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SOCIALA TRYGG-
HETSSYSTEM
Kapitlet är framtaget av Olof Palmes Internationella Center, PRO Global, Rädda Barnen,
Svenska kyrkans internationella arbete och Union to Union.

SAMMANFATTNING
Grundläggande social trygghet är en del av de 

mänskliga rättigheterna och en förutsättning 

för ökad jämlikhet, jämställdhet och egenmakt. 

Regeringen har visat en tydlig vilja och en god 

början på ett samstämmigt arbete för sociala 

trygghetssystem i global utveckling genom att 

involvera relevanta politikområden, departement 

och myndigheter. Sverige behöver bidra till breda 

och inkluderande trygghetssystem samt utgå från 

ett livscykelperspektiv för att uppnå Sveriges ful-

la potential att bidra till alla människors rätt till  

social trygghet.
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Grundläggande social trygghet är en del av de mänskliga rättigheterna och en för-
utsättning för ökad jämlikhet, jämställdhet och egenmakt.131 De Globala mål som  
relaterar till social trygghet i Agenda 2030 är mål 1, Ingen fattigdom; mål 3, Hälsa och 
välbefinnande; mål 5, Jämställdhet och mål 10, Minskad ojämlikhet.

SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM I GLOBAL UTVECKLING
Sociala trygghetssystem stödjer människor under de faser och omständigheter i livet då vi är särskilt ut-

satta. Systemen består dels av olika typer av sociala transfereringar som barnbidrag, föräldraförsäkring, 

arbetslöshetsförsäkring och pensioner, dels av sociala tjänster som fungerar i samklang med bidragen, 

som barn- och äldreomsorg, vård och utbildning. Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekom-

mendation 202 om socialt grundskydd är globalt vägledande och ligger till grund för uppföljningen av 

de mål som relaterar till social trygghet i Agenda 2030.

Sociala trygghetssystem spelar också en viktig roll vid humanitära kriser och katastrofer för att minska 

människors sårbarhet och öka deras motståndskraft. Det är grundläggande att sociala trygghetssystem 

finansieras genom offentliga investeringar och inhemska skattesystem, och implementeras av den egna 

staten. Det internationella utvecklingssamarbetet kan dock spela en viktig roll genom att bygga kapa-

citet och stärka kompetens hos nationella myndigheter samt finansiera den initiala uppbyggnaden av 

systemens infrastruktur.

Civilsamhället framhåller vikten av att utgå från ett livscykelperspektiv och att förtydliga vilka grupper 

och livssituationer som regeringens arbete för sociala trygghetssystem fokuserar på. Det är även av stor 

vikt att integrera en förståelse för kopplingen mellan en formalisering av arbetsmarknader och tillgången till 

sociala trygghetssystem, samt kopplingen till hållbar inhemsk skattefinansiering.

I regeringens skrivelse till riksdagen 2015/16:182 om Sveriges politik för global utveckling redovisas 

exempel från departementens handlingsplaner som bidrar till att uppfylla de Globala målen för hållbar 

utveckling. Mål 1, Ingen fattigdom, exemplifierades med sociala trygghetssystem och regeringen satte 

följande resultatmål till slutet av 2017: att aktivt medverka i internationell dialog om grundläggande 

socialt skydd och dela med sig av sin kunskap om det svenska socialförsäkringssystemet; att verka för 

att internationella finansiella institutioner och ILO bistår utvecklingsländer och att öka möjligheterna 

för svenska myndigheter att bistå i ländernas kapacitetsutveckling. I regeringens skrivelse till riksdagen 

2017/18:146 rapporteras hur arbetet under de två senaste åren har gått, samt ambitionerna för det 

fortsatta arbetet.

Sveriges politik
Regeringen har sedan 2016 visat en tydlig politisk vilja att främja den globala utvecklingen av sociala 

trygghetssystem och att involvera alla berörda politikområden och aktörer. Utrikesdepartementet och 

Socialdepartementet tog under 2016 initiativ till ett första rundabordssamtal med berörda myndig-

heter och representation från civilsamhället, vilket under 2017 har utvecklats till ett återkommande 

forum för informationsutbyte och samordning mellan deltagande institutioner. Det är ett positivt steg 

mot ökad samstämmighet, och civilsamhällets förhoppning är att forumet framåt ska leda till mer 

konkreta samarbeten.

Regeringen har under 2017 i olika internationella forum, exempelvis inom Världsbanken, fört dialog 

om sociala trygghetssystem. Det är dock oklart i vilken utsträckning och inom vilka forum som reger-

ingen lyft fram vikten av att bygga upp breda, inkluderande sociala trygghetssystem, vilket understryks 
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i regeringens senaste skrivelse om Sveriges politik för global utveckling, liksom i regeringsinitiativet 

Svensk välfärd på export.

Genom det internationella utvecklingssamarbetet deltar svenska myndigheter, exempelvis Arbetsför-

medlingen och Skatteverket, i kapacitetsstärkande insatser tillsammans med motsvarande myndigheter 

i låg- och medelinkomstländer. Dessutom tar bland annat Försäkringskassan och Pensionsmyndig-

heten emot flera internationella studiebesök varje år och delar därigenom information och kunskap 

om det svenska socialförsäkringssystemet med andra länder. Det har dock inte skett någon specifik  

kapacitets- eller kompetensförstärkning för svenska myndigheter (undantaget Sida) i hur de kan verka 

för social trygghet som en del av internationellt utvecklingssamarbete.

REKOMMENDATIONER

REGERINGEN BÖR:

• Kartlägga hur olika departement och myndigheter deltar i internationella forum och 

utvecklingsinsatser som relaterar till sociala trygghetssystem, samt i vilken utsträck-

ning breda och inkluderande trygghetssystem förespråkas i dessa sammanhang.

• Bidra till kapacitetsutveckling för offentliga institutioner samt politiska- och civilsam-

hällesaktörer i relevanta samarbetsländer, med utgångspunkt i uppbyggnad av breda 

och inkluderande trygghetssystem.

• Stärka den svenska resursbasen bland departement och myndigheter för arbete med 

sociala trygghetssystem i en global kontext.

• Utgå från ett livscykelperspektiv, samt främja en formaliseringsprocess av informella 

arbeten, i insatser för uppbyggnad av sociala trygghetssystem.

ANALYSEN BYGGER PÅ:

• Regeringsinitiativ, Svensk välfärd på export, 8 juli 2015

• ILO recommendation 202: Social Protection Floors. 2012

• Regeringens skrivelse Politiken för global utveckling i genomförandet 

av Agenda 2030, skr. 2015/16:182.2016

• Regeringens skrivelse Politiken för global utveckling i genomförandet 

av Agenda 2030, skr. 2017/18:146. 2018
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