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Summary 

This report focuses on child poverty from the child’s perspective. The results 
spring from a study that had two overall aims. The first was an overview of 
national and international literature where children in poor families have been 
interviewed. The second was to explore suitable ways and methods of reaching 
and meeting with children in poor families. The report contains two parts, each 
aim is addressed in each part. 

In the first part, the literature overview, the results indicate that children 
irrespective of nationality, experience similar consequences of living in poverty. 
The economic situation leads, more or less, to social and material deprivation and 
a consciousness of the situation. The results show that the main effect is that 
poverty reduces children’s possibilities to live a socially active life with family, 
friends and in school. The results also indicate that children, irrespective of 
nationality, experience the situation differently depending on various factors, for 
example family relations, coping strategies, age, social network and structural 
differences between countries. 

In the second part, testing ways of contact and methods, the results indicate 
that the best ways of reaching children in poor families is through gatekeepers 
who have a familiar and trusting relation to their parents. The results also show 
that the use of various methods gives a broad and complete understanding of 
children’s own experiences of living in poverty. However, meeting the children 
only once, which was the case in the study, does not give a deep understanding of 
the complexities of their every day lives. Studies that follow children over a 
longer period of time are needed for that purpose. 

 An English summary is included in the report. 
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Förord 

Denna rapport handlar om barns ekonomiska knapphet utifrån barns 
erfarenheter och föreställningar. Den handlar också om hur man på lämpligaste 
sätt når och möter barn som lever i familjer med knapp ekonomi. Inramningen är 
en studie som genomförts i Malmö. Malmö stad tog tillsammans med Tapio 
Salonen, professor vid Växjö universitet, initiativ till studien och det är också 
Malmö stad som finansierat den. Arbetet har genomförts av mig, Anne Harju, 
men det är många personer och organisationer som bidragit med kunskap och 
hjälp under resans gång. Först och främst vill jag tacka min handledare Tapio 
Salonen som möjliggjorde studien och som aktivt stöttat och hjälpt mig under 
arbetets gång. Jag vill också tacka Malmö stad, speciellt kommunalråd Agneta 
Eriksson, för att ha gett mig möjligheten att genomföra arbetet och för att helt ha 
överlåtit de forskningsmässiga övervägandena till mig. Ett stort tack också till 
Ana-Maria Deliv för all praktisk hjälp. 

En referensgrupp har varit knuten till studien. Deltagarna i denna har varit: 
Birgitta Andersson, Malmö stad, Lena Holm, Majblommans Riksförbund, Nina 
Ström och Malin Dahlberg, Barnombudsmannen, Gunvor Ekberg, Maja Salsbäck 
och Tyko Granberger, Rädda Barnen, Gunilla Tegenrot, BRIS Region syd och 
Marie Köhler, Barnhälsovården Sydvästra Skåne. Ni har varit en ovärderlig 
tillgång under arbetets gång. Ett stort tack till er alla! Jag vill också tacka Bodil 
Rasmusson, Socialhögskolan vid Lunds universitet samt Birgitta Bergsten, 
IVOSA vid Växjö universitet som på ett konstruktivt sätt läst och kommenterat 
rapporten. Ett tack också till Verner Denvall, Socialhögskolan vid Lunds 
universitet och IVOSA vid Växjö universitet för din grundliga genomläsning och 
dina kommentarer. Därutöver har Elisabet Näsman, Sociologiska institutionen 
vid Uppsala universitet kommenterat den andra delen av rapporten och Elisabeth 
Backe-Hansen, NOVA, den första. Safia Semega Janneh har hjälpt mig med den 
engelska texten. Tack också till er.  

Sist men inte minst, ett stort tack till alla er som hjälpt mig med kontakter 
och som medverkat. Ni är själva grunden till att studien och denna rapport 
överhuvudtaget blev av och jag är ödmjukt tacksam för all hjälp och förtroende 
ni visat. 

Februari 2005 
    Lund 

 Anne Harju 
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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet från en studie om barns ekonomiska 
knapphet, som genomförts av Anne Harju, doktorand i socialt arbete vid Växjö 
universitet under perioden 2003-06-01 – 2004-05-31. Tapio Salonen, professor 
vid samma institution har fungerat som projektledare och handledare. 
Utgångspunkten har varit att öka kunskapen om hur forskning om barns egna 
upplevelser och erfarenheter av knapp ekonomi på bästa och lämpligast sätt ska 
kunna genomföras. Att ta del av tidigare forskning är en viktig del av denna 
kunskapsutveckling. Ett av syftena har därför varit att genomföra en 
kunskapsöversikt över nationell och internationell forskning om barns 
ekonomiska utsatthet utifrån barns perspektiv. Centrala frågor är: Vilka likheter 
och skillnader framkommer i barnens berättelser? Hur kan de internationella 
studierna relateras till svenska förhållanden? Vilka kunskapsluckor finns? Hur 
knapp ekonomi definieras påverkar vilka barn som blir intervjuade. Begreppet är 
relativt och kan variera från land till land. För att kunna jämföra barnens 
upplevelser och sätta in dem i svenska förhållanden har det därför varit intressant 
att undersöka hur studierna genomförts. Frågor som besvaras är: Vilken 
definition av knapp ekonomi och vilka metoder har använts? Översikten ingår 
som del ett av denna rapport. 

