att Uganda vare sig ökat eller minskat sin strukturella 

konkurrenskraft under 2015 men investeringsläget var sämre pga. nervositet på marknaden inför valet. 

Under 2015 lanserade regeringen en ny plattform för Public Private Partnerships (PPP), vilket på sikt 

kan leda till ett bättre investeringsklimat inom t ex infrastruktur och sociala sektorer.  

Sverige har fortsatt bidra till att förbättra landets konkurrenskraft genom insatser som har fattiga 

hushåll och särskilt utsatta samhällsgrupper i fokus. En stor del av verksamheten bedrivs i norra 

Uganda och Karamoja, vilket är den fattigaste regionen och den del av landet som drabbats hårdast av 

den väpnade konflikten. Stödet till fattigdomsbekämpning bidrar därför också till 

konfliktförebyggande. Under 2015 har samarbetat med Technoserve
16

 och MercyCorps
17

 bidragit till 

en mer effektiv jordbruksproduktion och ökad tillgång till jordbruksrelaterade tjänster i Uganda. Via 

NOGAMU
18

 gynnades handel med ekologiska produkter. Samarbetet med TradeMark East Africa
19

 

har bidragit till stärkt regional handel inom Östafrika genom förbättrad infrastruktur, vilket bidragit till 

minskad tidsåtgång vid godstransporter i regionen. Samarbetet har även bidragit till att förbättra det 

övergripande handelsklimatet i den östafrikanska gemenskapen via stöd till medlemsstaternas arbete 

                                                           
15

 Data kommer att uppdateras vid halvårsskiftet 2016. 
16

 Conservation Cotton TechnoServe  (51180068) 
17

 TRAIL MercyCorps (51180077) 
18

 Stimulating incomes through Organic Trade Support (51180016) 
19

 TradeMark East Africa Uganda Window (51180049) 
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med att minska handelshinder och öppna upp för nya marknader. Konkreta resultat i Uganda är 

byggnation av vägen Mirama Hills, utveckling och användning av system för s.k. Electronic Cargo 

Tracking och Authorised Economic Operators, samt skapande av regionala standarder. Under perioden 

överlämnades även s.k. one-stop gränskontroll i Mirama Hills till Ugandas skattemyndighet.  

Sverige har bidragit till att hushållsinkomster och näringsintag i norra Uganda förbättrats genom olika 

former av jordbruksstöd. Detta inkluderar ökade kunskaper om mer ekologiskt och kommersiellt 

hållbar jordbruksproduktion hos framför allt småjordbrukare. 100 utbildare (varav 20 kvinnor) och 

995 modelljordbrukare (varav 458 kvinnor) har utbildats. De utbildade i sin tur 30,071 ekologiska 

jordbrukare (varav 13,833 kvinnor och 17,201 ungdomar i åldern 18-34). Dessutom utbildades 28,396 

jordbrukare i bland annat ekonomikunskaper. Det svenska bidraget har resulterat i 75 etablerade s.k. 

demonstrationsträdgårdar i utbildningssyfte i distrikten Pader, Kitgum och Agago i norra Uganda.
20

 

Utöver detta har ytterligare 18,610 ekologiska jordbrukare mobiliserats (48% kvinnor, 7% ungdomar, 

45% män).
21

 

Svenskt stöd har bidragit till att sammanföra jordbruksgrupper med fröföretagen Victoria Seeds, 

AFGRI och GADC, som har utbildat jordbrukare i agronomi med betoning på hanteringen av skörden 

i syfte att öka produktens kvalitet. Samarbetet har även bidragit till ökad tillgång till marknader för 

försäljning. Program inom portföljen bidrog även till att skapa relationer mellan jordbrukare och 

möjliga aktörer i den finansiella sektorn såsom DFCU Bank, Bank of Africa och Post Bank i syfte att 

öka tillgången till säsongsgrundade lån med återbetalning efter skörd och försäljning.
22

 

Jordbrukskooperativ och kollektiva marknadsgrupper har skapats i syfte att kunna sälja skördar 

kollektivt i större mängder till större uppköpare. Dessutom uppmuntrades jordbrukare att skapa lokala 

spargrupper, s.k. Village Savings and Loans Associations (VSLA), för att lättare kunna hjälpa 

varandra att komma åt snabba mjuka lån och göra mindre investeringar. 
23

 

ii. Ökade möjligheter till produktiv sysselsättning för kvinnor och ungdomar 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer Utgångsläge 2014 Utfall 2014 Utfall 2015 
Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Share of employed youth 

that work less than 20 

hrs/week 

37,5% 

(2014) 

