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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie om internationellt utvecklingsbistånd undersöker effekterna av gender 

mainstreaming i sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, med särskilt fokus på 

jämställdhet, kvinnors empowerment och biståndets effekter på familjeförhållanden. Studien 

lyfter fram en historisk bakgrund av gender mainstreaming i politiken, men även dagens 

internationella engagemang för att bekämpa den extrema fattigdomen. Studien belyser det 

svenska internationella biståndets initiativ för att minska fattigdomen i Afrika, söder om Sahara.  

Totalt genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med högkvalificerade tjänstemän som 

representerar det internationella biståndet, med bakgrund från Utrikesdepartementet, Styrelsen 

för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Latinamerikainstitutet på Stockholms 

universitet och UNICEF Office of Research - Innocenti. Resultatet visade att ett 

genderintegrerat bistånd i form av sociala kontantöverföringar som främjar jämställdhet i 

samhällen som biståndet verkar i, bidrar till att minska den extrema fattigdomen. Men resultaten 

visade även att det krävs ytterligare forskning för att kunna se direkta kausala effekter av 

biståndet som riktas till kvinnor jämfört med bistånd som riktas till män, samt den effekt som 

biståndet har på kvinnors empowerment och på biståndsmottagarnas familjeförhållanden. 

Slutsatsen av undersökningen är att uppbyggnaden av genderintegrerade sociala 

trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, är av särskild betydelse då man genom ökad 

jämställdhet och ett övergripande socialt skyddsnät minskar den extrema fattigdomen och 

främjar regionens välmående i sin helhet. 
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Abstract 

This qualitative study on international development aid explores the effects of gender 

mainstreaming in social protection systems in sub-Saharan Africa, with a focus on gender 

equality, women's empowerment and family structures. The study features a historical 

background of gender mainstreaming in politics, but also today's international commitment to 

combat extreme poverty. The study highlights the initiative of the Swedish international aid to 

reduce poverty in sub-Saharan Africa. A total of four semi-structured interviews were 

conducted with highly qualified public servants representing the international foreign aid, 

representing The Swedish Ministry of Foreign Affairs, The Swedish International Development 

Cooperation Agency (Sida), The Institute of Latin American Studies at Stockholm University 

and UNICEF Office of Research - Innocenti. The results showed that a gender-based foreign 

aid in the form of social cash transfers that aims to promote gender equality, helps to reduce 

extreme poverty. In addition, the results showed that further research is required to see the direct 

effects of aid directed at women as compared with aid directed at men, as well as the impact of 

aid on women's empowerment and the family structures of aid recipients. 

The conclusion of this study is that the development of gender-based social protection systems 

in sub-Saharan Africa is of particular importance as, through increased gender equality and 

overall social protection systems, the region's prosperity increases, and levels of extreme 

poverty reduces. 
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1.  Introduktion 
Sverige har en lång historia av internationellt bistånd, och det allra högsta målet för svenskt 

utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen i världen (Sida, 2017). Baserat på resultaten av 

FN:s milleniemål har man sett att Afrika, söder om Sahara, inte varit i linje med den ekonomiska 

utvecklingen som resterande delar av världen har uppnått. Studier har i vissa delar av Afrika 

istället sett en ökning av extrem fattigdom (Asongu, 2016). 

Sociala trygghetssystem har på senare tid blivit en viktig del i arbetet mot att motverka kronisk 

fattigdom och sårbarhet till fattigdom, då det har bevisats ge positiv effekt på inkomstsäkerhet 

(Newton, 2016). Sociala trygghetssystem fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät som hjälper 

fattiga människor att bli resilienta mot plötsliga kriser (World Bank, 2017). Sociala 

trygghetssystem kan med förutsättningar för inkomstsäkerhet göra det enklare för människor 

att arbeta, investera i sin hälsa och nutrition, samt skapa förutsättningar för barn att utbildas 

(Palermo & Hjelm, 2016). Kort formulerat är sociala trygghetssystem en form av försäkring för 

människor att enklare kunna ta risker och ta sig framåt i livet. 

Sverige är det första landet i världen med en feministisk utrikespolitik, och har inom ramen för 

kvinnors och flickors åtnjutande av ekonomiska rättigheter och egenmakt bidragit med kvinnors 

företagande och sysselsättning i flera utvecklingsländer i Afrika, söder om Sahara (Regeringen, 

2017). Ett populärt begrepp inom politiken för integreringen av jämställdhet är gender 

mainstreaming. På senare tid har man sett att gender mainstreaming har blivit en vital del i 

implementeringen av sociala trygghetssystem internationellt, bland annat genom att rikta 

sociala kontantöverföringar till den äldsta kvinnan i hushållet (Sida, 2016). Ökad jämställdhet 

har visat leda till minskad fattigdom, vilket gör gender mainstreaming till en självklar 

prioritering i biståndet (Sida, 2016). 

Denna studie ämnar undersöka vilken effekt implementeringen av gender mainstreaming kan 

ha i det internationella biståndet, inom ramen för sociala trygghetssystem, på kvinnors 

empowerment, biståndsmottagarnas familjeförhållanden, samt för målet att minska extrem 

fattigdom i Afrika, söder om Sahara. 

 

1.1. Problemformulering & syfte 

Då extrem fattigdom har varit ihållande i regionen Afrika, söder om Sahara, och en ökad 

jämställdhet har visat bidra till minskad fattigdom, har vi som syfte till denna studie valt att 

undersöka vilken effekt gender mainstreaming kan ha inom ramen för sociala trygghetssystem 

inom Sveriges internationella utvecklingsbistånd, riktat mot kvinnor i biståndsmottagarländer i 

Afrika, söder om Sahara.  

Studien kommer utifrån en grupp forskningspersoner söka att besvara följande frågor:  

• Vilken effekt har det genderintegrerade internationella utvecklingsbiståndet på kvinnors 

empowerment? 

• Vilken effekt har det genderintegrerade internationella utvecklingsbiståndet på 

biståndsmottagarnas familjeförhållanden? 
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2.  Forskningsmetodik 
Här följer nu en genomgång av den forskningsmetodik som har använts i denna studie, samt en 

redovisning för urvalet, genomförandet och de forskningsetiska huvudkrav vi har utgått från.  

2.1. Kvalitativ metod 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metodform där fokuset på forskningsstrategin 

ligger mer på ord, i vårt fall forskningspersonernas, än på kvantifiering vid insamling och analys 

av data (Bryman, 2011). De kvalitativa intervjuer som har genomförts har alltid haft en viss 

grad av strukturering, där de frågor som ställts till forskningspersonerna har tillåtit ett utrymme 

att svara fritt med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). På så sätt har vi skapat möjligheten för 

forskningspersonerna att mer djupgående ge svar på frågorna utan att alltför strikt hålla sig 

inom en viss strukturell ram. 

Syftet med den kvalitativa metodformen har varit att vi kan utforska egenskaper om ämnet ur 

forskningspersonernas perspektiv, något som är av särskilt intresse då forskningspersonerna 

specialiserar sig inom internationellt bistånd. Vi har utifrån denna metodform haft i åtanke att 

som forskare ej ge förslag till svar eller leda forskningspersonerna till ett särskilt svar under 

genomförandet av intervjuerna. Om detta skulle vara fallet skulle hela poängen med att 

genomföra en kvalitativ studie gå förlorat, då vi vill att forskningspersonernas svar till allra 

högsta grad skall vara så personliga och egenformade som möjligt (Patel & Davidsson, 2011). 

Vi har under våra intervjuer, med tillstånd av forskningspersonerna, använt ljudinspelningar för 

att på bästa sätt vidare kunna analysera all data som inhämtats. Det positiva med att spela in 

intervjuer är att en alltid kan återgå och lyssna på ljudfilen för att analysera delar av intervjun 

som är av särskild betydelse för studien. Ljudinspelade intervjuer transkriberas och analyseras 

noggrant för att på bästa sätt kunna utforma det skriftliga materialet som blir vår studie. 

Det negativa med ljudinspelningar under intervjuer är att det kan finnas en risk att 

forskningspersonernas svar påverkas, på det sätt att svaren kan bli diplomatiska och försiktiga, 

i jämförelse med mer spontana svar om intervjun inte hade använt sig av en ljudinspelning. 

Detta kan orsaka att svaren som forskningspersonerna ger kan bli mer filtrerade för att anpassa 

sig efter forskningspersonernas integritet. 

En annan nackdel är att transkriberingen av de inspelade intervjuerna kan bli tidsmässigt 

kostsamt under genomförandet av studien. Dock anser vi att fördelarna har övervägt 

nackdelarna, då det har gett oss en stor möjlighet att noggrant analysera intervjuerna (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi med hjälp av en intervjuguide tagit upp 

specifika teman och frågor som har besvarats av forskningspersonerna. Med hjälp av denna 

intervjuguide har vi alltid haft en röd tråd genomgående under intervjuerna. Dock har 

forskningspersonerna haft en stor frihet att själv utforma sina svar utifrån deras erfarenheter 

inom ämnet. 

En semistrukturerad intervju behöver inte alla se likadana ut i formen, på så sätt att frågorna 

kan komma i varierande ordning, samt att ytterligare följdfrågor kan ställas beroende på 

forskningspersonernas svar under intervjun. Om det framkommer något som vi som forskare 
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har ansett är särskilt viktigt för studien har vi möjlighet att ställa ytterligare frågor till 

forskningspersonerna (Bryman, 2011). 

Samtalsformen under kvalitativa intervjuer är väldigt lik en vanlig konversation mellan två 

personer. Det som kan framstå som annorlunda i detta fall är att man som forskare har så lite 

styrning som möjligt över samtalet i syfte att låta forskningspersonen fritt utforma allt innehåll 

som är relevant till de frågor som ställs. Det är dock viktigt att som forskare försäkra sig om att 

hålla sig till ämnet under intervjun, och att det innehåll som framkommer under intervjun är 

relevant till det som önskas belysas i studien (Holme & Solvang, 1997). 

2.1.1. Urval 

Det är viktigt att urvalet består av rätt personer för att det data som inhämtas skall vara relevant 

till undersökningen (Holme & Solvang, 1997). I vårt fall är det då viktigt att man intervjuar 

personer som arbetar inom internationellt bistånd för att få relevant fakta om ämnet som 

undersöks. Vi har därför till denna studie valt att använda oss av ett snöbollsurval, som är ett 

bekvämlighetsurval. 

Ett snöbollsurval kännetecknas som en urvalsprocess där forskaren får kontakt med en eller ett 

fåtal människor som anses vara relevanta till studien, och därefter få förslag av dessa människor 

om vilka ytterligare personer som kan vara relevanta att delta i studien (Bryman, 2011). Genom 

att vi har använt redan befintliga kontakter som arbetar med internationellt bistånd har vi haft 

möjligheten att få tillgång till ett flertal personer som har önskat delta i studien. 

Forskningspersonerna som deltagit i denna studie är baserade på starka rekommendationer och 

är högkvalificerade tjänstemän med särskild kunskap inom internationellt utvecklingsbistånd 

inom ramen för sociala trygghetssystem. Forskningspersonerna är erfarna på policy-, 

implementerings- och forskarnivå, och representerar bland annat Utrikesdepartementet, 

UNICEF, den multilaterala organisationen som lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd 

samt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Sveriges myndighet för 

internationellt utvecklingsbistånd. 