Syftet har också varit att prova olika kontaktvägar och metoder för att öka 
förståelsen för hur man når och möter barn i familjer med knapp ekonomi. Ett 
antal kontaktvägar och metoder har provats i Malmö. De frågor som besvaras är: 
Vilka kontaktvägar och metoder är lämpliga att använda sig av? Vilken typ av 
information ger respektive metod? Erfarenheterna från arbetet presenteras och 
diskuteras i rapportens andra del.  

Del 1. Knapp ekonomi ur barns perspektiv – en kunskapsöversikt. 

Kunskapsöversikten bygger på en analys av sjutton studier, varav femton är 
forskningsbaserade och två är av mer beskrivande karaktär (se bilaga två).  
Studierna är kvalitativa i den bemärkelsen att intervjuer är den metod som främst 
har använts. Med metoderna som redskap har forskarna gjort tillfälliga nedslag i 
barnens liv, olika definitioner av ekonomisk knapphet har också använts. Det är 
därför svårt att utifrån översiktens resultat dra generella slutsatser. Resultatet 
pekar dock mot att ekonomisk knapphet påverkar barnen både materiellt, socialt 
och emotionellt. Den ekonomiska utsattheten begränsar dem, mer eller mindre, i 
deltagandet i det Townsend (1979) kallar den ”allmänna livsstilen”. Detta tycks 
gälla oberoende av nationell tillhörighet eller om barnen bor i stad eller på 
landsbygd. Det finns vissa tendenser som är generella, men barnen upplever och 
erfar situationen olika beroende på en rad faktorer som förvärrar eller minskar 
effekterna. 
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De generella tendenserna är att sociala relationer tycks vara mycket viktiga för 
barnen och att den knappa ekonomin påverkar deras möjligheter att fullt ut 
kunna vara socialt delaktiga. Ekonomin begränsar t.ex. möjligheterna att delta i 
fritidsaktiviteter, aktiviteter med vänner och att åka på semester. Att ha de rätta 
kläderna och attributen fyller också en viktig social funktion och att inte ha det 
senaste modet ökar risken eller rädslan för att bli retad. Barn beskriver också att 
de känner av familjens knappa ekonomi i skolan. Att få frågor om varför man 
inte har med sig pengar till klasskassan och att inte ha möjlighet att följa med på 
klassresor upplevs som utestängande. Barnen upplever också ibland kamrater i 
skolan som ett hot, och det är framförallt den synliga bristen på pengar som är 
grunden till deras upplevelser. Det finns en rädsla att bli retad och mobbad. Att 
barnen tidigt blir medvetna om familjens situation och om vad saker och ting 
kostar går som en röd tråd i översikten. Deras berättelser vittnar också om oro 
för familjens ekonomi och att många efter bästa förmåga försöker hjälpa till samt 
att den ekonomiska situationen kan gå ut över sociala relationer inom familjen. 

Det framkommer också skillnader i barnens upplevelser. Dessa beror på en rad 
faktorer. Till exempel verkar fler äldre än yngre barn tycka att det är viktigare att 
ha ”rätt” kläder. Äldre barn uttrycker också större oro för familjens ekonomi. 
Tillgång till fickpengar och arbete kan också påverka hur barn upplever och erfar 
den ekonomiska situationen. Många av de äldre barnen arbetar för att kunna 
umgås med vänner, köpa saker och för att hjälpa familjen ekonomiskt. 
Familjesituation, sociala nätverk och vem man jämför sig med är också faktorer 
som kan påverka upplevelserna. Till exempel kan positiva familjerelationer 
skydda barnen jämfört med om relationerna är negativa. I översikten 
framkommer också att var man bor kan ha betydelse för den egna upplevelsen. 
Till exempel känner sig landsortsbarnen mer sårbara och synliga. De är beroende 
av transporter, som kan vara både sällsynta och dyra, och har därför begränsade 
möjligheter att åka bort och tvingas därmed att konkurrera med de vuxna om 
samma begränsade fysiska utrymmen. När det gäller barnens upplevelser i 
relation till kön framkom det marginella skillnader mellan pojkar och flickor. 
Skillnaderna rör kläder, vänner och oro för föräldrarna. Kläder och vänner är 
marginellt viktigare för flickor. Flickor uttrycker också större oro för föräldrarna. 
Pojkar är mer involverade i kriminalitet och sportaktiviteter på helgerna. 