37,5% 39,3% N/A  

Additional full time 

equivalent jobs created via 

support to aBi Trust 

20,103 (2014) 20,103 15,351 921 89,217 

De övergripande förutsättningar har inte förändrats under 2015 och färgsättningen vad gäller 

måluppfyllelse är densamma. Ambassaden har valt att ändra från gult till grönt i bedömning av 

insatsportföljens genomförande. En kartläggning (april 2015) av ambassadens samtliga insatser visar 

                                                           
20

 MercyCorps; TRAIL; Årsrapport 2014/2015 (51180077)   
21

 NOGAMU; Stimulating incomes through Organic Trade Support ,  Årsrapport 2014/2015 (51180016)   
22

 Technoserve, Conservation Cotton in Uganda; Årsrapport 2014/2015 (51180068) 
23

 Technoserve, Conservation Cotton in Uganda; Årsrapport 2014/2015 (51180068) 
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att befintlig portfölj inkluderar ett stort antal insatser, vilka antingen direkt eller indirekt, bidrar till att 

minska utvecklingshinder för produktiv sysselsättning.   

årliga befolkningstillväxten uppskattas till 3% och 78% av befolkningen är under 30 år, enligt 2014 års 

folkräkning. Den formella ekonomin har en begränsad förmåga att absorbera och erbjuda produktiva 

arbetstillfällen för stora delar av befolkningen. I frånvaro av breda sociala trygghetssystem (endast 

4,5% av befolkningen erhåller någon form av inkomststöd) och givet en utbredd fattigdom är 

undersysselsättningen fortsatt hög
24

. Förväntade utvecklingseffekter av svenskt stöd begränsas också 

av att försörjningsbördan för sysselsatta är hög.  

2012 initierades ett samarbete med Plan International Uganda i form av ett pilotprojekt som (t.o.m. 

juni 2016) avser näringslivssamarbete och inriktar sig på ungdomssysselsättning för 12,000 ungdomar 

och ökad ekonomisk egenmakt. En översyn under 2015 visade att samarbetet bidragit till en ökning av 

ungdomars inkomst per månad med 451% och ungdomars sparande per månad med 294%, alltså från 

USD 7 till USD 40 respektive från USD 2 till USD 7; ett ökat sparandet i VSLA från 25% till 91%, 

samt en ökad ackumulering av tillgångar (ex. land, boskap, mobiltelefoner och hushållsprodukter). 

Därutöver rapporteras förbättrad gruppsammanhållning liksom att ungdomarna upplever ökad känsla 

av egenvärde och självförtroende i sin strävan efter en bättre framtid.
25

 Samarbete med Global 

Business Labs är ytterligare ett exempel på en insats som bidragit direkt till inkomstökningar och 

jobbskapande. Under inkubator-programmet har 159 nya heltidsjobb skapats genom 17 ungdomsledda 

nyföretag. Ett av företagen erbjuder 250 kvinnor någon form av anställning, och över hälften 

rapporterar ökade intäkter och minskade driftskostnader.  

Samarbetet med International Rescue Committee (IRC) syftar till att bidra till ökade inkomster för 

fattiga människor genom inkluderande marknadsutveckling, med fokus på specifika värdekedjor inom 

jordbruket
26

. Under 2015 rapporteras att inkomster för medverkande hushåll i norra Uganda ökat med 

37%.
27

 En utvärdering av programmet påvisar att inkomstökningar bidragit till ökad skolgång då 

31,6% av medverkande jordbrukare använder genererade inkomster till att betala skolavgifter för sina 

barn
28

. Detta i sig är en förutsättning för att barnen kan konkurrera om jobb och tillgång till produktiva 

resurser i framtiden.  

Vidare bidrar Sveriges hälsoinsatser till förbättrad hälsa för ungdomar och ökade möjligheter att 

begränsa oönskade graviditeter, vilket är en förutsättning för ökad produktiv sysselsättning. Det 

ensidiga beroendet av jordbruksinkomster och relaterad sårbarhet, t ex miljö- och klimatfaktorer, 

uppmärksammas i flertalet insatser som inriktar sig på att öka produktiviteten inom jordbruket. Genom 

stöd till Agriculture Business Initiative Trust, aBi Trust, har samarbetet under 2015 lyckat nå 

ytterligare 165,811 jordbrukare med förbättrade jordbruksmetoder inklusive anpassning till 

klimatutmaningar. Mer klimatuthålliga grödor har införts och genom lämpligare markanvändning och 

en effektiviserad vattenanvändning har jordbruksmetoderna kunnat förbättras.
29

   

  

                                                           
24

 World Bank “Uganda systematic country diagnostic”, December 2015, sid. ix.  
25

 Plan Uganda “A Working Future Uganda”. Mid-Term Evaluation Report, 2015 (54050227) 
26

 Strengthening Private Sector Engagement in Enterprise Development, SPEED (51180053) 
27

