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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Syftet med strategirapporten är rapportera Sidas strategigenomförande till UD. Strategirapporten tjänar 

som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till Regeringskansliets (RK) 

resultatrapportering. Sida är avsändare och UD är målgrupp för och mottagare av strategirapporten.  

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. 

Denna inkluderar redovisning från strategigenomförandet på en övergripande nivå per strategi. 

Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje strategi 

och drar även framåtblickande slutsatser.  

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten ska 

redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 

strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 

rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 

strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 

Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi 

(i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den förändringsteori 

som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt hur verksamheten 

ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 
 

2. Den årliga strategirapporten skrivs för de år då varken en fördjupad översyn eller 

operationalisering genomförts.  
 

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad översyn 

genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av 

strategigenomförandet som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska 

sammanfatta genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) samt 

ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten 

utgör Sidas huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny 

strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid tillfället 

för strategirapportens framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, utvärderingar, analyser 

och anteckningar från partnermöten).  

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 

översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 

genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD samt 

rekommendationer inför kommande strategi. 

 
1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna mall använder genomgående begreppet 

strategimål i linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 

resultatområden. Mallen använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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”Trafikljusen” är Sidas viktigaste signalsystem för att följa hur det går i strategigenomförandet. En 

bedömning görs för varje strategimål och ger en snabb överblick av nuläget. Bedömningen och 

motiveringen till denna utgör narrativet i resultatredovisningen (kapitel 3) i strategirapporten.                           

I strategirapporten bedöms två aspekter: 

1. Utveckling mot strategimålet: Strategimålen anger vad Sidas arbete ska bidra till under en 

angiven strategiperiod och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. 

Trafikljusbedömning för utveckling mot strategimålet används för att få en snabb uppfattning om 

utvecklingstrender inom de målområden i kontexter där Sida är aktiv. Sidas insatser kan vara med 

och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi är aktiva, men det handlar ofta om större 

komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller global nivå, där ett stort 

antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen i kontexten. Trafikljusbedömningen 

och färgsättningen motiveras och beläggs utifrån tillgänglig statistik, källor eller rapporter. 

 

Bedömning av utvecklingstrender i kontexten i förhållande till strategimålen:  

   

 Grön:  Utvecklingen går framåt 

Gul:  Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt 

Röd:  Utvecklingen går bakåt 

 

2. Portföljens relevans: Sidas strävan är att sätta samman och upprätthålla en relevant och väl 

avvägd portfölj i förhållande till utvecklingsutmaningar i respektive strategikontext, strategins mål 

och Sidas ambitioner avseende förväntade förändringar och resultat. Portföljens relevans, dvs. om 

Sida har satt samman en väl avvägd portfölj av insatser och aktiviteter som bedöms bidra till 

förändring i linje med strategimålet.    

 

Sida måste löpande justera sin förändringsteori och portfölj utifrån olika aspekter:             

(i) föränderlig kontext och sammanhang, (ii) efter den styrning som myndigheten får och  

(iii) beroende på om aktiviteter inte gett eller förväntas ge resultat. Trafikljusbedömningen och 

färgsättningen av detta trafikljus beaktar och utgår från dessa aspekter. 

 

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant  

Röd:  Portföljen är inte relevant  
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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 
sammanfattning 

      2018     2019     2020 

Stödområde 1: Fredliga och inkluderande samhällen Mål3 Portfölj4  Mål Portfölj Mål Portfölj 

1.1 Fred, samhällsbyggande och ansvarsutkrävande            

1.2 Kvinnor och flickors egenmakt            

Stödområde 2: Samhällsservice och 
försörjningsmöjligheter 

 
 

          

2.1 Hälsa med fokus SRHR            

2.2 Utbildning            

2.3 Hållbar försörjning            

 

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategi-                            
belopp: 1500 MSEK                     

Utbetalat belopp hittills:                          
619 MSEK 

Antal insatser 2020:                 
10  

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Trots det hopp som infann sig vid undertecknandet av fredsavtalet i början av strategiperioden, 

september 2018, har situationen för människorna i Sydsudan inte förbättrats, snarare tvärtom.  Landet 
har fortsatt drabbats av återkommande och djupa kriser, främst som följd av väpnade konflikter som 

förvärrar ekonomiska chocker, miljö-och klimatrelaterade kriser, såsom torka och översvämningar.  

 

Genomförandet av fredsavtalet går mycket långsamt. Den politiska viljan kan lätt ifrågasättas, men vissa 
framsteg har skett, som att övergångsregeringen till slut tillsattes i mars 2020. Vissa andra viktiga 

processer som fastställs i avtalet, som till exempel utnämning av delstatsguvernörer går mycket långsamt 

och tillsättandet av ett övergångsparlament har ännu inte skett. Allmänna val, som skulle kunna ge 
legitimitet till parlament och regering, stipuleras inte förrän december 2022 i fredsavtalet, och det 

spekuleras redan i att de kan skjutas upp för att hinna med översyn och antagande av ny konstitution, 

lagstiftning, lokal administrativ indelning och folkräkning. Viktiga reformer inom säkerhetssektorn har 

inte genomförts. Förhoppningen att flera grupper i opposition ska ansluta sig till fredsavtalet, har inte 
infriats. En haltande nationell dialog, som pågått sedan 2005, bojkottas av flera viktiga grupper.  

 

Dynamiken i den angränsande regionen har ändrats i grunden i och med konflikten i Etiopien, 
presidentvalen i Uganda samt den nyligen uppkomna diplomatiska krisen mellan Somalia och Kenya. 

Grannländernas intresse för genomförandet av fredsavtalet i Sydsudan är numera i princip obefintligt 

och IGAD:s engagemang har minskat drastiskt. Detta påverkar kraftigt förutsättningarna för 
genomförandet av fredsavtalet, särskilt som parterna i Sydsudan står så långt från varandra. 

 

 
3 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. 
4 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant. 
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Bristen på politiska vilja och konkreta framsteg i genomförandet av fredsavtalet är troligen en 

bidragande faktor till att våldet i landet på inget sett upphört, det har lokaliserats ned från den nationella 
nivån. Våldet på lokala nivå i Sydsudan benämns nu ”lokaliserade konflikter” för att innefatta den rad 

av olika orsaker till konflikt och våld (konflikter mellan etniska grupper, mellan bofasta och 

pastoralister, mellan politiska grupperingar, mellan rivaliserande gäng eller våld som följd av 
organiserad brottslighet, etc). Risken för konflikt finns i alla delar av landet. Det är svårt att hitta 

konkreta siffor, men uppskattningsvis dödades drygt 2000 människor av våldsam konflikt under 2020.5 

 

Det fortsatta våldet är en starkt bidragande orsak till den humanitära krisen i Sydsudan som nu dominerar 
det internationella engagemanget i landet. Siffrorna är hissnande: 2/3 av befolkningen på c:a 12 miljoner 

bedöms leva med otrygg livsmedelsförsörjning; varav 1,9 miljoner barn och kvinnor lider av akut 

undernäring; 6300 fall av sexuellt och könsbaserat våld rapporterades mellan januari—september 2020; 
närmare 40% av befolkningen är på flykt, antigen i Sydsudan eller i angränsande länder; drygt en miljon 

människor är drabbade av de värsta översvämningarna på 60 år. FN bedömer att svältliknande situation 

råder i sex kommuner (counties), vilket drabbar uppskattningsvis 100 000 människor. Dessa siffror 
ifrågasätts dock av den sydsudesiska regeringen, med följden att FN:s humanitära appell försenas, vilket 

i sin tur riskerar fördröjd humanitär respons 2021 (Sidas humanitära allokering har dock inte påverkats).  

 

Andra faktorer som bidrar till den förvärrade humanitära krisen, och som förvärras av konflikterna 
våldet inkluderar omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, patriarkala samhällssystem med 

låg jämställdhet, sviktande nationell sammanhållning, ekonomisk kris, bristande styrning och 

förvaltning samt mycket begränsad tillgång till grundläggande och sociala samhällstjänster. 
 

Den ekonomiska situationen i Sydsudan har blivit än mer osäker, delvis på grund av det låga oljepriset. 

Försäljning av olja står för 95%0 av landets intäkter. Valutan, South Sudan Pound (SSP), tappar drastiskt 

i värde mot dollarn. Detta påverkar kraftigt köpkraften i Sydsudan och även värdet av det internationella 
biståndet. Trots den undermåliga offentliga finansiella styrningen i Sydsudan, beviljade  IMF sent 2020 

ett nödlån på 52 MUSD i ett försök att motverka krisen. En jämförande studie av WFP visar att en vanlig 

tallrik mat relativt sett är dyrast i världen i Sydsudan, och ligger på 186% av den dagliga medelinkomst 
för en person, vilket i USA skulle motsvara 393 USD för en tallrik mat.  