I översikten framgår att barnen använder sig av olika sätt för att hantera den 
ekonomiska situationen. Vissa minskar sin egen konsumtion, exkluderar sig själva 
från aktiviteter eller slutar fråga efter saker. Andra arbetar, använder egna 
fickpengar till konsumtion eller tjatar. Strategierna kan delas upp i aktiv respektive 
passiv coping. Passiv coping handlar här om att barnen försöker reglera negativa 
känslor genom distansering, undvikande eller självkontroll. Vid aktiv coping 
försöker de ta itu med själva problemet genom att försöka förändra det. 
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Studierna i en svensk kontext 

Barnen i de internationella och svenska studierna beskriver i stort sett samma 
upplevelser och erfarenheter. Det finns dock skillnader, framförallt i de engelska 
och svenska. Dessa är strukturella och har att göra med skoluniform, fria luncher 
samt skol- och fritidsaktiviteter. Fria skolluncher och skoluniformer upplevs av 
barnen i de engelska studierna som stigmatiserande. Skolluncher eftersom de är 
selektiva åtgärder och alla vet det. Det är endast barn i familjer med knapp 
ekonomi som har rätt till luncherna. Skoluniformer därför att skor och andra 
attribut särskiljer dem som inte har råd med det senaste modet.  Det tycks också 
som att skolorna i England ställer högre krav på föräldrar att bekosta resor, 
aktiviteter och kringkostnader i skolan jämfört med i Sverige. Möjligheterna att 
utöva fritidsaktiviteter tycks också vara mindre i England, eftersom tillgången till 
aktiviteter som är gratis eller har låga inträden har reducerats. Det är också på 
grund av strukturella skillnader svårt att göra jämförande studier mellan 
Nordamerika och Sverige. Skillnader i välfärdssystem, bostadsområden, skolor, 
socialpolitik etc. försvårar jämförelsen. I de nordamerikanska studierna är barnen 
extremt utsatta genom att de antingen är hemlösa eller bor i socialt och 
ekonomiskt hårt belastade områden. 

Kunskapsluckor 

I översikten diskuteras vad likheterna i barnens upplevelser står för. En fråga är 
om resultatet kan säga något allmänt om barn i familjer med knapp ekonomi, 
oavsett nationell tillhörighet eller om det är forskarnas perspektivval som lett 
fram till likheterna? Om man väljer att tolka resultatet som att det kan säga oss 
någonting allmänt, blir nästa fråga om det finns gemensamma behov som barn i 
familjer med knapp ekonomi oavsett nationell tillhörighet får avstå från? För att 
kunna svara på det krävs vidare forskning tillsammans med forskare i andra 
länder. En fråga som också ställs i översikten är om barnens upplevelser och 
erfarenheter skiljer sig åt beroende på deras kulturella, politiska och samhälleliga 
kontext? Resultatet indikerar att det finns skillnader och att dessa kan relateras till 
skillnader i samhällssystem. Dock krävs fördjupade studier för att bättre kunna 
svara på frågorna. Resultat pekar också mot att det är av intresse att undersöka 
betydelsen av sociala relationer och social delaktighet för barn och hur en knapp 
ekonomi kan påverka dessa. Även fler kontextbundna samt specifika 
undersökningar ur ett ålders, köns, etnicitets- och dynamiskt perspektiv är viktiga 
för att öka förståelsen av hur ekonomisk knapphet påverkar erfarenheter och 
upplevelser. Det är också angeläget att studera barns olika hanteringssätt. Frågor 
av intresse är vad som karaktäriserar barn med passiva respektive aktiva strategier 
och deras sociala kontexter? Om barn lär sig att bli fattiga, om och hur knapp 
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ekonomi påverkar självbilden och hur föräldrars hantering av situationen 
påverkar är också intressanta frågor att forska vidare kring.  

Precis som kvantitativ forskning, som visar att ekonomisk utsatthet är ett 
komplext fenomen och att resultaten inte är entydiga, så visar översiktens resultat 
att barns egna upplevelser och erfarenheter kan variera beroende på en rad olika 
faktorer. Barn med knapp ekonomi är inte en homogen grupp och det är därför 
viktigt att försöka förstå och föra fram den komplexitet som förekommer i deras 
upplevelser. 

