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ABSTRACT 

Salonen (2012a) writes that Sweden is one of the richest countries where the wealth has 

increased. In the same time while prosperity has increased, the gap between rich and poor 

people has increased and the figure of child poverty has risen. The study aims to explore and 

describe how five actors in the nonprofit sector define the definition of child poverty and to 

identify and understand how organizations are working to improve children's lives. Our three 

research questions are: How do the actors define child poverty as professionals? What 

problems around child poverty have the actors identified? How do they describe the work 

against child poverty and how can they work to improve their work against child poverty? 

We have chosen to use the theory of empowerment because our informants describe their 

work about supporting individuals living in a vulnerable situation and are working to enable 

children to participate on an equal basis by strengthening children. The second theory we have 

chosen is the organizational theory that describes that the organizations adapt, based on the 

needs and environment of mutual interest and cultural ties between organization and 

environment. We have used a qualitative research method in which the study has been based 

on an empirical study, based on interviews. Our interviews were conducted with ten 

informants from the organizations: Save the Children, Mayflower, Swedish Church, the 

Salvation Army and the City Mission. The questions were based on what perception they have 

about child poverty in Stockholm and how their work and problem identification around child 

poverty looked like. 

The result of our study shows that respondents perceive the fact that there exists child 

poverty in Stockholm, but the definitions vary. Many times all of our informants see the same 

problems around child poverty. They tell us that there are various problem areas and highlight 

the problems they have seen themselves. All of our informants tell us about the alienation that 

occurs, further they explain the other areas of concern about child poverty. They also told us 

that more organizations need to work with pressure and advocacy to influence today's 

politicians and make an awareness of child poverty in Sweden. 

 

Keywords: Child poverty, poor children, economic vulnerability, social exclusion, prevention, 

problems 
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SAMMANFATTNING 

Salonen (2012a) skriver att Sverige är ett av världens rikaste länder där välståndet har ökat. I 

samma veva som välståndet har ökat har även klyftorna mellan rika och fattiga ökat och 

därmed har siffran gällande barnfattigdom stigit (Salonen 2012a). Syftet med studien är att 

undersöka och beskriva hur fem aktörer inom den ideella sektorn definierar begreppet 

barnfattigdom. Målet är att identifiera och förstå hur organisationer arbetar med att förbättra 

barnens livssituation. Våra tre forskningsfrågor är: Hur definierar aktörerna barnfattigdom i 

sin yrkesroll? Vilka problem kring barnfattigdom har aktörerna identifierat? Hur beskriver 

aktörerna sitt arbete mot barnfattigdom och på vilket sätt kan de förbättra sitt arbete? 

Vi har valt att använda oss av empowerment teorin för att våra informanter beskriver att 

deras arbete till mycket handlar om att stödja och stärka individer som lever i en utsatt 

situation. Genom detta arbete försöker man skapa en grund för barnens rätt att delta på samma 

villkor. Den andra teorin vi har valt är organisationsteori som beskriver att organisationer 

anpassar sig utifrån det omgivningen behöver och intresset av ömsesidiga och kulturella band 

mellan organisation och omgivning är centralt. Vi har utgått från en kvalitativ vetenskaplig 

metod där studien är uppbyggd på en empirisk studie grundad på intervjuer. Intervjuerna 

gjordes med tio informanter från organisationerna: Rädda Barnen, Majblomman, Svenska 

kyrkan, Frälsningsarmén och Stadsmissionen. Frågorna utgick ifrån vilken uppfattning de har 

kring barnfattigdom i Stockholm och hur deras arbete och problemidentifiering kring 

barfattigdom såg ut. 

Resultatet från vår studie visar att informanterna upplever att barnfattigdom finns i 

Stockholm, men dem definierar det på olika sätt. Alla våra informanter upplever många 

gånger samma problem kring barnfattigdom. De berättar att det finns olika problemområden 

och lyfter fram den problematik de själva har sett. Våra informanter berättar främst om det 

utanförskap som uppstår, vidare berättar de även om andra problemområden inom 

barnfattigdom. De lyfter fram att flera organisationer måste arbeta med påtryckningar och 

opinionsbildning för att påverka dagens politiker och göra allmänheten medvetna om 

barnfattigdomen i Sverige. 

 

Nyckelord: Barnfattigdom, fattiga barn, ekonomisk utsatthet, social utsatthet, förebyggande 

arbete, problem  
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INLEDNING 
 

Salonen (2012a) skriver att Sverige är ett av världens rikaste länder där välståndet har ökat. I 

samma veva som välståndet har ökat har även klyftorna mellan rika och fattiga ökat och 

därmed har siffran på barnfattigdom stigit. Salonen (2012a) skriver att de rika blir rikare och 

de fattiga får de allt sämre. Barnfattigdomsfrågan har under de senaste åren blivit väldigt 

aktuell i media och många förhåller sig olika till begreppet barnfattigdom. I Rädda Barnens 

årsrapport är siffran på barnfattigdom i Sverige väldigt hög (Salonen 2012a). Samtidigt anser 

en del politiker att begreppet barnfattigdom är ett påhitt och att det inte existerar någon 

absolut barnfattigdom i Sverige. Det här ämnet väckte vårt intresse. Vi ville se närmare på hur 

civilsamhället förhåller sig till barnfattigdom i Sverige och valde därför att intervjua tio 

aktörer inom den ideella sektorn för att ta reda på hur de beskriver barnfattigdom, vilka 

problem de har sett samt hur de arbetar och vilka förbättringar man kan göra i arbetet mot 

barnfattigdom.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur fem aktörer inom den ideella sektorn 

definierar begreppet barnfattigdom. Detta med målet att identifiera och förstå hur 

organisationerna arbetar med att förbättra barnens livssituation. 

- Hur definierar aktörerna barnfattigdom i sin yrkesroll? 

- Vilka problem kring barnfattigdom har aktörerna identifierat? 

- Hur beskriver aktörerna sitt arbete mot barnfattigdom och på vilket sätt kan de 

förbättra sitt arbete? 

KOPPLING TILL SOCIALT ARBETE 

 

Klyftorna mellan de rika och de fattiga har ökat markant i Sverige och barn som lever i 

fattigdom blir allt fler. I media har det i många år förts en livlig debatt om barnfattigdomen i 

Sverige. I det sociala arbetet kommer vi som blivande socionomer i kontakt med dessa barn. 

Vikten av att vi som studenter får ta del av den kunskap som redan finns ute på fältet är viktig 

för oss, vi har även en förhoppning om att vår studie kan bidra i arbetet mot barnfattigdom. 

Swärd (2009) skriver att det sociala arbetet, både avlönat och oavlönat behöver kunskaper för 

att uträtta någon verklig nytta för individerna och samhället. Kunskaper av både teoretisk och 
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praktisk art behövs men även kärlek och uthållighet är viktiga aspekter. Att känna till 

lagstiftningen kring betydande områden är också viktigt för att bidra med någon verklig nytta 

(Meeuwisse, Sunesson et al. 2006). 

AVGRÄNSNINGAR 

 

Vi har valt att fokusera på hur fem aktörer inom civilsamhället upplever barnfattigdom i 

Stockholm. Vi har begränsat oss till de aktörer i civilsamhället som står utanför den privata- 

och offentliga sektorn i Stockholms län för att vi ville ge uttryck för det privata engagemanget 

som finns inom civilsamhället. Valet av aktörer gjordes utifrån att de på något sätt arbetar mot 

barnfattigdom i Sverige.  

Vi har avgränsat oss från 1990-talet fram till idag för att den forskning som bedrivits på 

ämnet barnfattigdom ändrades i karaktär. Den forskning som bedrevs innan 1990-talet var 

mer kvantitativ och den senare forskningen har varit en blandning av kvantitativ- och 

kvalitativ forskning. Under denna period har det även skett stora förändringar inom 

välfärdssamhället i Sverige och siffror pekar på att barnfattigdomen ökat (Näsman, Ponton 

von Gerber et al. 2012). 

BAKGRUND  

 

Enligt Swärd och Egerö (2008) existerar fattigdom och framförallt barnfattigdom inte bara i 

U-länder. Barnfattigdom är ett allvarligt samhällsproblem även i ett I-land som Sverige. 

Sverige har ett relativt välutbyggt trygghetssystem där socialförsäkringssystemet och andra 

transfereringar från den offentliga sektorn skyddar många från att hamna i fattigdom men trots 

detta förekommer det fattigdom i Sverige (Swärd, Egerö et al. 2008). Men när 

arbetsmarknaden, välfärdsstaten eller familjen inte bidrar tillräckligt till försörjningen hamnar 

människor i fattigdom (Swärd, Egerö et al. 2008). Under de senaste åren har många rapporter 

och studier med olika utgångspunkter och material beskrivit den svenska välfärdsutvecklingen 

(Salonen 2012a). Beskrivningen de flesta har kommit fram till är att den svenska välfärden i 

början på och i mitten av 1990-talet genomgick en svår tid. Minskningen av antalet 

lönearbeten var kraftig, de offentliga åtagandena minskade och många migranter kom till 

Sverige från krigshärjade länder (Salonen 2012a). De strukturella förändringarna på den 

svenska arenan gällande arbetslivet och de offentliga tjänsternas utformning bidrog till att 

många hushåll blev ekonomiskt utsatta. De flesta som blev ekonomiskt utsatta hade redan 

tidigare en svag ekonomi, till exempel var det barnfamiljer, invandrare, ensamstående och 
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ungdomar. Under tiden då många hushåll kunde känna av de påfrestande förändringarna fanns 

de många hushåll som fick det allt bättre, även under den tiden som var oroande (Salonen 

2012a). Tapio Salonen skriver i Rädda Barnens årsrapport 2012 att andelen fattiga barn 

minskade på nationell nivå från 13,0 till 12,7 procent mellan år 2009 och 2010. Räknat i antal 

barn som lever i fattigdom är siffran enligt rapporten 242 000 barn. Åren mellan 2008-2009 

skedde däremot en ökning på andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. I Stockholm var 

ökningen från 14,4 till 15,3 procent (Salonen 2012a). Enligt Barnkonventionens artikel 27, 

ska varje barn ha rätt till en skälig levnadsstandard. Detta ser vi som en viktig aspekt för att 

barn ska växa upp under samma villkor och inte känna utanförskap. I Rädda Barnens 

årsrapport skriver man att 242 000 barn är fattiga i Sverige medan Swärd och Egerö (2008) 

skriver att Sverige har ett relativt välutbyggt trygghetssystem där den offentliga sektorn 

skyddar människor från att hamna i fattigdom.  Enligt Wijkström och Lundström (2002) 

betraktas vårt samhälle ofta som uppdelat i två sfärer. Det är antingen det offentliga eller det 

privata. Författarna synliggör de organisationer som inte tillhör den offentliga sektorn eller 

företag (Wijkström, Lundström 2002). I den här studien ska vi skriva om de aktörer som inte 

tillhör offentliga sektorn eller företag, vi ska fokusera på de aktörer som finns i det civila 

samhället och arbetar mot barnfattigdom.  

I Swärd och Egerö (2008) skriver de om en gammal uppfattning inom 

samhällsvetenskaplig forskning där diskussionen om hur fattiga människor ska behandlas 

många gånger kan tala om något viktigt gällande humanism, medborgarskap, likabehandling 

och demokrati. En grundläggande princip som finns i välfärdsstaten är 

likabehandlingsprincipen, i den principen kan de fattigaste ses som en av nyckelgrupperna i 

välfärdspolitiken. Ett mått på likabehandlingsprincipen är hur samhället tar hand om de 

svagaste grupperna i samhället (Swärd, Egerö et al. 2008). När man undersöker hur 

behandlingen av barnfattigdom ser ut visar det ofta hur hela samhället vi lever i ser ut. En 

undersökning av de fattiga barnen rör inte bara en liten grupp medborgare, den rör alla 

medborgare och det handlar om ’’vi och dem’’, de moraliska och etiska frågorna blir djupa 

(Swärd, Egerö et al. 2008). Vi finner att denna uppfattning som finns stämmer överens med 

vår egen. Vi vill därför få en fördjupad inblick i hur aktörer i det civila samhället uppfattar 

barnfattigdom och har därför valt att använda oss av empowerment teorin som i korthet 

innebär att stärka individerna på ett sådant sätt att de får kraft att ändra de villkor som gör att 

de befinner sig i en svag och maktlös position (Askheim, Starrin et al. 2007). Vi vill även ta 

reda på vilka problem de identifierat och hur de arbetar för att en likabehandlingsprincip ska 

råda. Vår teoretiska utgångspunkt för att få en fördjupning om ämnet är nyinstitutionell teori 
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där vi lyfter fram det ömsesidiga sociala och kulturella beroendet mellan organisationer och 

omgivning.  

FÖRORDNINGAR 

Det som beskrivs i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap 1§ & 3§ och FN:s Barnkonvention 

artikel 27 är de lagar och förordningar studien är uppbyggd på. Vi anser att det finns en brist i 

hur lagarna tillämpas och följs då vi i studien beskriver barnfattigdomen i Sverige. Om dessa 

lagar och förordningar följs borde det i Sverige inte finnas någon barnfattigdom.  

SOCIALTJÄNSTLAGEN  

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap 1§ & 3§ 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- 

ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för 

barnet vara avgörande (Norström, Thunved 2011). 

FN:S BARNKONVENTION ARTIKEL 27 

27. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard: 

 Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets 

fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 

 Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska 

resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling. 

 Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta 

lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt 

och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, 

kläder, och bostäder. 

 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning av underhåll för 

barnet från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för barnet, både inom konventionsstaten 

och från utlandet. Särskilt i de fall då den person som har det ekonomiska ansvaret för barnet bor i en 

annan stat än barnet skall konventionsstaterna främja såväl anslutning till internationella 

överenskommelser eller ingående av sådana överenskommelser som upprättande av andra lämpliga 

arrangemang (Unicef, http://unicef.se/barnkonventionen). 

 

CENTRALA BEGREPP 
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I det här avsnittet redogör vi för olika begrepp som berör studien. Vi börjar med en definition 

av barn och vidare beskriver vi hur vi använt begreppet barnfattigdom i studien. Tre 

beskrivningar för olika sätt att mäta fattigdom redogörs följt av vad inkomststandard och 

försörjningsstöd innebär. Två centrala utgångspunkter i vår studie är civilsamhälle och ideell 

organisation vilka båda beskrivs i detta avsnitt. 

BARN 

 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap 2§ (Norström, Thunved 2011). I FN:s 

Barnkonvention om barnets rättigheter definieras barn som varje människa under 18 år 

Unicef, http://unicef.se/barnkonventionen). I vår studie har vi valt att använda oss av den 

definitionen.  

BARNFATTIGDOM 

 

I vår studie använder vi begreppen barn i ekonomiskt utsatta familjer och fattigdom parallellt 

med begreppet barnfattigdom, detta för att innebörden för oss är densamma.  

ABSOLUT OCH RELATIV FATTIGDOM 

 

När man studerar fattigdom är det oftast utifrån inkomster, eftersom de utgör merparten av 

hushållets och individers ekonomiska resurser. Dessutom är inkomster ofta de enda 

ekonomiska resurser som kan mätas på ett bra sätt (Socialstyrelsen 2010). Det finns många 

sätt att mäta fattigdom, vi tar upp de sätten som är relevanta i vår studie om barnfattigdom och 

börjar med att beskriva absolut och relativ fattigdom som Anthony Giddens (2007) beskriver 

som en av de vanligaste inledningarna av fattigdom. Forskare inom ämnet menar att det borde 

vara detsamma för människor i samma ålder och i samma hälsotillstånd och även vilket land 

de än rör sig om. Det är därför samma begrepp används över hela världen vid analyser av 

fattigdom (Giddens, Griffiths et al. 2007).   

 

Familjer som räknas till absolut fattiga är de som hamnar under fattigdomsgränsen (eller 

fattigdomsstreck). Socialstyrelsen (2010) definierar absolut fattigdom från 

socialbidragsnormen för år 1985 men tar hänsyn till inflationen då fattigdomsgränsen årligen 

räknas upp med konsumentprisindex (KPI) för att kompensera för inflation.  Den 

socialbidragsnorm som används är konsumentverkets skattning av skälig levnadsnivå, vilket 

grundas på hushållets kostnader för diverse varor och tjänster som anses nödvändiga, bland 

annat boende, mat, hälsa, hygien, kläder, radio och tv, dagstidningar, telefon, försäkringar och 
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vård. Absolut fattigdom innebär att man på grund av brist på ekonomiska resurser inte kan 

tillgodose de grundläggande behoven för en skälig levnadsnivå. Den beräkning av absolut 

fattigdom som görs i Sverige inkluderar schablonkostnader för boende och arbetsresor, med 

hänsyn till boenderegion, år och hushållsammansättning (Socialstyrelsen 2010). 

