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Sammanfattning 

Det här är en kvalitativ studie om internationella biståndsinsatser i form av sociala trygghetssystem 
med fokus på kontantstöd i Tanzania. Studien syftar till att undersöka om sociala trygghetssystem i 
den här bemärkelsen är rätt verktyg för att bekämpa extrem  fattigdom ur ett långsiktigt perspektiv, 
samt hur svenska biståndsorganisationer bidrar till uppbyggnad av sociala trygghetssystem i 
Tanzania. Studien utgår från relevant litteratur, intervjuer och referenser till andra sociala 
trygghetssystem. Sammanlagt genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med informanter 
från svenska biståndsorganisationer samt en forskare som är verksam vid ett svenskt universitet. En 
viktig teoretisk utgångspunkt i studien är Social Progress Index (SPI) som är ett verktyg för att mäta 
länders välmående. Av resultatet framgår att sociala trygghetssystem är ett effektivt och enkelt sätt 
att lyfta människor ur fattigdom. Detta ställs i kontrast till problematiken kring bistånd och sociala 
trygghetssystem som endast en kortsiktig lösning. Resultatet visar också vikten av kontextualisering 
i biståndsinsatser och Sveriges viktiga roll i den internationella biståndsdebatten.  

 

!  ♥ !2 39



Abstract 

This qualitative study is about social security system as a form of international aid, with focus on 
cash transfers in Tanzania. The study aims to examine social security systems as the right tool to 
fight poverty in the long term. It also aims to analyze how Swedish international aid organisations 
contributes to the establishment of social security systems in Tanzania. The study is based on 
literature of relevance, interviews and other existing social security systems. In this study a total of 
eight semi structured interviews were conducted with representatives from various Swedish 
international aid organisations, as well as a scientist operating at a university in Sweden. The 
theoretical framework in this study includes Social Progress Index as a tool to measure and analyze 
the well being of a country. The main findings in this study showed that social security systems in 
form of cash in hand is a simple and effective way to get people out of poverty. The results also 
include problems with international aid and the absence of a long term solution in fighting poverty. 
The main findings in this study contributes to a greater understanding of the importance of 
contextualization regarding social security systems. It also shows that Sweden as a welfare nation 
has an important role in international discussions concerning social protection.  
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Förord  

Vi vill tacka vår handledare Ove Grape på institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet för 
den hjälp och vägledning han bidragit med. Vi vill också tacka nära och kära för stöd och 
motivation. Framför allt vill vi tacka våra informanter som ställt upp på intervjuer, bidragit med sin 
expertis och inspirerat oss. Ni är anledningen till att den här studien var möjlig att genomföra!  

Tack! ♥ 

Julia Fagerhem         Marina Kranjec  

”Jag trodde jag var fattig. 
Då sa man till mig att jag inte var fattig, 
jag var behövande. 

Sedan sa man till mig att det var hämmande 
att tänka på mig själv som behövande, 
jag var förtryckt. 

Sedan sa man till mig att förtryckt gav en 
felaktig föreställning. Jag var underprivilegierad. 

Sedan sa man till mig att underprivilegierad 
var överdrivet, jag var missgynnad. 

Jag har fortfarande inte en spänn. 
men jag har ett stort ordförråd.” 

Okänd författare 
Översättning från engelska: G Haggren 
(Verdani, 2010, s. 3) 
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1. Inledning 
För 100 år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder, idag är det en av världens främsta 
välfärdsstater och står som inspiration till uppbyggnaden av välfärdssystem runt om i världen 
(Swärd & Engelmark, 2012). Sverige har tidigare tenderat att glömma sin egna historia och när den 
internationella utvecklingsdebatten uppmärksammat sociala trygghetssystem har Sverige inte 
deltagit aktivt (Svenska kyrkan, 2011). Sociala trygghetssystem innebär ett system med olika 
aktörer som tillsammans säkrar social trygghet för befolkningen, exempelvis genom ekonomiskt 
kontantstöd (Verdani, 2010). I Sverige kan detta jämföras med välfärdssystemet inom vilket aktörer 
som socialtjänsten och Försäkringskassan verkar. På senare år har Sverige intagit en mer aktiv roll i 
den internationella debatten och har idag en strategi för biståndsinsatser där sociala trygghetssystem 
är en viktig del i många landstrategier, bland annat Tanzania (Sida, 2015b). 

Tanzania har under flera årtionden mottagit bistånd från internationella organisationer och stater, 
men präglas fortfarande  av social orättvisa och extrem fattigdom. I Tanzania lever mer än var femte 
tanzanier i fattigdom, hälften av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och vart tjugonde barn 
dör under sitt första levnadsår (Hansson, 2016). Tanzania har sedan år 2005 arbetat med 
uppbyggnad av statliga sociala trygghetssystem (Ministry of Finance and Economic Affairs, 2010). 
Sociala trygghetssystem är ett effektivt sätt att lyfta människor ur fattigdom och har visat sig ha en 
positiv inverkan på samhället. Bland annat har implementeringen av universella pensioner visat sig 
vara viktiga för ett lands utveckling (Barrientos, 2014). 

Men har fattiga länder råd med uppbyggnad och finansiering av sociala trygghetssystem? Och är det 
en långsiktig lösning för bekämpning av extrem fattigdom?  
 
Denna studie diskuterar huruvida biståndsinsatser i form av sociala trygghetssystem används som 
ett verktyg för att bekämpa extrem fattigdom i Tanzania. Studien utgår från en problemformulering 
som kommer att undersökas utifrån en teoretisk utgångspunkt. Studiens disposition följs därefter av 
metod och metodkritik för att sedan utmynna i resultat, analys, slutsats och diskussion. Tillsammans 
med avslutande anmärkningarna lägger författarna fram förslag till fortsatt forskning inom området. 

2. Problemformulering & syfte 
Denna studie ämnar att undersöka på vilket sätt sociala trygghetssystem motverkar fattigdom och 
bidrar till en långsiktig förändring i Tanzania. Studien kommer även att söka besvara följande två 
frågeställningar: Hur bidrar svenska biståndsorganisationer till uppbyggnaden av sociala 
trygghetssystem i Tanzania? På vilket sätt är Productive Social Safety Net (PSSN) en långsiktig 
lösning för att motverka extrem fattigdom i Tanzania?  
 
Studiens syfte och frågeställningar har formulerats med anledning av dess aktualitet i dagens 
samhälle och inom det sociala arbetet. Med anledning av globaliseringen stannar sociala problem 
inte längre inom ett lands nationsgränser, utan blir allt mer internationella. Detta behöver inte 
nödvändigtvis betyda att socialarbetare på socialtjänsten i Sverige måste ha kunskap om sociala 
problem i Tanzania för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Vad det innebär är vikten av 
socialarbetarens roll på den internationella arbetsmarknaden där sociala problem som exempelvis 
fattigdom är ett problem som berör och tillhör alla länder i världen.  

Den här studien kommer att fokusera på Tanzania som länge har varit ett av Sveriges främsta 
samarbetsländer och är ett land där uppbyggnad av sociala trygghetssystem är i full gång. Sverige 
som biståndsnation har en viktig roll i finansiering till och dialog om sociala trygghetssystem. 
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3. Forskningsmetodik  
I det här avsnittet presenteras initialt val av metod. Därefter kommer en redogörelse av 
tillvägagångssätt vid datainsamling och genomförandet av studien. Avsnittet kommer även beröra 
forskningsetik för att därefter redogöra för databearbetningsprocessen. Avslutningsvis presenteras 
en kritisk granskning av forskningsmetodiken.   

3.1 Kvalitativ metod 
Valet av forskningsmetod beror på vad man vill ha svar på i sin forskning. För att på bästa sätt 
besvara den här studiens frågeställningar föll valet därför på kvalitativ metod. Inom kvalitativ 
forskning strävar forskaren efter att skapa en djupare förståelse av företeelsen som studeras (Holme 
& Solvang, 1997), och att studera företeelsen utifrån ett helhetsperspektiv (NE, 2016b). Då syftet 
med den här studien är att undersöka på vilket sätt sociala trygghetssystem motverkar fattigdom och 
bidrar till en långsiktig förändring i Tanzania är det relevant att utgå från ett helhetsperspektiv.  
Kvalitativ forskning kännetecknas av en närhet till forskningspersonen. Holme och Solvang (1997) 
nämner fyra principer som forskaren bör ta sig an vid kvalitativ forskning. En av dessa principer 
benämner vikten av en social och fysisk närhet till forskningspersonerna. Vid genomförandet av 
kvalitativa intervjuer är det därför viktigt att möta personen ansikte mot ansikte. Detta är en av 
många anledningar till att val av datainsamling föll på intervjuer. Inom kvalitativ forskning finns det 
två huvudsakliga typer av intervjuer, ostrukturerad samt semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). 
En semistrukturerad intervjuguide består av en uppsättning öppna frågor, ett så kallat frågeschema. 
När intervjuguiden präglas av öppna frågeställningar lämnas utrymme för forskningspersonen att 
lyfta och diskutera det de finner mest relevant (Bryman, 2011). Anledningen till varför val av 
intervjutyp föll på semistrukturerade intervjuer och inte ostrukturerade intervjuer är strävan efter att 
besvara studiens frågeställningar. Ostrukturerade intervjuer präglas av en uppsättning mer allmänna 
frågeställningar som oftast ställs på ett mer informellt sätt (Bryman, 2011). 

3.1.1 Urval 
Vid val av urvalsmetod är det relevant att se till studiens population och utifrån denna bilda en lista 
över alla forskningspersoner i populationen  (Holme & Solvang, 1997). En population inkluderar 
samtliga enheter som forskaren gör sitt urval ifrån och kan exempelvis innebära städer eller 
bostadsområden (Bryman, 2011). På grund av att sociala trygghetssystem i andra länder inte än 
blivit särskilt uppmärksammade i Sverige uppstod problematik med att operationalisera 
populationen och utforma en urvalsram. Genom användning av få redan existerande kontakter inom 
svenska organisationer som på något sätt arbetar med internationellt bistånd startades därför ett så 
kallat kedjeurval. I studier där forskaren stöter på svårigheter med att definiera populationen och där 
det inte finns en tillgänglig urvalsram är ett så kallat kedjeurval den enda genomförbara 
urvalsmetoden. Ett kedjeurval är en typ av bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) innebär 
en urvalsprocess där forskaren initialt ser till att ”...få kontakt med ett mindre antal människor som 
är relevanta för undersökningens tema och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 
respondenter” (Bryman, 2011, s. 197). Kedjeurval är ett sätt att stärka studiens tillförlitlighet. 
Forskningspersoner i den här studien representerar Sida, Svenska kyrkan, SIANI, Forum Syd, We 
Effect samt forskare vid Mittuniversitetet i Östersund. Dessa är väletablerade organisationer som 
genomsyras av transparens och som representerar det svenska biståndet i Tanzania, två faktum som 
stärker studiens pålitlighet. Pålitlighet är kvalitativa studiers motsvarighet till reliabilitet och syftar 
till att delge sanningsenlig information i studien (Bryman, 2011). 

Initialt kontaktades den organisation som står för majoriteten av arbetet med sociala 
trygghetssystem och bistånd till just sociala trygghetssystem i Tanzania. Kontakten vid denna 
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organisation hänvisade till högre uppsatt person inom samma organisation som innehar mer 
kunskap om sociala trygghetssystem och som ville medverka i studien. Denna person hänvisade i 
sin tur till två personer som var relevanta ur ett populationsperspektiv och som tillfrågades om 
medverkan i studien och tackade ja. Parallellt med ett nätverkande inom ovanstående organisation 
kontaktades ännu en stor aktör inom studiens område, samt ett flertal andra organisationer som även 
dem är viktiga aktörer inom området. Dessa kontakter hänvisade vidare till relevanta personer inom 
området med mer relevans för medverkan i studien. Genom att till en början använda redan 
existerande kontakter utformades en relevant population successivt. 