 

2.1.2. Genomförande 

Holme & Solvang (1997) förklarar att det krävs närhet till undersökningsenheterna vid en studie 

med en kvalitativ utgångspunkt. Dels en fysisk närhet till forskningspersonerna, men även en 

social närhet som grund för en ömsesidig tillit. Men med dagens teknik finns det via 

uppkoppling till internet möjlighet att som forskare kunna ta kontakt med forskningspersoner 

och ha en face-to-face kontakt, även fast båda parterna rent fysiskt kan vara tusentals mil ifrån 

varandra. Därför har vi i denna studie till majoriteten av intervjuerna använt programmet Skype, 

med tre inspelningskällor som back-up för datainhämtningen. 

Risken finns att man med denna intervjuform kan uppleva tekniska störningar, då 

internetuppkopplingen inte alltid garanterar god kvalitet. Men utifrån vår erfarenhet anser vi att 

intervjuerna samt ljudinspelningarna har varit av tillräcklig god kvalitet för att kunna 

transkriberas och analyseras. 
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2.1.3. Forskningsetik 

I arbetet med denna studie har hänsyn tagits till de fyra grundläggande huvudkraven för 

individskydd (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningspersonerna har informerats om syftet med 

forskningen och att de när som helst kan avsluta sin medverkan i studien. I den första kontakten 

med forskningspersonerna har information om konfidentialitet delgetts i form av en 

intervjuinbjudan. I denna inbjudan har forskningspersonerna även informerats om att studien 

kan komma att publiceras på DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. I samband med intervjun 

har vi bett om forskningspersonernas tillåtelse att använda deras namn i studien, något som 

varje person har godkänt. Men trots forskningspersonernas godkännande har vi valt att fingera 

namnen för att stärka konfidentialiteten enligt de forskningsetiska principerna. 

Ljudfiler som inhämtats under intervjuerna har förvarats med hög noggrannhet utom obehörigas 

möjlighet till åtkomst. Användning av direkta citat från intervjuerna har på förhand godkänts 

av forskningspersonerna innan den slutgiltiga versionen av studien har fastställts. 

2.2. Databearbetning 

2.2.1. Transkribering 

Alla intervjuer som genomfördes i denna studie har med forskningspersonernas tillåtelse i första 

hand spelats in på datorn, och som back-up spelats in med sammanlagt tre ljudinspelningskällor. 

Dessa ljudfiler har därefter transkriberats för vidare analys. Transkriberingsformen har haft 

hänsyn till en detaljerad utskrift av intervjuerna, då det för samtalsanalys krävs ett tydligt 

skriftligt system för både innehållet av intervjun, men även hur orden betonas och uttrycks 

(Bryman, 2011). Detta inkluderar att pauser och betoningar som uttrycks i intervjuerna inte 

alltid behandlats som tillfälligheter som saknat betydelse.   

2.2.2. Dataanalysmetod 

Analysprocessen till denna studie bestod av en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim (2008), en metodprocess som fokuserar på granskning och tolkning av 

transkriberade intervjuer. Vi har i denna studie analyserat data på en manifest nivå, där vi som 

forskare fokuserar på det som beskrivs och framgår i intervjun. Vi har inte förhållit oss på latent 

nivå, som med en fenomenologisk utgångspunkt fokuserar på att ”synliggöra det osynliga”, att 

som forskare beskriva hur en individ upplever ett fenomen. Den latenta nivån fokuserar alltså 

på att tolka den underliggande meningen, något som vi i denna undersökning inte har gjort 

(Bryman, 2011). 

Vi analyserade de transkriberade texterna genom att i första hand läsa och reflektera över det 

huvudsakliga innehållet, därefter markerade vi meningsbärande enheter som var relevanta till 

studiens syfte. En meningsbärande enhet består av ord som innehåller samma centrala mening 

i materialet som har analyserats i den transkriberade texten. 

Dessa separata meningsbärande enheter kondenserade vi till kortare texter som i sin tur 

kombinerades med ett antal andra ifall vi identifierade liknande meningsbärande enheter i 

separata transkriberingar. Denna samling av kondenserade meningsbärande enheter kodade vi 

var för sig, och därefter placerade vi koderna i ett antal underkategorier som vi ansåg vara 

relevanta till kodens innehåll. Dessa underkategorier utgjorde i sin tur fyra huvudkategorier 

som blev ryggraden till resultat- och analysdelen. Kategorier bör alltid vara uttömmande och 
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ömsesidigt exklusiva, vilket innebär att ingen inhämtad data relaterad till syftet bör uteslutas på 

grund av en brist på lämplig kategori. Dessutom bör inga data falla mellan två kategorier eller 

passa in i mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Efter denna analysprocess 

placerade vi koderna, underkategorierna och huvudkategorierna tydligt i en tabell som visar 

vilka tillhörigheter koderna hade. 

 

2.3. Metodkritik 
Bedömningen och värderingen av vad som vanligtvis brukar användas i en kvantitativ 

forskning, nämligen reliabilitet och validitet, har vi i denna studie ersatt med mer relevanta 

kriterier för vår kvalitativa studie, nämligen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2017). 

Tillförlitlighet beskrivs av Bryman (2017) bestå av fyra delkriterier som motsvarar 

bedömningskriterierna för en kvantitativ forskning. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet. 

När det finns olika beskrivningar av en social verklighet är det upp till forskaren att komma 

fram till och avgöra hur pass acceptabel en beskrivning är för andra människor. För att en studie 

skall präglas av trovärdighet krävs det att forskningen har utförts i överensstämmelse med de 

riktlinjer som finns för en kvalitativ studie. Det är viktigt att rapportera resultaten till 

forskningspersonerna som har varit delaktiga i studien för att som forskare få bekräftelse om 

hur innehållet av intervjun har uppfattats. Detta kallas för respondentvalidering (Bryman, 

2017). Under vår studie hade vi under intervjuernas gång en genomgående rutin att bekräfta vår 

uppfattning om forskningspersonernas påståenden, särskilt under tillfällen när något som 

forskningspersonen berättade ansågs vara oklart. Vi har även haft en genomgående kontakt via 

e-post när oklarheter uppstått vid analyseringen av det inhämtade materialet.  

 

En särskild fördel med kvalitativ forskning är att man får en djup förståelse av ett fenomen 

utifrån intervjuer med en liten grupp människor som alla har en särskild kunskap om ett visst 

ämne. Forskningspersonerna som har deltagit i vår studie har bidragit med ett tungt urval med 

sin särskilda kunskap inom sociala trygghetssystem och gender mainstreaming inom det 

internationella biståndet.  

Informationen som har framkommit i denna studie kan bidra till kriteriet överförbarhet, då 

forskningspersonerna med sin särskilda kunskap om det internationella biståndet, på policy-, 

implementerings- och forskarnivå, har till undersökningen tillfört information som avspeglar 

hur gender mainstreaming inom sociala trygghetssystem fungerar och används (Bryman, 2017). 

 

För att uppnå en hög grad av pålitlighet i studien krävs det att man antar ett granskande synsätt 

(Bryman, 2017). Detta kan uppnås genom att vara kritisk till de källor man använder sig av, i 

anseende till att studien inte enbart skall vara baserad på byråkratiska myndighetstexter, men 

även tidigare akademisk forskning och vetenskapliga artiklar. Vi har därför i denna studie haft 

en stor andel referenser bestående av kritiska vetenskapliga artiklar och inte enbart byråkratiska 

myndighetstexter. Det är även viktigt att forskningspersonerna har en relevant bakgrund till 

ämnet som studeras. 

För att uppnå en hög grad av bekräftelsebarhet som forskare är det viktigt att vara medveten 

om sin objektivitet i forskningen, och inte agera ut på sin subjektiva utgångspunkt. Som 

forskare är det viktigt att inte låta personliga teorier och åsikter komma i vägen för innehållet 
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av studien (Bryman, 2017), och på bästa sätt framföra resultat och analys utifrån data som 

inhämtats av diverse källor och forskningspersoner. Då en av forskningspersonerna var 

engelsktalande översatte vi den sammansatta intervjuguiden till engelska inför intervjun. Vi 

valde att transkribera intervjun på engelska, sedan lyfta ur meningsbärande enheter och därefter 

översätta dem till svenska. Underliggande meningar kan anses ha missats vid översättningen av 

de engelska meningsbärande enheterna. Detta kan anses påverka bekräftelsebarheten, dock har 

det ej varit vårt syfte att tolka underliggande meningar då vi har förhållit oss på manifest nivå.  

 

Kriteriet äkthet består av fem delkriterier som handlar om de forskningspolitiska konsekvenser 

som kan finnas i en undersökning. De fem delkriterierna är ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet, taktisk autenticitet samt rättvisbild (Bryman, 2017). Urvalet 

kan komma att påverka studiens äkthet då vi har haft ett urval av personer som arbetar med 

internationellt utvecklingsbistånd, men inte inkluderat personer som är direkta mottagare av 

sociala kontantöverföringar i Afrika, söder om Sahara, vilket skulle kunna utgöra en brist i 

studiens rättvisbild.  
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3.  Kunskapsbakgrund 

3.1. Utvecklingen av gender mainstreaming i Sverige och internationellt 

Sverige har haft en historisk progression av genderintegrering i politiken. En del av svenska 

statens arbete för att integrera jämställdhet har dels varit när Socialdepartementet år 1997 antog 

ett genderprogram för den sociala välfärden. Detta program hade som övergripande mål att 

stimulera Socialdepartementet och dess myndigheter att utveckla sina verksamheter med hjälp 

av ett genderperspektiv, något som med modernt språkbruk kallas gender mainstreaming 

(Hydén & Månsson, 2006). Gender mainstreaming var för Socialdepartementet ett val att ta 

hänsyn till kvinnors och mäns prioriteringar och behov på ett jämlikt sätt. Gender 

mainstreaming har blivit viktigare inom svenskt internationellt bistånd, och syftet med ett 

genderintegrerat bistånd är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar 

i olika sammanhang. Begreppet gender mainstreaming går att översätta till svenska som 

”integrering av ett jämställdhetsperspektiv”, något som vi i detta avsnitt kommer presentera 

inom ramen för sociala trygghetssystem i Sveriges internationella bistånd. 

 

Europarådet beskriver gender mainstreaming som ”omorganisering, förbättring, utveckling och 

utvärdering av de beslutsfattande processerna i syfte att införliva jämställdhetsperspektivet på 

alla områden och på alla nivåer genom de aktörer som vanligtvis är involverade i politiska 

beslut” (Europeiska kommissionen, 2008, s 10). Det svenska internationella biståndet har ett 

starkt fokus på ökad jämställdhet i biståndsmottagarländer, men ser inte endast en ökad 

jämställdhet som ett mål, men även som en förutsättning för en hållbar ekonomisk, social och 

miljömässig global utveckling (Prop. 2016/17:1). 

Jämställdhetsfrågan blev mer av en viktig punkt även i FN, när dåvarande FN:s 

generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali uttryckte ett stort engagemang för implementeringen 

av handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking, år 1995. Implementeringen av 

handlingsplanen var ett sätt att främja gender mainstreaming inom FN, något som gradvist har 

ökats sedan dess (Olsson, 2000). I Pekingdeklarationen finns ett antal olika kategorier som var 

och en innefattar problembeskrivningar för vad som bör åtgärdas. Därefter finns en 

handlingsplan för länderna för hur dessa problem bör hanteras (Utrikesdepartementet, 1997). 

3.2. Ett framtidsfokus på gender mainstreaming i biståndet 

I början av 2016 började implementeringen av Agenda 2030, vilket inrymmer 17 globala mål 

för en hållbar utveckling (Globala målen, 2017). I de globala målen finns det bl.a. som syfte att 

minska ojämlikhet, öka jämställdhet och utrota fattigdom. 