Sedan räknas inkomstandard som den ekvivalerade disponibla inkomsten (där disponibel 

inkomst är det ett hushåll eller en individ förfogar över) dividerat med fattigdomsstrecket, 

vilket tar hänsyn till familjesammansättning och boenderegion. Från denna uträckning får 

man sedan fram en siffra och då inkomstandarden är lika med 1 innebär det att man har en 

inkomst som precis motsvarar det absoluta fattigdomsstrecket och personer med lägre inkomst 

än så betraktas som fattiga i absolut mening. De som hamnar 25 procent under 

fattigdomsstrecket definieras som mycket fattiga och de personer som hamnar 25 procent över 

fattigdomsstrecket betraktas som nästan fattiga. (Socialstyrelsen 2010). 

Ekonomisk utsatthet i ett relativt mått används ofta för att mäta om en person är fattig i 

relativ mening och är vanligt vid internationella jämförelser. I EU används andelen familjer 

med en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten för landets befolkning (EU:s 

standard sedan 2003). Inom OECD, Organisation for Economic Cooperation and 

Development, ligger gränsen vid 50 procent av medianinkomsten. Medan gränsen på under 40 

procent av medianen används för att definiera mycket fattiga i relativ mening. Det relativa 

måttet speglar inkomstfördelningen och relaterar inte till något av hur mycket pengar en 

familj måste uppnå för en skälig levnadsnivå utan snarare hur stor andelen barn som lever i 

familjer där de ekonomiska förhållandena gör så att barnen kanske inte får tillgång till de 

saker och aktiviteter som andra barns föräldrar kan tillgodose (Persson 2010). 

RÄDDA BARNENS FATTIGDOMS INDEX 

 

Rädda Barnens fattigdomsindex är sammansatt av två delar. Det ena måttet är låg 

inkomstandard som innebär att inkomsterna precis räcker till de nödvändiga 

levnadsomkostnaderna. Den andra delen, försörjningsstödet är en åtgärdsvariabel som 

påverkas av bland annat politiska och professionsstyrda inslag. Indexet bygger på ett så kallat 

absolut fattigdomsmått, vilket innebär att inkomster under en viss mininivå räknas som 

fattiga. De olika definitionerna beskriver delvis olika delar av befolkningen och mäter delvis 

olika slags ekonomiska typer av utsatthet bland de svenska hushållen. I ett välfärdssamhälle 

som det svenska har barns rätt till en skälig levnadsstandard därför tolkats som att barn inte 

skall behöva växa upp i ett hushåll som har en låg inkomststandard eller som tvingas leva på 

försörjningsstöd (Salonen 2012a). 
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Begreppen låg inkomstandard och försörjningsstöd är två begrepp som var för sig är 

hållbara definitioner av fattigdom. Enligt Tapio Salonen har begreppen låg samstämmighet 

och med detta menar han att de fångar in olika grupper. Därför har Rädda Barnen valt att 

kombinera dessa två fattigdomsmått (Salonen 2012a) och vi således valt att beskriva dessa två 

mått ytligare då de har stor relevans i vår uppsats. 

INKOMSTSTANDARD 

 

 Inkomstandard är ett mått som både kan beskriva ekonomisk utsatthet och välstånd. 

Standarden används oftast för att mäta den ekonomiska situationen i en familj. Hushåll med 

en låg inkomstandard har inte tillräckligt med inkomster för att betala boendekostnader och de 

nödvändigaste levnadskostnaderna. För en hög inkomstandard har familjer en inkomst som 

enligt normen räcker till för att försörja två familjers boende och levnadskostnader. 

Inkomstandard ger i första hand en bild av hur många barn som lever i familjer där det kan 

vara svårt att klara de mest centrala utgifterna (Persson 2010). 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 

försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 

miniminivå för de behov som den ska täcka.  

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap 1§ & 3§ 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 

sin livsföring i övrigt. 

 3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för  

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift, 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 

arbetslöshetskassa (Norström, Thunved 2011). 

CIVILA SAMHÄLLET 

 

I Wijkström och Lundström (2002) tar John Ehrenberg sig an frågan om vad det civila 

samhället är samt vilken funktion det har haft sedan 2500 år tillbaka i tiden. Ehrenberg 

kommer fram till tre olika traditioner där den första traditionen går tillbaka till medeltiden och 

de grekiska filosoferna (Wijkström, Lundström 2002). I denna tradition beskriver han det 

civila samhället som en politisk eller religiös (kristen) grundorganiserad offentlig sfär i 
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samhället (Wijkström, Lundström 2002). Civilsamhället under medeltiden beskriver 

Ehrenberg bestod av många mindre organisatoriska politiska enheter eller gemenskaper, 

exempel på det är städer eller delstater. Utveckling var möjligt genom att människorna levde 

sina liv i gemenskaper, skyddade av lagar som främst upprätthålls av staten (Wijkström, 

Lundström 2002). Den andra traditionen av det civila samhället beskriver Ehrenberg bygger 

på människors äganderätter, materiella behov och organiseringen av marknader. Ekonomiska 

baser är relationer för det sociala livet. Möjligheten till civilisation och utveckling utgörs 

genom individers egenintresse (Wijkström, Lundström 2002). Individernas behov ska 

tillfredsställas genom privat företagsamhet, verksamheterna ska vidare skyddas av lagar och 

regler utformade av staten (Wijkström, Lundström 2002). Den tredje traditionen är bekant 

från den klassiska synen på de svenska folkrörelserna och intresseorganisationerna under 

1900-talet, denna tradition beskriver Ehrenberg är uppbyggd kring idén om medborgarnas 

egna organisationer som en överlappning mellan individerna och staten (Wijkström, 

Lundström 2002). På 1990-talet hade civilsamhällesbegreppet kommit till Sverige. Begreppet 

implicerade människors varma organiska egenskaper som familj, grannskap och vänner. 

Många medborgare menade att civilsamhället kunde bidra till att människor gick ihop för att 

kunna påverka politiska beslut (Von Essen 2010). Några forskare menar att civilsamhället är 

en frizon där människor får utrymme till att pröva och kommunicera sina ideologier och 

värderingar. Civilsamhället beskrivs också som en arena som är oberoende av staten, mellan 

den parlamentariska och utomparlamentariska demokratin. Det går inte att skilja 

civilsamhällesbegreppet från människors interaktion och gemensamma samhälle (Von Essen 

2010). Civilsamhället innefattar ideella organisationer, alltså människors ideella engagemang 

och de ideologier som bidrar till att människors handlingar är meningsfulla och gör 

organisationer legitima (Von Essen 2010). 

IDEELL ORGANISATION 

 

Wijkström och Lundström (2002) beskriver en ideell organisation utifrån följande kriterier. 

Den ska vara formell, den ska vara institutionaliserad, det vill säga att den ska ha en styrelse, 

skrivna stadgar och regelbundna möten. Den ska även vara separat från staten. De 

ekonomiska överskott organisationen har ska inte betalas ut till någon ägare eller några 

huvudmän, organisationen ska vara självstyrande, de ska själva kontrollera den egna 

verksamheten. Organisationen ska slutligen ha någon form av idealitet och organisationen ska 

ha någon form av bidrag eller frivillig medverkan av privatpersoner eller privata gåvor 

(Wijkström, Lundström 2002). Definitionen författarna beskriver nämner inte att 
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organisationen måste vara demokratisk eller inte för att tillhöra den ideella sektorn. De 

definierar heller inte vilka mänskliga ambitioner eller idéer organisationen strävar efter. 

Kriterierna ställer inga krav på att organisationen ska vara ’’god’’ eller ’’nyttig’’(Wijkström, 

Lundström 2002). Författarna räknar den ideella sektorn till en organisation som strävar efter 

lagar, normer och regler som existerar vid en viss tidpunkt och i ett givet sammanhang. 

Huvuddelen av befolkningen vid en viss tidpunkt och i ett specifikt samhälle upplever 

organisationers mål som antingen acceptabla eller oacceptabla (Wijkström, Lundström 2002). 

DE FEM FRIVILLIGA ORGANISATIONERNA OCH DERAS 

DEFINITION PÅ BARNFATTIGDOM 

Salonen (2012b) skriver att det inte finns en officiell definition på barnfattigdom i Sverige 

(Salonen 2012b).  Vi har därför valt att redogöra för hur de utvalda organisationerna 

definierar barnfattigdom på sina hemsidor samt skriver vi bakgrundsfakta om organisationen.  

MAJBLOMMAN 

Majblomman grundades 1907 i syfte att hjälpa de barn som behövt extra stöd. Varje vår har 

majblommor sålts för att ge bidrag till de utsatta barnen. Majblomman är en av de äldsta 

barnhjälpsorganisationerna i världen, redan sedan deras tidiga start har de värnat om barnens 

rätt till ett fullgott och värdigt liv. Genom åren har barnens behov sett olika ut och 

Majblomman har anpassat sin verksamhet efter de behov barnen har haft. Idag har 

majblomman som mål att bekämpa barnfattigdom i Sverige, visionen är att alla barn ska få 

vara med. Till en början var Majblommans syfte att insamlingen skulle hjälpa 

tuberkolossjuka, under den tiden var tuberkolosen den främsta folksjukdomen som angrep 

unga människor och tog många liv. Grundaren bakom Majblomman var Beda Hallberg. Hon 

var starkt socialt engagerad och värnade speciellt om barn och ungdomar. Beda strävade efter 

att alla människor skulle få en möjlighet att hjälpa och skapa ett stort engagemang för barn 

och ungdomar som under den tiden hade det svårt. Hennes idé var att ge en blomma till de 

människor som donerat en slant som ett kvitto på att de engagerat sig (Majblomman, 

http://www.majblomman.se/Om-Majblomman/Majblommans-historia/ hämtad: 2013-05-08). 

 

Majblomman använder sig av begreppet barnfattigdom och ekonomisk utsatthet och 

beskriver det som ett strukturellt problem i samhället, där det inte bara handlar om 

föräldrarnas förmåga att försörja sina barn, utan när samhället brister och inte följer de lagar 

http://www.majblomman.se/Om-Majblomman/Majblommans-historia/
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och överenskommelser som är till för att skydda barnen. Majblomman tar inte fram några 

egna definitioner eller siffror på hur många fattiga barn som lever i Sverige, utan tar del av 

uppgifter från Statiska Centralbyrån och hur de beskriver barnfattigdom utifrån EU:s mått för 

relativ fattigdom (Majblomman, http://majblogg.blogspot.se/p/majblommans-syn-pa-

barnfattigdom-som.html hämtad: 2013-04-17). 

RÄDDA BARNEN 

Den 19 maj 1919 var startskottet för Save the Children fund i Albert Hall, sex månader senare 

bildades Rädda Barnen i Sverige. Rädda Barnen har varit aktiva i kampanjen som bidrog till 

att Sverige 1979 var det första landet i världen som förbjöd agande. De har även varit med 

och bidragit till Barnkonventionens tillkomst. Rädda Barnen riktade sitt fokus på barn i 

Sverige under mellankrigstiden men när de senare fick uppsyn på barn i andra delar av 

världen som for illa ändrade Rädda Barnen sitt fokus till att även arbeta internationellt. Under 

1970-talet blev Rädda Barnen en modern biståndsorganisation som började använda sina 

resurser till att förändra situationen för barn i utvecklingsländer. Rädda Barnen är en 

barnrättsorganisation som utgår från Barnkonventionen. Barn ska få sina rättigheter 

tillgodosedda. Rädda Barnen riktar in sitt arbete på de barn som är mest utsatta, de barn som 

utsätts för våld och övergrepp och de barn som inte får gå i skola, de barn som inte har stöd 

från föräldrar eller andra vuxna, de barn som lever i fattigdom eller krig och katastrofer. 

Rädda Barnen jobbar på att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt och att barn ska få 

göra sina röster hörda där de även ska få ha inflytande över sin situation (Rädda Barnen, 

http://www.raddabarnen.se/om-oss/var-historia/ hämtad: 2013-05-08). 

Rädda Barnen använder också begreppen Barnfattigdom och ekonomisk utsatthet, men 

poängterar att det inte finns någon officiell definition av fattigdom i Sverige. Rädda Barnen 

har därför tagit fram en egen modell för att mäta fattigdom och använder ett sammansatt mått 

av familjer som lever med låg inkomstandard, alltså låg inkomst och där pengarna inte räcker 

till nödvändigaste eller för försörjningsstöd. Under senaste mätningarna år 2010 så levde 242 

000 barn i fattigdom, det vill säga ungefär 13 procent av alla barn i Sverige. Barnfattigdom i 

Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd 

att köpa mat och kläder. Oftare handlar det om att vissa barn inte har samma möjligheter som 

de flesta andra barn (Rädda Barnen, http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-

sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/ hämtad: 2013-04-17). 

http://majblogg.blogspot.se/p/majblommans-syn-pa-barnfattigdom-som.html
http://majblogg.blogspot.se/p/majblommans-syn-pa-barnfattigdom-som.html
http://www.raddabarnen.se/om-oss/var-historia/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/
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STADSMISSIONEN 

Stockholms Stadsmission grundades i mitten på 1800-talet men hade då ingen styrelse eller 

var en organiserad verksamhet. Den 21 januari 1856 valdes namnet Stockholms Stadsmission 

och en styrelse tillsattes. Stockholms Stadsmission hjälper barn och ungdomar som är i behov 

av stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mödrar med knapp ekonomi där de inte 

får ihop det i vardagen, unga vuxna som behöver terapi, unga föräldrar som är i behov av råd 

och stöd, äldre människor som lever ensamma och alla de kvinnor och män som lever i 

missbruk eller hemlöshet. Stadsmissionen hjälper till då det offentliga samhällets resurser och 

insatser inte räcker till och anpassar sina verksamheter utifrån de behov människor i 

Stockholm har, det gäller både akuta och långsiktiga behov. Stadsmissionen utgår ifrån att det 

går att förändra livssituationen för alla dem som har hamnat utanför. Den viktigaste uppgiften 

Stadsmissionen har är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga att ta 

makten över sitt eget liv (Stadsmissionen, http://www.stadsmissionen.se/Omoss/det-har-ar-

stockholms-stadsmission/historia/ hämtad: 2013-05-08).  

Barnfattigdom innebär ett socialt utanförskap, enligt Stadsmissionens egen beskrivning.  

Med sin definition vill de lyfta fram att fattigdom får barn att leva och växa upp i ett socialt 

utanförskap på grund av begränsade ekonomiska resurser som leder till att barn inte passar in i 

den sociala normen. För att mäta fattigdom använder man sig av EU:s mått på relativ 

fattigdom som går ut på att mäta inkomstskillnader mellan rika och fattiga. Hushåll med barn 

vars inkomst är 60 procent eller mindre än normallönerna i Sverige anses som bristfälliga och 

inte tillräckliga för en skälig levnadsstandard i vårt samhälle (Stadsmissionen, 

http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--

arkiv/Pressmeddelanden/Barnfattigdom-finns-i-Sverige, & 

http://www.stadsmissionen.se/Stodoss/nyheter/Manga-barn-forsoker-dolja-sanningen hämtad: 

2013-04-17). 

FRÄLSNINGSARMÉN 

År 1882 hölls Frälsningsarméns första möte i Sverige. Hanna Ouchterlony blev 

Frälsningsarméns första ledare i Sverige. Frälsningsarmén startade sina första sociala 

institutioner på 1890-talet. I bibeln står det tydligt att människor ska hjälpa varandra, därför 

ägnar sig Frälsningsarmén åt socialt arbete. De värnar om att alla människor är lika mycket 

värda och att varje människa är skapad med egna inneboende resurser att kunna ta itu med 

sina livssituationer. Även fast människan har dessa inneboende resurser kan vi ibland behöva 

stöd och vägledning. Frälsningsarmén vill kliva in där den offentliga socialtjänsten inte räcker 

http://www.stadsmissionen.se/Omoss/det-har-ar-stockholms-stadsmission/historia/
http://www.stadsmissionen.se/Omoss/det-har-ar-stockholms-stadsmission/historia/
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--arkiv/Pressmeddelanden/Barnfattigdom-finns-i-Sverige
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--arkiv/Pressmeddelanden/Barnfattigdom-finns-i-Sverige
http://www.stadsmissionen.se/Stodoss/nyheter/Manga-barn-forsoker-dolja-sanningen
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till. Frälsningsarmén hjälper de människor som befinner sig i en bekymmersam situation. Det 

kan exempelvis vara sjukdom, ekonomisk utsatthet, missbruk, ensamhet eller arbetslöshet. 