Del 2. Barn i familjer med knapp ekonomi. Hur nå och möta dem? 

I denna del av rapporten redovisas och diskuteras lämpliga kontaktvägar och 
metoder för hur nå och möta barn som lever i familjer med knapp ekonomi. 
Vikten av barns rätt att få sin röst hörd har på senare år påpekats i olika 
sammanhang, men det är inte okomplicerat att lyssna på barn. Forskning som 
syftar till att möta barn och ta del av deras erfarenheter kräver reflektion kring en 
rad etiska och metodologiska aspekter. Den studie som denna rapport har sin 
inramning i har därför syftat till att undersöka hur man på bästa sätt kommer i 
kontakt med och samtalar med barnen. Resultatet bygger på enskilda, par- och 
gruppintervjuer med 28 barn mellan 8-19 år och 29 vuxna. 51 elever i årskurs fem 
vid fyra skolor har skrivit berättelser, och fem barn vid en församling inom 
Svenska kyrkan har tecknat. Barn och vuxna i allmänhet och barn och vuxna som 
lever med knapp ekonomi har medverkat. Ett antal olika kontaktvägar har också 
provats. Arbetet har skett i Malmö stad.  

Erfarenheterna från arbetet visar att det i forskning med barn finns ett flertal 
steg att reflektera över och diskutera. Den första frågan som bör ställas är varför 
man studerar barns ekonomiska utsatthet, och vilka eventuella perspektivval man 
gjort? Detta för att minimera risken av att arbetet påverkas av egna och andras 
oreflekterade antaganden om fenomenet, och för att inte vara delaktig i skapandet 
av en föreställning av barnen och deras familjer som annorlunda i förhållande till 
övriga samhället. En annan fråga som är aktuell är hur man når barnen? Knapp 
ekonomi är oftast inte något en familj skyltar med. Därför har en central fråga 
varit hur man på bästa sätt når barnen. Ett antal kontaktvägar har provats, och 
frågan som ställts är vilka som kan vara lämpligast? 

Kontaktvägar  

Det krävs samtycke från en eller flera vuxna för att överhuvudtaget kunna möta 
barn i forskningssyfte. Att behöva passera vuxna har både haft för- och 
nackdelar. Föräldrar och andra vuxna har legala rättigheter, och ett ansvar för att 
säkra barns välfärd. De har en beskyddande funktion, och ska skydda barn från 
att bli utsatta för övergrepp. Men de kan också använda sin ställning till att 



Barn och knapp ekonomi 

 10

censurera och begränsa barns möjligheter att uttrycka sig. Under arbetet har det 
faktum att vuxna både skyddar och censurerar barn varit påtagligt. Innan man når 
barnen krävs det först ett förtroendearbete och många diskussioner med vuxna, 
och ibland har det tagit stopp där. De vuxna har bestämt sig för att inte blanda in 
barnen. Att nå föräldrarna visade sig också vara av största vikt, för även om 
kontaktpersoner ställer sig positiva så är det alltid föräldrarna och barnen själva 
som i slutändan avgör barnens eventuella medverkan. En fråga som automatiskt 
uppstår i detta sammanhang är vilka föräldrar och barn som kontaktvägarna leder 
till? I intervjuerna talade familjerna öppet om sin situation. De var föräldrar som 
var öppna om sin situation som kunde nås. En diskussion om att det kan vara en 
viss grupp av barn som kommer till tals och hur detta påverkar resultatet bör 
därför lyftas fram i studier som denna. Hur fungerade då kontaktvägarna? 
Majoriteten gav ingångar till barn och vuxna i allmänhet. Möjligheten att få ta del 
av människors, speciellt vuxnas, allmänna uppfattning av hur knapp ekonomi 
påverkar barn var större än att få ta del av personers egna erfarenheter. De vägar 
som ledde till kontakter med vuxna och barn som lever med knapp ekonomi 
kännetecknades av att det fanns en frivillig personlig relation och ett förtroende 
mellan kontaktpersonen och de medverkande. Erfarenheten är därför att det 
krävs ett förtroendearbete för att nå barnen. 

Ännu en central fråga har varit vilka metoder som är lämpliga att använda sig 
av vid mötet med barn, och vilken typ av information olika metoder ger? De 
metoder som använts är enskilda, par- och gruppintervjuer, skriftliga berättelser 
och teckningar. 