 

Sydsudan har även pekas ut i flera studier som ett av de länder som riskerar att drabbas hårdast av 
konsekvenserna av COVID-19, vilket den prekära ekonomiska situationen understryker. Kapaciteten att 

testa och spåra är låg, så de officiella siffrorna på smittade och döda i COVID-19 är också låga, men 

mörkertalet är antagligen långt högre, och det talas om en smärre ökning i början av 2021, vilket skulle 

vara i linje med den övriga regionen. 
 

Utvecklingssamarbetets möjligheter att skapa hållbara lösningar begränsas av den osäkra politiska 

situationen. Styrning och kapacitet hos ministerier och myndigheter på alla nivåer är fortsatt svag, med 
undermålig samordning mellan ansvarsområden och olika administrativa nivåer. Sydsudan rankas som 

världens mest korrumperade land i Transparency Internationals Corruption Perceptions Index för 2020. 

Den politiska korruptionen ökar stadigt, vilket går emot trenden i övriga Afrika, enligt V-Dem. På 
Freedom House index över politiska friheter och medborgerliga rättigheter fick Sydsudan lägst totalt 

värde av samtliga 210 länder och är det enda landet som har ett värde under noll (-2 av 100). 

 

Sydsudan har stadigt utvecklats till en av de farligaste platserna i världen för biståndsarbetare. Sedan 
2013 har 185 hjälparbetare dödats, inklusive 14 personer under 20206. Denna situation riskerar 

ytterligare bidra till exkludering av sårbara grupper och hindra tillträdet till utsatta områden, samt rejält 

höja kostnaden av att genomföra humanitärt- och utvecklingsbistånd. 

 
5 Statement of the special representative of the secretary-general David Shearer, Briefing to the security council 

on the situation in South Sudan, 15 December 2020 
6 https://eeas.europa.eu/delegations/south-sudan/87229/joint-local-statement-increased-threat-facing-

humanitarian-aid-workers_en  

https://eeas.europa.eu/delegations/south-sudan/87229/joint-local-statement-increased-threat-facing-humanitarian-aid-workers_en
https://eeas.europa.eu/delegations/south-sudan/87229/joint-local-statement-increased-threat-facing-humanitarian-aid-workers_en
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2.2 Perspektiven 

Fattiga människors perspektiv genomsyrar insatsportföljen. Det löpande arbetet med multidimensionell 

fattigdomsanalys har fördjupats ytterligare under 2020. Det nära samarbetet med den humanitära 
enheten kring behov och sårbarhet bidrar mycket till fattigdomsanalysen. Rättighetsperspektivet bedöms 

också vara väl integrerat i insatsportföljen. Majoriteten av insatserna har demokrati och mänskliga 

rättigheter som ett del- eller huvudmål. Inom strategimål 1.1 (Fred, samhällsbyggande och 

ansvarsutkrävande) lyfter alla samarbetspartner fram de fyra principerna (deltagande, 
ansvarsutkrävande, öppenhet och icke-diskriminering) i planer och resultatramverk. Ett exempel på 

konkret resultat av integrering av principen om deltagande är inom UNDP-PaCC där man konstaterat 

en beteendeförändring inom lokala ungdoms- och fredsforum, kvinnor nu spelar en alltmer aktiv roll i 
möten, och diskussioner och fredskommittéers arbete gett kvinnor stärkt förtroende att rapportera 

övergrepp.7 Ett annat initiativ är Rädda Barnens påverkansarbete för starkare kvinnligt deltagande i 

beslutsfattande forum gällande utbildning på lokal nivå, vilket sker genom dialog med lokala ledare.8 
 

Ett mål i strategigenomförandet är att jämställdhetsperspektiven ska vara väl integrerade i samtliga 

insatser. Perspektivet har en mycket starkt ställning i både Sidas insatser samt i dialog och 

påverkansarbete, och det länkas tydligt till rättighetsperspektivet. Flera god exempel finns, t ex Rädda 
Barnens arbete med att påverka sociala normer i samhället för att stärka förutsättningarna för flickor att 

gå i skolan.9 Agendan för kvinnor, fred och säkerhet (WPS) inkluderas i flera insatser under strategimål 

1.1 (Fred, samhällsbyggande och ansvarsutkrävande), bland annat inom RSRTF (UNMISS fond för 
försoning, stabilisering och resiliens) där Sida med likasinnade framgångsrikt drivit fram att både  

uppdragsbeskrivningen för styrkommittén såväl som verksamhetsmanualen för fonden inkluderar 

jämställdhetsformuleringar. WPS ingår även under strategimål 1.2 (Kvinnors och flickors egenmakt), då 
den utgör en av komponenterna i UN Women´s strategiska plan, som Sida stödjer.  

 

Även ett integrerat konfliktperspektiv är ett strategimål och av högsta vikt i givet situationen i landet. 

Att löpande analysera kontexten och som minimum använda ansatsen do-no-harm är en förutsättning 
för att kunna agera trovärdigt och effektivt i Sydsudan. En insats med Oxfam inom resultatområde 2.3 

(Hållbar försörjning) visar på god analys av det geografiska området där insatsen genomförs samt 

tillämpningen av en konfliktkänslig ansats i genomförandet. NGO Forum har tagit fram riktlinjer för 
rekrytering av personal inom icke-statliga organisationer, något som är en mycket känslig fråga i stora 

delar av landet. Riktlinjerna har bidragit till att minska riskerna för nya konflikter och spänningar i flera 

områden, särskilt efter att NGO Forum även fått regeringen att anta dem som Sydsudans officiella 

riktlinjer för icke-statliga organisationers rekrytering av personal.10 
 

Integrering av miljö- och klimatperspektivet kan stärkas i portföljen. Men goda exempel av 

påverkansarbete finns, som Sidas dialog med UNDP under 2020 inför fortsättningen av PaCC där miljö- 
och klimatperspektivet nu märkbart stärkts.11 Ett annat exempel är Rädda Barnens utbildningsinsats  för 

barn i sårbara områden, där genomförandet ska säkerställa att insatsen inte har negativa 

miljökonsekvenser. I genomförandet kommer exempelvis lokalt producerat material att användas så 
långt som det är möjligt, t.ex. i renovering av skolor.12 Sida har även fört dialog med UNFPA om hur 

organisationen integrerar perspektivet i sitt landprogram, vilket nu är harmoniserat med ”National 

Climate Change Adaption Program of Action (NAPA)”. UNFPA har visat på en mångfacetterad 

förståelse för hur perspektivet har en direkt bäring på deras arbete i Sydsudan, från 
befolkningstillväxtfrågor till energisnåla spisar. UNFPA har även beaktat miljö- och klimatrelaterade 

risker för landprogrammet, som extrema väderfenomen. 

 
7 UNDP, Peace and Community Cohesion Project: 2019 Quarter Three Report, July-September 2019, s 18 
8 Save the Children, Gender Action Plan, s 4, Bilaga till Project Proposal, Dox dokument 025076/19. 
9 Save the Children, Project Document s 13, Dox document 038646/19. 
10 Laurence Bell, Mid Term review of the South Sudan NGO Forum, November 2019, s 11-12 
11 UNDP, Draft project document: Peacebuilding and Community Cohesion Project, 2020-2024, s 7 och 12 
12 Save the Children, Support for Education and Successful Transitions among Vulnerable Children in South 

Sudan (project document), s 18 
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Resiliensperspektivet beaktas löpande, till stor del tack vare det nära samarbetet med Sidas humanitära 
enhet, och det reflekteras i flera insatser, bland annat i RSRTF (UNMISS fond för försoning, 

stabilisering och resiliens). Projekt under fonden bidrar till att stärka hållbara levnadsförhållanden på 

lokal nivå, som med stärkt utbildning och läskunnighet för vuxna inom ett projekt för fred och försoning 
i Jonglei. Fonden arbetar med en tydlig ansats för stärkt samordning och komplementaritet mellan 

aktörer inom utvecklingssamarbete, fredsbyggande och humanitärt bistånd (trippelnexus). Andra 

exempel finns inom ramen för Rädda Barnens insats som bl.a. syftar till att bidra till ökad resiliens på 

individ-, skol- och sektornivå, detta under strategimål 2.2 (Utbildning).  Sida är även aktivt inom PfRR 
(Partnership for Recovery and Resilience), ett forum för givare, NGO:s, nationella organisationer och 

FN-organisationer för en förbättrad koordinering och ansats för stärkt resiliens i Sydsudan, något som 

Sida dragit på i utvecklandet av insatser under strategimål 2.3 (Hållbar försörjning). 