Frälsningsarmén erbjuder bland annat stöd för ensamstående föräldrar. Många barnfamiljer 

söker hjälp hos Frälsningsarmén vid akut stöd. Frälsningsarmén kan då bistå med en matkasse 

eller en presentcheck på mat. Under julen tar Frälsningsarmén emot flera ansökningar från 

ensamstående föräldrar som vill komma dit under jul, frälsningsarmen serverar då mat och 

julklappar till barnen. Ibland kan det även finnas kläder som människor har lämnat in och då 

får de som står utan ta del av detta (Frälsningsarmén, 

http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/resources.nsf/tidslinjen hämtad: 2013-05-16). 

Frälsningsarmén beskriver barn som lever i fattigdom eller barnfattigdom utifrån olika 

problem som blir tydliga i vardagen, som när det inte finns pengar till skolutflykter, 

fotbollskor eller inte tillräckligt med mat och så vidare. Dem framhäver också att detta kan 

hämma barnets utveckling och umgänget med kompisar. De påpekar att nästan tolv procent av 

barnen lever i fattigdom enligt svenska mått. Frälsningsarmén visar däremot inte hur de 

kommit fram till denna siffra eller vart den är tagen ifrån (Frälsningsarmén, 

http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?openagent&key=barnfattigdomen_i_s

verige hämtad: 2013-04-20). 

SVENSKA KYRKAN 

Något som hade en stor betydelse för Sveriges kristnande var Olof Skötkonungs dop i 

Västergötland. Som landets förste konung bidrog han till upprättandet av Skara stift. Därmed 

blev dåtidens kyrka planterad på svensk mark. Efter detta började flera stift att upprättas, 

gudstjänster började firas och kyrkor byggdes. Under medeltiden var Svenska kyrkan en del 

av den katolska kyrkan. Under den tiden byggdes många av de kyrkor vi idag håller våra 

gudstjänster. Kyrkorna byggdes mitt i byarna för att visa tecken på Guds närvaro i världen. 

Svenska kyrkan arbetar med att ge de människor som lever i marginalen en plats i 

församlingens mitt. De arbetar för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är 

solidaritet med de svaga. Det sociala arbetet på Svenska kyrkan kan innebära att kyrkan 

hjälper familjer ur krissituationer som drabbar barn och föräldrar, ibland kan kyrkan även 

bidra med ekonomiskt stöd till de behövande (Svenska kyrkan, 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656230 hämtad: 2013-05-05). 

I Svenska Kyrkan använder man sig av begreppen barnfattigdom eller social utestängning 

och beskriver att de ofta möter barn i alla åldrar och i alla livssituationer. Inte sällan handlar 

http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/resources.nsf/tidslinjen
http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?openagent&key=barnfattigdomen_i_sverige
http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?openagent&key=barnfattigdomen_i_sverige
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656230
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det om barn som är fattiga, utestängda, våldsutsatta, diskriminerade eller som saknar 

uppehållstillstånd. De barn som växer upp med risk för att drabbas av fattigdom och social 

utestängning hämmas i sin personliga utveckling och missar sin möjlighet att få en bra start i 

livet. Barnfattigdom utgör en risk för barnets psykiska och fysiska välmående och leder ofta 

till dåliga skolprestationer och sämre möjligheter till högre utbildning. Barnfattigdom ökar 

risken för att den unga människan hamnar i kriminalitet, får svårigheter att som vuxen 

etablera sig på arbetsmarknaden och hitta sin plats i samhället. Barn som växer upp i fattiga 

hushåll löper även stor risk att fastna i en fattigdomsfälla som varar hela livet och som 

överförs till nästa generation. Svenska kyrkan beskriver inte hur många fattiga barn det finns i 

Sverige, utan beskriver istället att barnfattigdomen ökar i hela Europa och att EU jobbar hårt 

med att bekämpa social utestängning och barnfattigdom. 

Med dessa aspekter från olika sätt att se på barnfattigdom vill vi undersöka hur de fem olika 

frivilliga organisationerna och våra tio respondenter som arbetar mot barnfattigdom tolkar och 

beskriver begreppet barnfattigdom. (Svenska kyrkan, 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=727062 hämtad: 2013-04-20). 

TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning som är relevant för studien.  Vår tidigare 

forskning är kopplad till de tre teman vi har i vår studie. Begreppet barnfattigdom, 

problematiken kring barnfattigdom samt arbete och förbättring. I de tre olika teman kommer 

vi beskriva hur tidigare forskare beskrivit barnfattigdom, vilka problem som uppstår med att 

leva i fattigdom och hur man kan arbeta för att förbättra barnens levnadsituation. Åsikter 

kring barnfattigdomen i Sverige skiljer sig åt bland forskare och media. Vi har valt att 

undersöka om den tidigare forskningen stämmer överens med den uppfattning som finns 

bland de organisationer som arbetar mot barnfattigdom i Sverige. Samt de som möter dessa 

barn och familjer i sitt arbete. Vi kommer i resultatet göra en jämförelse mellan den tidigare 

forskning och hur de frivilliga organisationerna beskriver barnfattigdom i Sverige. 

BESKRIVNING AV BARNFATTIGDOM 

Den ekonomiska krisen i Sverige på 1990-talet i medförde att antalet ekonomiskt utsatta barn 

ökade i antal och uppmärksammades allt mer i den offentliga statistiken och barnfattigdom 

började diskuteras allt mer i den allmänna debatten (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). 

Det var Rädda Barnen som först myntade begreppet barnfattigdom i Sverige och dem har 

sedan 1990-talet gjort statistiska undersökningar gällande fattigdomen inom Sverige. De har 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=727062
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skrivit särskilda rapporter på hur fattigdomen påverkar och drabbar barnen (Salonen 2012a). 

Den tidigare forskning som bedrivits har för det mesta varit kvantitativ, där man mätt och 

diskuterat omfattning, fördelning och de långsiktiga effekterna av barns ekonomiska utsatthet 

(Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). Vi har därför valt att koncentrera oss på vad som 

hänt sedan 1990-talet då klyftorna mellan rika och fattiga ökade i Sverige. Variationen i 

barnfattigdom blev större i storstäderna och skillnaden mellan de rika och fattiga stadsdelarna 

ökade under åren 1991-2010. I Stockholm har stadsdelarna Rinkeby, Kista, Vantör, 

Skärholmen och Spånga-Tensta en barnfattigdom på över 25 procent (Salonen 2012a). Man 

kan med lite tidsperspektiv konstatera att den så kallade välfärdskrisen drabbade de hushåll 

som redan tidigare hade en svag ekonomi mycket hårdare än alla andra. Konjunkturberoende 

kriser slår hårdast mot redan utsatta hushåll eller mot de som har svaga eller obefintliga 

positioner på arbetsmarknaden och i de offentliga trygghetssystemen (Salonen 2012a). Harju 

(2008) skriver att man tydligt kan se att andelen barnfamiljer med knapp ekonomi ökade 

drastiskt under 1990-talet, då välfärdstaten ställdes inför nya utmaningar och när det skedde 

stora strukturförändringar på den svenska arbetsmarknaden. Denna utveckling har inneburit 

att fler frivilliga organisationer som tidigare bara arbetat med vissa avgränsande områden som 

exempelvis missbruk, äldre, hemlösa och fysiskt och psykiskt funktionshindrade har riktat om 

sitt arbete mot barnfamiljer med knapp ekonomi (Harju 2008). 

För att barnen ska få bra uppväxtvillkor är familjens ekonomiska villkor en grundläggande 

förutsättning. Man kan också se att sambandet mellan barnfamiljers ekonomi och en rad olika 

aspekter som barns hälsa, utbildningsmöjligheter och framtidsutsikter är tydliga och det är 

därför viktigt att lyfta upp barnfamiljers ekonomi till den lägsta nödvändiga ekonomisk 

standard för att kunna förverkliga Barnkonventionens målsättningar (Salonen 2012a). Det 

ekonomiska stöd som samhället ger skapar den levnadsnivå som barn växer upp med och 

eftersom ekonomiskt bistånd endast ges till vuxna så hamnar fokus i barnfamiljer på 

föräldrarna och barnen hamnar i skymundan (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). Det 

bistånd som ska garantera den materiella standarden kallas skälig levnadsnivå men det är svårt 

att beskriva begreppet skälig levnadsnivå då begreppet inte har preciserats och fastställts 

närmare av regering eller riksdag och nivåerna är inte tydligt beskrivna. Enligt 

Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd skall en individuell behovsprövning göras 

för att en skälig levnadsnivå ska tillgodoses och bedömningen ska präglas av ett 

helhetsperspektiv på den enskildes eller hushållets totala situation. Därför är skälig 

levnadsnivå en fråga om den enskildes individuella behov och situation, vilket medför att det 



19 
 

är svårt eller till och med omöjligt att definiera och precisera begreppet (www. 

Socialstyrelsen.se hämtad: 2013-05-03). 

Om man ser det ur ett barnperspektiv kan man ställa sig frågan hur biståndet ser ut till 

familjer med barn som under lång tid under barndomen tvingas leva på den nivån. Till 

skillnad från ett långt vuxenliv där inkomster kan fluktuera är barndomen en relativt kort 

period där barnen betraktas som väldigt sårbara och barndomens olika villkor anses vara av 

avgörande betydelse för framtiden. Det är det här perspektivet som präglar en stor del av 

forskningen om fattigdomens effekter för barn (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). 

PROBLEMATIK KRING DEFINITIONEN BARNFATTIGDOM 

 

Elisabet Näsman säger att den moraliska dimensionen visar sig i diskussioner om vad som 

menas med fattigdom, i debatter görs ofta jämförelser med fattigdom från förr i tiden eller i 

länder där barn inte har något skyddsnät och de som räknas till fattiga inte har pengar till de 

grundläggande behoven som mat, vatten och tak över huvudet. Fattigdomen handlar om 

risken att inte överleva. Med en sådan jämförelse kan de fattigas problem i dagens Sverige 

framstå som obetydliga(Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). Även den norska forskaren 

Tone Flötten beskriver i Eriksson (2009) att det finns varierande definitioner av 

barnfattigdom, sociala förmåner och hur man ser på fattigdom i olika länder vilket skapar 

olika dimensioner av fattigdom (Eriksson 2009). Hon menar också att man måste fastställa vad 

som behövs i ett specifikt samhälle för att få en förståelse om barnfattigdom och skapa 

grundläggande förslag på vilka stöd som behövs för att minska eller eliminera fattigdomen 

och även för att definiera statens ansvar. Om man skulle skapa olika definitioner av 

barnfattigdom i olika länder skulle jämförbarheten troligtvis minska länderna i emellan 

(Eriksson 2009).  

PROBLEMEN SOM KAN UPPSTÅ I ATT LEVA SOM FATTIG 

  

Förutsättningarna för barnen ser väldigt olika ut beroende på om man växer upp i stadsdelar 

med fattig respektive välbärgad befolkning. Det gäller inte bara den ekonomiska situationen 

utan även hälsa, arbete, skola, sysselsättning på fritiden och risk att dö i förtid (Andersson, 

Grahn et al. 2010). Många familjer som bor i fattiga stadsdelar saknar resurser att på egen 

hand kunna ändra sin livssituation eller att ta sig därifrån och flytta till ett mer välbärgat 

område. Ett annat problem är att barnen som bor i dessa områden kanske aldrig har uppfattat 

sig själv som fattiga, men genom att området de bor i ständigt pekas ut som ett 
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problemområde med hög fattigdom av forskare och journalister, kan barnen komma att 

förändra sin syn på sig själva och sitt bostadsområde (Andersson, Grahn et al. 2010). 

Barn som har en medvetenhet om familjens ekonomiska utsatthet kan känna att de är en 

belastning för familjen och eftersom de flesta föräldrar prioriterar sina barn kan barnen få en 

känsla av att de endast är utgiftsposter. Barnen kan också känna en typ av oro för sina 

föräldrar då de bär ansvaret för försörjningen och ofta mår dåligt över den rådande situationen 

vilket barnen lätt uppfattar (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). Trots att föräldrarna 

prioriterar barnens behov och att barn själva anstränger sig för att den ekonomiska knappheten 

ska gå ihop, så visar internationella studier att både föräldrar och barn i ekonomiskt utsatta 

situationer tvingas leva med begränsade materiella tillgångar. Bland annat beskrivs det hur 

barnfamiljer får spara in på kläder vilket ibland leder till att barnen blir mobbade då de inte 

har det senaste modet. Det finns också skillnader i saker trots att de inte är lika stora som när 

det gäller kläder så kan man se ekonomiskt utsatta familjer inte har råd med saker så barn kan 

delta med andra barn på fritiden som cyklar, skridskor och övriga leksaker. Det finns även 

begränsningar i inköp av tekniska prylar som TV, datorer och mobiltelefoner och även om 

fattiga barn har tillgång till dessa är de ofta gamla och begagnade och går de sönder finns det 

sällan pengar till att laga dem eller köpa nya prylar (Harju 2008).  Den materiella bristen har 

också visat sig påverka barnens delaktighet i skolan, då de inte har samma tillgång till 

material och utrustning som andra barn (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). Men det är 

inte bara kläder och saker som gör att barnen känner sig utanför eller blir mobbade, familjer 

med ont om pengar kan i mindre utsträckning delta i aktiviteter som kostar pengar. Barn 

tvingas avstå från fritidsaktiviteter, skolutflykter, klassresor och från sociala aktiviteter i 

skolan med mera. Inom skolan sker även en strukturell och institutionell exkludering av barn 

från fattiga familjer. Detta gäller både i relation till skolan i sig och till sociala relationer med 

skolkamrater (Harju 2008).  Även boende och boendemiljö är en avgörande skillnad mellan 

familjer i olika inkomstkategorier. Barnfamiljer med en knapp ekonomi är oftare trångbodda 

och lever i otryggare områden. Vilket också kan medföra att det inte finns någon plats att sitta 

och studera på, vilket påverkar resultaten i skolan eller att barnen skäms för att bjuda hem 

vänner. Att bo i ett otryggare område där kriminaliteten oftast är högre i samband med att 

barnen saknar meningsfulla fritidsaktiviteter, lever ett inaktivt liv, saknar fasta rutiner och blir 

uttråkade kan vara en anledning till att de blir involverade i kriminalitet eller provar på olika 

typer av droger (Harju 2008).  

Både Giddens (2007) och Swärd (2008) beskriver att majoriteten av de fattiga familjerna 

har någonstans att bo, men att det finns en liten grupp som lever under extremt svåra 
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förhållanden utan någon fast förankring på bostadsmarknaden. De som saknar fast bostad, de 

hemlösa, har de senaste tjugo åren ökat i antal i storstäderna. Hemlöshet beskrivs också som 

en av de mest extrema formerna av socialt utanförskap (Swärd, Egerö et al. 2008, Giddens, 

Griffiths et al. 2007). 

Socialt utanförskap beskriver hur individer kan uteslutas från full delaktighet i det omgivande 

samhället, detta kan ske på olika sätt. Det kan vara människor som bor i ett förfallet 

bostadsområde med nedgångna skolor där det finns dåligt med arbetstillfällen. Detta kan i 

praktiken leda till att de utestängs och har svårt att förbättra sin livssituation på samma villkor 

som andra människor har. Utanförskap skiljer sig från fattigdom, eftersom det beskriver ett 

antal faktorer som hindrar människor att få tillgång till de möjligheter som majoriteten av 

befolkningen har. För att alla sak kunna leva ett aktivt och fullvärdigt liv ska individer inte 

bara få möjlighet att på egen hand tillgodose de grundläggande behoven som mat, kläder och 

bostad, utan de ska även få tillgång till de grundläggande förnödenheterna och tjänsterna som 

till exempel allmänna kommunikationsmedel, telefon och försäkringar. Socialt utanförskap är 

därför ett mer generellt begrepp än fattigdom och har ett större fokus på flertalet faktorer som 

gör att individer och grupper inte har samma möjligheter eller förutsättningar som majoriteten 

av befolkningen (Giddens, Griffiths et al. 2007). 

Levitas, Pantanzis, Patsios och Townsend (2000) beskriver socialt utanförskap utifrån fyra 

olika dimensioner där de tre sista punkterna inte behöver involvera fattigdom (Gordon, 

Adelman et al. 2000):  

 Fattigdom, när det inte finns tillräckligt med inkomst eller resurser.  

 Utestängning från arbetsmarknaden, vilket ger en avsaknad av både inkomst och 

arenor för sociala relationer.  

 Utestängning från servicesektorn, när man inte har tillgång till grundläggande 

samhällsservice. Det kan drabba både individer som inte kan betala sina räkningar då 

exempelvis el och telefon stängs av i hemmet eller också kollektivt när till exempel 

affärer och vårdcentraler läggs ner eller flyttar långt från det egna området. 

 Utestängning från sociala relationer, när man inte har möjlighet att delta i 

gemensamma aktiviteter som exempelvis besöka släkt och vänner, syssla med 

fritidsaktiviteter eller ta semester (Gordon, Adelman et al. 2000).  

