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SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM OCH DERAS  
EFFEKTER PÅ JÄMSTÄLLDHET

De flesta sociala trygghetsprogram stärker könsroller och normer genom att huvudsakligen rikta sig 

till kvinnor. Detta baserat på antaganden om att kvinnor är mer benägna att använda pengar till förmån 

för hela hushållet. 

Några sociala trygghetsprogram har gjort en ansats att avlasta kvinnor genom att  via staten erbjuda 

bidrag till barnomsorg, men inget program har uppmuntrat män att engagera sig i omsorgsarbetet. Inget 

program har heller brutit ner schablonbilden av omsorgsgivaren som kvinna. 

Några få sociala trygghetsprogram har inkluderat transformerande element, såsom grupper för män 

och kvinnor vilka tar sig an större frågor kring gemensamt beslutsfattande, hushållsekonomi och 

fördelningen av hushållsarbete. 

Sociala trygghetssystem lyfts i Agenda 2030 fram 

som ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Olika 

former av sociala trygghetsprogram, som exempelvis 

kontantbidrag, matransoner eller arbetsmarknadspro-

gram har snabbt blivit hörnstenar i både nationella 

strategier för fattigdomsminskning och i internationella 

utvecklingsprogram.  

Djupgående analyser av könsrelationer har normalt inte 

varit en del av utformningen av sociala trygghetssystem. 

Enligt studiens författare så kan ett könstransformerande 

förhållningssätt, vilket inkluderar ett fokus på maskulin-

iteter, öka förståelsen för den underliggande dynamik 

som finns i hushållen. Denna dynamik påverkar resultaten 

av programmen, och ett könstransformerande förhållnings- 

sätt kan ha en positiv inverkan på jämställdheten. 
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RAPPORTFÖRFATTARNA

Denna litteraturöversikt tittar på hur sociala trygghetssystem skulle kunna integrera 
ett könstransformerande perspektiv, inklusive en analys av maskuliniteter och 
maktförhållanden, med syftet att göra systemen mer effektiva och hållbara.
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