2.3 Sveriges roll i strategisammanhanget 

Sydsudans nationella utvecklingsstrategi (juli 2018–juni 2021) varken budgeterades för, genomfördes 

eller bidrog till förbättrad samverkan mellan sydsudanesiska myndigheter eller med/mellan 

internationella partners. Nyligen har dock arbete påbörjats på Finans- och planeringsministeriet för en 
reviderad sårbarhetsanalys och nationell utvecklingsplan för övergångsregeringen. Givare uppmanas att 

delta i sektorarbetsgrupper samt dela information om biståndsvolymer. Diskussionen och ansatsen för 

givarkoordinering är fortfarande i sin linda men både regering, multilateraler och ett flertal givare 

(inklusive Sverige) är aktiva inom dialogen.  

Detta är välkommet då, som strategin konstaterar, ”Huvudansvaret för ett lands utveckling ligger på 

dess regering och andra nationella aktörer”. Den svaga samordningen inom och mellan sektorer på alla 

nivåer inom statsapparaten, reflekteras även mellan externa aktörer (givare, FN, civilsamhället, 

humanitära samfundet), men det finns undantag på sektornivå där givarsamordning fungerar bra, som 
inom hälsosektorn. Det är av stor vikt att övergångsregeringen och internationella aktörer kan finna 

former för förbättrat samarbete och ansvarsutkrävande. EU, IMF och Världsbanken kommer här spela 

en stor roll med deras stora finansiella muskler.  

Denna diskussion kopplar även till EU:s framtida stöd i Sydsudan som innehåller planer på ett 
övergripande gemensamt ramverk med övergångsregeringen (mutual accountability framework) för 

stärkt samverkan mellan EU och medlemsstaterna. Sverige deltar i utformandet av Team Europe-

ansatsen i Sydsudan. Sverige är endast en av två medlemsstater i EU med bilateral utvecklingsstrategi 

för Sydsudan, samt en av fyra medlemsstater med närvaro i Juba. Det gör Sverige till en viktig del av 
EU:s arbete i landet, med stora möjligheter att påverka EU:s inriktning och genomförande av 

utvecklingssamarbetet. Sektionskontoret i Juba är aktivt i EU:s givarsamordning. Sveriges främsta mål 

hittills har varit att lyfta jämställdhetsperspektivet och bidra till förbättrad samordning. Sverige bidrar 
till exempel till EU:s årliga jämställdhetsrapportering (Gender Action Plan).  

 

FN:s plan, UN Cooperation Framework 2019–2021, ses av Sida som ett viktigt verktyg för att driva på 
New Way of Working-ansatsen i Sydsudan. FN har lagt fokus på matsäkerhet och könsrelaterat våld, 

   Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 
146% 

Strategins andel av totala biståndet utgör: 1,6 %. 

Givargemensam samarbetsstrategi: Finns ej. Gemensam EU-strategi: Finns ej. 

 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA, UK, Tyskland, UNICEF & EU.  
Sverige är den 10:e störste givaren. 

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

EU-delegerat samarbete: Finns ej.  
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vilket är i linje med svenska prioriteringar. Sida stödjer FN:s fond för försoning, stabilisering och 

resiliens (UNRSRTF) som ämnar stärka samverkan mellan UNMISS, FN:s landteam och civila 
samhället. Sida är även en aktiv givare till UNDP, UNFPA och ger core-support till UN Womens i 

Sydsudan. 

 
Sida, med betydande humanitärt och utvecklingsstöd, har ökat sitt engagemang vad gäller trippelnexus 

ansatsen, och deltar till exempel i ett innovativt partnerskap – Partnership for Recovery and Resilience 

(PfRR). Partnerskapet har etablerats mellan humanitära, utvecklingsaktörer (nationella och lokala 

myndigheter, NGO:s, FN och givare) för att tillsammans arbeta för att minska sårbarhet och stärka 
människors, lokalsamhällens och institutioners resiliens mot återkommande kriser. Flera av insatserna 

som Sida finansierar bidrar till målen inom partnerskapet.  

 
Med stöd av Sveriges feministiska utrikespolitik har Sverige en viktig roll i Sydsudan att föra fram 

jämställdhetsfrågor både inom det internationella samfundet och till sydsudanesiska motparter.  Det 

svenska sektionskontoret i Juba har även drivit påverkansarbete för att stärka kvinnor-, freds- och 
säkerhetsagendan (WPS) i genomförandet av fredsavtalet. 

 

Sida ingår även i den nationella samordningsgruppen för hälsosektorn samt i givarnas 

samordningsgrupp för utbildningssektorn.  

Sida har ett mervärde i Sydsudan genom att utvecklingssamarbetet kompletterar det humanitära 
biståndet och genom stödet till stärkt koordinering med andra givare och aktörer kan Sida bidra till 

minskad sårbarhet och stärkt resiliens för de allra fattigaste och mest utsatta. Ett annat viktigt mervärde 

är Sidas fokus på kvinnor och flickors rättigheter som genomsyrar både utvecklingssamarbetet och det 
humanitära biståndet. Genom ett det breda engagemanget har Sverige även ett relativt brett nätverk för 

att påverka freds- och utvecklingsagendan samt den humanitära responsen i Sydsudan. 

2.4 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

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

 

Flera synergier finns genom det nära samarbetet med Sidas humanitära enhet och genomförandet av 

Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida, 2017–2020. Det totala humanitära stödet som 
gick till krisen i Sydsudan, inklusive flyktingsituationen i angränsade länder uppgick 2020 till 330 
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MSEK. Sidapersonal vid sektionskontoret i Juba arbetar med dialog och uppföljning av båda 

strategierna. I Stockholm är den ansvarige humanitära handläggaren en integrerad del i arbetet med 
strategin för Sydsudan. Gemensamma uppföljningsresor med den humanitära enheten har genomförts. 

Genom kontinuerligt informationsutbyte, inklusive delade rapporter och analyser fördjupas och stärks 

landanalysen och kunskapen. Genom deltagande i respektive enhets strategiska planering möjliggörs 
synergier i strategigenomförandet och  överlappning av insatser undviks. Samarbetet bidrar till 

möjligheter för det långsiktiga biståndet att bygga vidare på och komplettera det humanitära biståndet 

till att identifiera gemensamma partners som arbetar med både humanitärt och långsiktigt stöd, som 

FAO och Oxfam, vilka planeras stödjas genom båda strategierna. Det nära samarbetet bidrar även till 
en gemensam ansats för att stärka människors och lokalsamhällens resiliens mot återkommande kriser. 

Exempel på konkreta synergier är t.ex. att stödet till NGO Forum möjliggör samordning och ökat 

informationsbyte kring strategiska policyfrågor för både utvecklings- och humanitära aktörer. Andra 
länkar till det humanitära finns på insatsnivå i flera stöd till t.ex. UNFPA, UN Women, hälsofonden 

HPF, UNDP:s Peace Building and Community Cohesion Project (PaCC) och stödet till Rädda barnen 

inom utbildning. 
 

Genom Strategin för hållbar fred, 2017–2022, kanaliseras stöd till en handfull organisationer som har 

verksamhet i  Sydsudan. Ett konkret exempel på synergier är att UNDP-PaCC som får stöd genom 

Sydsudanstrategin såväl som under UNDP:s Access to Justice-projekt (A2J) genom Strategin för hållbar 
fred.13 En löpande dialog förs kring samordning mellan strategierna, och även om WPS samt en möjlig 

gemensam uppföljningsresa till Sydsudan. 

 
Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling, 2018–2022, 

innehåller målområden inom utbildning och hälsa. I dess portfölj finns globala insatser med bäring på 

Sydsudan, som UNESCO, Education Cannot Wait (ECW) och Global Partnership for Education (GPE). 

Insatserna följs upp och diskuteras i Sidas utbildningsnätverk i Stockholm. Till exempel har Sida under 
2019  följt ECW:s arbete i Sydsudan med att ta fram ett Multi-Year Resilience Programme (MYRP) – 

ett utbildningsprogram speciellt designat för att ta vid där humanitära utbildningsaktiviteter slutar.  

Under samma strategi stöds även globala insatser inom hälsa och SRHR i Sydsudan. Resultat av Sidas 
stöd till UNFPA och dialogen med WHO inom ramen för Sydsudanstrategin, har bidragit till Sidas 

globala dialog inom ramen för den Globala strategin för socialt hållbar utveckling. Samtal förs även 

med ansvarig enhet kring en uppföljningsresa av de globala insatserna i Sydsudan. 
 