Det var framför allt ett kedjeurval som användes under urvalsprocessen. Däremot är det 
nätverkandet med en forskningsperson som skiljer sig åt från resterande. Tack vare en tidigare kurs 
under socionomutbildningen vid Umeå universitet där den primära uppgiften var att analysera en 
redan existerande avhandling inom området socialt arbete, väcktes ett intresse av att kontakta 
forskaren bakom avhandlingen med förfrågan om en medverkan i den här studien. Detta med 
anledning av att forskaren dedicerat sin avhandling till ett ämne som på många sätt är relevant för 
den här studien om sociala trygghetssystem. Att få möjlighet att intervjua den här forskaren som 
inte tillhör eller representerar någon svensk biståndsorganisation sågs som en fördel och ett tillfälle 
att bidra med ett nytt perspektiv till studien. Denna typ av urval kan liknas vid ett så kallat 
målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett strategiskt urval och används i syfte att nå en 
population bestående av forskningspersoner som är mest relevanta för att besvara studiens 
frågeställningar (Bryman, 2011). 

3.1.2 Genomförande 
Samtliga forskningspersoner har kontaktas via e-post. I meddelandet har ett informationsbrev 
bifogats. Informationsbrevet innehåller information om studiens syfte, forskningspersonernas 
rättigheter vid medverkande samt vart studien kommer att publiceras. Sammanlagt genomfördes 
åtta intervjuer. Två av intervjuerna utfördes på forskningspersonernas respektive arbetsplats. Två 
intervjuer utfördes på en allmän plats. Två intervjuer utfördes via Skype och ytterligare en intervju 
utfördes via e-post. Den sista intervjun genomfördes via telefon. Intervjuernas längd har varierat 
beroende på forskningspersonernas möjlighet att närvara vid intervjun och svarens relevans. En 
genomsnittlig tid på intervjuerna är mellan 40-50 minuter per intervju. Under den första delen av 
intervjun gjordes en kortare presentation med information om studien utifrån det redan medskickade 
informationsbrevet.  

Samtliga intervjuer utgick från en intervjuguide med noggrant formulerade och öppna 
frågeställningar i enlighet med vad som karaktäriserar en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). 
Intervjuguiden inleddes med frågor relaterade till forskningspersonernas bakgrund. Därefter ställdes 
frågor enligt tre teman: sociala trygghetssystem, organisationens arbete samt samarbetsländer. Inom 
varje tema gavs forskningspersonerna utrymme att själva utveckla sina svar.  

3.1.3 Forskningsetik 
Inom den vetenskapliga forskningen är de viktigt att se till de etiska principerna. Vetenskapsrådet 
(2002) har tagit fram fyra grundläggande principer inom den svenska forskningen. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
För att forskningen ska följa de grundläggande principerna ska forskningen inte skada någon, 
forskningspersonerna ska ges möjlighet att vara anonyma och forskningen ska vara öppen och 
transparent för forskningspersonerna och allmänheten (Svensson & Starring et red., 1996).  
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Under studiens första del skickades ett informationsbrev ut. Informationsbrevet skapar förutsättning 
för att informationskravet och samtyckeskravet efterföljs (Bryman, 2011). I informationsbrevet 
delges forskningspersonerna att avklarad studie kommer att publiceras på den offentliga portalen 
DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. Vidare informeras forskningspersonerna om att eventuellt 
medtagna citat kommer att återkopplas via e-post för godkännande. Detta för att uppfylla 
nyttjandekravet. För att uppnå konfidentialitetskravet har forskningspersonernas namn och svar 
förvarats med största möjliga försiktighet på forskarnas datorer.  

Som forskare är det viktigt att förhålla sig forskningsetiskt under hela forskningsprocessen. Detta 
för att öka studiens trovärdighet (Kalman & Lövgren, 2012). Under intervjun tillfrågades 
forskningspersonerna om godkännande avseende användning av deras namn i studien och 
inspelning av intervjun.  

3.2 Databearbetning 
3.2.1 Transkribering 
Samtliga intervjuer som genomfördes via samtal har spelats in för transkribering och analys. Genom 
att spela in samtal skapas förutsättning för en objektiv intervjuanalys (Bryman, 2011). Intervjuerna 
spelades in via dator för bästa möjliga ljudkvalitet och för att på så sätt kunna underlätta för 
transkribering. Transkriberingen skrevs enligt en enhetlig transkriptionsmall framtagen av forskare 
vid institutionen för socialt arbete vid Umeås universitet och är ett tillvägagångssätt som forskare 
använder för att minnas det som behandlats under intervjutillfället. Denna underlättar analysen och 
skapar möjlighet till en gemensam kodning för forskarna (Bryman, 2011).  

3.2.2 Dataanalysmetod 
Analysprocessen präglas av det som karaktäriserar innehållsanalys, det tillvägagångssätt som är 
vanligast i kvalitativa analyser. Innehållsanalys innebär att insamlat data analyseras för att därefter 
kodas, kategoriseras och tematiseras. Kodning innebär att meningsbärande enheter i datan lyfts ut 
och namnges. Utifrån dessa koder formas sedan relevanta kategorier som utmynnar i teman 
(Bryman, 2011). Sammanlagt har fyra teman tagits fram: sociala trygghetssystem, svenskt bistånd, 
Tanzania och effekter. En underkategori till sociala trygghetssystem har tagits fram för att 
tydliggöra redovisning av empirin. Underkategorier tillhör huvudkategorin ”sociala 
trygghetssystem” och är döpt till ”ekonomi och bistånd”. Kategorierna har tagits fram främst utifrån 
gemensamma faktorer i de olika intervjuerna, men också i syfte att kunna besvara studiens 
frågeställningar (Bilaga 4).  

Vid redogörelse av data under empiri- och analysavsnittet har varje forskningsperson döpts till en 
bokstav. Detta för att forskningspersonerna ska vara anonyma och de etiska principerna efterföljas 
(Bryman, 2011).  

3.3 Metodkritik 
Validitet och reliabilitet har inte samma relevans i kvalitativa studier, som i kvantitativa. Syftet med 
kvalitativa studier är att skapa bättre förståelse för det område som forskas inom. Holme & Solvang 
(1997) förklarar att man i kvalitativa studier strävar efter ”...ett djupgående studium av personers 
upplevelser och medvetenhet av sig själv” (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Då vissa forskare anser 
att kvalitativa studier inte ska bedömas utifrån validitet och reliabilitet har alternativa 
bedömningsverktyg tagits fram: trovärdighet och äkthet. Trovärdighet inkluderar fyra delkriterier 
som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Varje 
delkriterium har en motsvarighet inom kvantitativ forskning. Äkthet består i sin tur av fem 
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delkriterier som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet: rättvis bild, ontologisk 
autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). 
Det här avsnittet består av en kritisk granskning av studiens alla delar och kommer där det är 
möjligt att utgå från bedömningsverktygen trovärdighet och äkthet. Avsnittet kommer att behandla 
studiens urval, genomförande, forskningsetik, databearbetning, analysmetod samt litteratursökning.  

I urvalet har valet av forskningspersoner tvingat till en variation i genomförandet av intervjuer. Då 
en forskningsperson inte hade möjlighet att närvara vid en intervju skickades den sammanställda 
intervjuguiden ut till forskningspersonen via e-post. Detta är något som riskerar att påverka studiens 
äkthet, i synnerhet kriteriet rättvis bild. För att uppfylla detta kriterium måste studien ge en 
tillräckligt sann bild av forskningspersonernas verklighet (Bryman, 2011). Genom att använda sig 
av e-post som intervjumetod ges inte forskningspersonen möjlighet att förklara och vidareutveckla 
svar på ställda frågor, något som i sin tur kan resultera i att forskningspersonens svar tolkas 
felaktigt. Då kommunikation sker på fler sätt än med sagda ord kan intervjuer utan personlig 
kontakt även bli svårare att analysera. De andra intervjuer som gjorts i personlig kontakt med 
forskningspersonerna har skapat en viss fysisk närhet. Denna närkontakt har i sin tur skapat en 
ömsesidig tillit mellan forskningsperson och forskare, något som i samma mån inte varit möjligt i e-
post- och Skype-kontakt (Holme & Solvang, 1997). Å andra sidan är inte intervjuer som sker i 
personlig kontakt helt problemfria. Bland annat kan forskarens eller forskningspersonernas 
upplevelser och tankar påverka hur olika situationer och företeelser uppfattas (Holme & Solvang, 
1997). Under de intervjuer som genomfördes var forskningspersonerna engagerade och 
intresserade, men relativt nya inom området. Detta kan ha påverkat innehållet i intervjun och 
därmed den data som står till grund för studien.  

Vidare kan det relativt ensidiga urvalet påverka studiens äkthet då studien inte inkluderar ett 
mångfaldigt perspektiv. Å andra sidan har dessa personer haft både stora och små roller i olika 
biståndsorganisationer vilket ändå ger studiens forskningsområde en rättvis bild. Holme & Solvang 
(1997) skriver att ett bekvämlighetsurval oftast inte är representativa för hela populationen och 
tenderar att leda till missvisande slutsatser. Då denna studie syftar till att undersöka det svenska 
biståndet är ett bekvämlighetsurval att föredra eftersom forskningsområdet är nytt, och 
forskningspersoner med rätt kunskap relativt få. Däremot är det här ett forskningsområde som växer 
och berör allt fler personer och organisationer. En ständig förändring i populationen innebär att ett 
nytt bekvämlighetsurval inom en snar framtid inte per automatik skulle innebära att urvalet blir 
samma som i den här studien. Kvalitativa studier tenderar vara beroende av kontexten och blir 
därför svåra att generalisera (Bryman, 2011).  Vidare skriver Bryman (2011) om möjlighet att styrka 
och konfirmera kvalitativ forskning. Då kvalitativa studier tenderar att inte vara fullständigt 
objektiva måste forskaren styrka det faktum att hen inte aktivt inkluderat ett ensidigt perspektiv i 
studien. Med detta i åtanke uppstår problematik då fyra av forskningspersonerna i studien 
representerar liknande perspektiv inom området. Alla forskningspersoner i studien arbetar direkt 
eller indirekt under den svenska regeringen. Detta riskerar att påverka möjligheten att styrka och 
konfirmera studien, och vidare studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011).  

För att uppnå äkthet i en studie är det viktigt att forskaren förmedlar en rättvis bild av 
forskningspersonernas verklighet (Bryman, 2011). Denna studie har inte inkluderat den tanzaniska 
befolkningen eller beslutsfattare i Tanzania, vilket utgör en brist i studiens äkthet. Detta kan även 
påverka studiens trovärdighet då studien inte förmedlar en varierad bild.  
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Vad gäller uppbyggnad av en intervjuguide finns det risk att forskarnas egna fördomar och 
föreställningar påverkar objektiviteten. Det är viktigt att vara medveten om och kritisk till dessa 
risker för att reducera dem (Holme & Solvang, 1997). En annan viktig del i kvalitativa intervjuer är 
att intervjun liknas vid ett vanligt samtal och att forskaren utövar så lite styrning som det är möjligt. 
I och med att intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär och forskningspersonerna i allra 
högsta grad visat engagemang har intervjuerna kunnat liknas vid samtal (Bryman, 2011).  

Vad gäller databearbetning har intervjuerna emellertid varit problematiskt. Personlig kontakt med en 
av forskningspersonerna resulterade i en dålig ljudupptagning på grund av att den valda miljön var 
stökig. Vid en av Skype-intervjuerna saknades en bra internetuppkoppling, något som påverkade 
upptagningen av ljudet. Sämre kvalité på ljudinspelningar har i sin tur påverkat 
transkriberingsprocessen. Misstag i transkriberingen kan bero på många faktorer varav en vanlig 
faktor är att man hör fel. Risken med att höra fel vid transkribering ökar avsevärt om 
ljudinspelningar är av sämre kvalité (Bryman, 2011). I Bryman (2011) lyfts klassiska exempel på 
transkriberingar som blivit fel och budskapet är tydligt, viktig information kan gå förlorad även om 
brister i ljudinspelningen enbart påverkar en kortare sekvens. 