 

Unicef uttrycker att barn som lever i socialt utanförskap har svårt att få sina rättigheter och 

behov tillgodosedda enligt barnkonventionen. Det finns idag stora skillnader i barns olika 
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tillgångar gällande de allra mest grundläggande rättigheterna. Det kan handla om rättigheter 

som exempelvis utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, hälso- och sjukvård, 

skydd mot våld, omsorgsbrister och kränkningar, särskilt stöd för funktionshindrade, 

deltagande i fritidsaktiviteter och kulturellt liv. Att barn hamnar i ett socialt utanförskap kan 

bero på många olika anledningar: ekonomisk utsatthet, funktionshinder, utbildning och 

sociala relationer, brister i hälsa, boende, utsatthet för våld och missbruk etcetera. 

Utstötningen sker ofta genom olika processer där människor gradvis utesluts genom ett socialt 

problem som sedan leder till flera på varandra efterföljande problem. Utanförskapet kan 

därför ses som en konsekvens av en ansamling problem på olika områden. Begreppet har sitt 

ursprung i debatten om fattigdom, men det omfattar mycket mer än så. Även om socialt 

utanförskap och fattigdom är närliggande frågor och till och med överlappar varandra, så 

täcker de en del olika sociala företeelser. (Unicef, http://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-

utanforskap). 

Att leva i ett socialt utanförskap som barn och inte ha samma rättigheter att delta i samhället 

på lika villkor som övriga jämnåriga kamrater kan leda till en rad olika konsekvenser. De har 

svårare förutsättningar att uppnå sin fulla potential och löper större risk att drabbas av olika 

sociala problem. Bland annat löper de större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, att 

på något sätt hamna i fel banor och dras in i kriminella handlingar och när de blir äldre får de 

ofta svårt att hitta ett arbete vilket gör att de fortsätter leva ett liv i fattigdom som ibland följer 

med i generationer. Det framkommer även att ekonomiskt och socialt utanförskap kan ge 

konsekvenser inom flertalet olika livsområden: negativ effekter på hälsan, svårigheter att 

klara av skolarbeten och upprätthålla kamratrelationer, depression, sämre självbild och 

självkänsla, känslor och sorg, aggressivitet, ilska och ångest etc. Det enskilda barnet får betala 

ett högt pris om den hamnar i ett socialt utanförskap. (Unicef, http://unicef.se/fakta/barn-i-

socialt-utanforskap). 

Enligt Tapio Salonen (2012a) har tidigare rapporter visat att det finns stora skillnader 

mellan barnfattigdomens utveckling hos barn med svenskfödda föräldrar och barn med utrikes 

födda föräldrar. Enligt statistik så var det år 2010 238 000 barn i åldern 0-17 vars föräldrar var 

födda utomlands. Siffran på de barn som hade en förälder som var född utomlands år 2010 var 

272 000 (Salonen 2012a). När Salonen (2012a) skriver om utländsk bakgrund menar han de 

barn vi nämnt ovan. Mer än vart fjärde barn i Sverige ingår i den definitionen, det är cirka 

26,7 procent (Salonen 2012a). Det finns inget som säger att skillnaden mellan barnfamiljers 

ekonomi beror på föräldrars etniska bakgrund, de faktorer som diskuterats är deras konkreta 

http://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap
http://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap
http://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap
http://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap
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situation, förankring och vilken position de har på den svenska arbetsmarknaden. De har även 

diskuterats om vilken tillhörighet de har i de offentliga trygghetssystemen när det exempelvis 

gäller arbetslöshet, sjukdom och barnafödande (Salonen 2012a). I en jämförelse mellan barns 

ekonomiska utsatthet utifrån ett etniskt bakgrundsmönster var det fram till år 2010 nästan vart 

sjuttonde barn (6,0 procent) med svensk bakgrund som levde med föräldrar som hade en låg 

inkomststandard eller tog emot försörjningsstöd. Nästan vart tredje barn (31,2 procent) med 

utländsk bakgrund levde i ett hushåll med en ekonomisk utsatt situation. Risken är alltså fem 

gånger så stor för ett barn med utländsk bakgrund att leva i ett hushåll med en ekonomisk 

utsatthet (Salonen 2012a). 

Redan innan är det väl belagt att barnfamiljer med endast en ensamstående förälder oftare 

lever under sämre ekonomiska villkor än barnfamiljer där föräldrarna är samboende (Salonen 

2012a). Det är viktigt att belysa den offentliga familjestatistiken där den traditionella 

kärnfamiljen består av två biologiska föräldrar som lever med barnen under hela deras 

uppväxt, detta stämmer allt sämre in på barnfamiljerna idag (Salonen 2012a). År 1991 levde 

ungefär vart tionde barn till samboende föräldrar i ekonomisk utsatthet, detta jämförs med 

vart tredje barn i hushåll med en ensamstående förälder. Utsattheten för barn med en 

ensamstående förälder var mer än tre gånger så hög i jämförelse med barn till samboende 

föräldrar (Salonen 2012a). År 2010 minskade den ekonomiska utsattheten med sex procent 

bland de barnen med en ensamstående förälder, från drygt 35 procent år 1991 till cirka 28,5 

procent 2010. En motsvarande minskning för barn till samboende föräldrar var drygt två 

procent, från ungefär 11 procent år 1991 till ungefär 9 procent år 2010 (Salonen 2012a). Mer 

än hälften av alla de barn som lever i ekonomisk utsatthet återfinns bland de föräldrar som är 

ensamstående. Detta påvisar en strukturell problematik och kan ses som en grundläggande 

välfärds- och familjepolitisk fråga att förhålla sig till (Salonen 2012a). 

FÖREBYGGANDE ARBETE 

 

Ända sedan den Svenska välfärden växte fram har frivilliga organisationerna haft 

kompletterande offentliga insatser i att ge medborgare stöd, hjälp och service under livets 

olika faser. Samtidigt som den offentliga sektorn expanderade tog många svenska frivilliga 

organisationer en plats som röstbärare åt olika grupper i välfärdsstaten. De företrädde deras 

intressen och försökte påverka det politiska arbetet för att förändra villkoren för sina 

medlemmar och/eller de grupper man företrädde (Salonen, Andersson 2011).   

Under mitten av 1990-talet reste forskare frågan om det pågick en förskjutning från ”röst” 

till ”service” då de frivilliga organisationerna som var verksamma inom välfärdsstatens 
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kärnområden, exempelvis missbruksvård, äldre- och handikappomsorg samt hälso- och 

sjukvård. Forskare beskrev också att offentliga aktörer finansierade och producerade 

merparten av samhällets välfärdstjänster, vilket engagerade privata och frivilliga aktörer mer 

som serviceutförare (Salonen, Andersson 2011). 

Detta skedde inte bara enkelriktat utan politiker på nationell och lokal nivå ville öka 

intresset för frågor kring medborgarnas deltagande i politiska beslutsprocesser. Många av 

landets kommuner försöker arbeta fram nya metoder för att engagera medborgare i den 

politiska debatten och bjuder även in representanter från frivilliga sektorn för att komma med 

synpunkter, förslag till förbättringar på och/eller påverka politikens utformning (Salonen, 

Andersson 2011). Dessa olika processer visar en komplex bild av verkligheten för de frivilliga 

organisationerna där de i vissa avseenden förväntas producera tjänster på uppdrag av staten 

eller den enskilda kommunen och samtidigt ställa upp som företrädare för sina medlemmar 

gentemot samma uppdragsgivare. Det finns en strävan mellan offentliga organisationer att 

arbeta alltmer nätverksliknande, genom samverkan (Grape 2006). Trots att samverkan är ett 

relativt outforskat område inom olika myndighetsområden så har samverkan förekommit 

under lång tid. Det är under de senaste åren som det blivit ett imperativ inom den offentliga 

sektorn. Samverkan som ett generellt fenomen anses därför som en ganska ny arbetsform. Det 

var under 1970-talet som det beviljades relativt stora anslag till att utveckla olika typer av 

samordningsprojekt, trots detta har det konstig nog skett väldigt lite forskning kring området 

(Danermark, Kullberg 1999). Men under de senaste åren har samarbetsformer mellan 

kommun och frivilliga organisationer både etablerats och utvecklats (Norlin, Olsson et al. 

2000). Samverkan mellan kommuner, frivilliga organisationer och föreningar har gjort det 

möjlighet att skapa förändringar. Det är dock viktigt för de frivilliga organisationerna att ha en 

tydlig identitet och själva sätta upp de gränser man tycker är viktiga för en samverkan med en 

kommun (Norlin, Olsson et al. 2000). När det gäller barnfattigdom finns det flera 

organisationer som ägnar sig åt liknande verksamhet. Det finns en interaktion mellan 

aktörerna och ofta har de en organisatorisk målsättning som är samstämmiga eller skiljer sig 

åt genom hur de agerar för att dessa mål. Det vill säga om de agerar som om de skulle haft ett 

gemensamt syfte (Grape, Blom et al. 2006). De förutsättningar som behövs för att samverka 

kan vara ett antal enskilda faktorer, men vi kommer beskriva tre centrala faktorer som 

Danemark beskriver som viktiga vid samverkan. Det första är kunskap- och 

förklaringsmässiga faktorer, vilket handlar om att personer har olika utbildningar, varierande 

arbetsuppgifter, olika sätt att se på problemet och förklara det och därmed kan det även finnas 

olika idéer om hur problemet skall angripas. För det andra finns det ofta olika regelverk som 
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organisationer har att rätta sig efter och som kan styra arbetet. Regelverken kan innefatta, 

lagstiftning, regelsystem, anvisningar och avtal som ser olika ut. Det kan även finnas en 

uppsättning av formella och informella regler som styr arbetet och som ibland skiljer sig 

kraftigt mellan de inblandade. Den tredje faktorn handlar om organisationen. Det kan handla 

om hur man möter fattiga barn utifrån helt olika organisatoriska positioner, vilket är vanligt 

när personer från olika organisationer kommer samman för att samarbeta, då kan denna typ av 

problem bli väldigt tydliga (Danermark 2000). Det finns trots detta en osäkerhet och brist på 

kunskap hur samverkan mellan dessa led kan organiseras och genomföras (Norlin, Olsson et 

al. 2000). När processen för samverkan skall startas upp är det svårt att förutse hur resultatet 

skall bli i slutändan. Det kan beskrivas som en förändring mot det okända. Även fast ordet 

samverkan kan beskrivas som förhoppningar och förväntningar kan det också medföra en 

känsla av olust eftersom samverkan ofta innebär en långtgående förändring av arbetet 

(Danermark 2000).  Men med samverkan finns en förhoppning att verksamheter ska kunna 

bedrivas mer effektivt, billigare och bättre. Det är därför statsmakten har ålagt myndigheter 

och andra offentliga aktörer att samverka med varandra (Danermark 2000). Det står tydligt 

beskrivet att myndigheter ska genom lagstiftning ha en uttalad skyldighet att samverka genom 

Lag (SFS 1986:223) Förvaltningslag, FL, § 6, där det stadgas att: ”varje myndighet skall 

lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.” 

För att frivilliga organisationer ska kunna samverka med kommuner behöver de kunskaper 

om kommunens sätt att arbeta mot barnfattigdom. Det finns många olika faktorer som kan 

skilja dem åt, bland annat kan beslutsprocessen och besluten om bistånd ta längre tid inom 

kommunen. Men en nyfikenhet på varandras olika arbetssätt och en vilja att lära sig mer av 

varandra är en god grund till en bra samverkan (Norlin, Olsson et al. 2000). Samverkan 

mellan olika frivilliga organisationer skapar fler möjligheter både för de som arbetar inom 

organisationen men också för de som är utsatta för fattigdom. Vid samarbete ökar 

kunskaperna inom området och organisationerna har därför möjlighet att hjälpa fler och på 

olika sätt. Andra fördelar är att man tillsammans är starkare och med en ökad kunskap och 

förståelse är det lättare att tillsammans skapa förändringar (Norlin, Olsson et al. 2000).  

Enligt Lipina och Simonds (2011) finns det aktuella studier och ny forskning för att hjälpa 

barn som lever i fattigdom. Barn som utsätts för fattigdom skall betraktas som oberoende 

personer. En egen analys för varje individ bör göras då ekonomisk utsatthet inte bara är en 

fråga om pengar utan också om att inte ha samma möjligheter som andra har. Det kan variera 

från ett barn till ett annat när man pratar om socialt. Enligt Lipina och Simonds (2011) bör 

arbetet mot barnfattigdom: 
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 Vara relevant för barn från samma geografiska område (barnens levnadssituation skall 

inte jämföras med barn från andra länder där) 

 Stärka individernas självkontroll så att de får större självförtroende, bättre självbild, 

bredare kunskaper och stärka färdigheter. 

 Stödja individer i deras tillvaro och kämpa för att de ska få sina röster hörda och 

möjligheten att få delta på lika villkor. 

 Tillämpa aktuella framsteg inom fattigdomsrelaterad kunskap. Samt använda 

stärkande teorier som empowerment för att hjälpa individer att ta sig ur känslan av 

att leva i ett socialt utanförskap (Lipina, Simonds et al. 2011). 

TEORI 
 

I det här avsnittet ges en sammanfattning av de teorier som ligger till grund för analysen av 

det empiriska materialet. Vi har valt att använda teorin om empowerment för att våra 

informanter beskriver att deras arbete mycket handlar om att stödja individer som lever i en 

utsatt situation och arbetar för att barnen ska få delta på samma villkor genom att de stärker 

barnen. Den andra teorin vi har valt är organisationsteori eftersom informanterna beskriver att 

de anpassar sin organisation utifrån det omgivningen behöver. Intresset av ömsesidiga och 

kulturella band mellan organisation och omgivning är centralt. Genom att organisationer 

samarbetar kan även en legitimitet skapas vilket många av våra informanter uttryckt. 

Teori om Empowerment 

 

I början på 1960-talet växte benämningen empowerment fram i USA inom den sociala 

aktivistideologin och i början på 1970-talet växte idéerna fram om hjälp till självhjälp. 

Barbara Solomon var en viktig pionjär under denna tid på grund av hennes engagemang för 

förtryckta grupper i fattiga bostadsområden (Askheim, Starrin et al. 2007). 

Användandet av begreppet empowerment har används mycket flitigt och det har även blivit 

ett mycket välanvänt ledord för många organisationer och deras verksamhet. Att fördjupa sig i 

vad empowerment innebär är inte en lätt uppgift, i Sverige har inte begreppet fått någon bra 

översättning. Trots att begreppet är väldigt oklart har det blivit allt mer populärt, detta tros 

bero på att begreppet innehåller tre ingredienser som människor många gånger tycker gott om. 

Begreppet empowerment innehåller ordet power som på svenska betyder kraft, makt och 

styrka. Vi vill känna oss starka och kraftfulla, vi vill även ha makt och kontroll över våra liv. 

Empowerment förknippas också till företeelser och egenskaper som socialt stöd, stolthet, 
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delaktighet, egenkontroll, medborgarskap och deltagande (Askheim, Starrin et al. 2007). 

Empowerment är förknippat till något positivt, trots att begreppet är väldigt diffust. 

Empowermentbegreppet lägger vikt på att stödja personer som befinner sig i en utsatt 

situation. Det innebär att hjälpa en person vid akuta situationer och även när det gäller att 

främja hälsa och välbefinnande på längre sikt. Begreppet betonar även att människor ska 

betraktas som aktörer som själva ’’vet vart skon klämmer’’. Frivilliga organisationer har även 

dem tagit till sig empowermentegreppet. Det handlar då om makten att stödja och stärka 

varandra över tillvaron, kämpa för att få sin röst hörd och möjligheten att få delta på lika 

villkor (Askheim, Starrin et al. 2007). 

Utgångspunkten för empowerment är att stärka individerna på ett sådant sätt att de får kraft 

att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en svag och maktlös position. För att 

förstärka individernas självkontroll handlar det i socialt arbete om att få igång processer, 

aktiviteter m.m. och i praktiken innebär det att människor får större självförtroende, bättre 

självbild, bredare kunskaper och stärkta färdigheter. Att skapa en medvetenhet hos individen 

om sambandet mellan den egna livssituationen och de yttre samhälleliga förhållandena är en 

central punkt. Tydliggörandet av att det är många som delar deras situation och att dem inte är 

ensamma är av stor vikt (Askheim, Starrin et al. 2007). 

En viktig inspirationskälla inom empowerment-traditionen är Paulo Freire, han intresserade 

sig för hur okunnighet och apati var en konsekvens av den situation en människa befann sig i. 