 IRC SPEED Årsrapport 2015, resultatbilaga.  
28

 “SPEED Evaluation Report for Northern Uganda, January 2016” 
29

 aBi Trust Uganda 2015-2018, Årsplan och Budget 2016, ”2015 targets” (51180110) 
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iii. Ökad tillgång till och kontroll över produktiva resurser för kvinnor 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2018 

Equal distribution of resources index 1,98 (2014) 

 

1,98 1,99 N/A  

Average hours per week  women 

spend on care labour activities in 

relation to average hours per week 

men spend on care labour activities 

1.59  

(2012/2013) 

 N/A
30

 N/A  

% increase of farmer groups with 

women engaged in post-production 

activities in Karamoja through IRC 

24% (2014) 24% 56% 100% of 

funding 

50% 

Övergripande förutsättningar har inte förändrats under 2015 och färgsättningen för måluppfyllelse är 

densamma. Kvinnors ställning och förutsättningar för ökad tillgång och kontroll till produktiva 

resurser är alltjämt mycket begränsade. Den ugandiska konstitutionen erkänner jämställdhet mellan 

män och kvinnor men skyddet av kvinnors ekonomiska rättigheter är otillräckligt. Ambassaden har 

valt att ändra från gult till grönt vad gäller insatsportföljens genomförande då en kartläggning visar att 

befintlig portfölj bidrar väl till förväntat resultat i form av materiella och immateriella resurser, såväl 

inom produktiva som sociala sektorer. Genomförande av befintlig portfölj bedöms ske enligt plan.   

Ugandas ”Land Act 2004” utformades för att stärka kvinnors tillgång till mark och kvinnors rätt att 

äga och bruka sin egendom men lagens tillämpning är svag till följd av diskriminerande attityder 

gentemot kvinnors äganderätt. Det svenska stödet till rättshjälp för kvinnor vars landrättigheter inte 

respekterats bidrar till resultatet, liksom arbetet med landfrågor i ett större perspektiv. 76% av den 

aktiva kvinnliga arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket, i jämförelse med motsvarande nivå för 

män på 65%. Då jordbruket alltjämt kännetecknas av låg kunskapsnivå, självhushållning, och en hög 

grad av utsatthet behöver detta förändras om kvinnors ekonomiska egenmakt ska öka. Kvinnors 

arbetsbelastning och ansvar inom hushållet fortsätter att bidra till en lägre produktivitet. Enligt en 

rapport från Världsbanken befinner sig 43% av befolkningen i riskzonen för en tillbakagång under 

fattigdomsstrecket
31

 till följd av ekonomiska chocker eller naturkatastrofer såsom torka och 

översvämningar. Kvinnoledda hushåll är mer utsatta än de som leds av män.  

Riktade ansträngningar har gjorts under 2015 för att inkludera kvinnor i jordbruk- och 

sysselsättningsstödet. Stödet till NOGAMU har bidragit till utbildning av 18 610 ekologiska 

jordbrukare varav 48% är kvinnor.
 32

 I samarbetet med Technoserve har s.k. jämställdhetskommittéer 

etablerats under rapporteringsperioden i syfte att utbilda och stötta involverade hushåll i 

                                                           
30

 Data kommer att vara tillgänglig under 2016. 
31

 43% av Ugandas befolkning betecknas som s.k. insecure non-poor (2013), definierade som de människor som 
befinner sig över nationella fattigdomsstrecket men vilka lever på mindre än twice the national poverty line. 
World Bank Uganda Systematic Country Diagnostic, december 2015. 
32

 NOGAMU; Stimulating incomes through Organic Trade Support , Årsrapport 2014/2015 (51180016) 
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jämställdhetsfrågor. Detta har ökat medvetenheten kring jämställdhet och tillgången till ekonomisk 

information inom familjen vilket resulterat i ökat inkluderande av kvinnor i jordbruksproduktion.
33

 

iv. Förbättrat tillgång till sociala trygghetssystem för utsatta barn 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

Resultat för Uganda saknas.  Insatsen “Transfer Project” genom UNICEF, som delfinansieras under 

Ugandas landallokering, har potential att på sikt informera policy utvecklingen i Uganda.  

d. Resultatområde 3: Förbättrad grundläggande hälsa 

i. Förbättrad tillgång till barn- och mödrahälsovård av god kvalitet 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer Utgångsläge 2014 Utfall 2014 Utfall 2015 
Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Deliveries at health 

facilities 

33% 44% 53% 0,01% (6,524)
34

 90% 

Pregnant women attending 

4 ante-natal sessions 

47% 32% 37% N/A 60% 

Number of immunized 

boys and girls (measles)  

72% 87% 90% N/A 95% 

 

Trafikljuset fortsätter vara grönt för strategiresultatets måluppfyllelse medan insatsportföljens 

genomförande har förändrats från grön till gul, då två nya insatser inom barn- och mödrahälsa 

respektive SRHR och HIV prevention ännu inte avtalats.  