Samverkan sker även med Sveriges strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som 

stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling, 2018-2022. Tydliga synergier finns inom SRHR, då en ITP-

kurs (International Training Programme) hållits där sydsudanesiska deltagare prioriterats, vilket bidragit 
till uppfyllandet av resultatområde 2.1 (Hälsa med fokus SRHR). Under samma strategi har 

sektionskontoret i Juba kunnat dra på en strategiskt placerad specialist (SDP) på UNDP:s Resident 

Representatives kontor. 
 

Utbyte och samverkan sker med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har 

personal på plats och bidrar till den humanitära responsen. Inom ramen för resultområde 1.1 (Fredliga 
och inkluderande samhällen) samt 1.2 (Kvinnor och flickors egenmakt) har visst utbyte skett med Folke 

Bernadotteakademin, som genomfört en insats kring kvinnligt deltagande i fredsprocesser.   

 

 
 

 
13 Chiwara & Geoffrey, UNDP South Sudan Access to Justice and Rule of Law Project: Final Evaluation Report, 

December 2019, s 23 
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3 Resultatredovisning   

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

 

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

  

 

 

 

 

Table 1.   Financial Overview 2020 per Area of Support/Objective in Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2020 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2020 (KSEK) 

South Sudan 
2018-2022 

Total 
 

290 262 

Not allocated to area of support Not allocated to result -420 

Total -420 

Peaceful and inclusive societies More inclusive processes for peace, community 
building and accountability 

67 050 

Improved conditions for the empowerment of women 
and girls 

15 465 

Total 82 515 

Basic public services and livelihood 
opportunities 

Improved conditions for health, focusing on sexual and 
reproductive health and rights 

150 617 

Improved access to good quality education 32 200 

Improved opportunities for sustainable livelihoods 25 350 

Total 208 167 
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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 appraisable 

  

 

För strategins två övergripande målområden visar 2020-års statistik att område 2 (Samhällsservice och 

försörjningsmöjligheter) i volym är högre med 72% av stödet, och således 28% för område 1 (Fredliga 
inkluderande samhällen). Detta kan förklaras  bl. a av att de stora och akuta behoven inom de sociala 

sektorerna. Detta är framför allt tydligt inom strategimål 2.1 (Hälsa och SRHR) där de volymmässigt 

största insatserna återfinns. Däremot är antalet insatser fler i målområdet 1. Noggrant planerade insatser 
har möjliggjort tydliga synergier mellan målområden, där enskilda insatser bidrar till uppfyllandet av 

flera målområden.   

 

3.1 Stödområde 1: Fredliga och inkluderande samhällen 

3.1.1 Mål 1.1: Mer inkluderande processer för fred, samhällsbyggande och 
ansvarsutkrävande 

 
 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet gått delvis framåt under 2020. Denna bedömning görs 

främst på grund av att en övergångsregering etablerades i början av året i enlighet med fredsavtalet, samt 
då guvernörer nu tillsatts på delstatsnivå. Detta har skapat en relativ stabilitet på nationell nivå. 

Stridigheter på lokal nivå har dock ökat. UNMISS rapporterar om fler än 2000 döda civila under året.14 

Det hopp och de framsteg som kunde skönjas 2018 i samband med fredsavtalet, t. ex. genom ett 

 
14 Statement of the special representative of the secretary-general David Shearer, Briefing to the security council 

on the situation in South Sudan, 15 December 2020 
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förhållandevis starkt deltagande av kvinnor och av det civila samhället i fredsprocessen, har inte fortsatt 

under 2019 och 2020.15 Genomförandet av fredsavtalet går mycket långsamt och den politiska 
polariseringen kvarstår. Övergångsregeringen har påbörjat vissa reformer inom offentlig finansiell 

styrning och revidering av den nationella utvecklingsplanen men den institutionella kapaciteten och 

politiska ägarskapet för reformer är extremt svag.  
 

Internationella bedömningar ger i stort sett samma bild. Enligt de indikatorer och index som utarbetats 

av Varieties of Democracy Institute (V-Dem) har utvecklingen under de senaste åren gått i negativ 

riktning vad avser ansvarsutkrävande och rättssäkerhet såväl som statens effektivitet. Även den 
deliberativa aspekten av demokrati –  samtalsdemokratin - som stärktes något i och med den relativt 

inkluderande processen kring fredsavtalet, har försvagats.16 På Freedom House index över politiska 

friheter respektive medborgerliga rättigheter fortsätter Sydsudan att få lägsta möjliga värde på båda och 
rangordnades som ett av de minst fria länderna i världen.17 Lika lågt fortsätter Sydsudan att ligga i 

internationella bedömningar av korruptionsnivå. I den senaste datan från Transparency International 

Corruption Perceptions Index för 201918 och 202019 får Sydsudan värdet 12 på en hundragradig skala, 
vilket är näst lägst av de 180 länder som ingår.  

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Sida bedömer att portföljen är fortsatt relevant. Fem aktiva insatser i portföljen för 2020 hade detta 

strategimål som huvudsakligt mål, men även stödet till UN Women´s verksamhet under mål 1.2 

(Kvinnors och flickors egenmakt) bedöms bidra till målet. Portföljen bedöms vara tydligt inriktad på 
centrala utvecklingsutmaningar i landet och ligga väl i linje med strategimålet. Genom stödet till 

UNMISS fond, RSRTF, tog det svenska utvecklingssamarbetet ytterligare ett steg för att förbättra 

förutsättningarna för hållbar fred. Stödet till Civil Rights Defenders under 2020 har stärkt portföljen 

genom sitt fokus på ansvarsutkrävande och mänskliga rättigheter. 
 

PaCC har visat positiva resultat på lokalsamhällesnivå och i verksamhet riktad mot eller i samarbete 

med civilsamhällesaktörer. Exempel på konkreta resultat är att 80 lokalsamhällen skapat fungerande 
processer för dialog kring konflikter om land, vatten, marknader och handelsvägar, och 321 lokala 

dispyter har lösts efter upprättande av inkluderande fredskommittéer och utbildning av lokala och 

traditionella ledare i konfliktlösning.20 Cirka två tredjedelar (67%) av de tillfrågade i UNDP:s 
undersökning i de områden där PaCC genomförs rapporterade en ökad tilltro till fred och säkerhet under 

det senaste året21 och över hälften (58 %) gav uttryck för en ökad trygghet och säkerhet i sitt område, 

att jämföra med en tredjedel (33 %) vid projektets start 2017.22 Dessa resultat överträffade 

projektmålen.23 
 

RSRTF har nu stöd till sex pågående delprojekt. Ett som genomförs av ett NGO-konsortium för fredlig 

samlevnad och hållbar försörjning i Koch, ett FAO-lett projekt för att minska våld relaterat till 
boskapsfrågan i gränsområdet mellan Tonj, Gogrial och Wau, ett UNMISS-projekt för att stärka 

lokalsamhällets och det civila samhällets ägarskap i och förtroende för den nationella fredsprocessen,24 

ett projekt i Jonglei/GPAA genom ett FN-konsortium med syfte att verka för minskat våld på lokal nivå 

 
15 CMI, FBA, NTLI, Women’s Experiences in the South Sudan Peace Process, 2013-2018 
16 https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/ 
17 https://freedomhouse.org/report/countries-world-freedom-2019 
18 https://www.transparency.org/cpi2019 
19 Corruption Perceptions Index 2020 for South Sudan - Transparency.org 
20 UNDP, Peace and Community Cohesion Project:  Final Impact-Assesment Report UNDP PaCC Project April 

2017-May 2020, s 13-16 
21 Ibid, s 6 
22 Ibid, s 11 
23 Ibid, passim 
24 RSRTF COVID-19: Update 01, April 08 2020. Ytterligare ett UNMISS-projekt som syftar till att bidra till ett 

ökat utrymme för samtal om fredsavtalet sattes på paus p g a covid-19. 

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://freedomhouse.org/report/countries-world-freedom-2019
https://www.transparency.org/cpi2019
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ssd
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som inkluderar bl a utbildning och återintegrering,25 samt ett projekt genom IOM i Juba, Bentiu och 

Wau med syfte att främja fred i en covid-19-kontext. RSRTF har hittills bland annat rapporterat 
bildandet av fredskommittéer, utbildning av nyckelpersoner i lokalsamhällen i konflikthantering, GBV 

och affärsutveckling, samt renovering av gemensamma lokala faciliteter, vägbyggen genom ett ”cash-

for-work-program” och bildandet av spar- och låneföreningar.26 Programmet utgör ett viktigt bidrag till 
att stärka ”One UN” och FN:s nexusansats i Sydsudan. RSRTF är också relevant för strategimål 2.3 

(Hållbar försörjning). 