Studiens datamaterial har analyserats utifrån en metod vid namn innehållsanalys. Inhämtat data har 
analyserats utefter koder och teman som i sin tur skapat kärnkategorier. Svårigheten i kvalitativ 
analys är att skapa mening ur en mängd data. Koder, teman och kärnkategorier riskerar att spegla 
forskarens subjektiva uppfattningar (Fejes & Thornberg, 2015). En tydlig distinktion mellan fakta, 
intervjuresultat och analys gjorts för att tydliggöra eventuella kunskapsluckor.  

När man forskar inom ett relativt nytt område, vilket är fallet i den här studien, blir det även 
betydligt svårare att hitta relevanta och korrekta källor. Ett begränsat urval av litteratur och pålitliga 
källor har resulterat i att den här studien till stor del består av information från rapporter och 
antologier sammanställda av samma organisationer som representeras genom forskningspersoner i 
studiens kvalitativa djupintervjuer. Eriksson & Hultman (2014) skriver om risken med 
partsintressen i information, vilket innebär att informationen är subjektiv då den som delgett 
informationen blandat in egna intressen. Vid kritisk granskning i litteratursökningen bör man därför 
ha i åtanke vilka egna intressen som uppgiftslämnaren kan tänkas ha i den här frågan (Eriksson & 
Hultman, 2014). Med detta sagt ökar alltså risken för subjektiv information, i synnerhet om både 
litteratur och resultat från intervjuer kommer från samma källa. Det mest optimala vore därför om 
källor för djupintervjuer och litteratur skiljde sig åt i syfte att söka ett bredare perspektiv för studien 
och att kritiskt granska den information som delges.  

Det blir alltmer vanligt att vid avhandlingar och andra publikationer använda sig av internet som 
den främsta källan. Att utgå från internet medför en osäkerhet då det inte går att avgöra i vilken 
utsträckning man kan och bör lita på den information man hittar (Bryman, 2011). Det finns en tro 
att uppgifter är korrekta och färdiga för analys och slutsatser (Eriksson & Hultman, 2014). För att 
undvika felaktiga källor är det därför viktigt att vara selektiv och att kritiskt granska informationen 
(Bryman, 2011). Den här studien bygger på ett flertal källor som inhämtats från internet. I syfte att 
avgöra källornas pålitlighet och kvalité prövas källornas äkthet, samtidighet, beroendeförhållande 
och tendenser. Att kritiskt granska en källa betyder dock inte per automatik att källan är äkta och 
korrekt (Eriksson & Hultman, 2014).  

Avslutningsvis har direkta citat från genomförda intervjuer använts i syfte att öka den autentiska 
återgivningen (Holme & Solvang, 1997). 
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4. Begreppsbeskrivning 
4.1 Sociala trygghetssystem 
Begreppet sociala trygghetssystem är kontextuellt betingat. Det finns ingen allmänt erkänd 
förklaring av begreppet då det påverkas av rådande politik inom det område som trygghetssystemet 
verkar. Idén med sociala trygghetssystem är ”...att utjämna risker och otrygghet mellan grupper och 
mellan olika perioder i livet då man inte själv kan försörja sig...” (Verdani, 2010, s. 47). Det finns 
vissa gemensamma komponenter för sociala trygghetssystem. Systemen ska i regel omfattas av 
regler och lagar som innefattar bestämmelser kring socialförsäkringar (föräldrapenning och 
pension) men också sociala överföringar (barnbidrag och bostadsbidrag). Sociala trygghetssystem 
administreras och utförs via sociala tjänster utförda av statliga eller privata organisationer (Svenska 
kyrkan, 2011). Sociala trygghetssystem inkluderar även anställningsskydd och möjligheter till 
befordran inom den enskilda individens arbetsliv (Barrientos, 2014).  

FN beskriver sociala trygghetssystem som en institutionell funktion som ska tillförsäkra 
befolkningen drägliga levnadsförhållanden (United Nations 2000:4) och säkerställa social trygghet 
vilket är en mänsklig rättighet (Barrientos, 2014). FN fokuserar speciellt på familjer med barn där 
föräldrar står utan jobb. FN menar också att det är viktigt att sociala trygghetssystem skapar 
förutsättningar för att människor ska ha tillgång till bostad och hälsovård (United Nations 2000:4). I 
september 2004 höll FN en fattigdomskonferens i New York för att diskutera de så kallade 
Millenniemålen, globala mål för en hållbar utveckling som år 2015 ersattes av Agenda 2030. Under 
konferensen fastställde dåvarande generalsekreterare Kofi Annan att drastiska åtgärder måste till för 
att påskynda förverkligandet av mål ett (1): halvera jordens fattigdom och hunger. Konferensen 
bidrog till en lösning av flera, som innebar att fler länder bör etablera sociala trygghetssystem och i 
enlighet med redan fungerande system fokusera på sociala trygghetssystem som inbegriper de 
fattiga; socialförsäkringar (Holmqvist, 2010). Finansiering av sådana system ser olika ut. I Sverige 
är socialförsäkringar och sociala överföringar finansierade av ett gemensamt skattesystem som hela 
den svenska befolkningen bidrar till (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Trygghetssystemet i 
Tanzania finansieras både statligt och genom internationella bidrag, däribland bidrag från svenska 
Sida. Administrationen å andra sidan sköts av myndigheten TASAF (Sida, 2016). Det sociala 
trygghetssystemet PSSN utgår från behovsprövning, vilket innebär att enbart den fattiga delen av 
befolkningen omfattas av programmet. Precis som med det mesta finns för- och nackdelar med 
behovsprövade och selektiva system. Brittiske socialforskaren Richard Titmuss riktar kritik mot 
behovsprövning då det ökar risken för ytterligare stigmatisering och utanförskap hos mottagarna. 
Behovsprövade system är även svårare att implementera och ”sälja in” från ett politiskt perspektiv 
eftersom människor sällan vill betala för något som inte omfattar dem. Universella system som 
omfattar alla medborgare å andra sidan minskar stigmatisering och leder till integration. Dessutom 
är det lättare att bygga upp skattesystem för att finansiera trygghetssystemen om alla som betalar får 
ta del av förmånerna (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006)  

4.2 Extrem fattigdom  
Begreppet ”extrem fattigdom” var först definierat av FN 1995. Begreppet beskriver det tillstånd 
som uppstår när människor saknar tillgång till mänskliga rättigheter i form av mat, vatten, bostad, 
med mera. Människor vars inkomst ligger under 1,90 US-dollar per dag anses leva i extrem 
fattigdom. Beloppet är bestämt utifrån aktuella priser på världsmarknaden (World Bank, 2015). Idag 
lever runt 700 miljoner människor i extrem fattigdom. Av dessa bor ungefär 70 procent söder om 
Saharaöknen i Afrika samt i södra Asien (United Nations, 2016).  
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Fattigdom är en företeelse som beskriver mänskliga omständigheter, men också strukturella 
förhållanden i form av diskriminering och ojämlikhet. Genom att se till dessa perspektiv kan 
fattigdom betraktas som ett socialt problem (Swärd & Engelmark, 2012).   

4.3 Cash Transfers 
Cash Transfers är beskrivningen på överföring av resurser i form av pengar till människor i behov. 
Syftet med cash transfers är att människor själva får bestämma vad pengarna ska gå till 
(Biståndsdebatten, 2016). CCT står för Conditional Cash Transfers och är ansvarsutkrävande bidrag 
till fattiga människor. Oftast handlar kraven om att ge barn möjlighet att gå i skolan och att öka 
människors möjlighet och tendens att gå till den lokala vårdcentralen för reguljära besök i 
förebyggande syfte. Oftast är det kvinnorna i familjen som erhåller pengarna.  Idag finns det många 
länder som använder sig av CCT, däribland är länderna i Latinamerika  exempel på där det fungerat 
bra med denna typ av program. I bland annat Brasilien och Mexiko erhåller miljoner människor 
CCT (Fiszbein et al., 2009).  

CCT, med andra ord ansvarsutkrävande bidrag, tenderar att göra mer skada än nytta. Barrientos 
(2014) menar att de krav som medföljer kan vara på så pass hög nivå att många familjer som lever i 
fattigdom inte har möjlighet att uppfylla dem och därför riskerar att förlora rätten till bidrag. En 
annan problematik med ansvarsutkrävande bidrag som har belysts är att kraven inte gör någon 
vidare skillnad och att de i många fall snarare kan vara kontraproduktiva. Den främsta, och enligt 
många enda fördelen med ansvarsutkrävande bidrag handlar om att politiskt göra det acceptabelt för 
allmänheten att en viss del av befolkningen erhåller bidrag, för att ur ett långsiktigt perspektiv ha 
möjlighet att finansiera ett sådant system (Barrientos, 2014).  

4.4 Tanzanian Social Action Fund (TASAF)  
TASAF är en genomförande myndighet som utgör en del av den tanzaniska staten och ligger under 
President’s Office (Sida, 2016b).  Det är ett initiativ från den tanzaniska regeringen att skapa en 
socio-ekonomisk organisation som ska skydda de allra fattigaste i landet. Regeringen 
uppmärksammar situationen i landet och menar  att det finns många som är i behov av ekonomiskt 
stöd. TASAF har hittills innefattat tre olika faser. Den första fasen pågick under 2000–2005 och 
fokuserade på att förbättra servicen kring de sociala trygghetssystem genom att synliggöra 
hushållen med bristfällig ekonomi. Den andra fasen pågick 2005–2013 och byggde på att uppnå 
millenniemålen (The Transfer Project, 2016).  

År 2010 påbörjade TASAF den tredje fasen som innefattat en ökning av CCTs (Conditional Cash 
Transfer) program i tre distrikt i Tanzania. Programmet är baserat på antal USD per antal utsatta 
barn (0–15) och äldre (60+) i ett hushåll. Pengarna betalas varannan månad och sex gånger per år  
(TASAF, 2016). För att ett hushåll ska ingå i programmet ska det fullfölja följande krav: barn 
mellan 0-5 år ska besöka hälsokliniken tre gånger per år, barn mellan 7-15 år ska vara inskolade och 
ha en 80 procentig närvaro samt ska äldre över 60 år ska besöka hälsokliniken åtminstone en gång 
varje år (World Bank, 2013b). Under den tredje fasen har TASAF implementerat en ökning av 
offentliga arbeten som ska öka sysselsättningen bland de fattiga (The Transfer Project, 2016).  2013 
gjordes en studie för att se på vilket sätt detta projekt bidragit till att öka människors livskvalité. 
Studien visar även att familjerna kunde investera i boskap, kläder till barnen samt sjukförsäkring 
(World Bank, 2013b). 
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4.5 Productive Social Service Net (PSSN)  
PSSN är ett projekt som initierades av Tanzanias Social Action Fund (TASAF). Det svenska 
biståndet utgör cirka 10,7 procent av den totala budgeten och riktar sig till utbetalning av bidraget 
till den fattiga befolkningen. Den tanzaniska regeringen bidrar med cirka 47 procent av den totala 
budgeten (Sida, 2016). Det har finansierats av Världsbanken sedan 2012 och är ett projekt som ska 
fånga upp de mest utsatta i Tanzania. Världsbankens första finansieringsetapp under perioden 2012–
2016 syftade till att stödja uppbyggnaden av det administrativa arbetet.  