 

Under 2015 förnyade Sverige avtalen med UNFPA
35

 och UNICEF
36

 för ytterligare två års stöd. 

UNICEF fokuserar främst på barn- och mödrahälsa och UNFPA har sexuell reproduktiv hälsa och 

rättigheter (SRHR) som främsta fokus. Exempel på resultat är utbildning av barnmorskor som uppgår 

till 121% av förväntat resultat. Antalet kvalificerade barnmorskor och sjuksköterskor som arbetar på 

distriktsnivå har ökat med 10%, och täckningen har ökat från 85% till 95 % jämfört med 2013. Ett 

annat resultat är att antalet funktionella hälsoteam som arbetar med förlossningar ökat från 47% till 

                                                           
33

 Technoserve, Conservation Cotton in Uganda, Årsrapport 2014/2015 (51180068) 
34

 Inkluderar endast svenskt bidrag under jan-mars 2015. Rapport för hela året 2015 inkommer under 2016. 
35

 UNFPA SRHR 2015-2017 (51180056) 
36

 UNICEF Maternal and Newborn Health Karamoja 2015-2017 (51180069) 
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95%. Detta har bidragit till att antalet barn som föds på hälsocenter ökat från 21% till 30%. Totalt har 

födslar på hälsocenter ökat med 7,090 under perioden 2013-2015
37

. 

 

Under 2015 har svenskt stöd till två bankgarantier med USAID inneburit att Centenary Bank 

reserverat 57 % av sin portfölj på 3 mUSD och Ecobank reserverat 7.4% av sin portfölj på 7 mUSD. 

Lånen omfattar infrastruktur (25% av lånen inom Centenary Bank och 97% inom Ecobank), teknisk 

utrustning (36% Centenary Bank och 0 for Ecobank) samt rörelsekapital (36% av lånen inom 

Centenary Bank och 2.8% för Ecobank). Hälsoeffekterna för fattiga människor har ännu inte kunnat 

rapporteras.  

 

Under 2015 genomförde ambassaden en ambitiös och innovativ midwives4all kampanj. Kampanjen 

lanserades officiellt av Ugandas First Lady, Janet Museveni. Utöver detta identifierades sju s.k. 

goodwill ambassadörer för kampanjen som representerade politiskt och religiöst ledarskap, media, 

akademin och kultur. Ambassaden arbetade med massmedia (TV, radio och tryck) och organiserade 

flera event på hög nivå för att främja kampanjen och huvudbudskapen. Bland annat deltog ambassaden 

i det nationella firandet av Internationella barnmorskedagen i Mbale, Östra Uganda, delade ut ett pris 

till en framgångsrik barnmorska, organiserade ett seminarium för unga bloggare och höll i en debatt i 

Gulu, Norra Uganda, där hälsoministern var värd. Mediakampanjen uppskattas ha nått ca 4.5 miljoner 

människor
38

. 

ii. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tillgodoses i större 

utsträckning för kvinnor, män, flickor och pojkar 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer Utgångsläge 2014 Utfall 2014 Utfall 2015 
Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2018 

Contraceptive prevalence 

rate 

24% 30% N/A N/A 43% 

Number of young people 

utilizing SRH services 

27 404 27 404 32 548 32 548 45 000  

Ingen förändring av färgen på trafikljuset för resultatområde 3.2 noteras. Både strategiresultatets 

måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande fortsätter att vara gula. Den största insatsen under 

resultatet är en planerad SRHR paraplyfond med fokus på förebyggande insatser som inleds 2016. 

Strategiresultatets måluppfyllelse markeras gult eftersom SRHR fortfarande är kontroversiellt i 

Uganda och policymiljön fortsätter att vara restriktiv. En försiktig men positiv förändring noteras i 

förståelsen på regeringsnivå av behovet av att investera i reproduktiv hälsa och familjeplanering för att 

utveckla landet och uppnå medelinkomststatus på medellång sikt. Ett folkligt motstånd mot 

familjeplanering - särskilt för ungdomar och ogifta par – manifesteras runt om i landet och det 

rapporteras om diskriminering mot vissa gruppers tillgång till hälsotjänster, såsom sexarbetare och 

HBTQ-personer. 