 

Det övergripande syftet med stödet till svenska Civil Rights Defenders är att minska den rådande 
straffriheten i Sydsudan och främja en fredlig och inkluderande utveckling, genom att säkerställa 

ansvarsutkrävande för människorättsbrott. 

 
Stödet till Civil Society Facility (CSF) och NGO Forum syftar till att stärka kapaciteten och säkerställa 

utrymmet för organisationer i det civila samhället. CSF har haft vissa utmaningar att nå resultat i den 

komplexa och restriktiva kontexten för det civila samhället. Under 2020 förbättrades dock 
genomförandet, och flera goda resultat har rapporterats i externa bedömningar och utvärderingar, främst 

en förbättrad kapacitet hos flertalet av de dryga 30 CSO som CSF arbetar med, bl. a i form av 

organisationskapacitet, insamling av medel samt i samverkan med de lokalsamhällen där de arbetar.27 

  
Stödet till medlemsorganisationen South Sudan NGO Forum syftar till att stärka förutsättningarna för 

medlemmarna (263 nationella och 116 internationella organisationer) att effektivt genomföra sitt 

utvecklings- och  humanitära arbete. Insatsen har hittills lett till att organisationerna kunnat stärka sin 
närvaro, representation och påverkan i t ex den humanitära samordningen och i deltagande i dialog 

och förhandlingar med såväl regering som opposition. Den har också stärkt organisationernas 

informationsutbyte, samordning och policypåverkan gentemot FN, biståndsgivare och sydsudanesiska 

myndigheter t ex i frågan om beskattning av icke-statliga organisationer.28 Under coronapandemin har 
NGO Forum spelat en mycket viktig roll som informationskanal och representant för civilsamhället i 

kontakter med myndigheter i frågor om respons på pandemin. Exempelvis hade NGO Forum redan i 

början av maj spridit information genom ‘talk shows’ i radio och tryckt upp och spridit 490,000 
broschyrer med Covid-19-information via 111 av sina medlemsorganisationer.29 

 

Strävan har varit att skapa en portföljsammansättning med fokus på positiv och jämställd fred, 
långsiktighet och ansvarsutkrävande. Vidare har valet av insatser styrts av bedömningen att den 

nationella processen behöver kompletteras med fredsbyggande på lokal nivå för att uppnå ägarskap ur 

ett brett, inkluderande perspektiv. Inom sådana insatser är stöd till unga och kvinnor som fredsbyggande 

aktörer viktiga. Sida prioriterar WPS-agendan och målsättningen att stärka kvinnors deltagande i 
fredsförhandlingar i samarbetet med UNDP, UNMISS och UN Women. Sidas insatser ska också direkt 

bidra till skydd av kvinnor och barn liksom till att minska förekomsten av sexuellt och könsrelaterat 

våld, väpnat våld, och i den mån det är möjligt förekomsten av små och lätta vapen. Stödet till det civila 
samhället bedöms ha en central roll för att stärka samhällets resiliens och bidra till en hållbar fredlig 

utveckling genom att verka för ökat deltagande i samhället, stärkta möjligheter för ansvarsutkrävande, 

stärkt kunskap om rättigheter, motverkande av ryktesspridning och rädsla samt bidra till att olika 
gruppers röster hörs och att de kan påverka politiska processer.  

 

 
25 Minutes RSRTF Steering Committee Meeting, 15 December 2020. 
26 South Sudan Trust Fund for Reconciliation, Stabilization, and Resilience, Sammanfattanfattande 

resultatuppdatering – Bedömning av genomförande, daterad 2020-10-26, ärendenummer 19/000453 (internt 

dokument). 
27 Forcier, CSF Assessment, November 2020, s 45-46 
28 South Sudan NGO Forum, Interim Operational Report to the Swiss Agency for Development Organisation, 

30 March 2020 
29 South Sudan NGO Forum Weekly E-Bulletin, 4-11 May 2020, s 3 



                        FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

 

14 
 

3.1.2 Mål 1.2: Förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors egenmakt 

 
 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet gått bakåt under 2020. Situationen för kvinnor och 
flickor i Sydsudan är fortsatt mycket svår. Effekterna och konsekvenserna av de väpnade konflikterna 

och klimatförändringarna drabbar dem i oproportionerligt hög utsträckning, och rätten för kvinnor och 

flickor att utöva sina rättigheter och ta del av samhällsservice är fortsatt begränsad.  
 

Fredsavtalet innehåller en rad bestämmelser avseende kvinnors rättigheter, vilket var resultatet av starkt 

påverkansarbete från olika håll. Den 35-procentiga kvoteringen av kvinnlig representation i alla 

lagstiftande och exekutiva organ är ett exempel på dessa bestämmelser. Tyvärr har denna nivå inte 
uppnåtts och de förhoppningar som väckts har inte infriats.30 

 

Men vissa framsteg rapporteras. I februari 2020 konstaterades en ökad kvinnlig representation i lokala 
styrande strukturer, där kvinnor i större utsträckning än i januari 2019 utsetts till bychefer och 

ungdomsledare.31 Viss ökning i den kvinnliga representationen och ledarskapet rapporteras i centrala 

transitionsparlamentet och andra mekanismer och kommissioner kopplade till fredsavtalet.32 Dessa 

ökningar är till stor del frukten av starkt påverkansarbete från kvinnorättsorganisationer och 
jämställdhetsförespråkare, vars framgångar Sida bidrar till genom stödet till UN Women. Kvinnlig 

representation innebär dock inte per automatik att kvinnors rättigheter eller ställning stärks. Informell 

makt, normer och diskriminering samt bristande resurser och en svag stat utgör fortfarande hinder för 
att detta ska kunna åtnjutas och omsättas i praktiken.  

 

Våldet mot kvinnor  bedöms öka, fredsavtalet till trots. COVID-restriktioner, de lokaliserade 
konflikterna och den humanitära situationen har bidragit till att förvärra en redan extrem nivå av 

könsbaserat våld. Kvinnor utsätts fortsatt för sexuellt våld såsom våldtäkter, gruppvåldtäkter och 

sexuellt slaveri, dödas och blir bortförda.33 Det är dock mycket svårt att få tillförlitlig information och 

statistik på området då övergrepp ofta inte rapporteras och då systemet för datainsamling och 

rapportering har stora brister.34 Stigmat är också starkt, straffriheten är utbredd då det är svårt för 
överlevare att få sin sak prövad rättsligt.35  

 

Konflikterna och instabiliteten i Sydsudan manifesterar, precis som i andra länder, sociala normer och 
patriarkala värderingar. Till exempel i konflikter kring boskapsstölder, vilket inte sällan är kopplat till 

brudpris som män förväntas betala.36 Kvinnor och flickor betraktas som resurser och tillgångar för 

familjer som är i behov av en inkomst, och 52% av flickorna rapporteras bortgifta innan de fyller 18 

år.37 Under månaderna med COVID-pandemin 2020 rapporterades 1500 flickor ha blivit bortgifta eller 
gravida enbart i Equatorial State.38 På så vis fortsätter genus- och sociala normer samt patriarkala 

värderingar att påverka och vidmakthålla könsordningen.  

 
 

 

 

 

 
30 UN Women Annual Report for 2019 s 7. (juli 2020) Dox dokument 033314/20 
31 UN Women Annual Report for 2019, s 25 (juli 2020). Dox dokument 033314/20 
32 UN Women Annual Report for 2019, (juli 2020), s 19. Doxdokument 033314/20. 
33 Humanitarian Needs Overview 2021, OCHA, s 24 
34 UN Women Annual Report for 2019, s 8, 17, 18. Dox dokument 033314/20 
35 Ibid, s 8 och 19. 
36 UN Women Annual Report for 2019, s 8. Dox dokument 033314/20 
37 www.unicef.org/southsudan/press-releases/some-things-are-not-fit-for-children 
38 Humanitarian Needs Overview 2021, OCHA, s 18 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/south_sudan_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://inside.sida.se/samarbeta/ssdsthlm/Shared%20Documents/In-depth%20Strategy%20Review%202021/www.unicef.org/southsudan/press-releases/some-things-are-not-fit-for-children
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/south_sudan_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
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 2018  2019  2020 

Portfölj      

 
Sida bedömer att portföljen är delvis relevant. Portföljen består idag av en insats där icke-öronmärkt 

stöd utgår till UN Women för genomförandet av deras strategiska plan för 2019-2021. Förutom stödet 

till UN Women, så bidrar även stödet till PaCC och RSRTF under strategimål 1.1. (Fred, 

samhällsbyggande och ansvarsutkrävande) till uppfyllandet av detta strategimål. Därtill finns 
kopplingar till strategimål 2.1 (Hälsa och SRHR) och 2.3 (Hållbar försörjning).  