Målet för jämställdhet sägs vara uppnått när kvinnor och män samt flickor och pojkar lever med 

samma villkor, rättigheter samt möjligheter att själva kunna forma sina egna liv och bidra till 

samhällets utveckling (Globala målen, 2017). Ett av delmålen för jämställdhet är att bilda 

reformer och skapa förutsättningar för kvinnors lika rätt till ekonomiska resurser, möjligheter 

att äga och kontrollera mark och andra former av egendom. Delmålet nämner även tillgång till 

finansiella tjänster, arv och naturresurser (Globala målen, 2017). 
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Innan framtagandet av Agenda 2030 och de globala målen, arbetade man efter ”milleniemålen”, 

som var en plan för att minska fattigdom, främja mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar 

för en hållbar miljö. Till skillnad från milleniemålen har de globala målen lyft fram ett fokus 

på sociala trygghetssystem samt främjandet för att öka jämställdheten. Detta har man valt att 

göra då resultaten av de tidigare milleniemålen har visat vara alldeles för brett definierade för 

att kunna uppnås (Renwick, 2015), vilket har lett till de nya globala målens särskilda tydlighet 

för vad som ska uppnås inom varje kriterium med hjälp av delmål (United Nations, 2017). 

Dessutom bestod milleniemålen av ett större fokus på enskilda nationella initiativ i kontrast till 

de globala målens internationella engagemang, som var och en av alla deltagande 193 länder 

skall efterfölja (Ford, 2015). 

 

Varför ser vi en ökad jämställdhet som ett mål i det internationella biståndet? Ökad jämställdhet 

och minskad fattigdom går hand i hand, vilket gör gender mainstreaming till en självklar 

prioritering, då det allra högsta målet för svenskt bistånd är att minska fattigdomen i världen 

(Sida, 2016). Sveriges internationella bistånd har bl.a. lett till att 8,3 miljoner flickor har fått 

tillgång till utbildning, 12 miljoner tjejer och killar har fått möjlighet till sexualundervisning 

och fler än 130 000 kvinnor och flickor har haft möjlighet att genomföra säkra aborter (Sida, 

2014). 

3.3. Vad är sociala trygghetssystem? 

Sociala trygghetssystem beskrivs enligt Devereux & Sabates-Wheeler (2004) som offentliga 

och privata initiativ som bidrar fattiga människor med inkomster för att minska sårbarheten för 

försämrade levnadsvillkor. Det huvudsakliga målet med sociala trygghetssystem är att minska 

den ekonomiska och sociala sårbarheten hos fattiga människor. 

Det beskrivs att 80% av jordens population saknar tillgång till en omfattande social trygghet 

(ECA, ILO, UNCTAD, UNDESA, & UNICEF, 2012). Ett effektivt instrument för att främja 

goda levnadsvillkor är med hjälp av sociala trygghetssystem, genom att skapa lämpliga 

arbetsmöjligheter till individer som har fysisk och psykisk kapabilitet till att kunna arbeta, 

tillgång till utbildning, hälsovård och säkra livsmedel samt en allmän inkomstsäkerhet (ECA et 

al., 2012). 

Tillgång till social trygghet är en grundlig mänsklig rättighet. I artikel 22 i FN: s allmänna 

förklaring om mänskliga rättigheter beskrivs rätten till social trygghet som följande: "Everyone, 

as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through 

national effort and international co-operation and in accordance with the organization and 

resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity 

and the free development of his personality." (United Nations, 1948, article 22). Därmed anses 

sociala trygghetssystem tillhöra kategorin nödvändiga offentliga tjänster där även hälsovård, 

utbildning och vattenförsörjning ingår. 

Även fast det inte finns någon universellt erkänd förklaring av begreppet finns det vissa 

gemensamma komponenter för sociala trygghetssystem. I Sverige omfattas systemet av de lagar 

och regler inom socialförsäkringar, som sjukförsäkring, pension samt föräldraförsäkring och 

social- och barnbidrag. 
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Ekonomiskt bistånd som finns reglerat i Socialtjänstlagen ingår i Sveriges sociala 

trygghetssystem i form av försörjningsstöd. Socialbidrag var under år 2016 stöd till cirka 220 

000 svenska hushåll, en summa som bestod av 10,5 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2017). 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2006) beskriver det svenska sociala trygghetssystemet som ett 

skyddsnät som är finansierat av ett gemensamt skattesystem som befolkningen bidrar till. Den 

svenska politiken för global utveckling betonar på att när de informella trygghetssystem som 

familjen, gruppen eller samhället inte längre kan hantera kriser och utsatthet behövs det en 

kompletterande formell politik för social trygghet (Sida, 2008). 

3.4. En bild av extrem fattigdom 

De senaste mätningarna av den globala extrema fattigdomen som gjordes år 2013 visar att 767 

miljoner människor lever i extrem fattigdom (Världsbanken, 2016). Det internationella måttet 

för extrem fattigdom är fastställt som en levnadsbas på 1,90 dollar om dagen. Det innebär att 

cirka 10,7% av världens befolkning lever i extrem fattigdom. Hälften av de extremt fattiga bor 

i regionen Afrika, söder om Sahara, och består till största del av unga människor med låg 

utbildning som bor i landsbygden. Många av dem arbetar inom jordbruk och lever i hushåll 

med många barn (Världsbanken, 2016). 

Asongu (2016) beskriver att extrem fattigdom har minskat i alla regioner i världen, dock har 45 

% av alla länder i Afrika, söder om Sahara, ej varit i linje med samma positiva utveckling som 

resterande delar av världen. Regionen har istället sett en ökning av extrem fattigdom.  

 

 
Tabell 1. Extrem fattigdom. 

 

I denna region är kvinnor extra mottagliga till extrem fattigdom på grund av olika faktorer som 

inbegriper kulturella sedvänjor som gynnar män. Detta leder till begränsade ekonomiska 

möjligheter och lägre genomsnittliga löner för kvinnor (Lombe, 2014).  
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3.5. Hur integreras ett genderperspektiv i sociala trygghetssystem? 

Ett genderintegrerat program för social trygghet skapar möjligheter för kvinnor i relation till 

män i biståndsmottagarländer, att lyfta fram orättvisor baserade på socialt konstruerade 

uppfattningar kring kön inom hushållet, men även på samhällelig och nationell nivå (Newton, 

2016).  

När en talar om internationellt bistånd i form av sociala trygghetssystem handlar det oftast om 

program där en summa pengar förs över till personer i fattiga hushåll. Dessa kallas för sociala 

kontantöverföringar, eller social cash transfers (SCT) på engelska (Barrientos, 2014). När 

biståndsgivare lyfter fram ett genderfokus i program för sociala kontantöverföringar är det 

vanligen genom att rikta biståndet till kvinnorna. Oftast föredras kvinnor vara mottagaren för 

kontantstöd eftersom det anses vara mer sannolikt att kvinnor spenderar pengarna på ett sätt 

som är mer gynnsamt för barnen, i kontrast till män som biståndsmottagare (Newton, 2016).  

 

I en studie utförd av Yoong, Rabinovich & Diepeveen (2012) granskades 5 774 vetenskapliga 

studier relevanta till sociala kontantöverföringar för att se vilken effekt bidraget har på 

biståndsmottagarfamiljer om biståndet gavs till mannen eller till kvinnan. Det som framkom 

var att det inte fanns några studier som har utforskat skillnader i effekter för mottagande av 

kontantöverföringar mellan män och kvinnor. Yoong et al. (2012) menar att det inte finns någon 

empiri som kan stärka att kvinnor som mottagare för kontantöverföringar är ett bättre alternativ 

än till män som mottagare. 

I förhållande till Newton (2016) som förklarar att kontantöverföringar till kvinnor anses vara 

bättre för barnen och deras nutrition, belyser Yoong et al. (2012) att det inte finns några tydliga 

kausala samband. 

 

Det finns två typer av sociala kontantöverföringar, nämligen conditional cash transfers (CCT) 

och unconditional cash transfers (UCT). CCT är kontantöverföringar som ställer olika krav på 

de fattiga individerna i utbyte att de blir mottagare av biståndet. Ett krav som är vanligt i ett 

genderintegrerat program är t.ex. krav om att mödrar och barn måste göra regelbundna besök 

på vårdcentralen, eller krav på att barn måste gå till skolan. Målet med CCT-program är att med 

diverse krav minska fattigdom och till att investera i framtidens människors utveckling 

(European Commission, 2015). UCT-program är kravlösa sociala kontantöverföringar, och är 

en biståndsform som är särskilt attraktiv då biståndet kan ha psykologiska fördelar genom att 

tillåta mottagare att själva välja hur pengarna skall spenderas. Dessutom är UCT-program 

billigare att implementera än CCT-program då inga villkor behöver övervakas eller följas upp 

(Haushofer & Shapiro, 2016). 

 

Det finns program för sociala kontantöverföringar som kombinerar UCT med CCT. Ett exempel 

är Tanzanias implementering av det Sida-finansierade Productive Social Safety Net (PSSN), 

som är baserat på en kravlös regelbunden kontantsumma som oftast är riktat till den äldsta 

kvinnan i hushållet, samt en ytterligare kontantsumma i utbyte att barnen i hushållet går i skola 

och att gravida kvinnor och små barn gör regelbundna besök hos primärhälsovården (Sida, 

2016). 
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Program för CCT vars mål är att förbättra hälsan och öka skolgången hos barn kan ha krav på 

att barnen i hushållet måste bli inskrivna för studier och ha minst 85 % närvaro i skolan för att 

kunna ta del av bidraget (Barrientos, 2014). Kraven kan också innefatta att mödrarna deltar i 

lärtillfällen om nutrition, i syfte att kvinnorna gör bättre val vid inköp av mat med högt 

näringsvärde. Resultaten av att ha kvinnorna som biståndsmottagare har enligt Santos (2017) 

visat ge bättre utfall gällande vad pengarna spenderas på, och det visar sig att kvinnorna 

investerar i saker som är fördelaktiga för barnen i hushållen. Dessa resultat har gjort att allt fler 

CCT-program i Afrika, söder om Sahara, där kvinnors empowerment generellt sett är lågt 

(Santos, 2017), har skiftat sin policy till att ge bidraget till kvinnorna. 

Det SIDA-finansierade programmet i Tanzania, Productive Social Safety Net (PSSN), visade 

att kvinnorna som fick bidraget var mer benägna att vara ansvarsfulla med spenderandet av 

bidraget. Detta efter att rapporter inkommit om att männen som fick biståndet spenderade 

pengar på alkohol och på andra personliga vinster i större utsträckning (Myamba, 2017). 

Vidare förklarar Barrientos (2014) nackdelar som kan uppstå med CCT-program, där det i 

första hand har varit kvinnornas ansvar att uppfylla kraven, utan någon form av kompensation. 

Ett annat bekymmer är att biståndsmottagarna i utvecklingsländerna har olika krav på sig för 

att biståndet ska kunna vara politiskt accepterat av skattebetalare i länder som bedriver 

biståndet. Det har även varit svårt att mäta hur effektiva dessa krav som ställs på 

biståndsmottagare kan vara (Barrientos, 2014). 

3.6. Främjandet av kvinnors empowerment i biståndsmottagarländer 

Sedan införandet av Agenda 2030 och de globala målen har fokuset på främjandet av kvinnors 

empowerment varit viktigt för att minska ojämlikhet, könsbaserat våld och fattigdom (Santos, 

2017). I en undersökning om kvinnors bestämmanderätt har det visat sig att 40 % av kvinnor 

som lever i partnerskap i Afrika, söder om Sahara, måste få tillåtelse av sina män att få träffa 

släktingar och familj (Batana, 2013). 

 

Vi vet att tidigare forskning beskriver att sociala kontantöverföringar oftast brukar vara riktade 

till kvinnor i fattiga hushåll, men trots denna kännedom finns det få studier som visar hur 

kvinnors empowerment påverkas av biståndet (Van Den Bold, Quisumbing, & Gillespie, 2013). 