Metoder 

Samtliga intervjumetoder gav en bred och detaljrik inblick i barns och vuxnas 
erfarenheter och föreställningar om barns ekonomiska utsatthet. I intervjuerna 
utvecklades och utvidgades berättelsen genom interaktionen mellan deltagarna. 
Interaktionen ledde till ett gemensamt kunskapsbyggande där det var möjligt att 
ta upp tappade trådar och återkomma till frågor man ville utveckla. De olika 
intervjumetoderna skiljde sig dock åt. De enskilda intervjuerna ställde större krav 
på att interaktionen mellan intervjuare och den intervjuade fungerade bra. Tid 
och koncentrationsförmåga är också viktiga aspekter vid enskilda intervjuer. Det 
krävs tid för förtroende och längre koncentrationsförmåga för att nå ett djupare 
samtal. Detta kan leda till svårigheter i intervjuer med yngre barn som inte orkar 
koncentrera sig så länge. I par- och gruppintervjuerna kunde de medverkande 
turas om att berätta, vilket ledde till att koncentrationen inte behövde hållas uppe 
under hela intervjun. Genom att deltagarna hjälpte varandra att minnas och 
berätta krävdes inte heller lika lång tid som i de enskilda intervjuerna för att nå 
bredd och djup i samtalet. Detta gällde i parintervjuerna men också i de 
gruppintervjuer där gruppdynamiken kom igång. Med båda metoderna hamnade 
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också de intervjuade i en annan maktposition gentemot intervjuaren, jämfört med 
enskilda intervjuer. Att gruppen vid en gruppintervju är för stor eller att de 
medverkande inte känner varandra kan däremot vara till nackdel. Sådana 
intervjuer var svårarbetade och informationen blev knapp. Vissa barn och vuxna 
kom till tals mer än andra. Detta gällde också i parintervjuer med barn och 
föräldrar, föräldrarna tog lätt över samtalet. I intervjuer med barn bör 
intervjuaren vara medveten om sin egen ställning visavi barnen. Barn har en 
underordnad position gentemot vuxna i form av att barn är omyndiga och att 
vuxna har ansvar för dem. Detta kan verka omedvetet hos oss vuxna och även 
hos barnen och påverka intervjusituationen. Tydligast blev detta i parintervjuerna 
med barn och föräldrar. De vuxnas berättelser genomsyrade intervjuerna.  Det är 
därför viktigt att man som intervjuare är observant och skicklig på att föra 
samtalet tillbaka till barnen, vilket inte alltid är lätt. Om man vill rikta sig mot 
barnen och få deras perspektiv så kanske inte parintervjuer med barn och 
föräldrar är den lämpligaste formen. Men vill man få en bra förståelse för hur det 
som barn kan vara att leva med knapp ekonomi genom att lyssna på både barn 
och föräldrar kan formen vara lämplig. I intervjuer med yngre barn är man 
tvungen att vara mer konkret och precis. Frågorna behöver ställas direkt och 
specifikt. En specificering kan dock leda till en viss styrning av resultatet eftersom 
barnens möjlighet att fritt associera blir begränsat. 

Skriftliga berättelser och teckningar gav god och bred kunskap om barns egna 
föreställningar. Teckningarna blev mer expressiva än skriftliga berättelser och 
intervjuer. Genom visualiseringen blev kontrasterna mellan att vara rik respektive 
fattig tydligare. De skriftliga berättelserna var utförligare än teckningarna och gav 
djupare och bredare kunskap samt större frihet och plats för barnens egna tankar. 
Detta gällde också jämfört med intervjuer, eftersom barnen fick tänka och skriva i 
lugn och ro. Det fanns ingen intervjuare som bröt och störde tankegångarna. 
Metoderna krävde dock att barnen kände sig trygga och bekväma med att skriva 
respektive att rita. De gav också begränsad information jämfört med intervjuer, 
eftersom de medverkandes svar begränsades till de fasta frågor som ställdes. En 
fördel med både teckningar och skriftliga berättelser visade sig vara att det gick 
att få ta del av många barns berättelser samtidigt. En annan fördel var att barnen 
kunde skriva och rita anonymt och därmed vara friare att berätta. Nackdelen var 
att det inte gick att återkomma och intervjua på nytt, eftersom jag inte visste vem 
som gjort vad. 
Diskussion 

Målet har varit att bygga en metodologisk grund inför fortsatta studier av barns 
ekonomiska utsatthet. Erfarenheten från arbetet i Malmö visar att det är lämpligt 
att använda sig av flera olika kontaktvägar och metoder. De vägar som fungerade 
bäst var de där det förekom ett förtroende och en personlig kontakt mellan 
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kontaktpersonen och familjen. Att finna sådana kontaktvägar är av stor vikt. 
Metodtriangulering bör också vara en framkomlig väg. Det är också angeläget att 
röra sig i barnens naturliga miljöer för att fånga komplexiteten i deras 
erfarenheter och upplevelser. Att finnas med i deras vardag skulle ge möjligheter 
att lära känna dem bättre och förhoppningsvis komma dem närmare. En 
etnografisk ansats, som förutom metodtriangulering innebär att forskningen sker 
i barnens naturliga miljöer och betonar kontexten, bör vara en framkomlig väg 
för detta. 