                                                           
37

 UNICEF Uganda Slutrapport 2015 (51180050) 
38

 Midwives4all Uganda: Key Results & Lessons Learned, 2015 (51180109) 



                                      STRATEGIRAPPORT 
 

 

13 

 

Under 2015 förnyade ambassaden sitt partnerskap med Naguru Teenage Information and Health 

Centre (NTIHC)
39

, ett kompetenscentrum som ger ungdomsvänliga SRHR tjänster i Kampala och 

centrala Uganda. Inrapporterade resultat för 2015 inkluderar distributionen av 1.1 miljoner kondomer 

mot planerade 700,000, test för könssjukdomar på 26,500 ungdomar mot planerade 12,000, remisser 

av samtliga fall (172 st) av sexuellt- och könsbaserat våld, samt uppföljningar, tester och rådgivning 

inom SRHR. Resultatet för mödravård blev 13,250 st vilket innebar 110% av målet. Målen för post-

natal och post-abortvård och familjeplanering uppnåddes dock inte
40

 då ytterligare arbete krävs för att 

öka efterfrågan på dessa tjänster som är kopplade till tabun och stigmatisering.  

e. Resultatområde 4: Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld 

i. Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat våld 

2.                             År 

3. Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 

Utfall 2015 
Det 

svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2018 

Cases of sexual violence against women 

and girls that are referred, investigated. 

 37,381 (2013) 

 

 39,473  N/A  

Number of women accessing legal aid and 

referral services for GBV by UN Women 

1,380 (2014) 1,380 N/A
41

   

Könsrelaterat våld (GBV) förekommer fortfarande i stor utsträckning i hela landet och frågan 

uppmärksammas allt mer. Stödet till könsrelaterat våld ges inom ramen för insatser inom 

MR/demokrati, jämställdhet och hälsa/SRHR, då ett brett jämställdhets- och rättighetsbaserat arbete 

krävs för att bekämpa och synliggöra frågan. Det är framför allt i samarbetet med DGF, Diakonia, 

OHCHR, och inom hälsoinsatserna (främst SHRH) som könsbaserat våld uppmärksammas och ett 

förändringsarbete har rapporterats. 

En större del av rapporterade fall av könsbaserat våld mot kvinnor på hushållsnivå är ekonomiskt 

motiverade. Nödvändigheten i att integrera gender och konflikt på hushållsnivå exemplifieras t ex i 

SPEED projektet som genonförs av International Rescue Committee. Enligt en utvärdering har 

mottagarna av stödet bekräftat att en öppnare dialog och gemensam planering av hushållets inkomster 

bidragit till medvetandegörande och minskat spänningarna mellan makar
42

. 

Under 2015 har tydliga framsteg noterats i hur rättssektorn arbetar med GBV ärenden. Kapacitet att 

hantera ärenden ökar men i långsam takt. Polismyndigheten utbildade 70 tjänstemän i hantering av 

sexuellt- och könsrelaterat våld (SGBV) i regi av Kriminalpolisen (CIID) och Children and Family 

Protection Unit (CFPU). Dessutom utbildades ytterligare 51 CFPU tjänstemän i datainsamling, 

                                                           
39

 Naguru Teenage Health & Info Centre 2015-2020 (51180095) 
40

 Naguru Teenage Information and Health Centre, Slutrapport 2011-2015 (51180075) 
41

 Data för 2016 kommer att kunna rapporteras då avtalet tecknades i slutet av 2015. 
42

 Mid-Term Evaluation Report of Strengthening Private Sector Engagement in Enterprise Development (SPEED) 
in Karamoja, February 2016 (51180053) 
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hantering och användande av CFPUs rapporteringsblanketter.
43

 Genom DGF har Centre for Women in 

Governance (CEWIGO) bidragit till genomförandet av National Action Plan for UNSCR 1325 & 1820 

samt Goma deklarationen följs upp och bevakas.  

Genom Diakonia utbildades civila samhällesorganisationer i tre distrikt i nordöstra Uganda i 

rapportering, medling, traumahantering och rådgivning samt i skyddandet av bevisföring. Dessa 

organisationers lokala resurspersoner dokumenterade och erbjöd därefter i sin tur det stöd som krävdes 

för att stötta 1,888 GBV-ärenden. Exempel på återkommande fall var vanhedrande (defilement), 

våldtäkt, våld i hemmet och stöld av egendom.
44

 

I augusti 2015 anordnade Sverige tillsammans med landets åklagarmyndighet och International 

Development Law Organization (IDLO) en nationell workshop på hög nivå med temat “Combating 

Sexual and Gender-Based Crimes”. Ett av huvudmålen med workshopen var att hitta sätt att utveckla 

Ugandas SGBV policy i samverkan med Office of the Prosecutor of the International Criminal Court 

(ICC). Specifika frågor som berördes inkluderade behovet av att öka ansvarstagandet för sexuella- och 

könsrelaterade brott genom nationella och internationella juridiska lösningar; utveckla metoder och 

policy för sexuella- och könsrelaterade brott på nationell nivå; öka partnerskap mellan nyckelaktörer 

(både offentliga aktörer och civilsamhället) för att främja åtgärder mot straffrihet för sexuella- och 

könsrelaterade brott; samt formulera rekommendationer för hur SGBV kan förhindras respektive 

lagföras. Workshopen var framgångsrik och uppskattad och deltagandet på Uganda-sidan var på hög 

nivå genom ministern för jämställdhet, justitiekanslern, justitierådet, högt uppsatta domare samt 

representanter för riksåklagaren, rättssektorn, civila samhället samt internationella experter från ICC 

och FN. Sverige bidrog till Ugandas medverkan i det efterföljande mötet i ICC. Ett konkret resultat av 

workshopen är att en nationell arbetsgrupp har skapats för att genomföra de rekommendationer som 

identifierades på nationell nivå.
45

 Frågan ligger nu på högsta nivån inom rättssektorn.  