Som offer av ekonomiskt, politiskt och socialt förtyck fick människor inte möjligheten att 

vara kritiska och heller inte att reagera. Medvetandegörandet blev en central punkt för Freire, 

människan måste övervinna förtryckets orsaker så att hon kan skapa en ny situation genom att 

handla annorlunda och sträva efter ett rikare människovärde. Freire menade även att de 

förtryckta är förtryckta av sina egna förtryckare, detta för att de har gjort förtryckarnas 

medvetande och verklighets uppfattning till sin egen (Askheim, Starrin et al. 2007). 

INSTITUTIONELLA ORGANISATIONER 

 

Exempel på institutionella organisationer är kommunala socialförvaltningar och sjukhus. Den 

typen av organisationer skiljer sig från traditionellt marknadsinriktade organisationer där 

vikten av en effektiv produktionsprocess är allra viktigast. De institutionella organisationerna 

måste beakta omgivningens diskurs och de krav dem ställer på organisationen. Förordningar 

och professioners synsätt och förklaringsmodeller är två typer av diskurser. Genom att låta 

omgivningen delta kan man undvika att utsättas för kritik från utomstående och på så sätt 
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skapa sig en legitimitet. Legitimiteten kan även skapas genom att organisationer samarbetar 

med andra organisationer (Larsson, Lilja et al. 2005). 

ORGANISATIONSTEORI 

 

Den traditionella organisationsteorin har utgått ifrån att organisationer är formellt 

målinriktade enheter och att de enbart har haft ett bästa sätt att organisera dessa. När man efter 

forskning förstod att detta inte överensstämde med hur organisationer faktiskt arbetade 

övergick man till att istället se organisationer som naturliga system, sociala grupperingar där 

de hela tiden påverkas av vad som sker omkring dem. Målen i en organisation handlar därför 

mycket om att kunna anpassa sig till och överleva det som sker i omgivningen (Johansson 

2002). 

NYINSTITUTIONELL ORGANISATIONSTEORI 

 

Ungefär i mitten på 1970-talet uppstod den nyinstitutionella organisationsteorin. 

Nyinstitutionalismen har de institutionella aspekterna och de lägger stor vikt på omgivningens 

påverkan på organisationer. Det som är i fokus inom den nyinstitutionella teorin är att söka 

nya svar på äldre samhällsvetenskapliga frågor om hur sociala handlingar uppstår, förmedlas 

och kanaliseras genom institutionella arrangemang (Grape, Blom et al. 2006). 

Inom den nyinstitutionella teorin är intresset för det ömsesidiga sociala och kulturella 

beroendet mellan organisationer och omgivning centralt. Det innebär att problematisera och 

ifrågasätta föreställningen att omgivningen främjar rationella, målinriktade och effektivt 

koordinerade verksamheter (Grape, Blom et al. 2006). 

Institutionalisering är en social process där individer delar en gemensam uppfattning om 

den sociala verkligheten. Det hänger därför ihop med att regler finns för att individen ska veta 

vad som är ett accepterat handlingssätt i olika sammanhang. De olika organisationerna 

anpassar sig till de regler och krav som ställs. Kraven uppkommer när till exempel olika 

professionella grupper eller politiker antar att organisationer utför vissa uppgifter bättre än 

andra. Processen då en organisation strävar efter att uppfylla de institutionella kraven kallas 

för institutionell isomorfism. En organisation som väljer att anpassa sig efter dessa krav 

belönas även för det genom att de legitimerar sin verksamhet (Grape, Blom et al. 2006).  

METOD 
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Under metodavsnittet redogör vi för hur vi metodologiskt gått tillväga för att genomföra 

studien. Vi börjar med att redogöra för vår förförståelse som ligger till grund för vår studie. 

Vidare beskriver vi vilka huvudansvar vi har haft i vår studie. Därefter beskriver vi 

datainsamlingsmetoden och intervjuguiden. En beskrivning av vårt tillvägagångssätt vid 

intervjuerna och hur vi bearbetat materialet beskrivs också i vår metod följt av vårt urval och 

informanter. Senare i vår metod beskriver vi vår analysmetod och våra etiska överväganden 

och vilka metodproblem vi har haft.   

FÖRFÖRSTÅELSE 

Vi har både haft ett intresse och nyfikenhet kring området barnfattigdom. Den förförstelse vi 

hade innan vi började med vår studie grundade sig på den livliga debatt i media kring 

barnfattigdom men även från vår socionomutbildning där vi har läst om olika socialtjänstlagar 

och vi utgick från Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap. § 1 och § 2. Vidare hade vi 

kunskaper om Barnkonventionens artikel 27 och kunde koppla den till vår studie om 

barnfattigdom. Enligt Larsson (2005) är förförståelse en utgångspunkt för tolkning av empirin 

(Larsson, Lilja et al. 2005).   

UPPDELNING AV ARBETET 

Arbetet har delats upp i följande ansvarsområden: Finan har huvudsakligen ansvarat för 

inledning, teori och metod. Michael har huvudsakligen ansvarat för centrala begrepp, tidigare 

forskning och aktörernas organisationsbeskrivning. 

Resultat, analys och diskussion har vi valt att göra tillsammans för att tolkningar och 

sammanställning av material ska bli så sanningsenligt som möjligt.   

DATAINSAMLINGSMETOD 

 

Vi har utgått från en kvalitativ vetenskaplig metod där studien har byggt på en empirisk studie 

grundad på intervjuer. Intervjuerna gjordes med tio informanter som arbetar med socialt 

ideellt arbete, frågorna utgick ifrån vilken uppfattning de har kring barnfattigdom i Stockholm 

och hur deras arbete och problemidentifiering kring barfattigdom såg ut. Vi valde att intervjua 

två personer från samma organisation, en som arbetar mer med administration och en som 

arbetar ute på fältet. I våra intervjuer ville vi ha våra informanters egna ord och berättelser. 

Enligt Kvale (2009) är den kvalitativa forskningsintervjun en bra datainsamlingsmetod för att 

komma åt informanternas egna berättelser (Kvale, Brinkmann 2009). Vår studie bygger inte 

på att generalisera hur aktörerna uppfattar barnfattigdom eftersom vi inte använder oss av ett 
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sannolikhetsurval, vi vill snarare belysa hur några aktörer i det civila samhället uppfattar 

barnfattigdom i Stockholms län.  

De begrepp vi har valt att söka på för insamling av material till vår studie är: 

barnfattigdom, fattiga barn, ekonomisk utsatthet, poor children, child poverty, social utsatthet 

och vi har även kombinerat sökorden med Sverige och Sweden. För att söka material har vi 

använt oss av tidigare forskning gjord av betydande forskare inom området. Vår studie bygger 

på barnfattigdom i Sverige och med den anledningen valde vi i stor grad bort utländsk 

forskning då det kan vara svårt att jämföra barnfattigdom i Sverige med ett utvecklingsland. 

Vid litteratursökningen använde vi databaserna: Academic Search Premier, DiVa, Google 

Scholar och SOCINDEX. Vi har även gjort sökningar och insamlingar av material på 

Stockholmsstadsbibliotek, Stockholms universitet och Ersta Sköndalsbibliotek. Vi har också 

haft en timmes sökhjälp tillsammans med en bibliotekarie från Ersta Sköndal högskola. 

INTERVJUGUIDE 

 

När vi utvecklade problemformuleringen arbetade vi på en frågeguide som användes vid 

intervjuerna. Aspers (2011) kallar det ett deduktivt förfaringssätt. När vi skrev vår 

intervjuguide utgick vi från (Bryman, Nilsson 2002). Vi hade tre huvudteman som vi utgick 

ifrån och hade sedan frågor som berörde dessa teman. Vårt första tema handlar om hur 

aktören beskriver barnfattigdom i Sverige. Det andra temat handlar om vilka problem 

aktörerna ser kring barnfattigdom och det tredje temat handlar om arbetet och förbättringar 

mot barnfattigdom. Informanterna fick utrymme att själva berätta om vilka förändringar de 

skulle vilja göra i sitt nuvarande arbete och även hur man nationellt kan arbeta mot 

barnfattigdom.  

Bryman (2007) skriver om att skapa en dialog under intervjun (Bryman, Nilsson 2002). Vi 

hade en intervjuguide som var semistrukturerad med avsikt att informanterna skulle få 

besvara frågorna med egna ord och att en dialog mellan oss skulle uppstå. Men vi ville även 

ha svar på de frågeställningar vi hade formulerat. Eftersom vi önskade att våra informanter 

skulle berätta med egna ord hur de uppfattar barnfattigdom var vi inte låsta när det gällde 

intervjufrågornas ordningsföljd och det var heller inga problem för informanterna att prata 

fritt mellan frågorna om de kom på något ytterligare. Våra intervjuer sträckte sig mellan 30- 

och 45 minuter. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INTERVJUER 
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Vi kontaktade våra informanter via telefon och e-post, till de vi e-posta skickade vi med ett 

informationsbrev om vår studie där det även stod om varför vi valt att intervjua dem och 

brevet innehöll även vilka etiska principer vi följt. Kontaktuppgifter till oss och till vår 

handledare fanns även med i brevet om våra informanter hade något de undrade över. De 

informanter vi ringde informerade vi om studien på telefon och vid intervjutillfället fick alla 

informanter ta del av informationsbrev. Det blev svårigheter att få tag på informanterna då 

många hade ett väldigt upptaget schema, det tog ungefär en hel vecka från morgon till kväll 

att ringa och e-posta. När vi fick tag på informanterna bokade vi in tid och plats för intervju.    

Redan innan intervjuerna bestämde vi oss för att en av oss skulle hålla i intervjuerna men 

att båda skulle ställa följdfrågor och närvara vid varje intervju. Vi valde också att båda skulle 

närvara vid alla intervjuer då vi gemensamt skulle skriva studiens resultat och analys.  

Vid våra intervjuer användes en ljudupptagningsutrustning. Detta var positivt för att 

informanternas svar blev ordagrant och i resultatet och analysdelen bidrog det till att vi kunde 

använda oss av informanternas citat. Att spela in intervjuerna kan vara mycket underlättande 

vid bearbetning av de material som samlats in (Bryman, Nilsson 2002). Under intervjuerna 

ställdes följdfrågor om något var oklart. Detta kan man enligt Kvale (2009) göra för att stärka 

studiens validitet och reliabilitet (Kvale, Brinkmann 2009). I en kvalitativ studie innebär 

validitet att beskrivningar ska vara innehållsrika. Detta kan man få genom öppna 

intervjufrågor där informanten får använda sina egna ord. I de förhållningssätt som användes 

under intervjuerna upplevde vi att våra informanter fick en öppenhet och lyhördhet för att 

kunna berätta fritt och svaren blev innehållsrika tack vare öppna intervjufrågor som ställdes. 

BEARBETNING 

 

Efter varje intervju lyssnade vi båda på ljudupptagningen för att en av oss sedan skulle 

transkribera intervjun. Om informanten pausade, upprepade sig, eller hummade skrev vi ut det 

om vi ansåg att det hade en betydelse för helheten. Detta gjorde vi utifrån Aspers (2011) 

beskrivning av hur man kan bearbeta en intervju (Aspers 2011). Våra intervjuer kom i tät 

följd och vi valde att transkribera varje intervju samma dag för att det är en tidskrävande 

process att transkribera. Det var även bra för oss att transkribera så snabbt efter då vi kom 

ihåg informantens uttryck av känslor samt om något tagit extra lång tid att besvara.  

URVAL 
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Urvalet har varit ett bekvämlighetsurval. Valet av våra aktörer gjorde vi utifrån att de alla 

arbetar med socialt arbete och är väletablerade och kända i Sverige samt arbetar alla i någon 

form förebyggande mot barnfattigdom i Stockholms län. De aktörer vi strategiskt valde ut har 

länge varit verksamma inom det civila samhället och chansen att få innehållsrika svar kändes 

god (Bryman, Nilsson 2002). Eftersom att det inte tydligt framgår vilka och hur många 

aktörer i civilsamhället som arbetar mot barnfattigdom i Stockholms län var 

bekvämlighetsurvalet en möjlighet att nå de som själva definierat att de arbetar mot 

barnfattigdom. Intervjuerna vi gjorde var hos de ideella föreningarna: Rädda Barnen, 

Majblomman, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Stadsmissionen. Vi intervjuade två 

personer från varje organisation, en som arbetade med det administrativa och inte träffade 

barnen så ofta och en som arbetade på fältet i direkt kontakt med barnen.  

INFORMANTER 

 

Våra intervjuer är baserade på tio aktörer som arbetar med socialt ideellt arbete. Vilken 

uppfattning de har av barnfattigdom i Stockholm och hur de arbetar kring det. Vi intervjuade 

två aktörer från varje förening, den av våra informanter som arbetade för Majblomman 

arbetade oavlönat och resterande arbetade avlönat. Intervjuerna skedde på kontoret och för 

den informant som arbetade oavlönat hade vi intervjun på ett offentligt kafé. En av 

intervjuerna var en telefonintervju med inspelning. 

ANALYSMETOD 

 

Redan efter de första intervjuerna började vi att diskutera och reflektera över intervjutillfället. 

Diskussionerna rörde sig kring de känslor och upplevelser som uppstod och även vad som 

sagts under intervjun.  

Vi valde att använda oss av en allmän modell för kvalitativ dataarbetning. Grundläggande i 

denna modell är att skapa en god förståelig och konsistent helhet. Detta uppnås genom att 

enskilda delar i intervjun skapar ett inre mönster och är fria från logiska motsägelser (Kvale, 

Brinkmann 2009). Vi började därför med att läsa transkriberingarna i sin helhet för att få en 

global förståelse. Transkriberingarna kunde då delas in i enskilda teman och återkopplas i 

relation till hela intervjun. Genom att delade in våra intervjuer i enskilda teman underlättade 

det processen att analysera materialet. Aspers (2011) skriver även att arbetet underlättas om 

man delar in helheten i små delar. Genom att använda oss av meningskodning av materialet 

underlättas analysprocessen. Detta gjordes genom olika kategorier som utgick ifrån tidigare 
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valda teman (Kvale, Brinkmann 2009). I analys och resultat kommer en vidare diskussion om 

de tre valda teman som identifierats utifrån materialet. I analysen använder vi oss av citat 

informanterna uttryckt på ett innehållsrikt sätt. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Intervjuerna har byggt på Vetenskapsrådets forskningsetiskariktlinjer om informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande- kravet (Hermerén 2011). Vi informerade 

informanterna om vad vi undersöker i studien och att deltagandet i studien är frivillig. Det 

tydliggjordes även att de har rätten att avbryta sitt deltagande när de vill utan att det får 

negativa följder för dem (Hermerén 2011). Det framgick att våra informanters 

personuppgifter till största möjlighet ska vara förvarade så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Informanter hade inga problem med detta då vi berättade att materialet som samlas in 

endast kommer användas för forskningsändamål (Hermerén 2011). Valet av informanter 

utgick från den verksamhet de arbetar inom. För allmänheten är informanterna anonyma men 

det finns en risk att de kan identifiera sig själva när de får ta del av studien och att andra i 

deras nära omgivning känner till deras arbetssätt och kan identifiera deras arbetsuppgifter 

utifrån vad de sagt. Vi har även informerat att organisationen våra informanter representerar 

inte kommer att vara anonyma då studien bygger på att uppmärksamma vilka olika 

uppfattningar aktörer i det civila samhället har kring barnfattigdom. Våra intervjufrågor, 

informationsbrev samt frågeställningar har vi tillsammans med vår handledare diskuterat. 

METODPROBLEM 

Vi stötte på problem i valet av definitionen ”barnfattigdom” då några organisationer hellre 

ville prata om fenomenet i andra termer, så som ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. 

Det syntes också i våra svar i intervjuguiden, då vi enligt Bryman (2007) valt att göra 

semistrukturerade intervjuer där informanterna fick svara på frågorna med sina egna ord 

(Bryman, Nilsson 2002). Svaren vi fick blev väldigt varierande beroende på hur 

organisationen valt att definiera barnfattigdom och vilka sätt de hade för att mäta 

barnfattigdom i Sverige. Med den tidsram vi har haft för denna studie har vi endast hunnit 

presentera de problem och förbättringar som organisationerna beskrivit. Vi har inte haft 

utrymme att sätta oss in i alla olika problem som kommit fram från organisationer.  

Vid insamling av material stötte vi på problem i att hitta relevant forskning från andra 

länder som var generaliserbar till den barnfattigdom som vi har i Sverige. Den forskning som 

gjorts utanför Sverige handlar till större delen om barn i u-länder, där barn lever i en 
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fattigdom som handlar om överlevnad. Det andra problemet vi stötte på är att den forskning 

som bedrivits kring barnfattigdom inte pågått så länge och att det endast är ett fåtal forskare 

som slagit sig igenom kring området barnfattigdom, två stora namn inom den forskning som 

bedrivits i Sverige är Tapio Salonen och Anne Harju. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

I studien har vi valt att sammanfoga resultat och analys under ett avsnitt för att undvika 

upprepningar. Vi kopplar och jämför den tidigare forskningen kring barnfattigdom utifrån de 

tre teman vi har konstruerat för att se om våra informanters beskrivningar överensstämmer 

med den tidigare forskningen. De tre valda teman redovisas var för sig för att underlätta 

läsningen av uppsatsen. I citaten skriver vi ut organisationens namn och en siffra. Siffran ett 

(1) motsvarar aktören som arbetar mer administrativt och siffran två (2) för de aktörer som 

arbetar ute på fältet. 