 

UN Women arbetar med kvinnors politiska och ekonomiska egenmakt, könsrelaterat våld respektive 
kvinnor fred och säkerhetsagendan (WPS). De bedriver även ett normativt arbete på såväl statlig som 

lokal nivå, och arbetar med att påverka diskriminerande normer och regelverk.  

 
I årsrapporten för 2019 visar UN Women på konkreta resultat som stödet åstadkommit, både på nationell 

och på lokal nivå. Exempelvis har Sidas stöd bidragit till att Sydsudans regering uppfyllt 

rapporteringskraven kopplade till CEDAW och Beijing +25. UN Women skiver: “The reporting process 

and the submissions contributes to creating enabling environment for gender sensitive transitional, post 
conflict legislation and policy that will promote gender equality and empowerment of all women and 

girls in South Sudan”.39  

 
Ett annat exempel är etablerandet av 69 spar-och låneföreningar på bynivå som stärkt familjers 

hushållskassa och kvinnors möjligheter att planera långsiktigt för sina familjer.40  Stödet till UN Women 

bidrar på detta sätt även till strategimål 2.3 (Hållbar försörjning).   

 
Bland insatser under strategimål 1.1 har särskilt UNDP-PaCC och RSRTF, bidragit med resultat även 

under detta strategimål. Exempelvis har 85 lokala sociala och inkomstgenererande initiativ inriktade på 

kvinnor genomförts sedan PaCC:s start i april 2017 till och med maj 2020, vilket är dubbelt så många 
som utsatt projektmål. Över hälften (58.2%) av de tillfrågade i UNDP undersökning upplever att det 

sexuella och könsrelaterade våldet minskat i de geografiska områden där PaCC genomförs, vilket är mer 

än tre gånger så många som projektmålet siktade på.  Stödet till UN Women:s och UNDP:s arbete på 
bynivå och bland internflyktingar för att stärka kvinnors och flickors deltagande och egenmakt har 

inneburit en utökning av det totala stödet till det allra fattigaste i landet. I båda dessa  insatser har 

normativ dialog kring jämställdhet använts systematiskt i dialog med samarbetspartner. 

 
Portföljen planeras kompletteras med ett stöd till sydsudanesiska kvinnoorganisationer, men detta har 

skjutits fram då coronapandemin försvårat arbetet kring kartläggning och planering avseende 

utformningen av stödet. Sida har även identifierat behovet av att motverka diskriminerande sociala och 
genusroller, med fokus på maskulina normer med fokus på män och pojkar. Sida ämnar undersöka 

möjligheten för ett engagemang inom området. 

 

3.2 Stödområde 1: Grundläggande samhällsservice och 
försörjningsmöjligheter 

3.2.1 Mål 2.1: Förbättrade förutsättningar för hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

 
39 UN Women South Sudan Annual report 2019, s 14, Dox: 033314/20 
40 Ibid s 29-30 
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Utvecklingen inom strategimålet bedöms under strategiperioden gått bakåt. Det nationella hälsosystemet 

i Sydsudan är som svagt och mycket undermåligt. Bristen på utbildad personal41 har inte minskat under 
strategiperioden utan är fortfarande omfattande inom alla kategorier men särskilt för läkare inklusive 

specialistläkare, barnmorskor och sjuksköterskor. Dock kan nämnas en viss positiv utveckling vad gäller 

utbildade barnmorskor i landet från 6 stycken vid landets självständighet 2011 till 700 2018.42 Uteblivna 
investeringar i utbildning, infrastruktur och utrustning leder till låg kvalitet av hälso-och sjukvården och 

det råder konstant stor brist på livsnödvändiga mediciner. Statens finansiering till hälsosektorn för 

budgetåret 2020/21 planeras till 1.9 % av den nationella budgeten.43 Korruptionen är utbredd vilket 

bland annat skapar barriärer för människors möjligheter att ta del av vård. Löner till personal inom 
hälsosektorn betalas ut mycket oregelbundet och till följd av år av ekonomisk kris har inflationen 

försvagat lönenivåerna. Mödradödligheten är bland den högsta i världen (1 150/100 000 levande 

födda)44 och insjuknande och dödlighet i malaria och andra preventiva och behandlingsbara 
infektionssjukdomar är alarmerande hög. Det landsomfattande hälsoprogram på bynivå som initierades 

av hälsoministeriet 2018 med stöd av HPF3, och som bl.a skall erbjuda prevention och behandling för 

de infektionssjukdomar med högst dödlighet hos barn under 5 år, har svårt att nå de uppsatta målen. 
Under perioden april 2019 till mars 2020 rapporterar HPF3 att man uppnått 66% av det planerade antalet 

behandlingar för behandling mot malaria, lunginflammation  och diarrésjukdomar hos barn under 5 år.45 

Det är flera komponenter som bidrar till det låga resultatet och programmet arbetar aktivt med att 

överkomma dessa. 
 

Stöd inom strategimålet bidrar också till strategimål 1.2 (Förbättrade förutsättningar för kvinnors och 

flickors egenmakt) genom att en betydande del av UNFPA:s arbete är fokuserat på jämställdhet, som 
också är ett specifikt resultatområde inom UNFPA:s landprogram. 

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

 
Sida bedömer att portföljen är fortsatt relevant. Under strategiperioden har strategimålet haft två insatser 

men även stödet till UN Women inom strategimål 2.2 (Förbättrade förutsättningar för kvinnors och 

flickors egenmakt) bedöms delvis bidra till målet. Sida bedömer portföljen för strategimålet är relevant, 
även om den fortfarande kommer att kompletteras med ytterligare en  insats. Stödet till givargemensam 

hälsofond (HPF) förser 8 av Sydsudans 10 delstater med grundläggande hälso- och sjukvårdsservice 

inkl. SRHR med fokus på kvinnor och barn. Sida har varit aktivt i utformandet av den nya fasen av 

programmet. 
 

Den andra insatsen är ett stöd till UNFPA:s landprogram för Sydsudan. I samband med att insatsen 

förnyades valde Sida att skifta från projektstöd till programstöd och stödjer nu UNFPA:s landprogram. 
Större delen av UNFPA:s programaktiviteter i Sydsudan (80% av landbudgeten) består av SRHR-

relaterade aktiviteter bl.a. ett projekt som utbildar barnmorskor och sjuksköterskor samt medicinskt, 

psykosocialt och juridiskt stöd till överlevare av sexuellt våld, s k One Stop Centres. UNFPA rapporterar 
att antalet planerade förlossningar inom upptagningsområdet för de 14  hälsoinstanser som omfattas av 

programmet och som Sida bidrar till, ökade från 45 % 2016/17 till 79% 2019/20.46 På sikt kan insatserna 

leda till ett stärkande av hela hälsosystemet med bl.a. fler utbildade hälsoarbetare, bättre ledarskap, etc. 

Marginaliserade och svaga grupper kommer att prioriteras och rättighetsområdet inom SRHR kommer 
att adresseras och på sikt bidra till förändring av negativa normer.  

 

 
41 WHO | South Sudan/workforcealliance/countries/ssd/en/   
42  www.afro.who.int/From 6 to 700 in seven years, midwives in South Sudan working to change maternal 

mortality rate | WHO | Regional Office for Africa 
43 Doxärende 20/000211, document 001232/21 Budget document GoSS 2020/21, Ocam s.9 
44 https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?locations=SS 
45 Doxärende 18/00283, document 046457/20 HPF annual report revised after DFID comment, s. 20 
46 Dox ärende 19/000130 dokumentnr 001247/21 dokument Draft Evaluation Report for evaluation of SMSII 

project – 30th Sep, s. 42 

https://www.who.int/workforcealliance/countries/ssd/en/
https://www.afro.who.int/news/6-700-seven-years-midwives-south-sudan-working-change-maternal-mortality-rate
https://www.afro.who.int/news/6-700-seven-years-midwives-south-sudan-working-change-maternal-mortality-rate
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Utmaningen ligger i strategimålets bidrag till hållbar utveckling. Avsaknaden av ett stärkt ägarskap, 

ansvarstagande och transparens hos staten begränsar utvecklingen av ett stärkt nationellt hälsosystem. 
Ett nationellt fungerande hälsosystem som bidrar till att förebygga sjukdomsutbrott, hantering och 

återhämtning av kriser såsom epidemier, bidrar också till stärkt resiliens hos samhällets institutioner och 

medborgare. Det i sin tur bidrar till samhällsbyggnad samtidigt som beroende av humanitärt stöd 
minskar. På sikt kan förbättrade hälsotjänster bidra till ett stärkt samhällskitt genom ökad tilltro till 

offentliga system och institutioner. 