Fattiga hushåll erhåller varannan månad ett fast kontantbidrag som är anpassat till hushållets 
storlek. Utöver det fasta kontantbidraget kan hushållen få ytterligare stöd genom ett villkorat 
kontantbidrag, också kallat ”Conditional Cash Transfers” (CCT) (Sida, 2016). År 2013 nådde PSSN 
cirka 15 procent av de allra fattigaste via CCT och Labor Intensive Public Work (PW) (World Bank, 
2016). Den sistnämnda är en del av PSSN och innebär subventionerade offentliga jobb. PSSNs CCT 
ger ungefär 16 US Dollar (USD) till hushållen. Förutom målet att bekämpa fattigdom ska det också 
bidra till att stärka kvinnorna i hushållet. CCT är som tidigare nämnt villkorat och för att erhålla 
ytterligare bidrag måste barnen i hushållet gå i skolan, och gravida kvinnor och småbarn måste göra 
reguljära besök hos primärhälsovården (Sida, 2016). Under 2015 ökade programmet antalet 
biståndstagare till runt 5 miljoner människor. Idag uppskattar man att alla identifierade hushåll som 
lever i extrem fattigdom i Tanzania ingår i projektet (Swedenabroad, 2016a).  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5. Svenska biståndsorganisationer 
5.1 Svenskt bistånd 
 
 
 
 
 
Tabell 1 - Landinformation Sverige  

Det svenska biståndet syftar till att vara med och minska fattigdomen i världen. Biståndsramen för 
svenskt bistånd är 0,99 procent av BNI och kanaliserad via multilaterala och bilaterala samarbeten. 
Det svenska biståndet styrs av vissa principer, däribland Politik för Global Utveckling (PGU), de 
svenska prioriteringarna gjorda av regeringen samt Regeringens Biståndspolitiska Plattform (Sida, 
2015a).  

I den Biståndspolitiska Plattformen, under delmål två (2) finns ett avsnitt som beskriver åtgärder för 
hur fattiga människor ska dra fördel av ett lands ekonomiska utveckling. En av åtgärderna innefattar 
det svenska ansvaret att  förbättra människors tillgång till social trygghet (Regeringskansliet, 2013). 
Sociala trygghetssystem har inte varit en högprioriterad fråga inom arbetet för internationellt 
bistånd. Istället har intresset för uppbyggnaden av sociala trygghetssystem ökat bland 
samarbetsländerna själva. Inom ett flertal landstrategier framtagna av Utrikesdepartementet finns 
det idag en förväntan på Sverige att öka sitt arbete kring sociala trygghetssystem. Sida gjorde år 
2015 en stor satsning kring sociala trygghetssystem. Enligt projektplanen för 2015-2016 ska Sida 
arbeta för att öka kunskapen kring sociala trygghetssystem hos de anställda (Wetterblad, 2015).  

Tanzania har länge varit en av de största mottagarna av svenskt bistånd. Sveriges bistånd till landet 
ligger på omkring 750-800 miljoner kronor/år och har främst skett i form av allmänt budgetstöd, 
GBS (Swedenabroad, 2016a). Tanzania har tidigare fått bidrag i form av allmänt budgetstöd som 
innebär att biståndet betalas ut direkt till landets statsbudget. Staten får därefter själva disponera 
pengarna. Under år 2014 framkom korruptionsmisstankar i Tanzania vilket resulterade i att det 
svenska budgetbiståndet drogs in. Idag får Tanzania riktade bidrag (OmVärlden, 2014, november). 
Ett av de största projekten som kommer att finansieras inom de kommande tre åren är PSSN. Totalt 
avtalat belopp för insatsen är 758 miljoner kronor (Openaid, 2016). Sveriges riktade bistånd till 
PSSN består av två delar. Initialt bistår den svenska regeringen Tanzania med ett femårigt bidrag för 
genomförandet av PSSN. Viktiga beståndsdelar i den första delen av bidraget är dialog och kontroll. 
Det svenska biståndet går idag enbart till utbetalning av bidrag till den fattiga befolkningen i 
Tanzania. Sverige har valt att inte finansiellt stötta administration av systemet därför att Tanzania 
inte presenterat en godkänd hållbarhetsstrategi. För att Sverige ska kunna göra en andra utbetalning 
måste den tanzaniska regeringen presentera en hållbarhetsstrategi som bland annat inkluderar en 
finansiell planering av PSSN (Sida, 2016).  
 
5.2 Sveriges ambassad i Dar es Salaam  
Sveriges ambassad samarbetar med den Tanzaniska regeringen kring uppbyggnaden av PSSN 
(Productive Social Service Net). Från och med 11 april 2016 är Sverige medfinansiär av PSSN och 
kommer bidra 750 miljoner kronor på fem år. Bidraget betalas ut till ambassaden via Sida som i sin 
tur distribuerar pengarna (Swedenabroad, 2016b).  

!  ♥ !15 39



5.3 Sida  
Enligt Sveriges Politik för Internationellt Utvecklingssamarbetet är social utveckling och trygghet 
en av Sveriges åtta huvudpunkter inom internationellt utvecklingsbistånd. Sida utgår från ett 
rättighets- och fattigdomsperspektiv där stor vikt läggs på människans självbestämmanderätt. Sida 
har haft ett långtgående arbete kring sociala trygghetssystem. Projekten styrs av UDs landstrategier 
och syftar till att utrota fattigdomen i världen. Sociala trygghetssystem ses som ett sätt att skapa 
strukturell förändring som på lång sikt ska bidra till ett land positiva utveckling. Enligt Sidas 
positionspapper innebär begreppet ”sociala trygghetssystem” system som ska ge skydd till utsatta 
människor i samhället. I många länder är enskilda beroende av familj och nära kontaktnät. Därför 
uppstår förödande konsekvenser när familjeförsörjaren blir sjuk eller på något sätt förlorar förmåga 
att sörja för familjen. Det är därför viktigt att skapa fungerande formella system som fångar upp 
människor i utsatta situationer. Exempel på sådana system är bland annat socialförsäkringar, 
barnbidrag och föräldraförsäkring samt en fungerande socialtjänst (Sida, 2008). Sidas pågående 
projekt inom sociala trygghetssystem är bland annat finansieringen av PSSN. Den avtalade insatsen 
sträcker sig över tre år och innefattar ett belopp om sammanlagt 758 miljoner kronor (Openaid, 
2016).  
 
5.4 Svenska kyrkan  
Svenska kyrkans arbetar för mänskliga rättigheter och ekonomiskt rättvisa i syfte att bekämpa 
fattigdomen i världen. Svenska kyrkan lyfter speciellt den svenska erfarenheten av barnbidrag och 
menar att detta har förbättrat förhållandena i Sverige på många sätt. Bland annat har det ökat 
jämställdheten mellan män och kvinnor. Svenska kyrkan menar att sociala trygghetssystem inte ska 
ses som välgörenhet utan som en mänsklig rättighet (Svenska kyrkan, 2011).    

5.5 Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) 
SIANI är en svenskt medlemsbaserat nätverk som syftar till att sprida kunskap och skapa diskussion 
inom den svenska jordburks- och utvecklingssektorn. Syftet är att sprida kunskap om ett mer 
hållbart jordbruk för en framgångsrik fattigdomsbekämpning (SIANI, 2016a). SIANI menar att 
sociala trygghetssystem är ett effektivt sätt att lyfta länder ur fattigdom. Bland annat använder 
organisationen den svenska välfärdsmodellen som ett lyckat exempel. De menar att svenska 
biståndsorganisationer brister i sitt arbete kring sociala trygghetssystem. SIANI har därför 
kontinuerligt anordnat seminarium för att sprida kunskap om betydelsen av sociala trygghetssystem 
(SIANI, 2016b). 

5.6 Forum Syd  
Forum Syd är en biståndsorganisation med ungefär 160 medlemmar inom civilsamhället. 
Organisationen arbetar för att hjälpa lokala partners med hållbar resursförbrukning, mänskliga 
rättigheter och demokrati. Forum Syd har ett lokalt kontor i Stockholm och fem landskontor med 
lokalanställda. Forum Syd arbetar inte direkt med sociala trygghetssystem (Forum Syd, 2016).   

5.7 We Effect 
We Effect är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människor som lever i fattigdom och 
andra svåra livssituationer. Organisationen bedriver arbete i 24 av världens länder och arbetar 
främst med sina fokusområden: landsbygdsutveckling, bostäder, tillgång till mark samt jämställdhet 
(We Effect, 2016a). We Effect har inget direkt arbete med sociala trygghetssystem, men har 
kontextuell förståelse för situationen i Afrika söder om Sahara. Det arbete som bedrivs av We Effect 
i Tanzania är bland annat jordbruksutveckling i syfte att att hjälpa småskaliga bönder att öka sin 
ekonomiska inkomst (We Effect, 2016b).  
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6. Kunskapsbakgrund 
Utgångspunkt för den här studien är frågan huruvida länders ekonomiska tillväxt är tillräcklig för att 
bekämpa fattigdom och bygga upp ett hållbart samhälle. Den teoretiska utgångspunkten kommer 
därför följa Goulet (1971) som talar om de tre ”core values” som är vitala för ett lands utveckling: 
grundläggande behov, självkänsla och frihet. Med grundläggande behov menas de mänskliga 
nödvändigheterna (bostad, mat, vatten etcetera). Självkänsla innebär ett lands fulla ekonomiska 
kontroll för att ingå partnerskap på jämlika grunder. Frihet innebär varje människas 
självbestämmanderätt. Goulets menar att länder som tidigare varit koloniserade har svårare att 
utvecklas. Vidare menar Goulet att internationellt bistånd hämmar ett lands utveckling och indirekt 
upprätthåller kolonialismen (Desai & Potter, 2008).  

Goultes teori har inspirerat till alternativa verktyg för att mäta länders utveckling, Human 
Development Index (HDI) och Human Poverty Index (HPI) är två goda exempel (Desai & Potter, 
2008). Den här studien kommer däremot att lyfta Social Progress Index (SPI) som är ett verktyg för 
att mäta den sociala utvecklingen i ett land och som påvisar att länder med högt BNP fortfarande 
har mycket kvar att göra för att uppnå välmående hos den egna befolkningen (Social Progress 
Imperative, 2016). Bruttonationalprodukt (BNP) är det sammanlagda värdet av ett lands varor och 
tjänster, och därmed ett sätt att mäta länders ekonomiska tillväxt (NE, 2016c). BNP har använts som 
en indikator för att kartlägga länders ekonomiska tillväxt och sociala välmående (Social Progress 
Imperative, 2016).  

 Economic growth has lifted hundreds of millions out of poverty and improved the lives of  
 many more over the last half-century. Yet it is increasingly evident that a model of   
 development based solely on economic progress is incomplete. Economic growth alone is  
 not enough. A society which fails to address basic human needs, equip citizens to improve 
 their quality of life, protect the environment, and provide opportunity for its citizens is not 
 succeeding. We must widen our understanding of the success of societies beyond economic 
 outcomes. Inclusive growth requires achieving both economic and social progress (Social 
 Progress Imperative, 2016, s. 29).  

 

Tabell 2 - Tre dimensioner i Social Progress Index (SPI)  

6.1 Referens till sociala trygghetssystem 
Detta avsnitt kommer att redogöra för grunderna för sociala trygghetssystem. Syftet med 
redogörelsen är att bidra till kunskap om sociala trygghetssystem och dess effekter i en global 
kontext. Redogörelsen kommer initialt beröra Prospera och Bolsa Família, två sociala 
trygghetssystem som bidragit till en positiv förändring i Mexiko och Brasilien. Dessa har även 
banat väg för och står som inspiration till utformning av sociala trygghetssystem i andra länder. 
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Avslutningsvis kommer redogörelsen att beröra tidigare forskning och utvärderingar om sociala 
trygghetssystem i Tanzania. 
 
6.1.1 Prospera i Mexiko 

Tabell 3 - Landinformation Mexiko  

Prospera är ett socialt trygghetssystem i Mexiko som år 1997 introducerades helt på landets egna 
initiativ, då under namnet Progresa och senare under namnet Oportunidades. Initialt finansierades 
programmet med egna medel, men sedan valde Världsbanken och Interamerikanska 
utvecklingsbanken att gå in och stödja programmet. Det sociala stödprogrammet utformades ett par 
år efter det att landet genomgått en ekonomisk kris, och ersatte tidigare stödprogram som präglades 
av politisk korruption och som endast nådde en del av den fattiga befolkningen. Prospera har genom 
ett statistikbaserat system kunnat identifiera stödmottagare och är nu ett program som når ut till alla 
medborgare som lever i fattigdom. Till skillnad från tidigare program sker oberoende nationella och 
internationella utvärderingar av Prospera, något som stärker programmets effektivitet och 
legitimitet, och skyddar programmet från politisk korruption (Svenska kyrkan, 2011). 
  