Biståndsgivare argumenterar att som tillvägagångssätt för att bidra till kvinnors empowerment, 

rikta sociala kontantöverföringar till kvinnor istället för män (Peterman, 2016). Dock har det 

visat sig i studien utförd av Yoong et al. (2012), som tidigare nämnts, där 5 774 vetenskapliga 

studier relevanta till sociala kontantöverföringar granskats, att det inte fanns några tidigare 

studier som har utforskat skillnader i effekter för mottagande av sociala kontantöverföringar 

när det handlar om kvinnors empowerment. Dock finns det i vissa studier spekulationer att 

sociala kontantöverföringar kan ha goda effekter på kvinnors maktposition och 

bestämmanderätt inom hushållen, då kvinnorna får en ökad inkomst (Yoong et al., 2012). 

 

Empowerment är ett brett begrepp, och beroende på kontexten kan begreppet ha olika 

betydelser. Kabeer (1999) beskriver empowerment som utvecklingen av människors förmåga 

att kunna göra strategiska livsval i ett sammanhang där denna förmåga tidigare avvisats. 

Utifrån denna utgångspunkt teoretiserar Kabeer (1999) empowerment som utvecklingen av 

“disempowerment”, oförmågan att kunna göra personliga, strategiska livsval, vilket innebär att 
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en sedan tidigare måste ha varit fråntagits makten, eller haft oförmågan, att kunna göra 

strategiska livsval för att kunna bli ”empowered”. Det innebär att empowerment som koncept 

är en förändringsprocess. 

Adams (2008) beskriver dock empowerment som kapaciteten av individer, grupper eller 

samhällen att ta kontroll över sina omständigheter, uttrycka sin styrka samt uppnå sina egna 

mål, och processen som en individ eller ett kollektiv går igenom för att hjälpa sig själva och 

andra att öka livskvaliteten. I kontrast till Kabeers (1999) utgångspunkt för empowerment 

teoretiserar Adams (2008) för en mer kollektiv beskrivning av egenskapen, där empowerment 

är mer av en gemensam förändringsprocess i kontexten som personen befinner sig i. 

3.7. Biståndets påverkan på familjeförhållanden och relationsvåld 

Tidigare präglades den afrikanska familjestrukturen av äktenskap i tidig ålder, höga nivåer av 

tidig födsel, stora familjer, särskilt i landsbygden, samt låga nivåer av skilsmässor och höga 

nivåer av polygami (Amoateng, Heaton, & Mcalmont, 2017). Men som ett resultat av 

urbaniseringen och moderniserade influenser i Afrika, söder om Sahara, har det skett stora 

skillnader i familjestrukturen. Genomsnittsåldern för människor som gifter sig har ökat, och 

användningen av preventivmedel har förbättrats, särskilt då medvetenheten om HIV/AIDS har 

blivit större. Antalet barn som går i skolan ökar, särskilt flickor, då traditionella värderingar 

minskar (Bigombe & Khadiagala, 2003). När man tittar på hushåll som är mottagare av sociala 

kontantöverföringar ser man även att det förekommer färre konflikter i hemmet mellan männen 

och kvinnorna när det handlar om att planera familjens utgifter, såsom utbildning och 

medicinkostnader (Angeles, 2012). Trots dessa positiva förändringar finns det fortfarande höga 

nivåer av relationsvåld mot kvinnor i regionen Afrika, söder om Sahara.   

 

Nivåer av relationsvåld ser olika ut runt om i världen, i Östasien är antalet kvinnor som under 

sin livstid varit med om fysiskt och/eller sexuellt våld 16.3 %. För kvinnor i Afrika, söder om 

Sahara, är den siffran 65.6 % (Buller, Hidrobo, Peterman, & Heise, 2016).  

Studier visar att en ökning av kvinnors ekonomiska egenmakt kan ha positiva effekter i 

hushållen där kvinnor är mottagare för sociala kontantöverföringar, genom att relationsvåld 

minskas (Angeles, 2012), men endast till en viss gräns. Angeles (2012) förklarar att om 

kvinnors inkomster ökar till en nivå där det finns en risk att mannens maskulinitet hotas, kan 

relationsvåldet istället öka. 
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4.   Resultat & analys 
I detta kapitel tar vi upp den empiriska och analytiska delen av studien. Här redogörs resultatet 

av informationen som har framkommit i de kvalitativa intervjuerna, därefter redovisas en 

analytisk koppling av resultatet och vad tidigare forskning visar. 

Nedan finns en tabell som presenterar forskningspersonerna som har deltagit i studien. Med 

hänsyn till samtyckeskravet har alla forskningspersoner givit godkännande om att få ha sina 

namn publicerade, samt att direkta citat som framkommit i intervjuerna används. Dock har vi 

med hänsyn till konfidentialitetskravet valt att ha fingerade namn. 

4.1. Resultat 
I detta avsnitt presenteras den empiriska delen av studien, där vi utifrån intervjuerna med 

forskningspersonerna tar upp delar som har varit av särskilt intresse för denna undersökning. 

Utifrån intervjuguiderna, som finns att återfinna i bilaga 2 & 3, har vi på bästa sätt fått ut 

relevant information av forskningspersonerna. Vi har från informationen som framkommit i 

intervjuerna bildat fyra huvudkategorier som har blivit grunden för det vi utgår från i 

resultatdelen. Dessa huvudkategorier är sociala trygghetssystem, kvinnors empowerment, den 

bristande empirin och potentialen för en ökad kunskap samt biståndets effekt på 

familjeförhållanden. 

 

4.1.1. Forskningspersoner 

I tabellen nedan presenteras deltagarna i denna studie. Namnen är fingerade. 

Namn Titel Organisation 

Anna Ämnes- och metodföreträdare för sociala 

trygghetssystem 

Sida 

Beatrice Social Policy Specialist UNICEF Office of Research - 

Innocenti 

Carl Research Affiliate, Social Protection & 

Development Economics 

Latinamerikainstitutet, Stockholms 

universitet 

Diana Senior Policy Advisor Utrikesdepartementet 

Tabell 2. Forskningspersoner 

 

4.1.2. Sociala trygghetssystem 

Nedan presenteras fem separata delar som denna huvudkategori består av, där vi tar upp 

forskningspersonernas åsikter och erfarenheter om sociala trygghetssystem och dess effekter 

på kvinnor, hur biståndet genderintegreras, vilka mål och ambitioner biståndsprogrammen har 

samt hur biståndsprogrammen är designade. Vi tar även upp hur kultur tas till åtanke vid 

analyseringen av jämställdhetsperspektivet som skall prägla allt bistånd. 
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Sociala kontantöverföringar ofta riktat till kvinnor men inte alltid genderintegrerat 

Regeringen har bestämt att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra allt svenskt 

internationellt bistånd. Utifrån detta är det viktigt att analysera hur biståndet påverkar könsroller 

i biståndsmottagarnas samhällskontexter. Forskningspersonerna beskrev att Sida följer 

Regeringens feministiska utrikespolitik som lyfter fram att ett jämställdhetsperspektiv alltid ska 

integreras i biståndet. Detta avspeglas i program inom sociala trygghetssystem genom att 

sociala kontantöverföringar oftast riktas till kvinnor. 

Forskningspersonerna förklarade att trots den feministiska utrikespolitiken är det viktigt att en 

vid design av program även analyserar hur kvinnor och män påverkas av biståndet, och vilka 

effekter som framkommer vid implementeringen av programmen i dessa samhällskontexter. 

“[…] dels bör man titta på olika design och dels titta på vilka effekter det 

har, och titta på det i uppföljningen så att vi också får in data så vi kan se 

skillnader på kvinnor och män.” - Anna, Sida 

Forskningspersonerna beskrev att jämställdhetsfrågorna är viktiga i program för sociala 

kontantöverföringar men att prioriteringarna kan variera beroende på vilket land som 

programmet implementeras i, då korruptions-, säkerhets- eller konfliktfrågor kan komma att 

prioriteras istället. Detta kan orsaka att kvaliteten för jämställdhetsfrågorna i programmen kan 

komma att variera beroende på kontexten som programmen bedrivs i. Trots att det kan ske 

skiftande prioriteringar i programmen måste jämställdhetsperspektivet alltid tas till hänsyn. 

“Det kan vara olika risker och korruptionsfrågor man kollar på olika 

mycket, och mindre på jämställdhetsfrågorna. Man kan göra lite med det 

man lägger mest tyngdpunkt på, men man kan aldrig hoppa över 

jämställdhetsfrågorna. Man måste alltid ta ställning till dem.  Sen tror 

jag att vi gör det olika bra olika gånger.” - Anna, Sida 

Effekterna av sociala kontantöverföringar riktat till kvinnor 

Gender mainstreaming inom program för sociala kontantöverföringar har visat ge goda effekter 

på kvinnors och flickors utbildning. Dessutom ökar kvinnors beslutsfattande genom att den 

ekonomiska utsattheten minskas. Beatrice från UNICEF förklarade att det finns positiva 

ekonomiska effekter när kvinnorna är biståndsmottagare, då man ser att kvinnorna sparar 

pengar i större utsträckning, och att kvinnors möjligheter för arbetstillfällen ökar. 

Forskningspersonerna förklarade även att man har sett att sociala kontantöverföringar riktat till 

kvinnor minskar våld i nära relationer i hushållen, vilket i sin tur höjer kvinnornas status i 

samhället. 

Carl menade att kvinnors egenmakt stärks långsiktigt, eftersom de får mer pengar att röra sig 

med, och en ökad bestämmanderätt kring hur en skall disponera inkomsten som annars kan ha 

varit ett beslut som enbart varit för männen. 

Ett banalt exempel på hur kvinnorna kan spendera pengarna, berättade Carl kan vara att 

investera pengar genom att köpa hönor, som i sin tur leder till att kvinnorna kan sälja ägg för 

att därefter ha möjlighet att inhandla skoluniformer för barnen.  

 

Anna från Sida, berättade att kvinnorna kan engagera sig i produktiva aktiviteter såsom att driva 
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småföretag eller tillverka något som de kan sälja vidare, och på så sätt få större inkomster. Detta 

kan även leda till att kvinnorna blir mer aktiva och få en större roll i beslutsfattningen som sker 

i hushållet.  

Diana från Utrikesdepartementet förklarade att mycket av det som Sida arbetar med är ett 

påverkansarbete för att underlätta för kvinnor att ta sig fram i livet och utbilda sig. 

Forskningspersonerna berättade även att program för sociala kontantöverföringar bidrar till att 

unga kvinnor har sin sexdebut i senare ålder än tidigare, vilket teoretiserades ha positiva kausala 

effekter på unga kvinnors utbildning.  

 

Enligt Beatrice finns det dock i allmänhet en rädsla över att det kan finnas risker för negativa 

effekter av att ha kvinnor som mottagare för biståndet, men utvecklar att det inte finns 

tillräckligt mycket bevis att kvinnor som mottagare för sociala kontantöverföringar skulle vara 

ett sämre alternativ till män. 

“[…] when women are targeted for cash transfers there is often a fear 

that there will be a backlash, and to be honest, I haven't seen a lot of 

evidence of that. There is always going to be cases where you have 

specific households or anecdotal evidence where you have this happening, 

but I think that would be the case whatever you did, that there's always 

going to be some households who doesn't benefit in the way that you 

would expect.” - Beatrice, UNICEF 

Design, mål och uppföljning av program för sociala kontantöverföringar 

Under intervjuerna togs det ofta upp hur program inom sociala trygghetssystem designas, och 

vilka mål och ambitioner man önskar se inom biståndet i Afrika, söder om Sahara. 