TEMA 1 – VAD ÄR BARNFATTIGDOM FÖR DIG? 

 

Alla våra informanter beskriver att de upplever att barnfattigdom finns i Stockholm men dem 

definierar det på olika sätt. I Eriksson (2009) beskriver Tone Flötten i sin rapport om att 

begreppet barnfattigdom är för ensidigt och snävt (Eriksson 2009). Samtliga informanter hade 

svårt att beskriva vad barnfattigdom i Sverige är beroende på hur de själva väljer att mäta vad 

barnfattigdom är. 

Frälsningsarmén 2: Det är ett svårt ämne. Vad är fattigdom? Är fattigdom att du inte har senaste 

mobilen? Att du inte har senaste datorprogrammet eller vad är barnfattigdom? Är det att du inte kan äta 

dig mätt? Alltså jag tycker att det är relativt. Jag tycker inte att man kan svara på det såhär för jag tycker 

att det är ett vitt begrepp.  

Johan Fritzell beskriver begreppet fattigdom som ett omtvistat ämne och i diskussioner 

hamnar begreppet fattigdom i svåra normativa ställningstaganden och det sker detaljerade 

tvister kring hur man bäst ska mäta den. Fattigdom är inte bara ett vetenskapligt begrepp utan 

i högsta grad ett politiskt levande begrepp och det är kanske därför fattigdomsbegreppet är så 

omtvistat och debatterat. Enligt Fritzell brukar filosofer beskriva det som ett tjockt etiskt 

begrepp vilket innebär att om man säger att fattigdom existerar innebär det samtidigt att man 

måste göra någonting åt den för att minska eller utrota den. Alternativet är att säga att 

fattigdom inte existerar och att det är fel på definitionen eller på mätningen av begreppet (Alm 

et al. 2011).  
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Frälsingsarmén 1: Det finns många olika varianter av fattigdom som vi möter. En del säger att det inte 

finns någon barnfattigdom för dem har mobiltelefon och sådant där.  Det kanske dem har, men då betyder 

det istället kanske många gånger att det är föräldrarna som får offra jättemycket bara för att dem vill att 

deras barn ska vara något så nära lika andra, det ser vi ofta.  

Utifrån den tidigare forskning som finns går det inte att se en klar och entydig definition av 

barnfattigdom och det beskrivs tydligt att de olika aktörerna har olika benämningar och 

förklaringar av begreppet barnfattigdom. Under intervjuerna har olika benämningar kring 

barnfattigdom kommit upp som. Fattiga barn, barn i utsatta situationer, utanförskap och så 

vidare. Det beskrivs tydligt att det finns olika typer av barnfattigdom i Sverige. Halleröd 

(2010) nämner olika mått på att mäta fattigdom men anser att det inte går att mäta 

barnfattigdom utifrån ett specifikt mått utan att det är individuellt från familj till familj. Att 

vara fattig innebär att vara utestängd från materiella och sociala arenor som för andra är en 

självklarhet. Ekonomiskt utsatta har färre möjligheter jämfört med majoriteten i samhället 

(Halleröd 2010).   

Ett sätt att mäta barnfattigdom är Rädda Barnens mått som bygger på ett sammansatt mått. 

Det bygger på andelen barn i familjer med låg inkomststandard och andelen barn i familjer 

som fått försörjningsstöd.  familjer med en inkomst under en viss miniminivå räknas som 

fattiga (Salonen 2012b).  

Majblomman 2: Vi gör ett mått som är ett så nära absolut mått man kan komma, För att de som påverkar 

barn som skapar dessa konsekvenser är att man ser sig själv i relation till andra och omgivningen och 

dessutom påverkar det de ekonomiska villkoren väldigt mycket av hur välmående majoriteten av 

samhället är. Det är lite förenklat att säga att man i Sverige pratar om relativ fattigdom, att alla är 

tillräckligt rika och ingen är extremt fattig. Eller vi kan inte prata om relativ fattigdom för att då kan vi 

trolla bort den med siffror. Det räcker inte med ett mått som sanning. Vi behöver olika mått för att kunna 

se flera sidor av det.  

 

Rädda Barnen är den organisation som tar fram flest rapporter och siffror på hur många 

fattiga barn som lever i Sverige. Det tyngsta skälet till varför Rädda Barnen tagit fram ett eget 

mått är enlig Salonen (2012b) att tidigare fattigdomsdefinitioner har haft en låg 

samstämmighet. Ett annat vanligt sätt att mäta som också tydligt beskriver barnfattigdom är 

absolut och relativ fattigdom (Salonen 2012b). Det går tydligt att urskilja från samtliga 

intervjuer att det finns en relativ fattigdom i Sverige. Med en relativ fattigdom menar Tone 

Flötte i Eriksson (2009)  jämförelser i samhället och mellan människor vilket innebär att 

barnet inte har tillgång till det som anses som normalt och nödvändigt i ett specifikt samhälle 

(Eriksson 2009). 

Stadsmissionen 1: … barn som inte kan delta på samma villkor som alla andra barn, som att man inte 

kan vara med på aktiviteter, man kan inte följa med på skolutflykter, man har svårt att hänga med, på det 

kompisar gör och får, att ha dator hemma, en mobiltelefon som alla andra har och så vidare. Det är 

barnfattigdom för mig.  
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Frågan om hur deras beskrivning av barnfattigdom i Stockholm ser ut tar informanterna upp 

brister på materiella ting. Exempelvis kläder, datorer, mobiltelefoner och bristen på socialt 

deltagande i fritidsaktiviteter, sport, nöjen och mycket annat. I citatet ovan kan vi urskilja en 

relativ definition av fattigdomsbegreppet där informanten beskriver vad fattiga barn inte har 

råd med mot vad barn i familjer med god ekonomi har råd med. Deras uppfattning om en 

social process där individer delar en gemensam uppfattning om den sociala verkligheten hör 

hemma i nyinstitutionell organisationsteori (Grape, Blom et al. 2006). Informanterna delar 

också uppfattning om att antalet utsatta barn ökar och att bidragen är av annan typ än innan 

1990-talet En av anledningarna kan vara den ekonomiska krisen på 1990-talet i Sverige som 

medförde att antalet ekonomiskt utsatta barn ökade i antal och uppmärksammades allt mer i 

den offentliga statistiken. Barnfattigdom började diskuteras allt mer i den allmänna debatten 

(Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012).  

 

Majblomman 1: Då jag började 1997 då började vi också se att vi fick in väldigt många 

bidragsansökningar som handlar om livet nödtorft, tidigare hade det varit ansökningar som mer handlade 

om lite mer guldkant på tillvaron, läger och lite mer sådana saker. Men så helt plötsligt så vände det där 

och då handlade det mycket om kläder och skor och basbehov i skolan till exempel som miniräknare och 

annan utrustning som man behövde i skolan. Då sa vi det när vi tittade på de här ansökningarna, att detta 

liknar ju fattigdom att man söker av den här typen av ändamål att man söker om sängar och sängkläder 

och sådana saker. Sedan gick det några år och så kom Rädda Barnen med sin barnfattigdomsrapport och 

myntade det begreppet kan man säga och då upplevde vi att detta var precis vad det handlade om därför 

att barnfattigdom är rätt bra att använda rätt ord för rätt sak och om man då tittar på det utifrån barnets 

synvinkel då är det lättare att också komma fram till bra lösningar… 

 

Våra aktörer upplever en annan typ av bidragsansökningar och att söktrycket på antalet 

sökande har ökat de senaste årtiondena. De har tvingats ändra sina arbetssätt och prioritera 

vilka och på vilket sätt de ska hjälpa de som söker bidrag. Det överensstämmer med tidigare 

forskning (Harju 2008). De aktörer som på något sätt tar emot bidragsansökningar är 

Frälsningsarmén, Majblomman, Stadsmissionen och Svenska kyrkan. De beskriver att 

bidragsansökningarna som kommer in nu är mer akuta än tidigare. Stadsmissionen har nyligen 

börjat med värdecheckar som man delar ut till familjer som inte har tillräckligt med pengar till 

mat och detta är något som även Frälsningsarmén gör. Fyra av fem aktörer lämnar på något 

sätt ut bistånd till fattiga familjer och de kan alla vittna om en annan typ av 

bidragsansökningar nu: 

Majblomman 2: Det finns olika grader av fattigdom. Vi får ju många bidragsansökningar och det är en 

väldigt sorglig bild som målas upp där. Det är föräldrar, många med utländsk bakgrund som har flyttat till 

Sverige, men också många frånskilda föräldrar, ensamstående föräldrar, som ber, söker pengar för att dem 

inte har råd med sängar till deras barn, som har svårt att få ihop pengar till matbordet eller inte har råd 

med vinterjackor, eller vi har fått brev från mammor för att söka pengar så barnet kan hälsa på pappa på 

jullovet lovet annars får den inte träffa sin pappa.  

 

Flera informanter beskriver tydligt två typer av fattigdom. Ett där barnen inte får vara med på 
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samma villkor och inte kan delta i alla aktiviteter som andra barn. De som inte har råd med 

saker som andra barn har tillgång till, som till exempel resor, skridskor, mobiltelefon och så 

vidare. Sedan beskriver flera informanter en mörkare bild av dagens Sverige där familjer 

söker bidrag till mat, sängar och kläder. Den typen av fattigdom beskrivs som en absolut 

fattigdom vilket grundas på hushållets kostnader för diverse varor och tjänster som anses 

nödvändiga. Bland annat boende, mat, hälsa, hygien, kläder, radio och tv, dagstidningar, 

telefon, försäkringar och vård. Absolut fattigdom innebär att man på grund av brist på 

ekonomiska resurser inte kan tillgodose de grundläggande behoven för en skälig levnadsnivå 

(Socialstyrelsen 2010). Vi menar då inte att barnen inte har tillräckligt med resurser för att 

överleva, utan vi gör en uppdelning av absolut och relativ fattigdom i Sverige som Tone 

Flötten i Eriksson (2009) beskriver att man skall göra för att avgöra fattigdomens djup och 

karaktär i det land man avser som indikatorer för fattigdom (Eriksson 2009). 

Det är tydligt att fattigdom är av olika djup och karaktär och att det under barndomen är ett 

allvarligt problem som behöver både diskuteras och synliggöras mer. Barn som lever i 

fattigdom eller med knappa resurser har knappt en vit fläck på kartan i Sverige men de senaste 

åren har det diskuterats under flera olika begrepp, som till exempel socialt utanförskap, 

ekonomisk utsatthet, fattiga barn, barnfattigdom och så vidare (Andersson, Grahn et al. 2010). 

Trots att många beskriver att det inte finns någon absolut fattigdom i Sverige så måste man 

komma ihåg att vi inte kan jämföra barnfattigdom i Sverige med andra länder. Nyare studier 

menar därför att definitioner och mätningar av barnfattigdom skall vara relevanta för barn från 

samma geografiska område och en egen analys för varje individ bör göras då ekonomisk 

utsatthet inte bara är frågan om pengar utan om att inte ha samma möjligheter som andra har 

och det kan variera från barn till barn (Lipina, Simonds et al. 2011). Det är tydligt att 

omfattningen av fattigdomen under barndomen varierar beroende på hur man väljer att 

definiera begreppet eller vilka mätmetoder som används. Det finns därför skäl till att granska 

och forska kring de olika begreppen som finns kring barn i fattigdom och speciellt kring nya 

begrepp som barnfattigdom (Andersson, Grahn et al. 2010). 

Svenska Kyrkan beskriver barnfattigdom ur ett större perspektiv. Svenska kyrkan 1 

beskriver socialt utanförskap som är ett mer generellt begrepp än fattigdom och har ett större 

fokus på flertalet faktorer som gör att individer och grupper inte har samma möjligheter eller 

förutsättningar som majoriteten av befolkningen (Giddens, Griffiths et al. 2007).  

Svenska kyrkan 1 Egentligen är inte barn fattiga utan det är föräldrarna som är fattiga och det blir ju ett 

större problem än så. Barnfattigdom handlar ju om att inte kunna vara med alltså i det vara utanför det är 

ett utanförskap att vara fattig… Det är ett utanförskap fattigdom det är det.  
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Socialt utanförskap ser alla organisationer som ett av problemen som uppkommer utav bland 

annat barnfattigdom att barnfattigdom ingår i någonting större, mer om detta kommer i vårt 

nästa tema. 

TEMA 2 – VILKA PROBLEM HAR DE IDENTIFIERAT? 

 

Alla våra informanter upplever många gånger samma problem kring barnfattigdom. De 

berättar att det finns olika problemområden och de lyfter fram den problematik dem själva har 

sett. Våra informanter berättar främst om det utanförskap som uppstår. Vidare berättar de 

även om andra problemområden kring barnfattigdom:  

Majblomman 2: … det förväntas väldigt mycket av barnen… det förväntas idag kunna göra och lämna 

in sina läxor på en dator… det finns en önskan bland barnen också, att själva kunna hänga med och ha 

samma saker som andra, det är extremt prylfixerat allting, så jag tror att det blir ett slags utanförskap… de 

har inte samma förutsättningar att gå i skolan som andra barn, vi får in ansökningar, en av de frågor vi 

jobbar mycket med är dolda avgifter i skolan. Det ska inte kosta något att gå i skolan, men om skolan har 

bestämt att de ska åka och bada då måste barnen ibland betala bussavgifter själva och inträde till 

badhuset. Om de barnet ska säga jag har ont i magen eller ska hitta på en ursäkt för att de inte har pengar, 

då gör ju skolan fel. 

Våra informanter beskriver problematiken som ett välfärdsproblem där de måste arbeta på 

vad skolan kräver av barnen. Problematiken som finns rör alltså inte bara att man inte har 

tillräckligt med pengar. De berättar att det finns dolda avgifter i skolan som gör att de blir 

utestängda från att kunna delta på de aktiviteter skolan anordnat De berättar vidare att skolan 

gör fel och att det är något som måste arbetas på för att få bort de dolda avgifterna. Giddens 

(2007) skriver om välfärdsbrister som inte handlar om pengar utan gällande den 

grundläggande samhällservice som ska erbjudas (Giddens, Griffiths et al. 2007). Vidare 

skriver Giddens (2007) om de utanförskap från sociala relationer som uppstår när man inte 

kan delta på gemensamma aktiviteter. Samtliga informanter beskriver att barnfattigdom för 

med sig ett utanförskap. Bäckman och Nilsson (2011) skriver att fattigdom under barndomen 

påverkar skolprestationer, hälsa och risken för att i ung ålder hamna i kriminalitet (Alm et al. 

2011). Risken som följer med upp i vuxen ålder är arbetslöshet och socialt utanförskap.  

Majblomman 1: de har problem med att klara av skolgången och få bra betyg helt enkelt… barn som 

lever i områden där det är många som är fattiga där är det en slags gemenskap kring det här om alla har 

det lika dåligt, det är riktigt dåligt för man kommer inte med i gemenskapen på samma sätt när man lever 

i lite sämre förhållanden… det skapas ett enormt utanförskap så man känner sig utanför det svenska 

samhället och det kan bli en grov grund till kriminalitet, sen kan man se att hälsan hos barnen är bra 

mycket sämre i de områdena. Det skiljer sig mycket mellan mer utsatta områden än vad det gör i lite 

bättre områden där barn har det bättre ekonomiskt. 

 

Salonen (2012a) skriver att barnfattigdomen i Stockholm är över 25 procent i förorterna och 

att det är de områden som redan tidigare varit fattiga. Om man undersöker vilka familjer det 

är som bor i förorterna är det främst de med en utländsk bakgrund (Salonen 2012a). Salonen 
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(2012a) skriver i sin rapport att det är vanligare att barn till utländska föräldrar är fattiga än 

vad ett barn med svenskfödda föräldrar. Detta säger Salonen (2012a) inte nödvändigtvis 

behöver bero på att den etniska bakgrunden påverkar den ekonomiska skillnaden, de faktorer 

som diskuterats är den konkreta situation familjerna är i, bland annat nämns förankring och 

position på den svenska arbetsmarknaden (Salonen 2012a). År 2010 var det nästan vart tredje 

barn med utländsk bakgrund som levde i ett hushåll där föräldrarna tog emot försörjningsstöd 

eller var låginkomsttagare. För barn med svenskfödda föräldrar var det vart sjuttonde barn. 