 

Den planerade utökningen av målportföljen med ytterligare en insats avtalad från 2020 har skjutits på 
framtiden med anledning av att pandemin både begränsade möjligheten till kartläggning och resor till 

landet samt att tilltänkta hälsopartners uppslukades av aktiviteter relaterade till pandemin. Nu planeras 

portföljen att istället att utökas under 2021 med ytterligare en insats i syfte att bidra till strategimålet 
fullt ut. Den påbörjade kartläggningen av behov och tillgång till mental hälsa och psykosocialt stöd 

(MHPSS) kommer att fullföljas. Utbudet inom området är extremt eftersatt och utöver att Sida ämnar 

att bidra till de omfattande behov som kartlagts strävar Sida efter en mer holistisk ansats inom strategins 
hälsoinsatser. 

 

3.2.2 Mål 2.2: Ökad tillgång till utbildning av god kvalitet   

 
 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Utvecklingen inom strategimålet bedöms under strategiperioden gå bakåt. Utbildningssektorn i 
Sydsudan präglas av enorma utmaningar: brist på både läromedel och lärare och bristande tillgång till 

utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Utbildningssystemet är splittrat och kapaciteten är låg på alla 

nivåer. Utbildningssektorn är kraftigt underfinansierad och endast 28% av den godkända budgeten för 
2018-19 betalades ut, vilket bidragit till uteblivna lärarlöner och ökad lärarbrist. Bristen på skolor är 

stor. Bara under 2020 skadades eller förstördes mer än 400 skolor i 9 delstater. Vatten och sanitet saknas 

i många skolor. Översvämningarna har ytterligare försämrat tillgången till utbildning och skolor är ofta 

en tillflyktsort för människor undan både översvämningar och våld.47  
 

Redan innan pandemiutbrottet gick mer än 70% av barnen (drygt 2,2 miljoner) inte i skolan.48 

Majoriteten av dessa var flickor. Som en konsekvens av pandemin stängdes samtliga skolor i mars 2020, 
vilket ledde till att ytterligare två miljoner barn har varit utan undervisning sedan dess.49 Det föreligger 

stora utmaningar med ökade kostnader för att ställa om till covid-anpassad undervisning. Viss 

undervisning via radio och på andra sätt har genomförts men det tveksamt hur effektivt detta varit. 
Skolstängningarna har haft stora negativa konsekvenser för elever och studenter i alla åldrar och många 

förutspås aldrig återvända till skolan. Denna risk gäller framför allt flickor, som jämfört med pojkar 

utestängs från utbildning i högre grad, och dessutom löper risk att giftas bort (se ovan, sektion 3.1.2). 

När skolorna väl öppnar uppskattas majoriteten av alla studenter har missat minst ett helt skolår. 

 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Sida bedömer att portföljen är delvis relevant. I nuläget består portföljen under målområdet av en insats, 

som inleddes i slutet av 2019. Genomförande partner är Rädda barnen, som genom insatsen arbetar för 

att erbjuda pojkar och flickor i två regioner tillgång till säker och jämlik utbildning av hög kvalitet. Detta 
görs genom att öka antalet funktionella klassrum och utbildningscentrum för grundskoleutbildning samt 

genom vidareutbildning av lärare. Insatsen planerar också att engagera lokala samhällen och 

 
47 Humanitarian Needs Overview 2021, OCHA, s 54 
48 https://www.unicef.org/southsudan/what-we-do/education  
49 https://www.unicef.org/southsudan/media/6166/file/Education-Briefing-Note-September-2020.pdf  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/south_sudan_2021_humanitarian_needs_overview.pdf
https://www.unicef.org/southsudan/what-we-do/education
https://www.unicef.org/southsudan/media/6166/file/Education-Briefing-Note-September-2020.pdf
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myndigheter i administrationen av skolan, samt öka lokala samhällens förståelse för vikten av 

utbildning. Arbetet genomförs i Östra Equatoria och Jonglei, två av Sydsudans mest konfliktdrabbade 
delstater.  

 

Under insatsen första år har verksamheten till stor del tvingats anpassas till de nya förutsättningar som 
pandemiutbrottet och skolstängningarna medfört. Översvämningarna våren 2020 påverkade också 

genomförandet av verksamheten. Omplaneringen har resulterat i både försening och tidigareläggning av 

aktiviteter, såsom utveckling av verktyg och material, inköp  samt infrastruktur och konstruktion, och 

vissa moment har kunnat ske på distans. De delar som krävt fysisk närvaro eller löpande 
utbildningsverksamhet såsom lärarutbildningar, skolundervisning, samarbetet med lokalsamhällen, 

m.m. till stor del har senarelagts. Verksamhetens resultat hittills är främst förbättrade fysiska 

förutsättningar för skolundervisning, i form av skolbyggnader, med tillhörande toaletter och 
hygienutrymmen. Det har även genomförts utbildningar i menshälsa och inköp av hygienkit till elever, 

vilket syftar till att förbättra flickors möjligheter att deltaga i undervisning och minska flickors avhopp 

från skolan. Save the Children har också arrangerat viss stödjande undervisning, som en respons på att 
den radioundervisning som erbjudits inte vara särskilt effektiv.50  

 

Ytterligare en insats med UNESCO kommer beslutas i början av 2021. Insatsen syftar till att stödja 

yrkesutbildning och utbildningsmöjligheter för vuxna, samt stärka nationell samordning inom sektorn, 
som respons på bristen på åldersanpassad utbildning och yrkesutbildning, vilket hämmar möjligheterna 

till förbättrade levnadsvillkor och försörjningsmöjligheter för stora delar av befolkningen. Sida ämnar 

även stärka kopplingen mellan mer humanitära utbildningsinsatser och de mer utvecklingsinriktade 
stöden i sektorn. 

 

3.2.3 Mål 2.3: Ökade möjligheter till hållbar försörjning 

 
 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Utvecklingen inom strategimålet bedöms under strategiperioden gått bakåt. Antalet människor som 

lever med otrygg livsmedelsförsörjning har fortsatt att öka på grund av konflikt och våld, 

översvämningar samt Covid-19. Drygt 8 miljoner eller 2/3 av Sydsudans befolkning bedöms leva med 
otrygg livsmedelsförsörjning.51 Risken för svält ökar särskilt i områden med lokala konflikter. Två på 

varandra efterföljande år med allvarliga översvämningar, förstörda skördar och infrastruktur bedöms 

ha haft en mycket negativ inverkan på människors försörjningsmöjligheter, inklusive 
livsmedelsförsörjning, under en överskådlig tid. 

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

 
Sida bedömer att portföljen är delvis relevant. I nuläget innehåller portföljen inga pågående insatser med 

strategimålet som huvudmål, dock genererar  insatser under andra strategimål, främst RSRTF, PaCC 

och stöd till UN Women,  åtskilliga resultat även under detta strategimål. Bedömningen är därför att 
portföljen är delvis relevant. Ett exempel på resultat under strategiperioden kan hämtas från PaCC, som 

rapporterar att försörjningsmöjligheter för kvinnor förbättrats genom småskalig försäljning av te, 

jordnötssmör och andra livsmedelsprodukter, grönsaksodlingar nära vattenkällor och bildandet av 

 
50 Sida Programme Progress Report (1st November 2019-30th September 2020): Support for education and 

successful transitions among vulnerable children in South Sudan. Doxdokument 042734/20 
 
51 Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock — 

Briefing to the Security Council on the humanitarian situation in South Sudan, 16 september 2020. 
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fonder som ger kvinnogrupper startkapital för affärsverksamhet.52 Vidare finns goda exempel på resultat 

där stöd till UN Women bidragit till ökade inkomst- och försörjningsmöjligheter genom utbildning, bl.a 
genom att stärka tekniska färdigheter och datorkunskaper bland unga i Nimule. Färdigheterna används 

för att tillhandahålla mindre administrativa tjänster mot ersättning, samtidigt som tillgången till digitala 

servicemöjligheter stärks lokalt.53  

4 Implikationer och rekommendationer 

4.1 Implikationer 

Biståndets möjligheter att skapa hållbar utveckling i Sydsudan riskeras och begränsas av den osäkra 

politiska utvecklingen. Den humanitära situationen är alarmerande och kräver stort stöd, men responsen 
skulle även gynnas av nya arbetssätt. Eftersom Sydsudans kriser till stor del är cykliska med årligen 

återkommande översvämningar och torka i kombination med våldsamma konflikter finns ett stort behov 

av att arbeta förebyggande, med ansatser som stärker människors och samhällens resiliens. Samarbetet 

mellan humanitärt, utveckling och fredsbyggande arbete är således centralt. Vissa utvecklingsinsatser 
kopplar nu an till internationell fredsbyggande verksamhet och Sida har möjlighet att utveckla 

samarbetet med existerande partners. 