När Mexikos stödprogram initialt introducerades under namnet Progresa, kombinerade programmet 
ekonomiskt bistånd med ansvarsutkrävande hos den stödmottagande befolkningen. Dessa krav 
fokuserade på utbildning, hälsa och näring. När stödprogrammet senare bytte namn till 
Oportunidades utökades ansvarsutkrävandet till att även fokusera på arbetsträning och 
arbetssökande, inkludering av ungdomar, sparande samt investeringar (Barrientos, 2014).  

Mexikos sociala stödprogram gick från att till en början omfatta ungefär 300 000 barnfamiljer i ett 
antal utvalda regioner på landsbygden (Svenska kyrkan, 2011), till att år 2014 täcka över 5,8 
miljoner fattiga hushåll på landsbygden och i städerna, samt äldre och andra utsatta grupper. År 
2014 täckte Prospera en fjärdedel av Mexikos befolkning (Barrientos, 2014). Stödprogrammet har 
även blivit duplicerat i mer än 52 länder världen över (World Bank, 2014). Oberoende utvärderingar 
av stödprogrammet påvisar förbättrad näringsstatus, i synnerhet hos barn. Utvärderingar visar också 
en ökad användning av hälsokontroller och att fler barn på landsbygden börjar och slutför sin 
utbildning. Förutom dessa resultat visar utvärderingar att den fattiga befolkningen minskat och att 
det ekonomiska gapet mellan olika grupper i samhället har krympt (Svenska kyrkan, 2011). 
 
6.1.2 Bolsa Família i Brasilien 

Tabell 4 - Landinformation Brasilien  

Brasiliens sociala trygghetssystem Bolsa Família brukar tillsammans med Prospera i Mexiko ses 
som en inspiration i uppbyggnaden av nya sociala trygghetssystem världen över, i synnerhet i 
Afrika. Bolsa Família är ett stödprogram från 2003 (Schmidt & Lundberg, 2016), som bygger på 
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kontantstöd till fattiga hushåll i utbyte mot att bidragsmottagarna garanterar skolgång hos sina barn 
och gör återkommande besök hos vårdcentraler i förebyggande syfte (World Bank, 2013a). Syftet 
med det brasilianska sociala stödprogrammet är och var att bekämpa fattigdom både ur ett kort- och 
långsiktigt perspektiv. Det syftar även till att erbjuda barn i familjer som lever i extrem fattigdom 
gratis utbildning (Schmidt & Lundberg, 2016).  

När Brasiliens då sittande president Lula presenterade stödprogrammet möttes det av skepsis hos 
befolkningen, främst med anledning av att Brasilien historiskt sett gjort stora investeringar i den 
sociala välfärden  utan vidare resultat (World Bank, 2013a). Tio år efter lanseringen av det sociala 
stödprogrammet Bolsa Família utvärderades programmet och dess resultat. Den tydligaste 
förändringen går att se generellt i Brasiliens antal fattiga , som efter att Bolsa Família infördes 2003 
har halverats (World Bank, 2013a). Kvalitativa studier visar även att Bolsa Família bidragit till 
värdighet och autonomi hos den fattiga befolkningen, i synnerhet hos kvinnor vilka utgör 
majoriteten av stödprogrammets mottagare (World Bank, 2013a). Studier visar även att risken för 
att fattigdom ska överföras på kommande generation minskat i samband med att möjligheter till en 
bra utbildning och hälsa ökat hos barn i familjer som lever i extrem fattigdom (World Bank, 2013a). 
Precis som Prospera i Mexiko nådde Brasiliens stödprogram Bolsa Família ut till en fjärdedel av 
landets befolkning år 2014 (Barrientos, 2014).  

Idag finansieras Bolsa Família helt med egna medel och utgör 0,5 procent av Brasiliens BNP. Det är 
det sociala stödprogram för bidrag till människor i extrem fattigdom som är störst i världen, medan 
Prospera i Mexiko är det första stödprogrammet av dess slag (Schmidt & Lundberg, 2016). 
 
6.1.3 Sociala trygghetssystem i Tanzania     
 
 

Tabell 5 - Landinformation Tanzania 

Den tanzaniska regeringen implementerade år 2005 sin första strategi för fattigdomsbekämpning, 
MKUKUTA I. År 2010 påbörjades ett pilotprojekt med utbetalningar av Conditional Cash Transfers 
i tre fattiga områden. För att erhålla bidraget måste hushållen uppfylla ett antal krav. Barn i åldern 
0-5 år samt äldre över 60 år skulle besöka lokala hälsokliniker för hälsokontroller. Barn i åldern 
mellan 7-15 år skulle uppvisa 80 procent närvaro i skolan (Evans et el., 2014).  

Världsbanken utförde år 2013 en utvärdering av programmet i tre etapper för att mäta effekten av 
bistånd i form av cash transfers i Tanzania. Resultatet visar att de hushåll som erhöll cash transfers 
besökte de lokala hälsokliniker reguljärt för hälsokontroller. Detta resulterade i att av det totala 
antalet vuxna biståndstagare löpte fem procent mindre risk att bli sjuka. De barn som ingick i 
hushållet i åldern 0-4 år löpte 11 procent mindre risk att bli sjuka. Vidare visade utvärderingen att 
fler hushåll hade råd att köpa skor till barnen och att andelen barn som årskurs sju i skolan ökade 
drastiskt. Ytterligare ett område som ökade signifikant var andelen hushåll som kunde finansiera en 
sjukförsäkring. Utvärderingen visar också att konsumtion och sparande inte ökade signifikant bland 
majoriteten av hushållen som erhöll cash transfers. Däremot fanns en liten ökning bland de allra 
fattigaste (Evans et el., 2014).  
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Vidare genomförde Policy Research for Development (REPOA) en kvalitativ studie av 
pilotprojektet. Av studien framgick att de sociala tjänster som biståndstagarna erbjöds existerade, 
men var av dålig kvalitet. Många biståndstagare prioriterade hälsokontroller och barnens skolgång, 
redan innan pilotprojektet. Däremot var tillgängligheten av dessa sociala tjänster begränsade 
(Myamba & Ulriksen, 2016).  

Utöver pilotprojektet antogs även en ny strategi för fattigdomsbekämpning, MKUKUTA II, år 2010 
av dåvarande president Jakaya Mrisho Kikwete. Strategin syftar till att arbeta med ekonomisk 
tillväxt för fattigdomsbekämpning, den sociala välfärden samt att utveckla en demokratisk styrning 
av landet (Sida, 2015a). Studier visar att av 100 tanzanier lever 34 i fattigdom. De mest utsatta 
grupperna i Tanzania är barn, kvinnor och människor med funktionsnedsättningar. Tanzania 
eftersträvar att uppnå de nationella målen Tanzania’s Development Vision 2025 som är ett steg för 
landet att bli ett medelinkomstland. Tanzanias största hinder för fattigdomsbekämpningen är det 
stora antal människor som är arbetslösa, speciellt  ungdomar. Fattigdomen är utbredd runt om i 
landet, men största andel människor i fattigdom bor utanför städerna (Ministry of Finance and 
Economic Affairs, 2010). 

Vid uppbyggnad av sociala trygghetssystem finns det en rad kritiska faktorer, däribland den 
ekonomiska faktorn (Holmqvist, 2011). Den svenska regeringen har där sett en tydlig svaghet i 
MKUKUTA II där de bland annat pekar på brister i budgeten. Finansieringen av MKUKUTA II ska 
enligt strategin utgå från inhemska resurser. Tanzania är bland annat exportör av olja och 
mineralresurser (International Monitary Fund, 2011). Däremot anses strategin vara relevant för 
Tanzanias fattigdomsbekämpning (Regeringskansliet, 2011). Tanzania har tillsammans med 
internationella samarbetspartners och givare inrättat myndigheter och projekt i syfte att skapa ett 
enhetligt socialt trygghetssystem i landet. I följande avsnitt kommer de att presenteras.  
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7. Resultat & analys 
Det här kapitlet består av en empiri- och en analysdel. Inledningsvis presenteras resultatet från 
studiens kvalitativa intervjuer. Därefter analyseras resultatet och paralleller dras till relevant 
litteratur. I enlighet med samtyckeskravet har informanterna tillfrågats om de vill vara anonyma i 
studien. Alla informanter gav godkännande att publicera deras namn i presentation av resultat. 
Vidare har publicerade citat i sammanställningen godkänts av de informanter som berörs, också i 
enlighet med samtyckeskravet. 

7.1 Resultat 
7.1.1 Informanter  
I tabellen nedan presenteras informanterna i denna studie. 

Tabell 6. Information om informanter  

7.1.2 Sociala trygghetssystem 
Informanterna i den här studien delar uppfattning om vad sociala trygghetssystem är. Sociala 
trygghetssystem är en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle. Förutsättningen för fungerande 
sociala trygghetssystem är att de är kontextuellt betingade och att stater tar sitt grundläggande 
ansvar att införa och upprätthålla systemen. Däremot anser många att sociala trygghetssystem inte 
är hela lösningen, utan bara en del av den. Gunilla från Svenska kyrkans internationella avdelning 
är tydlig med att det finns en skillnad mellan sociala trygghetssystem och social trygghet och menar  
att social trygghet är en mänsklig rättighet, medan sociala trygghetssystem är en metod för att 
säkerställa social trygghet. Staffan från Sida instämmer att sociala trygghetssystem är en metod för 
att skapa social trygghet till de allra mest utsatta.  

 Det är ett helt system, det är lite från vaggan till graven [...]. Vi som har vuxit upp med det 
 vi känner av det [...]. Så vi upplever den sociala trygghet som vi inte behöver betala något 
 extra för, som en slags investering från staten att man skapar en trygg medborgare  
 (Madeleine, SIANI).  

Magnus från Forum Syd anser att sociala trygghetssystem ligger på en hög nivå vad gäller 
utveckling. Samtidigt menar Magnus att organisationen hen representerar inte arbetar direkt med 

Informant Titel Organisation

Lars M Johansson Ställföreträdande biståndschef Sveriges ambassad Dar es Salaam

Gunilla Palm Policyrådgivare Svenska kyrkan internationella 
avdelningen

Nduku Kipsang Programkoordinator  
”Financial inclusion”

We Effect Kenya

Staffan Smedby Enhetschef stödenheten för rättvisa & 
fred

Sida

Madeleine Fogde Programansvarig SIANI

Jessika Johansson Forskare Mittuniversitetet

Magnus Björk Extern samverkan & 
programutveckling

Forum Syd

Ulrika Lång Rådgivare sociala trygghetssystem på 
Afrikaavdelningen

Sida
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sociala trygghetssystem, och nämner samtidigt att de arbetar med att skapa förutsättningar för 
fungerande system.  

 De (sociala trygghetssystem förf. anm.) spelar en extremt viktig roll för att hjälpa människor 
 att hantera chocker av olika slag, att hantera livcykelrelaterade förändringar av behov och 
 inkomstflöden och kan utgöra ett viktigt redskap för fattigdomsbekämpning och utveckling 
 på lokal nivå i fattiga områden (Lars, Sveriges ambassad Dar es Salaam).  
 
I diskussion om sociala trygghetssystem lyfter informanterna Brasilien och Mexiko som goda 
exempel på sociala trygghetssystem som bidragit till strukturella förändringar. Många av 
informanterna anser att skapandet av sociala trygghetssystem är den mest effektiva insatsen för att 
bekämpa fattigdom. Informanterna medger att det finns alternativ men att de är mer komplicerade. 
Madeleine instämmer i att sociala trygghetssystem är en effektiv insats, men att systemet måste 
kontextualiseras och kombineras med andra metoder som exempelvis resulterar i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Staffan menar att insatser i syfte att skapa nya arbetstillfällen är 
komplicerade och därför inte prioriterade.  