För de barnen med utländsk bakgrund är risken alltså fem gånger så stor att hamna i ett 

hushåll med ekonomisk utsatthet. 

Svenska kyrkan 1: … som i till exempel Botkyrka, där har vi hög invandrar täthet där många inte 

kommer ut på arbetsmarknaden och de säger alla forskningsrapporter att de mest utsatta är alla 

ensamstående mammor från andra länder… Vi har en söderförort som var med som har väldigt mycket 

fattigdom om man nu pratar om det så, de har tredje generationen arbetslösa… 

 

Citatet ovan visar det Salonen (2012a) skriver om barn till utländska föräldrar i förorterna. 

Vidare beskriver vår informant även att generationen av arbetslöshet fortsätter i familjen. Vår 

informant lyfter fram att det främst är ensamstående mammor från andra länder som lever i 

ekonomisk utsatthet. Sedan innan är det välbelagt att barnfamiljer med endast en 

ensamstående förälder ofta lever under sämre ekonomiska villkor än barnfamiljer där 

föräldrarna är samboende. Mer än hälften av alla de som lever i ekonomisk utsatthet är 

ensamstående föräldrar (Salonen 2012a). 

Fyra av våra informanter beskriver flera problem som stämmer överens med en absolut 

fattigdom där hushållet inte har råd med diverse varor och tjänster som anses nödvändiga för 

att uppnå en skälig levnadsnivå. 

Svenska kyrkan 2: ’’… han som är skolchef på kommunen där har sagt att på fredagar får de 

ladda upp med mat och på måndagar går det också åt mera mat. Barnen äter upp sig inför helgen 

och så fyller de på efter helgen’’.  

 

Vår informant beskriver det Socialstyrelsen (2010) har definierat som absolut fattigdom. 

Barnen i skolan äter extra mycket för att under helgen klara sig och när de är tillbaka i skolan 

på måndagen går det åt mer mat vilket kan tyda på att de inte får tillräckligt många måltider 

hemma under helgen. Även hälsan är ett problem som beskrivs under absolut fattigdom. 

Rädda Barnen 1: På långsikt finns de forskning på de allra flesta utsatthetsdimensioner som säger att det 

finns kopplingar till ekonomi, sen ska man vara försiktigt med att säga vad som är hönan och vad som är 

ägget. Men det finns kopplingar inom hälsa, barn i ekonomisk utsatthet har i större utsträckning än andra 

barn problem som annars vuxna har. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt men även 

psykosocial ohälsa. 
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Något under den absoluta fattigdomen som också lyfts fram är problematiken med kläder, att 

barnen inte har rätt kläder under rätt årstid eller att de kan ha för små kläder på sig. Kläderna 

kan också vara smutsiga på grund av att de kanske inte har något annat ombyte hemma. 

Frälsningsarmén 1: ’’Jag vet hur föräldrar har jätteproblem med att kunna köpa kläder till barnen och 

sådana saker’’.  

 

En av de mest extrema former av socialt utanförskap våra informanter beskriver är hemlöshet, 

det finns flera undersökningar som visar att personer i ekonomisk utsatthet löper större risk att 

bli hemlösa (Giddens, Griffiths et al. 2007). 

Stadsmissionen 1: ’’Inte sällan, men inte ofta heller så kommer ansökningar om pengar till elen för att 

den håller på att stängas av eller till hyran för att man håller på att bli vräkt eller till mat har ökat’’. 

 

Det syns en tydlig ökning av hemlöshet i Sverige och framförallt i storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö (Giddens, Griffiths et al. 2007). Johan Holmdalh beskriver att en 

vräkning är en exkluderande sanktion. De som blir vräkta hamnar även i ett socialt 

utanförskap (Alm et al. 2011). Det finns tre olika typer av socialt utanförskap: för det första 

förlorar man sitt hem och sin trygga punkt, detta försvårar att upprätta en social tillvaro, 

särskilt blir det svårt för barnen (Alm et al. 2011). Den andra svårigheten är att man noteras 

som vräkt och svårigheten att få en ny bostad blir svårare. Den tredje svårigheten är att man 

blir socialt stigmatiserad, både att man är en person som saknar en bostad och en person som 

har betalningsanmärkningar (Alm et al. 2011). Forskning har lyft fram att en vräkning många 

gånger leder till ytterligare social och ekonomisk marginalisering. En vräkning bidrar många 

gånger till att en redan svår situation blir mycket värre (Alm et al. 2011).  

 

När vi frågar om våra informanter har sett problematik som följt barnen in i vuxen ålder på 

grund av att de som barn levt i en ekonomiskt utsatt familj svarade de informanter som följt 

familjen under många år: 

Frälsingsarmén 1: … de måste ljuga och låtsas. Och att de kanske känner att de är sämre än andra, 

mycket det där tror jag. Att dem säger att dem har mer än de har. Vi ser vissa familjer där 

försörjningsstöd följer i generationer, man blir som stämplad från början på något sätt. Så kan det vara om 

man liksom inte är väldigt stark. Det finns ju maskrosbarn som slår sig ut, men risken är väl ändå att de 

följer med på något sätt, att man är sämre än andra på något vis… känner man sig sämre är risken stor att 

det följer med hela livet, att man inte är lika mycket värd som andra. 

Vår informant beskriver att barnen blir stämplade från början och har svårt att komma ur 

fattigdomen om de inte är ett maskrosbarn som slår sig ur det. Men oftast har hon sett att 

försörjningsstöd följer i generation efter generation. Om barnen inte är väldigt starka kommer 

dem inte komma ur bubblan. Salonen (2012a) skriver också att de som varit fattiga tidigare är 

även de som är fattiga idag vilket kan tyda på det vår informant berättar. Barnen följer sina 
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föräldrars spår och vet inte att de kan komma ur denna bubbla för att de har levt i ett 

utanförskap med andra människor som lever i samma situation som de själva (Salonen 

2012a). 

TEMA 3 – ARBETE OCH FÖRBÄTTRINGAR MOT BARNFATTIGDOM 

 

För att arbeta förebyggande mot barnfattigdom påvisar tidigare forskning att man måste 

arbeta på ett större plan. Flera organisationer måste arbeta med påtryckningar och 

opinionsbildning för att påverka dagens politiker och göra en medvetenhet om barnfattigdom i 

Sverige (Von Essen 2010).  

Stadsmissionen 2: ’’… här på Unga station så ska vi ju också jobba med påtryckningar. Ser vi tendenser 

i samhället att vi får en målgrupp som kommer mer hit, är vårt jobb att upplysa staden om att nu ser vi det 

här, vad tänker ni göra eller hur kan vi hjälpas åt?’’ 

 

Organisationer jobbar många gånger för att påverka politiken från vad som uttrycker det 

allmänna intresset. Organisationerna vill att de politiska beslutsfattarna ska överlägga eller 

begära in organisationers åsikter. I bästa fall uppfattar beslutsfattarna sin roll som att de bör ta 

emot organisationers åsikter för att i bästa mån anpassa politiken efter medborgarnas 

förväntningar. De politiska företrädare som aldrig lyssnar till organisationernas åsikter 

riskerar att undergräva sin egen legitimitet genom att de inte lyssnar till medborgarna (Von 

Essen 2010) 

Majblomman 2: ’’Jag tror framförallt att politiker måste ta ett ansvar så att socialbidragsnormen höjs, så 

att barnfamiljer och socialen har tillräckligt med pengar för att göra det dem ska göra för barn och 

barnfamiljer’’. 

Tidigare forskning visar att en låginkomsttagare har svårt att klara ekonomin med de 

grundläggande utgifter dem har. En person som uppbär försörjningsstöd har en lägre inkomst 

vilket innebär att försörjningstagaren har det ännu svårare att klara av ekonomin med de 

utgifter som måste betalas. Gapet mellan en låginkomsttagare och en som uppbär 

försörjningsstöd är alltså för stort (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012).  

Ett stort problem som upplevs bland våra informanter är att barn känner ett stort 

utanförskap och inte kan delta på samma villkor som andra barn när det gäller aktiviteter i 

skolan och fritidsverksamheter som tar ut avgifter eller som kostar pengar. Det kan vara allt 

från medlemsavgifter på fritidsaktiviteter, kostnader för matsäck eller resekostnader.  

Majblomman 1: Jag tror att man ska titta utifrån barnets synvinkel, det vill säga titta på hur deras vardag 

ser ut. Vad är viktigt för dem? och då handlar det om små konkreta saker som att slopa alla avgifter i 

skolan. Till exempel se till att barn kan vara med på precis allting som skolan erbjuder, det handlar om att 

man inför glasögonbidraget i Stockholm vilket dem nu håller på och kartlägger. Det gäller också att man 

inte stänger fritids och andra service ställen under skollov. Stänger skolan försvinner alla trygga vuxna 

och då försvinner också ett mål om dagen, därför behöver man satsa på andra fritidsaktiviteter än att 

stänga ner dem. 
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Föräldrarnas situation är grunden till barnets trygga uppväxtvillkor.  För att situationen för 

föräldrarna ska vara bra gäller det att långsiktigt bekämpa de vuxnas arbetslöshet, bristande 

försäkringsskydd och delaktighet i samhället. Av dessa skäl kan en barnpolitik i 

Barnkonventionens rättighetsperspektiv inte enbart behandla frågor som direkt är 

barnrelaterade. Givetvis är dessa frågor absolut betydelsefulla men i ett avancerat 

välfärdssamhälle som det svenska där det finns klara mål om att alla har rätt att ingå i olika 

centrala samhällsarenor, som till exempel arbetslivet och offentliga trygghetssystem, utgör att 

man ska eliminera barns ojämlika uppväxtvillkor på långsikt. Samhället kan på detta vis 

underlätta för de barn som lever i en ekonomiskt utsatt familj genom att satsa på förskola, 

skola och fritid. Om man vill motverka samhällsproblem i form av marginalisering och 

utanförskap är det bra att börja redan idag (Salonen 2012a). 

Stadsmissionen 1: … genom att vi öppnar oss skapas arenor där människor kan mötas och får stimulans 

genom att komma hemifrån och se andra möjligheter genom att träffa andra människor. Genom att de får 

hjälp i situationer de inte själva kan ta sig ur får dem här information och kunskap att bli en egen aktör 

och att de får de redskap som behövs för att leva i samhället, också genom att stötta dem vuxna så att dem 

kan stötta sina barn… så att barnen skall kunna vara aktörer i sitt eget liv och det är mycket 

nätverksarbete, prata om sin släkt, var kommer jag ifrån och väcka intressen i familjen att hitta saker att 

prata med varandra om. Det kan vara problemtyngda familjer där man känner att man inte orkar eller man 

har tappat kontakten mellan varandra, det jobbar vi väldigt mycket med. 

Empowerment handlar om att stärka en individ så att dem får kraft att ändra sin situation som 

gör att de hamnat i en svag och maktlös position. Det handlar då om en process för att 

förstärka individernas självkontroll, detta kan till exempel göras genom olika aktiviteter. I 

praktiken innebär det att individer får en bättre självbild, självförtroende och större kunskaper 

och färdigheter. En central del är att skapa en medvetenhet hos individen om sambadet mellan 

den egna livssituationen och de yttre. Empowerment handlar även om att tyddliggöra att det 

finns andra som delar deras situation (Askheim, Starrin et al. 2007). 

Våra informanter beskriver att det är viktigt att stärka både föräldrar och barn för att de ska 

få en kunskap om att de kan förändra sin situation. De beskriver även att olika organisationer 

erbjuder olika saker och hade önskat att de hade fler och långsiktiga samarbeten med andra 

organisationer som arbetade mot samma mål.  

Sveska kyrkan 1: Vi arbetar inte med andra aktörer i den utsträckning vi vill. Samarbetet har väl bestått i 

att vi använder oss av Rädda Barnens rapporter och tagit in Tapio Salonen som gjort 

barnfattigdomsrapporten. Tapio Salonen är ju en guru inom barnfattigdom… vi har haft kontakt med 

Majblomman men inte så mycket kontakt med andra aktörer som vi skulle vilja, det är något vi skulle 

kunna tänka oss som vårt framtidsarbete. För vi har ju någon form av vision, att om några år har vi satt 

det här hur Svenska kyrkan vill jobba mot barnfattigdom, och då vill vi ju det tillsammans med andra 

aktörer. 

När det talas om nyinstitutionell teori är intresset för det ömsesidiga och kulturella beroendet 

mellan organisationer och omgivning centralt. Institutionalisering är en social process där 
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individer kan dela gemensamma uppfattningar om den sociala verkligeten. Samarbetet är även 

en stor del för organisationer när de vill skapa en legitimitet vilket våra informanter vill arbeta 

mer på. Idag strävar allt fler organisationer efter ett nätverksliknande arbete genom att 

samverka med andra (Grape, Blom et al. 2006). Danemark och Kullberg har sammanfattat 

rapporter och utvärderingar som har visat att samverkansprojekt gynnas av organisationers 

gemensamma mål och lokaler, samordnad administrativ ledning, politisk ledning och 

lagarbete har även visat positiva resultat (Danermark, Kullberg 1999). Det som tidigare 

hämmat samverkansprojekt är organisationers skilda målsättningar, olika kunskapstraditioner, 

ekonomiska intressen och organisationers strukturer (Danermark, Kullberg 1999). Den lista 

Danermark och Kullberg har summerat över framgångsfaktorer är kopplade till projekt som 

har en hög integration. Med integrationsbegreppet menar de att en organisation antingen har 

målsättningar som skiljer sig åt eller är samstämmiga och vidare hur de arbetar för att nå 

målen, det vill säga om de arbetade utifrån att de skulle ha ett gemensamt syfte. När de talar 

om en horisontell integration kopplar författarna det till organisationer som befinner sig på en 

liknande hierarkisk nivå (Danermark, Kullberg 1999). Begreppet organisatoriskt fält inom 

nyinstitutionell teori menar att organisationer arbetar med liknande verksamhet (Danermark, 

Kullberg 1999). Flertalet av våra informanter berättade att de ville ha en större samverkan än 

vad de har idag och om vi tittar på Danermark och Kullbergs sammanfattning av de rapporter 

och utvärderingar de har analyserat angående samverkan verkar de finnas goda förutsättningar 

att de ideella organisationerna ska kunna slå ihop sig och samverka mer eftersom att de har 

liknande verksamhet och strävar mot samma mål (Danermark, Kullberg 1999). 

Stadsmissionen 1: ’’… men vi kan ju inte möta alla familjer. Så gärna fler aktörer som jobbar åt samma 

håll för vi klarar ju inte hela Storstockholm’’. 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur fem aktörer inom den ideella sektorn 

definierar begreppet barnfattigdom. Detta med målet att identifiera och förstå hur 

organisationerna arbetar med att förbättra barnens livssituation. Vi utgick ifrån tre 

frågeställningar för att ta reda på vårt syfte: Hur definierar aktörerna barnfattigdom i sin 

yrkesroll? Vilka problem kring barnfattigdom har aktörerna identifierat? Hur beskriver 

aktörerna sitt arbete mot barnfattigdom och på vilket sätt kan de förbättra sitt arbete? 
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Hur definierar aktörerna barnfattigdom i sin yrkesroll? 

Vi har kommit fram till att definitionen barnfattigdom inte är ett lätt ämne att beskriva då de 

som arbetar med problemet inte har en samstämmig beskrivning och ett sätt att mäta 

fattigdom. Detta stämmer överens med vad Tone Flötten i Eriksson (2009) beskriver i sin 

tidigare forskning om att det finns varierande definitioner av barnfattigdom och hur man ser 

på barnfattigdom i olika länder vilket skapar olika dimensioner av fattigdom. Av det material 

vi har analyserat har vi kommit fram till att det frivilliga organisationerna vi har valt att 

intervjua använder sig av tre olika sätt att beskriva och mäta barfattigdom. Den första 

definitionen av barnfattigdom våra informanter beskriver är relativ. Alla våra informanter 

beskriver att de upplever en relativ fattigdom i Stockholm. Barnombudsmannen (2010) 

beskriver relativ fattigdom som att barnen inte får tillgång till de saker och aktiviteter som 

andra barns föräldrar kan tillgodose dem (Persson 2010).  