Forskningspersonerna berättade att program för sociala kontantöverföringar som har kvinnor 

som mottagare bör vara mer gynnsamma för kvinnors utveckling, och ha ett större fokus på 

mottagarna själva. Carl menade att man bör jobba med mål som stärker kvinnors ställning i 

samhället genom att specifikt designa program på ett sätt som skulle bidra till en sådan 

utveckling. Många av programmen är utformade kring mål som bidrar till ökad säkerhet, 

fattigdomsbekämpning eller till barns utbildning, men väldigt få program har kvinnors 

empowerment som ett specifikt mål.  

Forskningspersonerna ansåg även att uppföljningar är väldigt viktiga i dessa program, att en 

bör följa upp hur tidigare år har gått, men att även följa upp med mottagarna direkt istället för 

att enbart kolla på statistiken i rapporterna. Anna förklarade att man inte vet ifall kvinnorna 

alltid får behålla biståndet eller om det händer att kvinnorna lämnar över pengarna till männen. 

Därför ansågs det vara väldigt viktigt att ha kontinuerliga uppföljningar med kvinnorna när man 

bedriver program för sociala kontantöverföringar, för att se vart pengarna tar vägen. 

 

Beatrice berättade att det förekommer en stor debatt i litteraturen ifall CCT-program är ett bättre 

alternativ till UCT-program. UNICEF har som ståndpunkt att främst stödja UCT-program, då 

man anser att biståndsmottagare själva vet bäst vilka behov de har och vad de bör spendera 

pengar på. De resultat och uppföljningar som finns för UCT-program berättade Beatrice vara 

väldigt positiva, och verkar inte göra någon skada för den påverkan som programmet har i syfte 

att göra. Det beskrevs att CCT-program i Latinamerika oftast brukar ha som krav att mödrarna 
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och barnen gör regelbundna besök på vårdcentralen, eller att barnen ska gå i skolan, för att 

kunna bli mottagare för biståndet. Dock menade forskningspersonerna på att dessa CCT-

program inte alltid är lämpliga i Afrika, söder om Sahara, då det inte alltid finns tillgängliga 

skolor eller vårdcentraler i extremt fattiga byar. Det kan även förekomma en viss problematik 

då man vid uppföljningar av dessa krav behöver ha personal och administration på plats, något 

som medför onödiga utgifter.  Dessutom är det många biståndsgivarorganisationer som inte 

heller vill ha hårda krav på sårbara, fattiga hushåll, man anser att man inte bör straffa dessa 

hushåll, just för att de inte kan följa upp kraven i programmen. 

 

Konstruktionen av genderintegrerade program 

Forskningspersonerna förklarade att gender mainstreaming i sociala trygghetssystem ska 

främja jämställdhet och präglas av anpassade genderaspekter. Det är viktigt att i uppbyggnaden 

av sociala trygghetssystem och för integreringen av gender mainstreaming inte bortser från det 

egentliga syftet, att främja jämlikhet mellan män och kvinnor i samhället som programmet 

bedrivs i. Diana uttryckte att det är lätt hänt att ett jämställdhetsfokus blir synonymt med enbart 

kvinnors integrering. Forskningspersonerna beskrev också vikten av att anpassa biståndet efter 

vilka länder implementeringen sker i, då genderfrågorna i vissa länder kan vara av högre 

betydelse än i andra länder. 

“[…] the ultimate goal is that whatever you’re doing doesn't lead to 

unequal outcomes or perpetuate unequal outcomes between men and 

women.” - Beatrice, UNICEF 

Ha kultur i åtanke när man analyserar utifrån jämställdhetsperspektiv 

Forskningspersonerna ansåg att man vid implementeringen av SCT-program bör vara medveten 

om biståndsmottagarländernas kultur då genderaspekterna kan ha en varierande signifikans. 

Dock beskrev forskningspersonerna att program kan se likadana ut trots att de är 

implementerade i olika regioner.  

 

Beatrice förklarade att den allra första generationen av den populariserade formen av sociala 

trygghetssystem inom biståndet implementerades i Latinamerika. Dessa program för sociala 

kontantöverföringar i Latinamerika integrerade ett genderperspektiv genom att rikta biståndet 

till kvinnorna, främst mammorna. Likadant görs det nu i Afrika, och ofta tror man att kontanter 

riktade till kvinnor och gender mainstreaming är samma sak. 

Förutsättningarna att arbeta med gender mainstreaming i sociala trygghetssystem är goda, men 

Anna menade på att det inte finns några enkla svar. Man vet inte riktigt hur man ska forma det 

perfekta programmet för sociala trygghetssystem, utan man måste helt enkelt ha ett öppet sinne 

och vara beredd att läsa av vad som händer i olika program. Förutsättningarna ser annorlunda 

ut i varje kontext, varje land och i varje kultur. 

Carl förklarade att man måste ha djup information om kulturella bakgrunder och hur olika 

kulturer faktiskt fungerar samt vilken ställning kvinnan har i kulturen i fråga, när man designar 

ett program. Det är svårt att generalisera, men det beskrevs att kvinnor i vissa kulturer tvingades 

lämna över pengar till män trots att det var kvinnorna själva som hade fått ansvaret över 

ekonomin. 
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4.1.3. Kvinnors empowerment 

Här presenteras avsnittet för kvinnors empowerment, som består av tre underkategorier. I dessa 

underkategorier tas det upp hur biståndet påverkar kvinnor, samt vilken påverkan program för 

sociala kontantöverföringar har på våld i nära relationer och kvinnors frihet. Till sist beskrivs 

de skiljaktiga meningar som finns i litteraturen och i biståndet om hur kvinnors empowerment  

bör definieras och mätas. 

 

Uppmärksamma könsbaserat våld i biståndet 

En sak som det finns intresse för att titta på när man talar om kvinnans ställning i samhället, 

särskilt som mottagare av sociala kontantöverföringar, är könsbaserat våld och våld i hemmet. 

Carl uttryckte att det är intressant att bilda sig en uppfattning om vad som händer när kvinnor 

tar emot sociala kontantöverföringar, och vad effekterna inom partnerskapet blir på kort och 

lång sikt. Förändras kvinnans ställning i familjen när man tänker på de traditionella 

könsrollerna? Ökar eller minskar våldet som resultat av sociala kontantöverföringar? 

Anna gav sin synvinkel och menade på att en större andel kvinnor lever i fattigdom och har 

färre möjligheter att påverka sina liv. Kvinnor utsätts för förtryck och våld på olika sätt, och 

har mindre inflytande i samhället och inom politiken. Därför blir det viktigt att via sociala 

trygghetssystem arbeta för att minska fattigdom och skapa förutsättningar för fattiga att ta sig 

framåt i livet, och genom detta motverka förtryck, diskriminering och våld mot kvinnor.  

När man tittar på våld i nära relationer inom biståndsmottagarnas hushåll som har fått en 

ekonomisk ökning, beskrev Beatrice att det finns en del hypoteser inom studier som beskriver 

att konflikter i hemmet minskar när kvinnors inkomst ökar, och att det är en vanlig 

missuppfattning att det skulle leda till en ökning av våld. 

 

Kvinnors frihet att kunna välja 

Forskningspersonerna förklarade att sociala kontantöverföringar kan ändra maktförhållanden 

som leder till frihet för kvinnor att lämna destruktiva förhållanden. Beatrice förklarade att det 

inte finns några studier som har kunnat titta på effekterna på separationer och skilsmässor efter 

mottagandet av biståndet. 

Det finns hypoteser att kvinnor har det lättare att lämna destruktiva förhållanden då de med 

hjälp av sociala kontantöverföringar har fått en bättre ekonomisk situation som gör det möjligt 

för dem att klara sig ensamma. Diana utvecklade att kvinnor väljer att skilja sig från sina män 

när partnersituationen förvärras. Vidare förklarade Diana att man för 15 år sedan kanske inte 

skulle våga, men att kvinnor hellre väljer att leva ensamma än att leva med män som tar 

pengarna och spenderar dem hur de vill. 

“Man kan tänka sig att när programmet startades, att kvinnorna 

kommer hem och säger till sin man att nu har jag fått pengar av det här 

programmet, så vi kan gå och köpa massa saker. Det förändrar 

maktförhållandena i familjen, och det kan tänkas att männen då blir 

provocerade eller hotade.” - Carl, Latinamerikainstitutet, Stockholms 

universitet 

Skiljaktiga meningar om empowerment 

Som tidigare nämnt finns det olika tolkningar och mätningsmetoder av empowerment, därför 
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finns det en allmän vilja att ta fram en enad internationell definition av begreppet och en vilja 

att utveckla en lämplig mätningsmetod. 

Forskningspersonerna beskrev själva att de hade egna uppfattningar kring begreppet som kan 

skilja sig, men uppgav att problematiken inte främst är hur man definierar begreppet, men hur 

empowerment mäts. Beatrice förklarade att det inte finns ett gemensamt sätt att mäta 

empowerment och att det i sin tur leder till att det inte finns någon konsensus i litteraturen, 

vilket gör det svårt att dra generella slutsatser kring kvinnors empowerment inom sociala 

trygghetssystem. Forskningspersonerna påpekade att kvantitativa undersökningar inte har 

kunnat mäta empowerment särskilt bra jämfört med kvalitativa undersökningar, men att de 

kände sig optimistiska till att det kan stärka kvinnors empowerment. Just nu anses det dras för 

breda slutsatser i den nuvarande forskningen. 

Carl förklarade att kvinnors empowerment i kontexten för sociala trygghetssystem anses vara 

jungfrulig mark och att biståndsvärlden vet relativt lite om forskningsbilden då det finns 

undersökningar som pekar åt olika håll. 

“Jag gillar att definiera empowerment själv som ’women to empower 

themselves’. I sin egentliga betydelse så ger man inte empowerment till 

någon, utan man kan endast främja förutsättningar för att den 

människan själv kan.” - Diana, Utrikesdepartementet 

4.1.4. Den bristande empirin och potentialen för en ökad kunskap 

Här beskrivs forskningspersonernas erfarenheter av den bristande empirin som i dagsläget finns 

gällande studier om gender mainstreaming i sociala trygghetssystem. Då det finns få studier om 

ämnet beskrivs det även hur detta kan komma att påverka prioriteringar i utformandet av 

biståndsprogram. 

 

Vilja för ytterligare forskning om sociala kontantöverföringar 

Då det förekommer blandade resultat om sociala kontantöverföringar riktat till män och 

kvinnor, samt en bristande empiri, finns det en vilja att mäta skillnader på effekter inom samma 

randomiserade studie.  

Beatrice förklarade att det i dagsläget oftast antas att kvinnor som mottagare för biståndet leder 

till att bättre resultat för barnen och familjen, men att det i dagsläget inte är något man vet med 

säkerhet. Många program utgår från att det är bättre att ge biståndet till kvinnorna, men 

forskningspersonerna förklarade att det inte finns tillräckligt mycket bevis för att kunna dra en 

sådan slutsats. Vidare uttryckte forskningspersonerna att det finns en vilja att designa studier 

som mäter dessa resultat och jämför effekterna. 

“If I myself could have a couple million dollars to design whatever studies 

I wanted, the first would be to design studies where you could 

comfortably compare the impact of targeting women to targeting men. I 

think it's very often just assumed that giving transfers to women will 

result in better outcomes for children and for family, but actually we 

don't necessarily know that.” - Beatrice, UNICEF 
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Forskningspersonerna argumenterade på att det utifrån tidigare forskning inte finns tillräckligt 

med bevis för att ge pengar till kvinnor istället för män, och att både män och kvinnor förefaller 

att använda pengarna på ett sätt som gynnar fattigdomsminskning. 