Avslutningsvis kan sägas att rapportens två delar utgör en grund för fortsatta 
studier av barns upplevelser och erfarenheter av knapp ekonomi. Den ger insyn i 
vilka kontaktvägar och metoder som kan vara lämpliga att använda och vilka 
konsekvenser barn själva kan uppleva. Det som tydligast framträder är att 
barnens vardag är komplex och att det därför är angeläget med studier som 
fångar denna komplexitet. Att barn i familjer med knapp ekonomi inte är bärare 
av en gemensam kultur framgår med tydlighet i rapporten. Däremot lever de i ett 
samhälle där vissa värderingar och normer styr. Dessa kan variera mellan och 
inom länder och därmed påverka att barnens upplevelser och erfarenheter blir 
olika. Att studera såväl skillnader som likheter i barns upplevelser och vad som  
orsakar dem, är därför angeläget i fortsatta studier.  
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1 Inledning 

Denna rapport handlar om barns ekonomiska knapphet, utifrån barns 
erfarenheter och föreställningar. Den handlar också om hur man på lämpligaste 
sätt når och möter barnen. I rapporten redovisas resultatet från en studie som 
genomförts av Anne Harju, doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och 
socialt arbete vid Växjö universitet under perioden 2003-06-01 – 2004-05-31. 
Tapio Salonen, professor vid samma institution har fungerat som projektledare 
och handledare. Syftet har varit dels att genomföra en kunskapsöversikt. Dels att 
prova lämpliga kontaktvägar och metoder för att nå och möta barn som lever i 
familjer med knapp ekonomi, för att därigenom identifiera ingångar och ansatser 
för vidare studier. 

Bakgrunden är den forskning om etablerings- och försörjningsproblematik 
som Salonen arbetar med. Bland annat visar hans forskning att andelen barn 0-17 
år som i Sverige år 2001 levde i familjer med ekonomisk standard under 
miniminivån var 13,6 %, 262 000 barn. Andelen var störst i landets storstäder, 
och allra högst i Malmö stad (33,2 %). Variationen mellan storstädernas 
stadsdelar är dock stor (se bilaga 3). Det har skett en tilltagande skillnad mellan 
rikare och fattigare stadsdelar under åren 1991-2001 (Salonen 2003). Salonens 
material visar omfattningen på barns ekonomiska utsatthet i Sverige men inte hur 
barnen själva upplever och erfar den. Hur barnen i Malmö och andra städer själva 
uppfattar sin situation vet vi inte mycket om och arbetet med studien är ett steg i 
att på sikt nå denna kunskap.  

Malmö stad anslog år 2003 medel till genomförandet av studien och 
materialinsamlingen har delvis skett i Malmö. Till studien har en referensgrupp 
bestående av representanter från Malmö stad, Majblommans Riksförbund, 
Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Barnhälsovården Sydvästra Skåne och 
Barnens Rätt i Samhället (BRIS) Region syd varit knuten. Gruppen har agerat 
som bollplank och stöd under arbetets gång. 

1.1 Syfte och disposition 

Rapporten består av två delar. Att ta del av tidigare forskning är en viktig del av 
all kunskapsutveckling. Syftet har därför varit att genomföra en översikt över 
nationell och internationell forskning om knapp ekonomi utifrån barns 
perspektiv. Det är i huvudsak tre frågor som fokuserats: Vilka likheter och 
skillnader framkommer i ekonomiskt utsatta barns egna berättelser? Hur kan 
internationella studier relateras till svenska förhållanden? Vilka kunskapsluckor 
finns? Dessa frågor besvaras i den första delen av rapporten. Syftet har också 
varit att prova olika kontaktvägar och metoder för att öka förståelsen för hur man 
på lämpligaste sätt når och möter barn i familjer med knapp ekonomi. De frågor 
som besvarats är: Hur kan man på bästa sätt gå tillväga för att nå och samtala 
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med barnen? Vilka kontaktvägar är lämpliga? Vilka metoder är lämpliga att 
använda sig av? Vilken typ av information ger respektive metod? I den andra 
delen redovisar och diskuterar jag mina metodologiska erfarenheter och besvarar 
de ställda frågorna. I rapportens båda delar används ett antal gemensamma 
begrepp. 