7.1.2.1 Ekonomi och bistånd  
En del av sociala trygghetssystem kan innebära ekonomiskt bistånd. Majoriteten av informanterna i 
den här studien har kunskap och erfarenhet av sociala trygghetssystem och ekonomiskt bistånd i 
form av ”Cash in Hand”, kontantstöd till fattiga människor. Överlag delar en större del av 
informanterna uppfattningen om att ekonomiskt bistånd tillförsäkrar de allra fattigaste en skälig 
levnadsnivå och är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom.  

Madeleine argumenterar för att bistånd i form av kontantstöd till fattiga människor skapar en 
potentiellt starkare konsument som i sin tur leder till en ekonomisk tillväxt och större efterfrågan på 
produkter. Enligt Jessika som är forskare på Mittuniversitetet är ekonomisk tillväxt synonymt med 
utveckling. Samtidigt lyfter hen problematiken med att se på ett lands utveckling utifrån  ekonomisk 
tillväxt. Att ge bistånd till enstaka familjer är enligt Jessika en kortsiktig lösning som inte bidrar till 
strukturella förändringar. Jessika trycker på vikten av att kritiskt granska hur västvärlden ser på 
utveckling och att strukturell förändring blir verklighet först när biståndsorganisationer lämnar 
”business as usual”. Detta kan enligt Jessika exempelvis innebära att se på utveckling ur ett 
holistiskt perspektiv där socialt arbete har en central roll.  

7.1.3 Effekter  
Informanterna i den här studien delar uppfattning gällande effekter av riktade och behovsprövade 
sociala trygghetssystem. Gunilla säger att behovsprövade system är svåra att sälja in till 
befolkningen för att vidare kunna skapa ett skattesystem. Gunilla menar samtidigt att det inte är fel 
att initialt ha ett sådant system för att successivt bygga ut systemet till att omfatta hela 
befolkningen. Jessika anser att det skapar en beroendeställning hos biståndstagare både gentemot 
lokala makter och internationella/nationella organisationer. Å andra sidan hävdar Lars att bidrag i 
form av “Cash in Hand” stärker kvinnors ställning.  

Att behovsprövade sociala trygghetssystem bidrar till skepsis och fördomar hos den övriga 
befolkningen är något alla informanter instämmer i. Gunilla anser att det inte är 
människorättsvänligt att peka ut människor som fattiga. Att vara fattig är en stor skam och något 
människor inte vill identifiera sig med. Nduku från We Effect i Kenya förklarar att den vanligaste 
fördomen hos den övriga befolkningen är att bistånd skapar passivitet hos mottagarna. Liknande 
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fördomar uppstod hos befolkningen när sociala trygghetssystem introducerades i Sverige i början av 
1900-talet. Fördomar som till viss mån fortfarande finns kvar säger Madeleine.  

Gunilla trycker på vikten av sociala trygghetssystem och menar att det är en viktig del för att lyfta 
människor ur fattigdom. Människor vet bäst vad de ska investera sina pengar i, därför är ”Cash in 
Hand” en bra förutsättning för att skapa ett samhälle baserat på människans autonomi.  

Ulrika från Sida säger att det är för tidigt att se om PSSN bidragit till strukturella förändringar i 
Tanzania. Det krävs tid och utvärderingar för att effekterna ska kunna kartläggas. Vad informanterna 
däremot konstaterar är att Tanzania står inför en rad utmaningar. Dessa utmaningar innefattar bland 
annat risk för korruption, utveckling av ett mer robust system och administration samt säkrandet av 
långsiktig finansiering av PSSN.    

7.1.4 Tanzania  
Enligt Ulrika går en liten del av den totala landbudgeten till sociala trygghetssystemet Productive 
Social Service Net (PSSN), närmare bestämt ungefär 150 miljoner svenska kronor per år. Informant 
A förklarar att svenska biståndsorganisationer bidrar med mer än enbart finansiella medel till 
uppbyggnaden av PSSN i Tanzania. Organisationer för dialoger med den tanzaniska regeringen i 
syfte att kontinuerligt förbättra systemet. Enligt Lars bidrar organisationer också till analys och 
studier för utvärdering av effekter.  

Enligt Staffan drevs det sociala trygghetssystemet PSSN i Tanzania initialt på av den tanzaniska 
regeringen. PSSN bygger på CCT.  Staffan förklarar att PSSN till en början nådde 100.000 hushåll, 
men att biståndet har skalats upp och att det idag omfattar runt en (1) miljon hushåll. Då ett hushåll 
inkluderar ungefär fem personer innebär detta att PSSN når ungefär 10–20 procent av den 
tanzaniska befolkningen. Ulrika säger att det är den lokala befolkningen som väljer ut 
biståndstagare och administrerar biståndet.  

Den tanzaniska regeringen står idag för ungefär 47 procent av finansieringen till PSSN. Enligt 
Staffan är det inte orimligt att länder finansierar sociala trygghetssystem med egna medel. Den 
svenska regeringen för ett aktivt arbete med regeringen i Tanzania för att uppmuntra dem till att 
bidra med mer finansiella resurser till PSSN. Staffan upplever att det är svårt att motivera den 
tanzaniska regeringen att öka sin finansiering av PSSN. Ulrika säger att Tanzania har en begränsad 
budget som påverkar landets prioriteringar. Däremot menar Gunilla att det finns möjlighet att 
finansiera sociala trygghetssystem genom export av naturresurser. Gruvnäringen i Tanzania är på 
uppgång och landet har börjat exportera olja.  

Att PSSN till en början drevs igenom av den Tanzaniska regeringen är något som redan nämnts. Att 
utgå från vad fattiga länder själva efterfrågar är basalt när det kommer till svenska biståndsinsatser, 
förklarar Ulrika. Jessika anser att det är biståndsgivare som bestämmer villkor för insatser. Jessika 
menar att biståndsorganisationer och deras arbete kritiskt bör granskas. De ska inte ses som en och 
samma och kallas “goda krafter”. Jessika fortsätter sitt argument med att förklara att 
biståndsorganisationer inte ifrågasätter den kapitalistiska världsordningen. Genom användning av 
begreppet ”utvecklingsland” påtvingar västerländska länder de fattiga länderna en utveckling. Det 
skapas en illusion av att biståndsländer saknar egen kunskap och kompetens att själva lyfta sig ur 
fattigdom. Jessika säger att en viktig del när det gäller biståndsinsatser är att studera varför länder är 
fattiga och att fattigdom måste förstås i ett sammanhang.  
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7.1.5 Svenskt bistånd  
Sverige har en lång historia av sociala trygghetssystem. Därför delar en stor andel av informanterna 
uppfattningen att Sverige har stor kunskap och erfarenhet att dela med sig av. Staffan hänvisar till 
”Svensk välfärd på export”, ett pressmeddelande som den svenska regeringen släppte 8 juli 2015. I 
pressmeddelandet presenterar den svenska regeringen en ny strategi för arbetet mot fattigdomen i 
världen där de nämner tjänsteexport av svensk erfarenhet och kunskap (Regeringskansliet, 2015). 

Tjänsteexport är något som informanterna ställer sig fundersamma till. Staffan menar att Sverige 
har byggt upp ett välfärdssystem som inte speglar verkligheten i andra länder. Att det är viktigt att 
se till ländernas egna förutsättningar och inte blåögt gå in i ett land och förklara vad som ”är bäst”.  

 Vi är noga med att det inte riktigt är ”copy paste” som är möjligt eller önskvärt av olika  
 skäl. Just för att en del länder har olika förutsättningar och olika kulturella och politiska  
 traditioner (Gunilla).  

Jessika menar att tjänsteexport tenderar att ge upphov till en ny form av kolonialisering. Genom att 
exportera svenska system till andra länder skapas enligt Jessika en bild av att länder inte själva vet 
hur de ska utvecklas och att de är i behov av västvärldens hjälp. Ulrika berättar att förhållandet i 
Tanzania inte ser likadant ut i jämförelse med Sverige och att det exempelvis inte är socialarbetare 
som tillhandahåller dessa typer av bistånd.  

Staffan säger att arbete med och bistånd till sociala trygghetssystem är en modefråga och något som 
går hand i hand med FNs nya globala mål från 2015, Agenda 2030. Gunilla instämmer och lyfter i 
synnerhet mål ett (1) i Agenda 2030 som syftar till att bekämpa fattigdom. Att den svenska 
regeringen inte valde att satsa på sociala trygghetssystem förrän år 2014 tror Madeleine beror på att 
svenska biståndsorganisationer har haft en moralisk princip se bistånd i form av ”Cash in Hand” 
som allmosor. Vidare säger Madeleine att den organisation som arbetat längst med internationellt 
bistånd i den här formen bygger sin verksamhet mer på ett “allmosesystem” och därför inte finner 
det problematiskt att arbeta med just “Cash in Hand”.  

7.2 Analys  
7.2.1 Sociala trygghetssystem 
Att social trygghet är en mänsklig rättighet och sociala trygghetssystem en metod för att säkerställa 
social trygghet är något som FN konstaterar (Barrientos, 2014). Detta är även något som framgår 
intervjuer med studiens informanter. Sociala trygghetssystem innefattar tre komponenter som berör 
det sociala och arbetsmässiga livet, och inkluderar politik som säkerställer en grundläggande 
trygghet hos den fattiga befolkningen. I länder som har utvecklade sociala trygghetssystem 
finansieras dessa genom skattesystem och når majoriteten av befolkningen som har det sämre 
ekonomiskt ställt. I vissa länder där statliga sociala trygghetssystem inte existerar finansieras 
systemen oftast av internationella biståndsgivare och når enbart ut till en del av den fattiga 
befolkningen (Barrientos, 2014).  

Uppbyggnad av skattesystem kan delvis ske genom export av naturresurser. Däremot visar studier 
att länder som är beroende av export av naturresurser för att exempelvis kunna finansiera 
skattesystem tenderar att ha en liten ekonomisk tillväxt (Le Billon, 2005). Med detta i åtanke är 
därför skattesystem som även finansieras av befolkningen att rekommendera. För att göra det lättare 
att implementera skattesystem hos befolkningen, underlättar det att ha sociala trygghetssystem som 
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är ansvarsutkrävande och/eller universella. Oavsett utformning bör system inte stigmatisera den 
fattiga befolkningen ytterligare (Svenska kyrkan, 2011).  

I Mexiko och Brasilien som introducerade sociala trygghetssystem 1997 respektive 2003 har idag 
ett fungerande finansiellt system. Med anledning av detta och att systemen resulterat i mindre 
fattigdom och strukturella förändringar i länderna, står de som inspiratörer i utformning av sociala 
trygghetssystem i andra länder. År 2005 införde Tanzanias före detta presidenten en ny strategi för 
fattigdomsbekämpning vid namn MKUKUTA I. I denna strategi ingår TASAF som implementerar 
det sociala trygghetssystemet PSSN. Ett pilotprojekt avseende ansvarsutkrävande bidrag utfördes år 
2010 och utvärderades av Världsbanken år 2013. Utvärderingen visar att fler barn slutförde skolan 
till och med årskurs sju (7) samt att biståndstagare gick på regelbundna hälsokontroller och löpte 
mindre risk att bli sjuka. Att initialt introducera pilotprojekt och behovsprövade sociala 
trygghetssystem som enbart når en liten del av befolkningen är viktigt för uppbyggnaden av bra 
sociala trygghetssystem (Barrientos, 2014) 

7.2.2 Effekter 
Behovsprövade sociala trygghetssystem ökar risken för stigmatisering av befolkningen och kan 
reproducera utanförskap i samhället (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2011). Behovsprövning är 
däremot en nödvändighet för att initialt implementera ett socialt trygghetssystem. Det är också en 
fördel att till en början ha ett behovsprövat system för att utvärdera effekter och arbeta med 
förbättring av systemen. Ett bra exempel på behovsprövade system som kommit att omfatta en allt 
större del av en befolkning är Mexikos trygghetssystem Prospera. När Prospera lanserades i Mexiko 
1997 ersatte det ett tidigare program som präglades av politisk korruption och som enbart omfattade 
en del av den fattiga befolkningen. Prospera bestod av ett bättre administrativt statistikbaserat 
system och gick från att nå 300.000 barnfamiljer i ett antal utvalda regioner på landsbygden till att 
år 2014 täcka över 5,8 miljoner fattiga hushåll på landsbygden och i städerna (Svenska kyrkan, 
2011).  