3. Synergier med andra strategier 
Utbetalt belopp inom andra anslagsposter som gick till landet/regionen 

2015:  

95,9 MSEK 

Humanitära insatser, ap. 1  23,7 MSEK 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 5 33,8 

Forskningssamarbete, ap. 32 38,4 

Garantier N/A 

Ett 15-tal svenska civilsamhällesorganisationer får stöd för verksamhet i Uganda under strategin för 

stöd via svenska civilsamhällesorganisationer. Biståndet genomförs ofta i samarbete med 

organisationernas lokala partners, vilka i flera fall överlappar med ambassadens stöd till 

civilsamhället. Majoriteten av stöden är mindre projekt inom demokrati/MR, hälsa/HIV, och jordbruk 

kompletterar ambassadens insatser. Uganda får också del av insatser som genomförs under den globala 

tematiska strategin för demokrati och yttrandefrihet.  Här finns flera synergier framför allt när det 

gäller yttrandefrihet, tillgång till information och nätfrihet där regionala partners kompletterar och 

stärka lokala sådana. Det globala stödet som kommer den ugandiska HBT rörelsen till del är ett annat 

bra exempel på hur globala och regionala stöd kompletterar ambassadens verksamhet i en politiskt 

                                                           
43

 JLOS Årsrapport 2015 (33000078) 
44

 Diakonia Slutrapport 2015 (51180026) 
45

 Report on the Workshop  “Combating Sexual and Gender-Based crimes, One day workshop on strategic 
action against impunity at national level”  11 August 2015, Kampala, Uganda 
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känslig fråga. Det globala stödet till HBTQ bidrar till resultaten avseende SRHR i Uganda. 

Ambassaden hanterar inte något humantärt stöd till Uganda varför den humanitära strategin naturligt 

kompletterar den bilaterala verksamheten för den specifika målgruppen flyktingar. Vad gäller 

forskningssamarbetet har ambassaden tagit fram en kortlista av pågående forskningsprojekt och 

forskare som har direkt anknytning till och bäring på övriga resultatområden. I samband med att 

forskningsprojekt besöktes förmedlades kontakter som är relevanta för det fortsatta synergiarbetet.  

4. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör 

16,0% (FY 2013/14) 

Sveriges andel av totala biståndet utgör ca 6% 

(2013/14)  

Givargemensam  samarbetsstrategi saknas Status på EU-gemensamprogrammering: 

Kartläggning av arbetsfördelning per sektor och 

planerad volym genomförd, och utveckling av 

samarbeten på sektor och tematisk nivå pågår. 

De fem största givarna är: Världsbanken, Afrikanska 

Utvecklingsbanken, EUDEL, USAID, DFID. 

Sverige är den 8:e störste givaren 

Av EU MS är Sverige den 4:e störste givaren 

 
Biståndets andel av statsbudget har ökat något efter den fleråriga nedgången efter 

förskingringsskandalen år 2012 och den nya HBT-lagstiftningen som antogs och ogiltigförklarades 

under 2014. En givargemensam samarbetsstrategi saknas. Den politiska situationen, 

korruptionsproblematiken samt negativ trend avseende MR-situationen har inneburit flera år av en 

icke-gynnsam dialog med Ugandas regering och gemensamma åtaganden har därför inte varit aktuella. 

Under 2015 återupptog t ex Världsbanken och EUDEL diskussioner om återinförande av budgetstöd 

men beslut fattades inte under året i väntan på valrörelsen och allmänna val under början av 2016. För 

närvarande är det osäkert om tillräckligt stöd finns hos bidragsgivare/parterna att återuppta budgetstöd. 

Flera bilateraler, däribland de nordiska, har antingen minskat andelen stat-stat eller infört andra former 

av begränsningar. EUs gemensam programmering handlar främst om gemensam analys och samarbete 

på sektor- och insatsnivå, utifrån landets utvecklingsplan för perioden 2015-2019 (National 

Development Plan II).  