 
Sida, som andra aktörer inom biståndet, kommer att behöva förhålla sig till övergångsregeringens styre 

som installerades i början av 2020. Diskussionerna bland EU, givare och externa aktörer i Sydsudan 

betonar nödvändigheten att arbeta tillsammans med staten och inte separat och/eller parallellt till den, 

särskilt som regeringen nu ämnar genomföra en sårbarhetsanalys och att ta fram en nationell 
utvecklingsplan. En central fråga är nu under vilka former och i vilken utsträckning sådant stöd kan 

utvecklas. Sida bör delta i dessa diskussioner på plats i Juba. Sverige är en av få givare som har en 

strategi för utvecklingssamarbete med Sydsudan. Flera av givarna har endast kortsiktiga planer. Detta 
innebär att Sverige är väl placerad att fortsatt vara aktiv i processen att stärka koordinering och hitta 

förbättrade samverkansformer för utvecklingssamarbetet. 

IMF:s nödlån på 52 MUSD kompletteras med reformarbete inom offentlig finansiell styrning. 

Världsbanken planerar stärka sitt arbete i Sydsudan och har presenterat utkast på en ny strategi (Country 
Engagement Note). Detta innehåller bland annat planer på utökat stöd inom sociala sektorer och 

institutionsuppbyggnad. Planerna är fortfarande i sin linda, men multilateraler och ett flertal givare 

(inklusive Sverige) är aktiva i dialogen med regeringen.  

EU:s planer på ökat engagemang i Sydsudan innehåller stärkt samverkan mellan EU och 

medlemsstaterna (Team Europe) och ett övergripande gemensamt ramverk med övergångsregeringen 
(mutual accountability framework). Sida kommer undersöka möjligheter till ett närmare samarbete med 

EU inom biståndet. Den fältförstärkning som är planerad med ytterligare utsänd 2021, kommer ha 

delfokus på multilateral samordning, särskilt med EU. 
 

Sida bidrar till utvecklande av EU:s strategi för utvecklingssamarbete, och ämnar samverka närmare 

med EU och andra medlemsstater. Detta kan stärka resultaten av Sidas insatser, samt bidra till 

katalytiska effekter genom en närmare samverkan inom Team Europe. 
 

I takt med att Sidas närvaro stärks i Juba finns möjlighet att ytterligare stärka det nära samarbetet mellan 

utvecklingssamarbetet och den svenska politiska dialogen. Det svenska politiska engagemanget och 
arbetet för stats- och fredsbyggande, kvinnor fred och säkerhet (WPS), principerna för 

utvecklingseffektivitet samt de humanitära principerna har stärkt de resultaten i strategin.  

 

 
52 UNDP, Peace and Community Cohesion Project: Summative Evaluation, January 2020, s. 39 
53 UN Women South Sudan Annual report 2019 – Strategic Note 2019-2021, s. 31 
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Korruption genomsyrar samhället och dess institutioner på alla nivåer. Enligt Transparency 

Internationals Corruption Perception Index 2020 bedöms Sydsudan var det mest  korrumperade landet i 
världen. I linje med Sidas prioritering att stärka sitt verksövergripande antikorruptionsarbete planerar 

Sydsudanenheten att fördjupa sin kunskap inom området för att hantera antikorruption i 

strategigenomförandet. 
 

Sida bedömer att strategin fortsatt är mycket relevant för utvecklingssamarbetet i Sydsudan. Utifrån 

förändringar i strategisammanhanget (sektion 2.1) och Sveriges roll i strategisammanhanget (2.4), samt 

resultaten från strategigenomförandet (sektion 3) föreslås följande för strategigenomförandet 2021-
2022: 

 

• Strategin fastslår att nuvarande regim endast i begränsad utsträckning kan betraktas som en 

legitim motpart i utvecklingssamarbetet. För hållbar utveckling krävs att staten tar sitt ansvar 
för landets utveckling, vilket även konstateras i strategin. Med de trevande försöken till att 

uppfylla grundpelarna av fredsavtalet bedöms legitimeten öka så sakteliga, vilket är positivt och 

bör stödjas. I syfte att säkerställa ett effektivt och hållbart bistånd, kommer Sida undersöka 
möjligheterna att på ett ansvarfullt sätt koordinera och utveckla utvecklingsinsatser med 

relevanta motparter inom den sydsudanesiska staten. Detta kommer göras samordnat med andra 

internationella aktörer, som EU, FN och Världsbanken. Det kan inkludera att utveckla ramverk 

för gemensamma resultat, ansvarutkrävande och kapacitetsutveckling för relevanta funktioner 
inom staten (t ex PFM eller jordbruk). (Viss samverkan och gemensam planering sker i 

dagsläget på sektornivå, t ex inom hälsa och utbildning.) 

 

• Intern samordning på Sida mellan den humanitära enheten och Enheten för Sydsudan är stark. 
Dessutom samarbetar Sidas Sydsudanenhet med sektionskansliet i Juba, både gällande 

givarsamordning och kopplingen mellan det samlade biståndet och den politiska dialogen. För 

att stärka resultat för fattiga och utsatta människor och för att minska de humanitära behoven, 
ämnar Sida aktivt bidra till bättre samordning och stärkta synergier mellan insatser och aktörer 

i Sydsudan, detta inkluderar ett ökat engagemang för multilateral samordning, inklusive inom 

ansatser för stärkt resiliens med grund i gemensamma resultatramverk, till exempel med staten 

(se ovan), Världsbanken, och med FN-systemet för ”collective outcomes” och dess New Way 
of Working. 

 

• Som en av två medlemsstater inom EU med bilateral utvecklingsstrategi för Sydsudan, ämnar 

Sida även öka samordning, engagemang och påverkansarbete inom EU:s utvecklingssamarbete. 
Detta arbete har inletts, och kommer stärkas under 2021. 

 

• Flera av både de humanitära och utvecklingsbehoven har förstärkts av effekterna av miljö- och 

klimatförändringar. Sida ämnar stärka miljö- och klimatperspektivet insatsportföljen, med syftet 

att stärka människors och samhällens resiliens. 
 

• Insatser inom fri och oberoende media har ej utvecklats hittills under strategiperioden. Detta har 

främst sin grund i prioriteringar av andra områden och insatser inom målområdet. Diskussioner 

kommer fortsätta på Sida kring möjligheter att bidra till media, samtidigt bör nämnas att 
insatsportföljen inom målområdet 1.1 (Fred, samhällsbyggande och ansvarsutkrävande) 

bedöms som väl utvecklad, vilket konstaterats tidigare. 

 

4.2 Rekommendationer inför kommande strategi 

Strategin anses fortsatt relevant i relation till de stora utmaningar Sydsudan står inför. Dock 
bedöms utvecklingssamarbetet vara relativt tunt utspritt över strategins fem målområden och 
skulle gynnas av en mer fokuserad ansats, förslagsvis efter samordning med andra aktörer, 
främst EU. Fortsatt nära samverkan mellan det humanitära stödet och utvecklingssamarbetet, 
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inklusive fredsbyggande, är centralt för ett effektivt bistånd i Sydsudan, det är det av stor vikt 
att fredsaktörer utanför biståndet inkluderas i denna trippelnexusansats. 
Strategigenomförandet skulle även gynnas av en viss ökning av strategibeloppet. Detta skulle 
kunna bidra till fler och bättre resultat. Därför föreslår Sida en ökad strategivolym  under nästa 
strategiperiod.  

 
För kommande strategiperiod rekommenderas:  

 
Förslag till stödområden:  

 

• Sida föreslår att fokusering av strategin sker efter samverkan med EU, i enlighet med 
principerna för utvecklingseffektivitet. EU utvecklar för närvarande sin strategi för Sydsudan. 

Därför avvaktar Sida med att föreslå målområden tills EU:s inriktning är klar. På så sätt räknar 

Sida med att effektivt komplettera EU:s portfölj för att samlat bidra till ett så effektivt stöd som 

möjligt.  
 

 