Oavsett om sociala trygghetssystemen är behovsprövade eller omfattar hela befolkningen är 
systemen en viktig grundsten för att lyfta människor ur fattigdom. Sociala trygghetssystem har även 
en tendens att bidra till förändringar, något som syns i bland annat Mexiko och Brasilien där den 
fattiga befolkningen har halverats, fler barn går i skolan och hälsan har generellt förbättrats 
(Barrientos, 2014). Genom att betala ut bidraget till kvinnorna i hushållen som är fallet i PSSN, får 
kvinnorna en starkare roll i samhället. Kvinnor utgör även majoriteten av mottagarna inom 
stödprogrammet Bolsa Família i Brasilien. Utvärderingar i Brasilien visar att programmet bidragit 
till värdighet och autonomi hos den fattiga befolkningen, i synnerhet hos kvinnor (Svenska kyrkan, 
2011).  

Goulets teori om tre komponenter som är avgörande för ett lands utveckling återspeglas i Social 
Progress Index (SPI). I en rapport från 2016 listas världens alla länder utifrån deras SPI. Det går att 
se en tydlig koppling mellan social välfärd och högt SPI. Mexiko och Brasilien som båda har 
välutvecklade sociala trygghetssystem ligger högt i SPI med 70,02 respektive 71,70 av 100 (Bilaga 
3). Däremot har både Mexiko och Brasilien ett relativt lågt BNP med 10.223 USD per capita (2014) 
(NE, 2016e)  respektive 11.385 USD per capita (2014) (NE, 2016d).  

7.2.3 Tanzania 
Tanzania har visat ett stort intresse vad gäller uppbyggnad av sociala trygghetssystem i landet. 
Genom att presentera MKUKUTA I & II har Tanzania påbörjat sitt arbete med att bygga upp ett 
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strukturellt system. Det finns en genomgående övertygelse bland informanterna att det finns ett stort 
intresse för sociala trygghetssystem i Tanzania. Även om Tanzania enbart finansierar TASAF med 
47 procent (Sida, 2016) har det visat sig vara framgångsrikt. I ett pilotprojekt år 2010 framkom efter 
utvärdering positiva resultat. Bland annat ökade närvaron i skolan och fler människor besökte 
hälsokliniker (World Bank, 2013). 

Liknande resultat går att återfinna i tidigare utvärderingar av det sociala trygghetssystemet Prospera 
i Mexiko, resultat  som visar på bättre hälsa och på att fler barn på den mexikanska landsbygden går 
i och slutför skolan. Förutom detta är likheterna flera mellan PSSN och Prospera. Precis som 
Prospera kommer PSSN att granskas genom oberoende nationella och internationella utvärderingar 
för att förbättra verksamheten och stärka legitimiteten. Som system är PSSN ansvarsutkrävande 
med fokus på utbildning och hälsa, något som även Prospera var initialt. I takt med att Prospera 
utökades och omfattade fler av den mexikanska befolkningen förändrades även fokusområdena för 
ansvarsutkrävandet och innefattar idag även arbetsträning, arbetssökande samt ekonomi i form av 
sparande och investeringar (Barrientos, 2014).  

Trots sina likheter syns skillnader programmen emellan inom finansiering. Prospera finansierades 
initialt av den mexikanska staten, men sedan valde Världsbanken och den Interamerikanska 
utvecklingsbanken att stödja programmet finansiellt (Barrientos, 2014). Bolsa Família har sedan 
programmet lanserades finansierats av Brasilien (Schmidt & Lundberg, 2016). Tanzania å andra 
sidan har inte haft en tydlig finansieringsplan för PSSN och TASAF överlag. Tanzania är ett 
biståndsland vars ekonomi främst finansieras av internationella biståndsgivare. Den svenska 
regeringen står för en stor del av biståndet till Tanzania. Enligt Resultatstrategin för Sveriges 
internationella bistånd i Tanzania 2013–2019 omfattar det svenska biståndet runt 5,5 miljarder 
svenska kronor (Regeringskansliet, 2013). Vad som framgår under intervjuerna är det faktum att 
tydliga krav på egen finansiering av programmen inte ställs på den tanzaniska regeringen. I en 
sammanställning från Sida gällande beredning av insats i PSSN (Sida, 2016) tydliggörs den 
långsiktiga planeringen av PSSN ur ett svenskt perspektiv och den svenska regeringens krav på 
Tanzania. Sveriges insats är uppdelad i två delar. Den första delen innebär en femårig 
delfinansiering av PSSN och enbart för utbetalning av bistånd till fattiga hushåll. Den första delen 
inkluderar dialog med den tanzaniska regeringen om hur Tanzania ska öka sitt finansiella åtagande. 
För att Sverige ska göra en andra utbetalning behöver den tanzaniska regeringen presentera en 
godkänd hållbarhetsstrategi som inkluderar en långsiktig planering för egen finansiering av PSSN 
(Sida, 2016).  

7.2.4 Svenskt bistånd 
Sverige har en 50-årig biståndshistoria med Tanzania och därmed omfattande kunskap om hur 
landet fungerar. Sveriges bistånd till Tanzania har skett i form av ett kärnstöd, direkt riktat till 
Tanzanias regering. År 2014 uppfyllde inte Tanzania de krav som ställts för att motta kärnstöd. Med 
anledning av detta beslutade den svenska regeringen att satsa på utvecklingen av sociala 
trygghetssystem, då det ligger väl i linje med den svenska utvecklingsstrategin; Strategi för Sveriges 
regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021 (Regeringskansliet, 
2016b). När det svenska biståndet blev omdirigerat år 2014 skapades det utrymme för den svenska 
regeringen att satsa på det tanzaniska trygghetssystemet PSSN. Sverige har en lång erfarenhet vad 
gäller sociala trygghetssystem och den 8 juli 2015 släppte den svenska regeringen ett 
pressmeddelande som rubricerades ”Svensk välfärd på export”. Det finns delade meningar om de 
svenska myndigheternas roll- och påverkansmöjlighet inom internationellt bistånd hos studiens 
informanter. Med Sveriges erfarenhet och kunskap om sociala trygghetssystem i åtanke förväntas 
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därför den svenska regeringen att vara ledande i biståndsinsatser, både finansiellt och 
kunskapsmässigt (Svenska kyrkan, 2011).  

Något som talar för tjänsteexport är globalisering. Globaliseringen har lett till ett ömsesidigt 
beroende länder emellan där sociala problem tenderar att likna varandra, något som i sin tur skapar 
en gemensam strategi för bekämpning och reducering av sociala problem. En gemensam strategi går 
att hitta i de nya globala målen, Agenda 2030, som har skrivits under av alla världens ledare. Det 
första målet i Agenda 2030 är “ingen fattigdom” och handlar om att utrota fattigdom innan år 2030 
(Regeringskansliet, 2016a). Två av informanterna i studien benämner den svenska regeringens nya 
strategi gällande biståndsinsatser i Tanzania som en “modefråga” och menar att sociala 
trygghetssystem genomsyrar alla 17 mål i Agenda 2030. Däremot finns en risk med tjänsteexport då 
sociala trygghetssystem är kontextuellt betingade och bör byggas upp efter landets förutsättningar 
(Verdani, 2010). Goulet menar att villkoren för ett lands utveckling inkluderar tre komponenter: 
grundläggande behov, självkänsla och frihet (Desai & Potter, 2008). Samma tre beståndsdelar 
återfinns i det alternativa mätverktyget Social Progress Index (SPI) (Social Progress Imperative, 
2016). Det finns en problematik med tjänsteexport som innebär att ett lands egna kunskaper och 
kompetenser kan komma att åsidosättas och en modern form av kolonialism kan uppstå. Den 
moderna formen av kolonialism innebär att internationella biståndsinsatser inte bidrar till en 
långsiktig utveckling för ett land (Desai & Potter, 2008). Det finns alternativ för att främja länders 
autonomi, exempelvis genom allmänt budgetstöd. Detta är något den svenska regeringen gjorde 
innan år 2014, men på grund av en misstänkt korruptionsaffär i Tanzania (OmVärlden, 2014, 
november) var Sverige tvunget att dra in sitt allmänna budgetstöd och istället lägga fokus på riktade 
bistånd (Sida, 2016b).  
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8. Diskussion & slutsats 
I det här avsnittet kommer författarna initialt att besvara studiens frågeställningar. Därefter 
diskuteras studien utifrån resultat, litteratur, teori och egna tankar.   

8.1 Diskussion  
Globalisering har resulterat i att problem inte stannar inom landets gränser utan blir internationella. 
Sociala problem och fattigdom i exempelvis Tanzania påverkar Sverige direkt eller indirekt. Därför 
och på grundval av andra anledningar är biståndsorganisationer viktiga. Det är vitalt att 
biståndsorganisationer kontinuerlig granskar sig själva och sin verksamhet. Med anledning av den 
transparens som medföljer Offentlighetsprincipen ställs höga krav på att svenska organisationer och 
myndigheter ständigt redovisar och granskar sin verksamhet. Vid biståndsinsatser är det relevant att 
ställa sig frågan varför ett lands situation är som den är och inte direkt formulera en lösning som 
enbart ser till den ekonomiska kontexten. Inom biståndsorganisationer är det viktigt med mångfald 
för att möjliggöra för fler perspektiv i biståndsarbetet. Genom att inkludera socialarbetare i 
biståndsarbetet ges organisationer ett nytt perspektiv där inte fokus läggs på enbart den ekonomiska 
aspekten, utan också på människors välmående. Detta kan vidare bidra till att fler komponenter av 
Goulets teori om länders utveckling uppfylls.  

I avsnittet om studiens teoretiska utgångspunkt ifrågasattes det faktum om huruvida en ekonomisk 
tillväxt är tillräcklig för ett lands utveckling. För att kunna analysera detta har studien utgått från 
Goulets teori om tre komponenter som är vitala för ett lands utveckling samt det alternativa och mer 
moderna mätverktyget Social Progress Index (SPI). Tanzanias uppbyggnad av sociala 
trygghetssystem fokuserar främst på den ekonomiska aspekten. Det har har länge varit en 
självklarhet att mäta ett lands utveckling utifrån den ekonomiska tillväxten, BNP. I samband med 
globaliseringen förändras människors behov och livsvillkor. Därmed är SPI ett bättre verktyg för att 
mäta länders välmående och hitta sätt för att skapa en mer hållbar värld. Även om PSSN bidrar till 
ökad konsumtion och högre levnadsstandard visar inte det hur befolkningen i ett lands faktiskt mår. 
För att tydliggöra detta kan jämförelser göras med Goulets tre ”core values” och/eller SPIs tre 
dimensioner för att säkerställa ett bra samhälle. PSSN bidrar till en ekonomisk tillväxt vilket 
innebär att människans grundläggande behov som mat, vatten och ett tak över huvudet etcetera 
säkras. Däremot behövs kompletterande system för att kunna uppnå de två resterande 
komponenterna: självkänsla och frihet. Med andra ord - sociala trygghetssystem som PSSN är en 
del av det hela.   

I reflektion kring uppsatsprocessen har det varit till en fördel att vara två författare. En av 
författarna har erfarenhet av att verka inom en av de organisationer som har deltagit i studien och 
som står bakom en stor del av den litteratur som använts. Detta kan ha påverkat objektiviteten i 
studien. Genom att ha ett delat författarskap minskas risken för subjektivitet och bidrar till mer 
perspektiv i diskussion kring forskningsområdet. För att få ytterligare perspektiv och en mer 
trovärdig bild av sociala trygghetssystem i praktiken hade ett fältbesök i Tanzania varit av intresse. 
Eftersom ett besök i Tanzania inte har ägt rum utgår den här studien enbart från de svenska 
biståndsorganisationerna perspektiv, med undantag från den enskilde forskaren vid 
Mittuniversitetet. Genom att även intervjua en oberoende forskare försöker författarna bakom 
studien att få in ytterligare perspektiv. Detta bidrar till en mer tillförlitlig och äkta studie. 