 

Blandade prioriteringar för forskning och uppföljning 

Under intervjuerna uttrycktes det förekomma oklara prioriteringar i utformandet av program 

inom sociala trygghetssystem då tidigare forskning inte riktigt har klargjort vilka effekter som 

sociala kontantöverföringar riktat till kvinnor eller män har, i samma randomiserade studie. Det 

argumenterades därför att kvinnor i dagsläget är särskilt utsatta och har det svårt, och om de får 

lite pengar anses de använda pengarna på allra bästa sätt. 

“Det finns inga tydliga belägg för att det skulle ge bättre resultat att ge 

pengar till kvinnor än att ge till männen, […] det finns lite olika resultat 

och studier men inga starka resultat åt något håll.” - Anna, Sida 

4.1.5. Biståndets effekt på familjeförhållanden 

Här tar vi upp hur biståndet påverkar biståndsmottagarnas familjeförhållanden, och hur en 

bristande rapportering om ämnet kan komma att påverka hur biståndsgivare väljer att prioritera 

uppföljningar. Kort beskrivs även effekterna på familjeförhållandena i Afrika, söder om Sahara.  

 

Låga prioriteringar för familjeförhållanden 

Det råder varierade intressen för vad som bör följas upp och forskas om. Familjeförhållanden 

är en av de delar som inte prioriteras då det inte rapporteras särskilt mycket om hur sociala 

kontantöverföringar riktat till kvinnor påverkar familjeförhållanden. 

En av orsakerna till att det råder en bristande empiri och uppföljning kring effekter på 

familjeförhållanden förklarade Anna är på grund av att man inte har fått några rapporter eller 

sett några tecken att program för sociala kontantöverföringar ska haft någon påverkan på 

biståndsmottagarnas familjeförhållanden.  

Trots att det inte förekommer rapporteringar kring effekterna på familjeförhållanden beskrev 

Anna att man som tjänsteman enskilt frågar biståndsmottagarkvinnor om det sker förändringar 

i hushållet eller om det förekommer diskussioner med kvinnornas partners om hur ekonomin 

bör fördelas. Det uttrycktes även att man vill prioritera om, då det finns en allmän vilja att man 

följer upp biståndsmottagarnas familjesituation för att se om det sker några positiva eller 

negativa förändringar. 

“Sen om man ser tecken eller får rapporter om att något är ett problem 

då kan vi ju upphandla en särskild utvärdering som tittar bara på den 

frågan. Men har vi inte sett något tecken fått höra några rapporter att 

det här skulle vara en stor fråga faktiskt.” – Anna, Sida 

Effekter på familjeförhållanden 

Extrem fattigdom i Afrika, söder om Sahara, skapar en stressig livssituation för människor, 

vilket kan leda till könsbaserat våld och partnervåld. Anna förklarade att genom en minskning 

av den mentala stressen, som en effekt av extrem fattigdom, leder sociala kontantöverföringar 
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generellt till bättre relationer, vilket i sin tur leda till minskat våld i hemmet. Diana förklarade 

att sociala kontantöverföringar kan på lång sikt gynna hela familjen, även männen. 

“[…] det är klart att saker ändrar sig, det blir inte linjära samhällen för 

att kvinnorna tjänar pengar. Det är en strukturell förändring när hela 

ekonomin flyttas över till kvinnorna.” – Diana, Utrikesdepartementet 

4.2. Analys 

 
Sociala trygghetssystem 
Forskningspersonerna förklarade att gender mainstreaming har blivit en viktig utgångspunkt 

inom svenskt internationellt bistånd, och även inom politiken och för implementeringen av 

Agenda 2030. Forskningspersonerna beskrev att man utifrån den feministiska utrikespolitiken 

har lyft fram ett genderfokus i biståndet, och som en del av detta valt att till största del rikta 

sociala kontantöverföringar till kvinnor i fattiga hushåll i regionen Afrika, söder om Sahara. 

Detta bekräftar Newton (2016) genom att beskriva att ett genderintegrerat program för sociala 

kontantöverföringar oftast brukar designas på ett sätt där kvinnorna blir mottagare av bidraget.  

Forskningspersonerna beskrev gender mainstreaming inom sociala trygghetssystem som ett sätt 

att främja och integrera jämställdhet utifrån anpassade genderaspekter, en beskrivning som 

även Europeiska kommissionen (2008) tar upp som en “integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv”. Under intervjuerna förklarades det även att det är vanligt att man med 

jämställdhet endast menar ett fokus på kvinnors integrering. Med detta sagt finns det program 

vars syfte är att minska fattigdomen genom att rikta biståndet till kvinnorna, som t.ex. det 

SIDA-finansierade programmet PSSN i Tanzania. 

Under intervjuerna framkom det även att ett genderfokus inom sociala kontantöverföringar har 

visat ha goda effekter för kvinnor och flickor, och att kvinnor får en större bestämmanderätt 

kring hur pengarna bör spenderas. Santos (2017) förklarar att kvinnor investerar i saker som är 

fördelaktiga för barnen i hushållen, och att kvinnor i vissa CCT-program deltar i lärtillfällen 

om nutrition, vilket kan kopplas till de goda effekter som kvinnor och flickor upplever. 

 

Utifrån tidigare studier har vi sett CCT-program där pengarna riktas till kvinnor och oftast har 

som krav för mödrar och barn att göra regelbundna besök hos läkare och krav på att barnen 

skall gå i skolan. Dessa CCT-program beskrivs ha som mål att med olika krav minska den 

extrema fattigdomen och därefter investera i människors utveckling. Dock framkom det i 

intervjuerna att dessa CCT-program inte alltid är så gynnsamma som man skulle tro, då det inte 

alltid är så lätt att följa upp dessa krav. Forskningspersonerna beskrev att dessa typer av program 

oftast förekommer i Latinamerika, där det kan ha goda effekter, men i Afrika, söder om Sahara, 

visar det sig i sårbara områden inte alltid vara enkelt att skicka barnen till skolan eller göra 

regelbundna besök hos vården då det kan finnas diverse orsaker som hindrar detta. Skulle en 

inte uppfylla dessa krav skulle en troligtvis bestraffas genom att biståndet dras in, vilket är 

något som man vill undvika.  

Forskningspersonerna och tidigare forskning verkar i överlag vara överens om att UCT-

program är fördelaktiga i det anseende att dessa program är konstadseffektiva och kräver 

mindre administration då biståndet ej behöver följas upp. UCT-programmen är även 

fördelaktiga då biståndsmottagarna själva får välja vad pengarna skall spenderas på, något som 
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forskningspersonerna och Haushofer & Shapiro (2016) anser vara viktigt för bekämpningen av 

extrem fattigdom. 

 

Under intervjuerna framkom det att man inte riktigt vet hur man ska utforma det ultimata 

programmet för sociala trygghetssystem, då förutsättningarna ser annorlunda ut i varje kontext, 

land och kultur. Man förklarade att man bör ha god kännedom om ländernas kulturella 

bakgrunder och vilken ställning kvinnorna har i samhället när man designar ett program. Med 

detta sagt visar tidigare forskning att kvinnor är särskilt utsatta att leva i extrem fattigdom, på 

grund av olika kulturella och samhälleliga skäl som inbegriper sedvänjor och strukturer som 

gynnar män överlag. Ett sådant samhälle leder i större utsträckning till begränsade ekonomiska 

möjligheter och lägre genomsnittliga löner för kvinnor (Lombe, 2014). 

 

Kvinnors empowerment 

Det svenska internationella biståndet har som fokus att öka jämställdhet i 

biståndmottagarländerna samt att stärka kvinnor och flickors empowerment (Prop. 2016/17:1) 

och allt fler program inom sociala kontantöverföringar börjar rikta sig till kvinnor i hushållen 

(Van Den Bold et al., 2013). Detta har bl.a. varit ett sätt att försöka stärka kvinnors 

empowerment (Peterman, 2016). Forskningspersonerna pratade om att det idag finns många 

definitioner av begreppet empowerment och olika metoder att mäta empowerment, vilket gör 

att det blir svårt att ha konsensus kring litteraturen som finns idag, vilket Yoong et al. (2012) 

också bekräftar. En kan inte dra generella slutsatser kring att kvinnors empowerment ökar när 

biståndet riktas till kvinnorna istället för männen. Tidigare studier visar att t.ex. målen i program 

för sociala kontantöverföringar kan komma att främst prioritera minskningen av fattigdom eller 

en ökad säkerhet, vilket kan göra att viktiga dimensioner som jämställdhet och kvinnors 

empowerment hamnar ur fokus, vilket är viktiga mål inom Agenda 2030 (Santos, 2017).  

 

Tidigare forskning har visat att kvinnors empowerment är lägre i Afrika, söder om Sahara, 

jämfört med andra regioner (Batana, 2013), samt att antalet människor som lever i extrem 

fattigdom är som högst i denna region (Världsbanken, 2017). Dessutom har man istället sett en 

ökning av extrem fattigdom i Afrika, söder om Sahara när det har skett en minskning i andra 

regioner (Asongu, 2016). Enligt Sida går ökad jämställdhet och en minskning av extrem 

fattigdom hand i hand (Sida, 2016). De globala målen fokuserar mer på dessa frågor eftersom 

man har insett från de tidigare milleniemålen att ökad jämställdhet och främjande av kvinnors 

empowerment är sätt att minska fattigdom (Renwick, 2015).  

 

Den bristande empirin och potentialen för en ökad kunskap 

Forskningspersonerna uttryckte att det i dagsläget ofta antas att resultatet av sociala 

kontantöverföringar ger bättre effekter om de riktas till kvinnor. Dock anses det inte finnas 

tillräckligt med forskning för att kunna dra sådana slutsatser. Van Den Bold et al. (2013) 

förklarar att det finns få studier som visar hur kvinnors empowerment påverkas av biståndet. 

Yoong et al. (2012) belyser även att det inte finns studier som har utforskat skillnader i effekter 

för mottagande av sociala kontantöverföringar mellan män och kvinnor. Det finns alltså ingen 

empirisk bakgrund som kan stärka att kvinnor som mottagare av sociala kontantöverföringar är 

ett bättre alternativ än män som mottagare. Detta gäller även kvinnors empowerment, att det 
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endast finns spekulationer att program riktat till kvinnor kan ha en positiv effekt på kvinnors 

maktpositioner och bestämmanderätt. Forskningspersonerna belyste dock att både män och 

kvinnor förefaller att spendera pengar på ett sätt som minskar sårbarheten för fattigdom, och att 

fattiga personer själva vet bäst vad pengar bör spenderas på för bästa möjliga utfall. 

Under intervjuerna beskrevs det av forskningspersonerna att det som skulle behövas för att fylla 

ut den bristande empirin med ny kunskap som kan hjälpa biståndsgivare i utvecklingen av 

program, är att man i en och samma randomiserade studie jämför effekterna av bistånd riktat 

till män och kvinnor. Det finns just nu inte mycket att utgå från, utan en kan endast spekulera 

kring hur ett program kan få de bästa utfallen. 

 

Biståndets effekt på familjeförhållanden 

Sedan urbaniseringen och de moderna influenserna i Afrika, söder om Sahara, har det skett 

skillnader i familjestrukturer (Amoateng et al., 2017), där man tidigare sett att familjestrukturer 

präglats av stora hushåll, låga nivåer av skilsmässor, och äktenskap i tidig ålder. Idag ser man 

att de traditionella värderingarna minskar och att det är nu finns fler barn som går i skolan än 

vad man tidigare har sett (Bigombe & Khadigala, 2003). 