1.2 Centrala begrepp 

Knapp ekonomi, ekonomisk utsatthet, barn och barndom och barnperspektivet 
är centrala begrepp i rapporten. Här kommer jag att övergripande definiera dem. 
En mer konkret och specifik redovisning av deras innebörder sker i respektive 
del. 

1.2.1  Knapp ekonomi 

Hittills har begreppet ekonomisk utsatthet och barn i familjer med knapp 
ekonomi använts. Vad menar jag egentligen med begreppen? För att få en 
förståelse av deras innebörd måste begreppet ekonomisk fattigdom också 
inkluderas. Begreppet används i rapporten synonymt med ekonomisk utsatthet 
och knapp ekonomi.  

Definitionen av fattigdom grundar sig i normativa ställningstaganden, och är 
en del av en politisk diskurs som alltid kommer att vara föremål för diskussioner 
(Halleröd 2000). Den eller de definitioner man väljer att använda sig av, påverkar 
vilka som betraktas som fattiga. En tämligen okontroversiell första avgränsning 
av fattigdom är att hävda att det är bristande ekonomiska resurser som 
framtvingar låg konsumtionskraft (Halleröd 2000). Den brittiske fattigdoms-
forskaren Townsend (1979) hävdar att fattigdom är ett socialt fenomen som ska 
förstås i relation till ett socialt sammanhang. Definitioner och metoder måste 
relateras till det samhälle i vilket undersökningen genomförs. Fattigdom kan 
enligt honom förstås som en påtvingad avvikelse från den ”allmänna livsstilen”. 
Townsends centrala begrepp är deprivation. Det innebär att man är utestängd 
från konventioner, konsumtion och sociala aktiviteter. Han hävdar att det finns 
en brytpunkt där minskade inkomster slår igenom i form av utestängning från 
den ”allmänna livsstilen”. Townsend (1979) fann att ju mindre ekonomiska 
resurser man har desto mer depriverad är man. Hans definition av fattigdom är 
relativ, dvs. begreppet används i relation till omgivningen.  

I Sverige används vanligtvis fyra definitioner som försöker mäta hushållens 
ekonomiska och materiella levnadsstandard. Samtliga är relativa.  

 EU-fattiga eller inkomstfattiga. Inkomsten är högst 50% (eller 60%) av landets 
medianinkomst. Utgår från hushållens disponibla inkomster per år och tar 
hänsyn till hushållens storlek och sammansättning. 



Inledning 

 15

 Materiellt fattiga. Ett index på vad som anses vara nödvändiga aspekter i ett 
hushåll konstrueras genom hushållsbaserade intervjuuppgifter. De hushåll som 
saknar flera av dessa materiella indikatorer definieras som materiellt fattiga 

 Ekonomiskt fattiga/låg inkomststandard. Utgår från hushållens inkomst- och 
utgiftssida. Inkomstsidan beräknas likadant som i definitionen EU-fattiga. 
Utgiftssidan utgår från lägsta acceptabla utgiftsnivå som utgår från 
socialbidragsnormen och en norm för boendeutgifter. Om inkomster 
understiger normen för dessa utgifter (inkomststandard under 1) definieras 
hushållen ha ”låg inkomststandard” eller vara ekonomiskt fattiga. 

 Socialbidrag. Hushållen har en ekonomisk situation som normativt understiger 
vad som i samhället vid varje tidpunkt anses vara den lägsta acceptabla 
levnadsnivån. Definitionen grundar sig på politiska beslut snarare än 
hushållens hjälpbehov. Till skillnad från de andra tre utfallsbaserade sätten att 
försöka mäta ekonomisk utsatthet är denna definition en åtgärdsvariabel. 

(Definitionerna hämtade ur Salonen 2002:23-24). 

Samtliga definitioner har hushållets ekonomiska och materiella standard som 
utgångspunkt. Detta faktum är förknippat med en del problem. Till exempel 
framgår inte fördelningen av resurser inom ett hushåll. Att resursfördelningen 
inte framgår kan innebära att barn i hushåll som per definition anses leva med 
knapp ekonomi, inte upplever ekonomisk utsatthet. Det kan också vara tvärtom, 
att barn i hushåll som per definition inte anses ha knapp ekonomi, upplever sig 
ha det. Ett annat problem med definitionerna är att det är samhället som 
definierar vilka som ska betraktas som fattiga. Detta behöver i sig inte innebära 
att barn och vuxna som finns inom målgruppen upplever sig som det. Valet av 
referensgrupp är avgörande för känslan av deprivation. Vem man väljer att 
jämföra sig med blir viktigt för hur man subjektivt upplever sin situation. 
Personer som inte innefattas av definitionen kan ändå uppleva sig som 
ekonomiskt utsatt och tvärtom. Detta beroende på hur resurser fördelas, vilket 
utgiftstryck man har eller vilka man jämför sig med. En gräns måste dock dras för 
vilka som ska anses ingå i målgruppen. Det är utifrån ett socialpolitiskt perspektiv 
viktigt att definiera ett streck som talar om vilka som kan komma i fråga när det 
gäller insatser (Halleröd 1993). 