Den andra definitionen våra informanter beskriver är absolut fattigdom vilket inte är en 

fråga om överlevnad utan hur barnen har tillgång till de fysiologiska behov då de finns brister 

i tillgång till mat, kläder, boende med mera. Beskrivningen Socialstyrelsen (2010) ger av en 

absolut fattigdom är att på grund av brist på ekonomiska resurser inte kan tillgodo se de 

grundläggande behoven för en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen 2010). Absolut fattigdom 

är precis som relativ fattigdom, svår att upptäcka. Fyra av våra frivilliga organisationer kunde 

beskriva en absolut fattigdom då de i sin verksamhet tog emot bidragsansökningar. De 

organisationer som tog emot bidragsansökningar kunde också beskriva en förändring under de 

senaste tjugo åren i form av mer akuta hjälpinsatser i ansökningarna då pengarna inte räcker 

till för det mest nödvändiga. Detta beskriver även Harju (2008), barnfamiljerna med knapp 

ekonomi ökade drastiskt under 1990-talet (Harju 2008). Den tredje och sista definitionen är 

Rädda Barnens fattigdomsindex vilket beskrivs av Salonen (2012a) i Rädda Barnens rapporter 

om barnfattigdom och bygger på ett sammanslaget mått av försörjningsstöd och låg 

inkomststandard (Salonen 2012a). Rädda Barnen är även den organisation som bedrivit mest 

forskning och tagit fram siffror över hur många barn som lever i fattigdom i Sverige. De som 

använder sig av måtten är Rädda Barnen, eftersom de kommer ut med rapporter som beskriver 

Barnfattigdom i Sverige.  

Det framkommer också att det är viktigt med flera mått för att skapa en helhet och beskriva 

fattigdom i flera dimensioner. Nackdelarna som vi kan se med detta är att siffror på hur 

många fattiga barn som finns i Sverige blandas ihop med de olika mått som finns för att mäta 

barnfattigdom. Det är viktigt att hålla isär definitionerna och beskriva antalet fattiga barn som 

finns utifrån den indikator som använts för att mäta barnfattigdom. I Eriksson (2009) 
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beskriver Tone Flötten att det finns varierande definitioner av barnfattigdom och att det är 

viktigt att endast jämföra fattigdomen i det land man avser att mäta eftersom det har olika 

dimensioner i olika länder. Hon skriver också att det är viktigt att förekomsten av 

barnfattigdom är varierande beroende på vald indikator. Detta är tydligt även i informanternas 

beskrivning av barnfattigdomen i Stockholm. Beskrivningen och siffror på antalet fattiga barn 

blandas ihop och utnyttjas ofta av media och andra parter som beskriver att det inte finns 

någon barnfattigdom i Sverige men dessa jämför barnfattigdomen i u-länder med Sverige och 

skapar en felaktig bild av den fattigdom som vi har innanför vårt lands gränser. Det kan därför 

vara bra att använda andra definitioner av barnfattigdom än absolut och relativ fattigdom som 

används över hela världen då detta ökar jämförelsen länderna i mellan. I Eriksson (2009) 

beskriver Tone Flötten att om man skulle skapa olika definitioner av barnfattigdom i olika 

länder skulle jämförbarheten troligtvis minska länderna i mellan. Det tror vi hade skapat en 

mer synlighet och rättvis bild av barnfattigdom i Sverige idag. 

 

Vilka problem kring barnfattigdom har aktörerna identifierat? 

 

De informanter vi intervjua identifierade problemen kring barnfattigdom väldigt lika. Alla 

informanter uppgav att fattigdom leder till utanförskap. Tidigare forskning påvisar även att 

detta stämmer. När våra informanter beskriver utanförskap handlar det om barn som inte har 

de materiella saker andra barn har, till exempel en mobiltelefon de andra barnen har eller att 

de har kläder som inte är i mode. Förutom det materiella utanförskapet beskriver de även ett 

socialt utanförskap. Barn som måste säga att de har ont i magen för att dem inte har råd att 

betala bussresan och inträdet till badutflykten, de hamnar där i ett socialt utanförskap då alla 

andra barnen åker på utflykt. Några av våra informanter lyfter även fram att hälsan är sämre 

hos de fattiga barnen. Bäckman och Nilsson (2011) styrker att fattiga barn oftast har sämre 

hälsa än vad andra barn har (Alm et al. 2011). Vidare beskriver våra informanter att många 

barn följer sina föräldrars spår gällande försörjningsstöd och att det går i generationer. 

Salonen (2012a) skriver även i sin rapport att de som tidigare varit fattiga är de som än idag är 

fattiga och har blivit fattigare i jämförelse med de som tidigare hade de bra ställt men idag fått 

det bättre ställt. En risk med att barnen hamnar i denna cirkel är att barnen inte har några 

framtidshopp eftersom de i generationer har haft försörjningsstöd och ingen har brutit den 

onda cirkeln. Samtliga informanter pekar på att de flesta som är fattiga har utländsk bakgrund 

eller är ensamstående föräldrar. De redogör även att kombinationen av de som är av utländsk 

härkomst och ensamstående förälder oftast är mer utsatta än de som bara har en av faktorerna 
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(Salonen 2012a). Forskaren Tapio Salonen (2012a) beskriver det våra informanter säger. Barn 

med utländskbakgrund och ensamstående föräldrar som bor i förorten är de människor i 

samhället som oftast är fattiga och har svårt att bryta sig ur det då de har gått från generation 

till generation. Risken med att leva i fattigdom beskriver våra informanter ökar risken att 

hamna i kriminalitet, många informanter beskrev att många fattiga barn inte klarar av 

skolgången och hoppar av med ofullständiga betyg, de hamnar istället i kriminalitet på grund 

av att de känner sig utanför det svenska samhället (Salonen 2012a). Författarna Bäckman och 

Nilsson (2011) skriver om barn som hamnar i kriminalitet på grund av det sociala 

utanförskapet dem hamnat i, bland annat på grund av att de hoppat av skolan med 

ofullständiga betyg och inte har något arbete att gå till. De känner sig utanför gemenskapen 

och det svenska samhället, barnen drar sig till sina likar och umgås med andra barn i samma 

situation och tillsammans hamnar många av barnen i kriminalitet (Alm et al. 2011). De 

vanligaste våra informanter beskriver är en relativ fattigdom där barn inte har samma 

materiella saker som andra barn och på så sätt hamnar utanför gemenskapen. Några av våra 

informanter beskriver däremot en absolut fattigdom, de livsnödvändiga ting barnen behöver. 

De beskriver att de har träffat barn som äter extra mycket på fredagar innan helgen kommer 

och på måndagen när de är tillbaka från helgen. Många beskriver att detta är för att barnen 

inte får tillräckligt många måltider om dagen hemma och det dem får i hemmet inte mättar. 

Socialstyrelsen (2010) skriver om en absolut fattigdom där familjer inte har råd till en skälig 

levnadsnivå. Bristen på mat är en faktor som bidrar till en absolut fattigdom (Socialstyrelsen 

2010). Något annat som också räknas till en absolut fattigdom är den vräkning våra 

informanter talar om och som Socialstyrelsen (2010) definierar som en absolut fattigdom 

(Socialstyrelsen 2010). Informanterna berättar om familjer som har haft det svårt med 

ekonomin och att ekonomin inte har gått runt så att de kan betala alla sina hyror på grund av 

att de har fått andra skulder de måste betala. Därmed har familjer blivit vräkta från sina 

bostäder. Giddens (2007) skriver att hemlösheten ökar i storstäderna och det kan tänkas bero 

på det våra informanter beskriver om familjer som vill betala av sina skulder till vänner så att 

de tillslut inte klarar av att betala sin hyra (Giddens, Griffiths et al. 2007). Om man redan är 

fattig och sedan blir av med sin bostad förvärras de problem man redan har med ett ytterligare 

problem. Det blir särskilt svårt för dem barn som inte har sin trygga punkt och inte kan ta hem 

vänner efterskolan eller som inte kan berätta vart de bor till sina klasskamrater.  
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Hur beskriver aktörerna sitt arbete mot barnfattigdom och på vilket sätt kan de 
förbättra sitt arbete? 

En av de punkter som samtliga organisationer tar upp som är det viktigaste arbetet mot 

barnfattigdom är att förändra arbetet på politikernivå och detta gör organisationerna genom att 

driva på frågorna genom olika påverkansarbeten med rapporter om barnfattigdom, gå ut i 

olika massmedia för att upplysa om problemen med barnfattigdom och även påverka politiker 

direkt genom att samtala med dem om problematiken. Tidigare forskning enligt Lundåsen 

visar att förebyggande arbete mot barnfattigdom måste bedrivas genom att påverka politiker 

och göra en medvetenhet om barnfattigdom i Sverige och fler organisationer måste arbeta på 

ett större plan (Von Essen 2010). Flera organisationer måste arbeta tillsammans för att 

uppmärksamma och förbättra livssituationen för fattiga barn påtalar alla organisationer.  

För att de fattiga barnen inte ska hamna i ett socialt utanförskap måste organisationerna 

arbeta tillsammans för att barn och familjer skall känna att de kan delta i skolan och 

fritidsaktiviteter på samma villkor som andra barn. Man måste dels arbeta med att påverka 

politiker så att bidragsnormen höjs eftersom att gapet mellan en låginkomsttagare och en som 

uppbär försörjningsstöd är alldeles för stort (Näsman, Ponton von Gerber et al. 2012). Att höja 

bidragsnormen för familjer med barn gör att barnen kan känna att de kan delta och få tillgång 

till saker som andra barn har. Det är också viktigt att driva ett arbete för att skola och 

fritidsaktiviteter skall vara avgiftsfria. Det är något som de frivilliga organisationerna arbetar 

hårt med att påverka. De frivilliga organisationerna är duktiga på att skapa olika arenor för 

barnen att mötas på men även platser för föräldrar och familjen, där de jobbar mycket med att 

stärka barnen och även hela familjens självbild och självkänsla. Det är en stor del i 

empowerment och en annan sak som också tas upp är vikten av tydliggörandet. Att det finns 

andra som lever i liknande situationer (Askheim, Starrin et al. 2007).  

Idag arbetar de frivilliga organisationerna att inom sin egen organisation skapa arenor och 

göra insatser i form av bidrag, aktiviteter och stöd insatser. Det samarbete som finns idag är 

kortsiktiga samarbeten kring små projekt, tillfälliga opinioner eller påverkans arbete eller vid 

olika rapporter. Något som är viktigt inom den nyinstitutionella teorin att skapa ett ömsesidigt 

och kulturellt beroende mellan olika organisationer och omgivningen och att skapa en 

gemensam uppfattning om den sociala verkligheten. Detta kan vi se att alla organisationer 

frågar efter. Idag skickas barnfamiljer runt eller hänvisas till olika organisationer för att söka 

hjälp eller bidrag för att klara sin svåra ekonomiska situation. De frivilliga organisationerna 

skulle vilja utöka sin samverkan och arbeta tillsammans mot barnfattigdom på ett mer 

långsiktigt plan.  Med samverkan finns en förhoppning att verksamheter ska kunna drivas 
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effektivare, billigare och bättre (Danermark 2000). Även att det är fler aktörer som jobbar och 

synliggör problemet så att barnfattigdomen minskar eller helt försvinner i Sverige. 

METODDISKUSSION 

 

I denna studie används en kvalitativ innehållsalanys. Valet gjordes utifrån studiens syfte som 

var att få aktörernas egna berättelser. Kvale (2009) beskriver att en kvalitativ metod är 

användbar när forskaren vill undersöka informanternas egna berättelser.  

Vi har valt att inte kontakta några barn för att det inte är etiskt rätt att intervjua barn om 

deras ekonomiska utsatthet. Istället valdes aktörer som har kunskap om barnfattigdom för att 

besvara frågeställningar och syfte.  

För att få en hög validitet var valet att ha en semistrukturerad intervjuguide i avsikt att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Den semistrukturerade intervjuguiden gav 

möjlighet att ställa följdfrågor om något var oklart och på så sätt gavs en fördjupning på 

svaret. Risken för missförstånd minskade när följdfrågor kunde ställas. Det kan vara svårt att 

säkerställa en hög reliabilitet i studien, detta med orsaken att informanterna kan få mer 

kunskap kring ämnet och därefter ändra uppfattning på de frågor studien har. Intervjufrågorna 

kan även påverkas beroende på vem som ställer frågorna.  

De teorier som valdes till studien utgick ifrån socialt arbete och barnfattigdom. 

Empowerment teorin valdes för att visa hur aktörerna arbetar och vad de strävar efter att 

uppnå. Organisationsteori kopplades in för att visa hur organisationer arbetar och hur de 

förhåller sig till omgivningen men även utifrån resultatet som kom fram om en önskan till 

samverkan. 

De semistrukturerade intervjuerna gick bra att genomföra med tanke på att följdfrågor 

kunde ställas och svaren blev väldigt innehållsrika. Informanterna var även positivt inställda 

till att intervjuas och uttryckte att det är ett väldigt viktigt ämne att belysa. 

FORTSATT FORSKNINGSFRÅGA 
 

Några saker som vi skulle tycka vara intressant är att forska vidare kring vart det brister när 

det gäller bidrag till barnfamiljer och varför inte bidrag och låg inkomstandard räcker för att 

barnen inte skall behöva leva i fattigdom eller uppleva ett utanförskap. Det skulle även vara 

intressant att intervjua socialtjänsten och föräldrar till barn som lever i fattigdom för att 

försöka ta reda på vart dem anser att det brister i vårt samhällsorgan. Även att ta reda på 

varför de frivilliga organisationerna fungerar som en stödinsats för fattiga familjer när de 
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endast ska vara ett komplement till socialtjänsten. De får bidragsansökningar där familjer ber 

om mat, kläder, pengar till hyran med mera. Räknar Socialtjänsten med att de frivilliga 

organisationerna skall bidra med en del pengar till dessa familjer eller är det så att pengarna 

som kommer från socialtjänsten är alldeles för låga? 

Självklart är den största forskningsfrågan: vad kan vi göra för att undvika att fler barn drabbas 

av barnfattigdom?  Genom att intervjua politiker och högt uppsatta inom socialtjänsten och de 

som arbetar med försörjningsstöd. Sedan jämföra detta med vad aktörerna inom den ideella 

sektorn skulle kunna bidra med för att på ett enhetligt sätt ta fram en djupare och mer specifik 

kartläggning av barnfattigdomen i Sverige och hur de tillsammans med politiker, socialtjänst 

och andra organisationer kan arbeta för att minska eller utrota barnfattigdomen i Sverige. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning 

1. Namn, ålder, utbildning 

2. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hur har du mött barnfattigdom i ditt arbete? 

Vad är barnfattigdom för dig 

1. Hur skulle du beskriva barnfattigdom i Sverige? 

2. Hur kom du fram till den beskrivningen? 

3. Överensstämmer din beskrivning av barnfattigdom med organisationen du arbetar för? 

Problem  

1. Hur skulle du beskriva de fattiga barnens levnadssituation i Stockholm? 

2. Vilka svårigheter hamnar barn som lever i fattigdom i? Både kort- och långsiktigt. 

Arbete och förbättringar 

1. Hur arbetar du mot barnfattigdom i Stockholm? 

2. Hur kan man arbeta förebyggande mot barnfattigdom? 

3. Arbetar du med andra aktörer i ditt arbete mot barnfattigdom? Vilka? 

4. Finns det något i ditt nuvarande arbete mot barnfattigdom du skulle vilja förändra? 

 

Vill du tillägga något om barnfattigdom? 

 

Om vi kommer på något i efterhand, är det möjligt att komma i 

kontakt med dig igen? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Informationsbrev angående deltagande i en studie om barnfattigdom i Sverige 

Vi är två studenter vid Ersta Sköndal högskola som läser sista året på socionomprogrammet 

och skriver nu vårt examensarbete om ämnet barnfattigdom.   

Syfte med studien är att vända oss till aktörer i det civila samhället och där intervjua de som 

arbetar i direkt kontakt med barnfattigdom för att ta reda på deras beskrivning av 

barnfattigdom. Vi vill även undersöka vad de identifierat för problem och hur de arbetar med 

problemen för att förbättra barnens levnadssituation. 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av telefon. Varje intervju är beräknad att ta ca 

30-45 minuter. Vi kommer sedan att transkribera intervjuerna för att sedan använda detta som 

material i vår studie. Efter examensarbetets avslut kommer vi att makulera ljudupptagningen 

av intervjuerna och transkriberingen vi gjort. Den information vi får in kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att ditt deltagande och den information som du delger oss inte 

kommer att kunna härledas till dig och forskningen kommer enbart att användas inom ramen 

för socionomprogrammet vid vår skola. Vi kommer följa de forskningsetiska principer som 

utarbetas av Vetenskapsrådet för studier inom ämnet socialt arbete. Resultatet av intervjuerna 

kommer att ingå i vårt examensarbete som är beräknat att vara färdigställt juni 2013. 

Intervjuerna är frivilliga vilket innebär att du när som helst ges möjlighet att avbryta din 

medverkan.  

 

Kontaktuppgifter för vidare frågor: 

Finan Tesfai  Michael Åkerholm Anne-Lie Vainik 

Socionomstuderande Socionomstuderande Handledare  

073- xx xxx xx 070- xx xxx xx 08- xxx xxx xx 
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