I takt med att man har börjat rikta sociala kontantöverföringar till kvinnor istället för män har 

ett antagande varit att det kan förekomma negativa konsekvenser. Forskningspersonerna har 

förklarat att man inte har uppföljningar kring effekterna av sociala kontantöverföringar inom 

familjeförhållanden, då det tidigare inte har förekommit rapporter som har visat att detta skulle 

vara ett problem. Det har inte varit en prioritet att göra dessa typer av uppföljningar, och därför 

finns det en brist på empirin inom ämnet.  

Trots detta har forskningspersonerna velat se fler uppföljningar kring dessa effekter.  

Något som man har sett är dock att våld i nära relationer minskas. Forskningspersonerna 

förklarade att den stressiga situationen hos extremt fattiga minskas p.g.a. de blir mottagare av 

sociala kontantöverföringar. Forskningspersonerna ansåg att den minskade stressen generellt 

leder till bättre relationer i hushållet.  

Relationsvåld i Afrika, söder om Sahara är bland de högsta, med 65,6 % av kvinnor som har 

tidigare upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. I tidigare forskning har man sett att sociala 

kontantöverföringar kan minska konflikter som förekommer i hushåll där kvinnor är mottagare 

av biståndet (Angeles, 2012). Dock beskrev forskningspersonerna att relationsvåld kan komma 

att öka om mannens maskulinitet hotas av kvinnornas ökade inkomst, ett fenomen som även 

Angeles (2012) påstår förekomma. 
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5.   Diskussion & slutsats  
Avslutningsvis tar vi i detta kapitel upp diskussion och slutsatser kring hur extrem fattigdom 

bekämpas i Afrika, söder om Sahara i förhållande till gender mainstreaming i sociala 

trygghetssystem. Här diskuteras de kulturella faktorerna som spelar in i utformandet av 

programmen, effekterna på familjeförhållandena, vilka former av sociala kontantöverföringar 

som fungerar bäst i den afrikanska kontexten och slutligen empowerment, och hur 

biståndsvärlden förhåller sig till detta begrepp. 

5.1. Diskussion 

Hälften av alla människor som lever i extrem fattigdom befinner sig i Afrika, söder om Sahara 

(Världsbanken, 2016). Globalt sett har utvecklingen varit positiv, då den extrema fattigdomen 

i de flesta områdena har halverats, men i Afrika, söder om Sahara, har utvecklingen nästan stått 

still (Asongu, 2016). I denna region ser man även låga nivåer av kvinnors empowerment och 

bestämmanderätt, och även höga nivåer av våld i nära relationer (Buller et al., 2016). 

Övergången från de gamla milleniemålen till de nya globala målen för Agenda 2030 lyfte fram 

att det bör finnas ett större fokus på att öka jämställdheten (Renwick, 2015). 

I intervjuerna framkom det att kvinnor är särskilt utsatta för att leva i extrem fattigdom då 

kvinnor är förtryckta i större utsträckning än män. På grund av flera samhälleliga och kulturella 

faktorer teoretiserar vi som forskare att patriarkala strukturer kan vara en stor del av orsaken 

till varför kvinnor är särskilt utsatta för att leva i extrem fattigdom.  

I det svenska internationella biståndet har vi ett stort fokus på utvecklingen av sociala 

trygghetssystem. Ett sätt att minska extrem fattigdom är via sociala kontantöverföringar, något 

som oftast riktas till kvinnor. Dessa program kan vara designade för att bidra till att främja 

kvinnors och flickors utbildning, till bättre nutrition och bättre levnadsstandarder i hushållen 

(Sida, 2016; Santos, 2017). Dock framkom det i intervjuerna att trots den feministiska 

utrikespolitiken, och ett engagemang för att öka jämställdhet i fragila kontexter, är det få 

program inom sociala trygghetssystem som har ett särskilt fokus på att främja jämställdhet och 

öka kvinnors empowerment. Forskningspersonerna beskrev även att det vid utformningen av 

biståndsprogram för regionen Afrika, söder om Sahara, kan förekomma att andra frågor, som 

t.ex. frågor om säkerhet eller konflikt, får ett större fokus än frågan om jämställdhet, vilket kan 

leda till omprioriteringar i biståndet i vissa områden. Forskningspersonerna förklarade även att 

det är vanligt förekommande att ett jämställdhetsfokus likställs med sociala 

kontantöverföringar riktade till kvinnor, när det egentligen bör ske djupare genderanalyser än 

så.  

 

Enligt litteraturen och forskningspersonerna är det en självklarhet att sociala trygghetssystem 

bidrar till en minskad extrem fattigdom, men det framkommer även att en ökad jämställdhet 

går hand i hand med fattigdomsminskning (Sida, 2016). Som forskare gör vi bedömningen att 

det är viktigt att man i fragila kontexter inte bortprioriterar jämställdhetsfokuset, men istället 

ökar resurserna, så säkerhets- och konfliktfrågor kan prioriteras i samband med 

jämställdhetsfrågor. Vidare uttryckte forskningspersonerna även att det är av särskild betydelse 

att följa upp i program för sociala trygghetssystem för att se vad effekterna blir i 

familjeförhållandena och i hushållen där biståndet riktas till. Under intervjuerna teoretiserade 
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forskningspersonerna att det kan förekomma negativa effekter genom att kvinnorna kan bli 

fråntagna kontanterna av männen. Det finns även hypoteser om att kvinnors ökade inkomst kan 

avmaskulinisera männen, vilket kan leda till ökat relationsvåld (Angeles, 2012).  

 

Forskningspersonerna beskrev att den första generationen av sociala trygghetssystem, där 

sociala kontantöverföringar var det huvudsakliga instrumentet för att minska fattigdom, var 

implementerat i Latinamerika. Dessa sociala kontantöverföringar var oftast i form av CCT-

program, något som hade goda effekter på kvinnor och barn i den sydamerikanska regionen. 

Under intervjuerna beskrevs det att sociala trygghetssystem populariserades som mest under 

denna period, och blev en viktig del i kampen mot extrem fattigdom även i Afrika, söder om 

Sahara. Dock beskrev forskningspersonerna att det bör göras kontextuella analyser i varje land 

där man implementerar dessa program, då man inte kan förvänta sig att dessa program fungerar 

lika bra överallt. Ett program som fungerar i Latinamerika behöver nödvändigtvis inte fungera 

i Afrika, söder om Sahara. Utan det krävs god kännedom om de särskilda ländernas kulturer 

och samhällen, innan man väljer att designa och implementera sådana program.  

 

Kravlösa program för sociala kontantöverföringar ansåg forskningspersonerna är ett bättre 

alternativ i Afrika, söder om Sahara. Dels anses UCT-program, alltså den kravlösa 

programtypen, vara bättre då forskning visar att fattiga människor själva vet bäst vad pengar 

bör spenderas på, och dels att UCT-program är kostnadseffektiva då personal och 

administration kan bortses i områden där uppföljningar och kontroller av biståndet måste ske 

(Haushofer & Shapiro, 2016). Forskningspersonerna lyfte även fram att institutioner som 

vårdcentraler och skolor inte alltid finns tillgängliga ute i landsbygden och i byar där de extremt 

fattiga oftast befinner sig, vilket kan leda till problem då de fattiga inte alltid kan följa upp 

kraven.  

 

Gender mainstreaming i sociala trygghetssystem är ett relativt nytt koncept, då Sverige har haft 

den feministiska utrikespolitiken i endast tre år (Regeringen, 2017). I dagsläget går det inte 

riktigt att peka på vilka direkta skillnader i effekter det finns i sociala kontantöverföringar riktat 

till kvinnor eller till män (Yoong et al., 2012). Det finns lite kännedom om de kausala effekterna 

på kvinnors empowerment och på biståndsmottagarnas familjeförhållanden. Då det inte finns 

randomiserade studier som jämför effekterna av biståndet riktat till män eller kvinnor finns det 

enligt forskningspersonerna inte mycket att utgå från (Yoong et al., 2012). Detta uppfattar vi 

som forskare kan tolkas som att sociala trygghetssystem, trots att det är en omfattande 

biståndsform med stora resurser, fortfarande anses som jungfrulig mark, då man vet väldigt lite 

om effekterna. Forskningspersonerna uttryckte dock en önskan för fler uppföljningar av dessa 

program, då det finns en allmän vilja för större kunskap om biståndets direkta effekter. 

 

När frågan om kvinnors empowerment togs upp i intervjuerna var det för forskningspersonerna 

viktigt hur empowerment bör mätas. Som tidigare beskrivits finns det olika definitioner och 

begrepp av empowerment, och olika metoder för hur det bör mätas, dock finns det ännu inte 

någon internationell metod som föredras. 

Den vanligaste definitionen som används för att beskriva empowerment beskrivs av Kabeer 

(1999) som en individs övergång från att ha fråntagits eller försummats sin bestämmanderätt 
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och egenmakt, till att ha givits eller fått möjligheter att kunna få tillbaka sin bestämmanderätt 

och makt över sig själv. Denna definition har sitt fokus på individen, och är en personlig 

förändring utifrån externa faktorer som bidrar till en positiv förändring. 

Adams (2008) definition fokuserar mer på en kollektiv förändring, där en grupp individer eller 

ett samhälle som har fråntagits eller fått sin makt och bestämmanderätt försummad, går igenom 

en social förändring som sker i samhället eller i kollektivet, som leder till att individerna får, 

eller får tillbaka, bestämmanderätten. De externa faktorerna, eller den sociala ändringen som 

tas upp i båda definitionerna av begreppet empowerment (Kabeer, 1999; Adams, 2008), 

teoretiserar vi som forskare som det svenska biståndet i form av sociala kontantöverföringar. 

Om sociala kontantöverföringar till extremt fattiga människor har visat ha goda effekter på 

fattigdomsminskning (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004) teoretiserar vi även detta som en 

social förändring hos individen och i samhället som kollektiv, och gör tolkningen att denna 

förändring kan vara ett främjande för människors, särskilt kvinnors, empowerment. För att 

särskilt kunna teoretisera om kvinnors empowerment kan det vara lämpligt att ta hänsyn till 

kontextuella samhällsstrukturer, då utvecklingen för kvinnor kan se annorlunda ut beroende på 

den aktuella genusstrukturen i landet.  

 

5.2. Slutsats  

Utgångspunkten vi har haft i denna studie har varit att undersöka vilka effekter gender 

mainstreaming har i det svenska internationella biståndet, och vilken roll genderperspektivet 

har i bekämpningen av den extrema fattigdomen. Det som har framkommit är att sociala 

kontantöverföringar riktat till kvinnor kan ha positiva effekter både för kvinnorna, men också 

för hushållen som helhet. Men dessa effekter kan undergrävas av de sociala normer och 

samhällsstrukturer som kvinnor i Afrika, söder om Sahara, lever i. Det vi har sett är att dessa 

program är väldigt viktiga för extremt fattiga människor, men de positiva effekterna av dessa 

program kan reduceras ifall de inte är designade på ett sätt som främjar jämställdhet och 

kontinuerliga uppföljningar med biståndsmottagarna. Utifrån de resultat som framkommit i 

denna studie ser vi behovet av fler uppföljningar för sociala kontantöverföringar riktat till 

kvinnor, då effekterna kan se olika ut beroende på regionen och kontexten som de 

implementeras i. Vidare är detta ämne något som behöver ytterligare forskning, och som 

behöver tydligare riktlinjer för hur organisationer, biståndsgivare och länder kan mäta 

empowerment. Det krävs även ytterligare forskning för effekterna på biståndsmottagarnas 

familjeförhållanden, då det i dagsläget ser väldigt vagt ut. 

 

Utifrån den information som framkommit i denna studie anser vi som forskare att ett integrerat 

genderperspektiv i biståndet är viktigt, och att man som biståndsgivare kan på bästa sätt 

integrera gender genom att testa sig fram vid utformningen av ett biståndsprogram. 