8.2 Slutsats 
Syftet med studien var att besvara på vilket sätt sociala trygghetssystem motverkar fattigdom och 
bidrar till en långsiktig förändring i Tanzania. Studieresultaten är kontextuellt bundna och kan 
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därför inte generaliseras. Det som framgår av både intervjuer och litteratur är att uppbyggnad av 
sociala trygghetssystem skapar förutsättningar och möjligheter för människor som lever i 
utanförskap och fattigdom. Systemen ses som en grundläggande del i ett fungerande samhälle. 
Skiftet från att ge bistånd i form av mat till att istället ge kontantstöd främjar människors autonomi 
och bidrar till integration och delaktighet. Genom att ge bistånd i form av pengar ges människor 
möjlighet att själva bestämma över sin ekonomi. På så sätt kan den enskilde individen investera och 
spara, något som i sin tur kan främja den ekonomiska tillväxten i det lokala samhället.  

Svenska biståndsorganisationer har sedan länge samarbetat med Tanzania. Utgångspunkten i 
biståndsinsatser är att utgå från vad länder själva efterfrågar och bistå med finansiellt stöd. Då 
Sverige själv har en lång historia av uppbyggnad av den sociala välfärden kan den svenska 
regeringen, myndigheter och organisationer bidra med mer än enbart finansiellt stöd. Genom 
tjänsteexport av svensk kunskap och kompetens kan Sverige bidra med en diskussion och 
inspiration till uppbyggnad av sociala trygghetssystem i Tanzania. Som framgår av intervjuerna är  
svenska biståndsgivare noga med att kontextualisera tjänsteexport för att främja ländernas 
förutsättningar. Genom att kontextualisera minskar risken för imperialism.  

Trots fördelar med och tydliga effekter av sociala trygghetssystem i andra länder är det svårt att 
säga på vilket sätt PSSN kommer att bidra till en strukturell förändring och långsiktig lösning av 
extrem fattigdom i Tanzania. Däremot har systemet expanderat snabbt och omfattar idag en stor del 
av befolkningen. Även då PSSN är ett relativt nytt projekt i Tanzania har utvärderingar av dess 
pilotprojekt påvisat positiva förändringar hos den mottagande befolkningen. För att det ska bidra till 
en strukturell förändring måste Tanzania förbättra administrationen och långsiktigt säkra 
finansiering av systemet. Även om Tanzania visar ett stort intresse för PSSN, måste det finnas en 
finansiell planering för hur sociala trygghetssystem ska byggas upp och bibehållas i landet.  

Det här är ett omfattande område som kan analyseras och reflekteras kring mycket. Därför ser 
författarna denna studie som en förstudie för en mer omfattande och djupgående forskning. Då 
sociala trygghetssystem och PSSN är relativt nytt i Tanzania strävar författarna att inom en snar 
framtid göra en fördjupning i området. 
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10. Bilagor  
10.1 Bilaga 1 

 
Informationsbrev  

Till den det berör,  

Du har tillfrågats att delta i en studie om internationellt biståndsarbete i 
utvecklingsländer rörande sociala trygghetssystem i form av Cash in Hand, med fokus 
på Tanzania, Afrika. Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med fokus på 
intervjuer som den primära datainsamlingen.  

Önskar ni vara anonyma i studien är detta möjligt. Deltagande i studien är helt frivilligt 
och ni kan när som helst under studiens gång välja att avbryta ert deltagande.  

Examensarbetet och insamlad data kommer sparas och en färdigställd version kommer 
att publiceras på DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Innan examensarbetet 
publiceras på DiVA ser vi gärna att ni läser igenom och godkänner studien.  

Kontaktinformation 
Marina Kranjec  
Tel: 0734 331 223  
Mail: marinakranjec@hotmail.com 

Julia Fagerhem 
Tel: 0736 274 561 
Mail: julia@fagerhem.se 

Ove Grape 
Handledare 
Tel: 090 786 54 32 
Mail: ove.grape@umu.se 

____________________________
Datum & ort  

____________________________ _____________________________
Marina Kranjec, socionomstudent   Julia Fagerhem, socionomstudent 
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16 september 2016, Umeå



10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 
INFORMATION  
Den här studien handlar om internationellt biståndsarbete i utvecklingsländer rörande 
sociala trygghetssystem i form av Cash in Hand, med fokus på Tanzania, Afrika. Vi 
kommer att genomföra en kvalitativ fallstudie med fokus på intervjuer som den primära 
datainsamlingen.  

Önskar ni vara anonyma i studien är detta möjligt. Deltagande i studien är helt frivilligt 
och ni kan när som helst under studiens gång välja att avbryta ert deltagande. Ifall det är 
möjligt vill vi gärna spela in intervjun.  

Examensarbetet och insamlad data kommer sparas och en färdigställd version kommer 
att publiceras på DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet. Innan examensarbetet 
publiceras på DiVA ser vi gärna att ni läser igenom och godkänner er medverkan i 
studien.  

Intervjun kommer vara av semi-strukturerad karaktär vilket innebär att intervjun utgår 
från en intervjuguide. Intervjuguiden fungerar som ett stöd i intervjun. Finns det 
områden som ni eller vi känner att vi/ni vill lägga större fokus vid under intervjun, så är 
detta möjligt.  

Varma Hälsningar, 
 
Marina Kranjec & Julia Fagerhem  

 
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? 
Vad har du för utbildning?  

Sociala trygghetssystem  
Vad är din/er definition av sociala trygghetssystem? Vad är er syn på sociala 
trygghetssystem?  

Organisationens arbete 
Hur och när valde organisationen att börja arbeta med sociala trygghetssystem? Vad är 
förutsättningen för att arbeta med sociala trygghetssystem? 
Hur arbetar ni med sociala trygghetssystem idag? 
Har ni personal som arbetar specifikt med sociala trygghetssystem?  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Är det organisationen själv som har egna projekt, eller finansierar ni projekt hos andra 
organisationer? Om det är en annan organisation, beskriv denna kortfattat.  
Vad är er vision med ert arbete med sociala trygghetssystem? 
Hur stor del av er budget går till sociala trygghetssystem?  
Vad ser ni för alternativ till sociala trygghetssystem?  

Samarbetslandet  
Hur upplever ni att Tanzania ser på era insatser gällande sociala trygghetssystem? Har ni 
sett någon strukturell förändring i Tanzania? 
Vad är er upplevelse av kunskap om sociala trygghetssystem i Sverige? 
Vad är er upplevelse av kunskap om sociala trygghetssystem i Tanzania?  
Hur ser behoven och infrastrukturen för den här typen av välfärdsarbete?  
Vilka typer av problem finns det?  
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1 Finland 90.09

2 Canada 89.49

3 Denmark 89.39

4 Australia 89.13

5 Switzerland 88.87

6 Sweden 88.80

7 Norway 88.70

8 Netherlands 88.65

9 United Kingdom 88.58

10 Iceland 88.45

10 New Zealand 88.45

12 Ireland 87.94

13 Austria 86.60

14 Japan 86.54

15 Germany 86.42

16 Belgium 86.19

17 Spain 85.88

18 France 84.79

19 United States 84.62

20 Slovenia 84.27

Rank Country Score

Very High Social Progress

High Social Progress

Lower Middle Social Progress

Low Social Progress

SOCIAL PROGRESS INDEX 2016 RESULTS

96 Senegal 55.64

97 Cambodia 54.28

98 India 53.92

99 Kenya 53.72

100 Malawi 53.44

101 Bangladesh 52.73

102 Laos 52.54

103 Lesotho 52.39

104 Iraq 52.28

105 Rwanda 51.91

106 Swaziland 51.76

107 Uganda 50.69

108 Benin 50.03

109 Tanzania 49.99

110 Myanmar 49.84

111 Republic of Congo 49.74

112 Burkina Faso 49.34

113 Pakistan 49.13

114 Zimbabwe 49.11

45 Kuwait 71.84

46 Brazil 71.70

47 Serbia 71.55

48 Colombia 70.84

49 Peru 70.09

50 Malaysia 70.08

51 Mexico 70.02

52 Albania 69.78

53 Ecuador 69.56

54 Georgia 69.17

55 Montenegro 68.17

56 Tunisia 68.00

57 Macedonia 67.88

58 Turkey 67.82

59 South Africa 67.60

60 Paraguay 67.44

61 Thailand 67.43

62 Botswana 67.03

93 Iran 59.45

94 Tajikistan 58.78

95 Nepal 57.40

63 Ukraine 66.43

64 El Salvador 66.36

65 Saudi Arabia 66.30

66 Belarus 66.18
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21 Portugal 83.88

22 Czech Republic 82.80

23 Estonia 82.62

24 Italy 82.49

25 Chile 82.12

26 Korea, Republic of 80.92

27 Cyprus 80.75

28 Costa Rica 80.12

28 Uruguay 80.12

30 Poland 79.76

31 Slovakia 78.96

32 Greece 78.27

33 Croatia 77.68

34 Lithuania 76.94

35 Hungary 76.88

36 Latvia 76.19

37 Israel 75.32

38 Argentina 75.20

39 United Arab Emirates 73.69

40 Mauritius 73.24

41 Panama 73.02

42 Romania 72.23

43 Bulgaria 72.14

44 Jamaica 71.94

Upper Middle Social Progress

Very Low Social Progress

115 Togo 49.03

116 Côte d'Ivoire 48.97

117 Mozambique 47.96

118 Cameroon 47.22

119 Nigeria 46.49

120 Djibouti 46.30

121 Mali 46.24

122 Mauritania 46.08

123 Madagascar 45.91

124 Liberia 45.07

125 Sierra Leone 44.22

126 Ethiopia 43.50

127 Yemen 41.76

128 Guinea 41.66

129 Niger 41.63

130 Angola 39.70

131 Chad 36.38

132 Afghanistan 35.89

133 Central African Republic 30.03

67 Armenia 66.05

68 Philippines 65.92

69 Bosnia and Herzegovina 65.84

70 Dominican Republic 65.65

71 Jordan 65.43

72 Bolivia 64.73

72 Moldova 64.73

74 Lebanon 64.42

75 Russia 64.19

76 Kazakhstan 63.86

77 Azerbaijan 63.75

78 Nicaragua 63.03

79 Kyrgyzstan 62.91

80 Mongolia 62.8

81 Venezuela 62.6

82 Indonesia 62.27

83 Sri Lanka 62.21

84 China 62.1

85 Namibia 62.01

86 Morocco 61.92

87 Guatemala 61.68

88 Algeria 61.18

89 Egypt 60.74

90 Honduras 60.64

91 Uzbekistan 60.49

92 Ghana 60.37



10.4 Bilaga 4  
 

Koder Kategorier Teman 
Sociala trygghetssystem 
  
Socialförsäkringar  

Cash Transfer  

PSSN  

TASAF 

Marknadsorienterad 

Ett sätt att få ut människor ur extrem 
fattigdom 

Social trygghetssystem 

Effekter  

Skatter 

Korruption  

Mat 

Autonomi  

Befolkningens upplevelser  

Mänskliga rättigheter  

Okunskap  

Allmän ålderspension på  
Zanizibar  

Transparens 

Effekter av sociala trygghetssystem Effekter 

Efterfrågan  

Partnerskap  

Inspiration  

Finansiering 

Uppbyggnaden av ett socialt 
trygghetssystem i Tanzania

Tanzania
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Bidrag 

Budget  

Sveriges historia  

Den svenska välfärdsmodellen 

Kunskap- och tjänsteexport 

Arbetserfarenhet  

Partnerskap  

Landstrategier  

Västerländskt perspektiv  

Utvecklingsagendan  

Universella bidrag 

Grunder för svenskt bistånd till 
Tanzania 

Svenskt bistånd 

Koder Kategorier Teman 
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