5. Lärdomar och rekommendationer 

5.1 Implikationer för omstyrning av innevarande strategi 

Se Sammanfattning.  
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Bilaga 1. Forskning 

a. Resultatområde 1: Forskningssamarbete  

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Då forskningsavtalet avslutades under 2015 fokuseras analys och bedömning på de sista sex 

månaderna av avtalet (2010-2015)
i
. Inga resultat finns att rapportera från det nya avtalets (2015-2020) 

första två månader 
ii
. 

 

Relevant strategiområde för bilateralt forskningssamarbete med Uganda är: ’Stärkt forskning av hög 

kvalitetet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling’.  Detta område har tre 

underrubriker av vilken den första är relevant. Underrubriken har ett antal förväntade resultat, emot 

vilka denna rapportering görs. 

 

Underrubrik 1: Fokus på kapacitetsuppbyggnad för forskning, främst i låginkomstländer och 

regioner.  Listade strategiresultat och bedömning: 

 

1) Fler samarbetsländer har kapacitet att självständigt genomföra forskarutbildningar och bedriva 

forskning av hög kvalitet. 

Ett viktigt resultat av Sveriges samarbete med Uganda är det ökade antalet disputerad personal på 

Makerere universitetet (Mak). Totalt har 325 ugandisk universitetspersonal avslutat akademisk 

utbildning
iii
 inom programmet sedan 2000, varav 158 under 2015.

iv
 Denna kapacitetsuppbyggnad har 

möjliggjort för Uganda att självständigt genomföra forskarutbildning. Detta konfirmerades i slutfasen 

av beredningsarbetet 2015 då det fastställdes att 105 (av 125) doktorander skall disputera genom lokal 

forskarutbildning inom det nya avtalet 2015-2020.
v
  Även resultatet att bedriva forskning av hög 

kvalitet synliggjordes 2015, då Mak genomförde en omfattande internationell konferens baserat på 

projektens forskningsresultat 2010-2015.
vi
    

  

2) Fler kvinnor genomför forskarutbildning och bedriver forskning. 

Stödet till Mak ’Gender Mainstreaming Directorate (GMD)’ har direkt och indirekt lett till ovan 

förväntade resultat. Under 2015 var under detta projekt 15 kvinnlig Mak-personal utexaminerad eller i 

sista fasen av sin utbildning.
vii

 Omfattande policyarbete slutfördes med fyra ugandiska regionala 

partneruniversitet som resulterade i ’Gender Policies and Plans’, dessa baserade på ’Situational 

Analysis on the Gender Terrain Reports’ som gjordes först.
viii

  Därmed har förväntat strategiresultat 

nåtts, dock var inte effektiveten av GMD projektet tillfredsställande. Problem med styrning och 

kontroll av projektets genomförande uppdagades, och 2015 överfördes finansiering från GMD till 

annan enhet på universitetet. Därmed förändrades förutsättningarna för projektets genomförande, 

fokus blev på studentstöd emedan andra projektmål fick stå tillbaka. GMD svårigheterna resulterade 

även i att nya avtalets genderprojekt inte placerades av Mak på GMD. Detta ledde till en lösning som 

medförde nya möjligheter för genomförandet av strategiresultat två, av andra parter. 

               

3) Stärkta förutsättningar och stärkt förmåga hos nationella och regionala forskningsaktörer att delta 

i internationell forskning och forskningsdialog. 

Förmågan att delta i internationell forskning och forskningsdialog varierar inom programmet. De 

regionala universiteten
ix
 har låg forskningskapacitet och därmed begränsade möjligheter att delta i en 

internationell forskningskontext. Kapaciteten varierar även inom Mak, men på en annan skala. 

Karolinska Institutets samarbete med Mak College of Health Sciences (CHS) har stärkt Maks 

förutsättningar, och CHS rapporterar 2015 att åtta presentationer genomfördes på internationella 
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konferenser.
x
 CHS starka internationella kopplingar kan dock inte mätas med övriga College på Mak, 

där forskningsresultat inte lika rikligt publiceras internationellt och de internationella samarbetena är 

färre.
xi
 Sidas stöd till små forskningsanslag (Mak Faculty Research Funds) har stärkt kapacitet och 

kvalitetet på anslagsförfarande och därmed långsamt förbättrat resultatförutsättningarna.
xii

             

 

4) Fler samarbetsländer och regionala forskningsaktörer har kapacitet att formulera och genomföra 

såväl nationella som regionala forskningsstrategier. 

I den ugandiska kontexten finns kapacitet att såväl formulera nationella forskningsstrategier, som att 

genomföra dem. Mak har sedan 2008 både en strategisk plan (2008-2018) och en forsknings- och 

innovationspolicy, som länkar till den nationella planen för vetenskap, teknologi och innovation.
xiii

 

Bristen faller på genomförandet. Främst pga. av otillräcklig nationell finansiering och ett fragmenterat 

nationellt forskningssystem med otydligt mandat och överlappande (och ofta motstridig) beslutsgång 

mellan två ministerier.
xiv

 Sidas stöd är på universitetsnivå och har därmed ingen direkt bäring på 

genomförandet av nationella och regionala forskningsstrategier.     