Forskningspersonerna beskrev att genderintegrering i biståndet ofta likställs med att rikta de 

sociala kontantöverföringarna till kvinnorna. Detta kan vara ett bra alternativ, men som det även 

framgår i intervjuerna är allt kontextuellt, och att man bör anpassa utformandet av programmet 

i varje enskilt land och samhälle som biståndet bedrivs i. Därför krävs det god kännedom om 

länderna och kulturerna man arbetar i för att kunna få bästa möjliga utfall. 

Vi anser att uppbyggnaden av sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, är väldigt 

viktigt i grunden för det sociala skyddsnät och den välfärd som krävs för samhällets välmående. 



 26 

Denna jungfruliga mark som anses finnas i sociala trygghetssystem i regionen söder om Sahara, 

går att jämföra med hur välfärden såg ut i Sverige i dess tidiga faser. Som forskare i denna 

studie och studenter inom socialt arbete anser vi att detta ämne är av särskild betydelse för 

socionomer idag, då arbetet för en hållbar välfärd är lika viktig i Afrika, söder om Sahara, som 

den är i Sverige. Som socionom i Sverige bör man inte enbart begränsa sin kunskap och sina 

ambitioner för en bättre välfärd inom landets gränser. 

Vi ser en ljus framtid för biståndsmottagarländer, och kopplat till Agenda 2030 och de globala 

målen för minskad fattigdom, ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet, ligger ett stort fokus 

på bistånd i form av sociala kontantöverföringar. Ju längre tid som går, desto mer kan 

biståndsgivare testa sig fram och lära sig av implementerade program och av ny forskning, om 

hur framtida biståndsprogram kan designas på bästa sätt för att bekämpa den extrema 

fattigdomen. 
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 7.   Bilagor  

7.1. Bilaga 1 – Kodningstabell 

SCT = Social Cash Transfers, sociala kontantöverföringar. 
UCT = Unconditional Cash Transfers, kravlöst program för sociala kontantöverföringar. 
CCT = Conditional Cash Transfers, program för sociala kontantöverföringar med särskilda krav. 

 

Koder Underkategorier Huvudkategorier 

 
SCT ofta riktat till kvinnor 

men inte alltid 

genderintegrerat 

Sociala 

trygghetssystem 

Jämställdhet ska genomsyras i allt 

svenskt bistånd 

  

Viktigt att analysera hur biståndet 

påverkar könsroller 

  

 
Effekter av sociala 

kontantöverföringar riktat 

till kvinnor 

 

SCT minskar kvinnors 

ekonomiska utsatthet 

  

SCT ökar kvinnors 

beslutsfattande i samhället 

  

Genderintegrerat bistånd har 

positiv effekt på kvinnors 

utbildning 

  

 
Design, mål och 

uppföljning av program för 

sociala kontantöverföringar 

 

SCT-program bör designas 

gynnsamt för kvinnor 

  

Viktigt att följa upp resultat med 

kvinnor för att se hur det fungerar 

  

Rädsla kring konsekvenser mot 

kvinnor av SCT, men finns ej 

tillräckligt med bevis 
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Sällan som kvinnors 

empowerment är ett mål inom 

SCT-program 

  

Osäkert om kvinnor får behålla 

pengarna 

  

UCT föredras mer än CCT 
  

 
Konstruktionen av 

genderintegrerade program 

 

Gender mainstreaming ska främja 

jämlika resultat mellan män och 

kvinnor 

  

Gender mainstreaming handlar 

om att fånga upp genderaspekter i 

uppbyggnaden av sociala 

trygghetssystem 

  

 
Ha kultur i åtanke när man 

analyserar utifrån 

jämställdhetsperspektiv 

 

Man bör vara medveten om 

biståndsmottagarländernas kultur 

och designa programmet därefter 

  

Blandade effekter av SCT 

beroende på kultur 

  

SCT program ser likadana ut trots 

olika regioner 

  

Förutsättningarna ser olika ut 

beroende på kontext, kultur och 

program 

  

Genderaspekter olika viktiga 

beroende på kontext 

  

 
Uppmärksamma 

könsbaserat våld i biståndet 

Kvinnors 

empowerment 

Kvinnor särskilt utsatta för våld 

och förtryck 
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Våld i hemmet minskas av SCT 
  

Genderintegrerade SCT-program 

kan öka konflikter i hemmet 

  

Man bör jobba med könsbaserat 

våld i uppbyggnaden av sociala 

trygghetssystem 

  

 
Kvinnors frihet att kunna 

välja 

 

SCT gör kvinnor tryggare att 

lämna destruktiva förhållanden 

  

SCT förändrar ej strukturella 

gendernormer 

  

SCT skapar ändringar i 

maktförhållanden 

  

 
Skiljaktiga meningar om 

empowerment 

 

Empowerment ska främja 

möjligheter för kvinnors 

egenmakt 

  

Det förekommer vaga mätningar 

av empowerment 

  

Olika tolkningar av empowerment 
  

Önskan om bättre sätt att mäta 

empowerment 

  

 
Vilja för ytterligare 

forskning om SCT 

Den bristande empirin 

och potentialen för en 

ökad kunskap 

Forska om varför rikta SCT till 

enbart kvinnor, då både män och 

kvinnor spenderar pengar 

gynnsamt 

  

Vilja att enklare kunna mäta 

skillnader av SCT effekter 
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Blandade prioriteringar för 

forskning och uppföljning 

 

Organisationer och forskare vill 

oftast göra studier baserade på 

resultat i program 

  

Blandade resultat av effekter i 

SCT-program till kvinnor och 

män skapar oklara prioriteringar 

  

 
Låga prioriteringar för 

familjeförhållanden 

Biståndets effekt på 

familjeförhållanden 

Rapporteras för lite om 

familjestrukturändringar som en 

effekt av SCT 

  

Finns inga tecken att effekt på 

familjeförhållanden är en stor 

fråga 

  

 
Effekter på 

familjeförhållanden 

 

SCT till kvinnor gynnar hela 

familjen i det långa loppet 

  

Minskad stress av extrem 

fattigdom leder generellt till 

bättre relationer inom familjen 
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7.2. Bilaga 2 - Interview guide 

 

General questions 

• What is your current role in the organization?  

• How long have you been working in your current workplace?  

• Have you had any other roles within the organization?  

• What have you previously worked with?  

 

Gender mainstreaming in social security systems 

• What is the definition of gender mainstreaming? 

• What is your view of gender mainstreaming in social protection systems?  

• How does your organization work with gender mainstreaming in social protection 

systems? 

• What are the conditions for working with gender mainstreaming in social protection 

systems?  

• What is your vision of your work on gender mainstreaming in social protection systems?  

• Is there any problem in implementing gender mainstreaming in social protection systems? 

If so, how?  

 

Beneficiaries' family structure  

• How are family structures affected by households where the woman is the recipient of 

social cash transfers?  

• What are the effects of having the woman as a recipient of aid?  

 

Women's empowerment  

• Is women's empowerment a specific goal within the work of gender mainstreaming in 

your organization?  

• How is women's empowerment specifically influenced in social protection systems based 

on gender-based development aid?  

 

Culture  

• Can a collision occur between different cultures when Sweden implements gender-based 

international aid in aid recipient countries?  

 

Concluding questions  

• Is there anything else that should be addressed regarding the effects of Swedish gender-

based international aid?  

• Are there any important questions that we have forgotten to address in this interview that 

you would like to add? 
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7.3. Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Allmänna frågor 

• Vilken är din nuvarande roll på organisationen? 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Har du haft några andra roller inom organisationen?  

• Vad har du tidigare arbetat med? 

 

Gender mainstreaming i sociala trygghetssystem 

• Vad är er definition av gender mainstreaming? 

• Vad är er syn på gender mainstreaming i sociala trygghetssystem? 

• Hur arbetar er organisation med gender mainstreaming i sociala trygghetssystem? 

• Vad är förutsättningarna för att arbeta med gender mainstreaming i sociala 

trygghetssystem? 

• Vad är er vision med ert arbete med gender mainstreaming i sociala trygghetssystem?  

• Kan det uppstå problematik i implementeringen av gender mainstreaming i sociala 

trygghetssystem? I så fall, hur? 

 

Biståndsmottagarnas familjestruktur 

• Hur påverkas familjestrukturer i hushåll där kvinnan är mottagaren för sociala 

kontantöverföringar? 

• Vad är effekterna med att ha kvinnan som mottagare för biståndet? 

 

Kvinnors empowerment 

• Är kvinnors empowerment ett mål för gender mainstreaming i er organisation?  

• Hur påverkas kvinnors empowerment specifikt inom sociala trygghetssystem utifrån det 

genderbaserade utvecklingsbiståndet? 

 

Kultur 

• Kan det uppstå en kollision mellan olika kulturer när Sverige utför det genderbaserade 

biståndet i biståndsmottagarländer? 

 

Avslutande frågor 

• Finns det något ytterligare som bör tas upp gällande effekterna av det svenska 

genderbaserade internationella biståndet? 

• Finns det någon viktig punkt som vi har glömt ta upp i denna intervju som du skulle vilja 

tillägga? 

  



 38 

 

7.4. Bilaga 4 - Interview invitation 

 

 
 

To whom it may concern,  

 

 

We are two students at the Institution of Science in Social Work at Umea University, Sweden, 

that are conducting a study on gender mainstreaming in Swedish international aid, and what 

impact it has on women, family structures and extremely poor households in aid recipient 

countries within the framework of social protection systems.  

You have been asked to participate in our study. We will conduct a qualitative study focusing 

on interviews as part of the data collection.  

It is possible for you to be anonymous in the study if you wish. Participation in the study is 

completely voluntary and you can choose to cancel your participation at any time during the 

interview.  

The thesis work and the collected data will be saved, and a completed version may be 

published at the DiVA - Digital Scientific Archive. Before the thesis work is published on 

DiVA, you may be able to read through and approve of your part of our study.  

 

 

Contact information  

Charles Jeganeh  

Social Work Student  

Tel: +46704 XXX XXX  

Email: charles.jeganeh@gmail.com 

 

Antonio Bracamonte  

Social Work Student  

Tel: +46738 XXX XXX 

Email: antenate@gmail.com  

 

October 12th, 2017, Umeå.  

Date & Location 

  

mailto:charles.jeganeh@gmail.com
mailto:antenate@gmail.com
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7.5. Bilaga 5 – Intervjuinbjudan 

 

 
 

Till den det berör, 

 

 

Vi är två socionomstudenter vid Umeå universitet som genomför en studie om gender 

mainstreaming inom svenskt internationellt bistånd, och vilken påverkan det har på kvinnor, 

familjestrukturer och extremt fattiga hushåll i biståndsmottagarländer inom ramen för sociala 

trygghetssystem. 

Du har tillfrågats att delta i vår studie. Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med 

fokus på intervjuer som en del av datainsamlingen.  

Önskar ni vara anonyma i studien är detta möjligt. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

ni kan när som helst under samtalets gång välja att avbryta ert deltagande.  

Examensarbetet och insamlade data kommer sparas och en färdigställd version kan komma att 

publiceras på DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Innan examensarbetet publiceras på 

DiVA finns det möjlighet för dig att läsa igenom och godkänna er del i studien. 

 

 

Kontaktinformation 

Charles Jeganeh 

Socionomstudent 

Tel: 0704 XXX XXX 

E-post: charles.jeganeh@gmail.com 

 

Antonio Bracamonte 

Socionomstudent 

Tel: 0738 XXX XXX 

E-post: antenate@gmail.com 

 

12 oktober 2017, Umeå. 

Datum & ort 

mailto:charles.jeganeh@gmail.com
mailto:antenate@gmail.com
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