 

5. Fler samarbetsländer och regionala forskningsaktörer har ökad kompetens och stärkt infrastruktur 

för vetenskaplig kommunikation. 

Mak har i sin tidigare rapportering noterat att många forskningsresultat inte blir publicerade eller på 

annat sätt disseminerade, och har därmed heller inte alltid blivit del av beslutsfattande eller reflekterats 

på policynivå. Som åtgärd färdigställdes 2015 en svensk-finansierad Mak kommunikationsstrategi, 

baserad på en konsultativ process. 
xv

 Strategin identifierar forskningskommunikatörer och 

kanaler/former för kommunikation.  Ökad kompetens för vetenskaplig kommunikation är ett av 

kommunikationsstrategimålen inför framtiden, men som ett resultat 2015 var den medvetenhet och de 

identifierade kompetensbehov som processen med framtagandet av strategin frambringade. Stärkt 

infrastruktur för vetenskaplig kommunikation har skett genom stöd till DICTS (Directorate for ICT), 

som under 2015 uppgraderade Maks internet faciliteter. Vetenskaplig kommunikation förbättrades 

även genom en Sida-stödd och kostnadsfri App där studenter/handledare kan vara i kontakt, 

publicerade forskningsresultat noteras, och forskare kan enkelt kommunicera.  

 

6) Stärkt förmåga hos universitet i samarbetsländerna att kommunicera forskningsresultat som kan 

vara till nytta för samhällets utveckling.  

Ett antal forskningsresultat som kan vara till nytta för samhällets utveckling kan noteras under avtalets 

slutperiod 2015. Ett exempel är inom forskningsområdet ”akut febervård” där Mak doktorander och 

KI forskare tillsammans bidragit till viktiga förändringar genom sin forskning om hur barn med feber 

skall undersökas och behandlas för malaria, lunginflammation och diarré. Tidigare felbehandlingar har 

orsakat allvarliga konsekvenser. De nya rönen har bland annat lett till att WHO/UNICEF ändrat sin 

policy för hälsopersonal. Ett annat exempel är Mak-samarbetet med SLU som resulterat i en metod att 

transformera organiskt avfall till energi, vilket har lett till kompostering i Kampala.     
 

Sammanfattningsvis kan man notera att förväntade resultat i forskningsstrategin har i stor utsträckning 

nåtts inom Uganda-samarbetet år 2015. Insatsportföljens genomförande var under halvåret rapporten 

gäller i avtalets slutperiod, där fokus var att utexaminera programmets studenter och därmed avsluta 

forskningsprojekt – ett resultat som nåddes till 85%. Integration av klimat/gender/konfliktperspektiv 

har delvis uppnåtts inom relevanta forskningsprojekt, men är ett arbete som kan förbättras inom det 

nya avtalet 2015-2020.    

                                                           
i
 Forskningsprojekten avslutades 30/6 2015. 
ii
 Nytt avtal signerades 3/11 2015. 

iii
 PhD och MA utbildning, samt post-doc stipendier 

iv
 Mak-Sida Bilateral Research Program: Summary of the Beneficiaries on the program by unit. 31/12 2015. 

v
 Mak Concept Note Bilateral Research Program 2015-2020, s. 7-9.  

vi
 Av 83 presenterade papper var 51 baserat på Sida-projektens forskningsresultat. Makerere University, 

International Research and Innovations Dissemination Conference Kampala 20-21/4 2015 Book of Abstracts, 
s.1-8.  
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vii

 Fem PhD och 10 MA studenter. Mak-Sida 2010-2015 Research Collaboration Completion Report, June 10, 
2015, s.150. 
viii

 Regionala universitet: Gulu, Mbarara, och Busitema. Mak-Sida 2010-2015 Research Collaboration 
Completion Report, June 10, 2015, s. 157. 
ix
 Gulu, Mbarare, Busitema och Kyambogo universiteten. 

x
 Mak-Sida 2010-2015 Research Collaboration Completion Report, June 10, 2015, s.88. 

xi
 Mak-Sida 2010-2015 Research Collaboration Completion Report, June 10, 2015, s.7. 

xii
 Mak-Sida 2010-2015 Research Collaboration Completion Report, June 10, 2015, s.133-140. 

xiii
 National Science, Technology and Innovation Plan 2012-2018. Ministry of Finance, Planning and Economic 

Development, March 2012.  
xiv

 Bilateral research cooperation Uganda 2015-2020,Final Appraisal of Intervention, s.24. 
xv

 ’Makerere University Research and Innovations Communication Strategy and Implementation Framework. 
  