1.2.2  Barn och barndom 

Barn och barndom är centrala begrepp i en studie där barns egna erfarenheter 
under barndomen fokuseras. Men vad är egentligen barndom och vad menas 
med barn? 

Barndom uppfattas i dag inom den nya barnforskningen som en social 
konstruktion, vars innehåll varierar beroende på historiska, sociala och kulturella 
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förhållanden i samhället (Rasmusson 1998, Qvarsell 2001). Detta synsätt skiljer 
sig från den tidigare synen på barn och barndom. Barn sågs länge som ”tabula 
rasa” (oskrivna blad) som skulle fyllas och förberedas inför vuxenlivet. 
Barndomen i sig självt ansågs inte vara något att notera, det var vuxenlivet som 
var det relevanta. Det viktiga var inte att vara barn, utan vad man blev som 
vuxen. Vid slutet av 1960-talet började dock denna syn ifrågasättas. Enligt 
Rasmusson (1998) fanns det flera anledningar till detta. En var den barnrörelse 
som sedan 1900-talet växt sig allt starkare. För den handlade det om att ändra 
synen på barn, från passiva individer till aktiva och fullvärdiga 
samhällsmedlemmar. En annan viktig faktor var den feministiska rörelsen. De 
feministiska teoriernas synliggörande av kvinnors marginalisering och 
osynliggörandet av kvinnor i det ”offentliga” samhällslivet satte också fokus på 
barns marginalisering (Alanen 1992). 

I den nya barnforskningen har barndomen fått ett egenvärde och betraktas 
inte längre som en förberedelse inför vuxenlivet. Enligt Rasmusson (1998) har 
barns situation här och nu blivit relevant att ta hänsyn till. Utvecklingen innebär 
en övergång från att se på barn som objekt som ska socialiseras till ”goda” vuxna, 
till fokus på barn som subjekt vilka har en aktiv roll i samhällslivet. I denna syn 
ingår bl.a. att barn själva är de bästa informanterna om sina egna liv och att de har 
rätt att vara delaktiga i planerings- och beslutsprocesser. Detta synsätt är också 
utgångspunkten för denna rapport. 

1.2.3  Barnperspektivet 

Det finns inte ett specifikt barnperspektiv, utan begreppet är snarare mångtydigt. 
Qvarsell (2001) påpekar att det problematiska med begreppet är att det används 
med olika innebörder och att dessa ofta sammanblandas. Ett perspektiv är att 
sätta barn i fokus utifrån en professionell hållning, t.ex. att barnen blir föremål för 
åtgärder av skilda slag. Detta är ett barnperspektiv, men behöver inte utgå från 
hur barnen vill att det ska vara. Ett annat perspektiv är vad föräldrarna tycker är 
bäst för barnen. Även här ligger fokus på barnen, utan att barnen själva alltid 
kommer till tals. Detsamma gäller samhälleliga insatser med barnfokus, som kan 
fokusera barn utan att de tillfrågas. Samtliga kan anses ingå under begreppet 
barnperspektiv, och variationen visar på det som Qvarsell (2001) menar med att 
begreppet används med olika innebörder. Men barnperspektiv kan också handla 
om att öka kunskaperna om hur barn själva uppfattar sin omvärld och de villkor 
de lever under. Näsman (2002) påpekar att barns rätt att göra sin röst hörd allt 
oftare har betonats under 1900-talet. I Sverige är det individuella barnets rätt som 
en egen självständig individ och aktör en vanlig referenspunkt. Utvecklingen 
hänger ihop med den nya synen på barn som aktörer. 

Det är dock inte helt problemfritt att tala om barnperspektiv utifrån barns 
position, dvs. utifrån hur barn själva uppfattar sin omvärld. Ett problem är att det 
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oftast är vuxna som definierar vad som är intressant att få kunskap om. Även 
studien som denna rapport har sin utgång i är ett exempel på detta. Den bygger 
på att vuxna är intresserade av att ta del av barns erfarenheter av att leva med 
knapp ekonomi. Utgångspunkten är vuxnas värderingar om att det är viktigt att få 
denna kunskap, för att sedan kunna tolka den i vidare sammanhang. Även om 
barn kommer till tals så blir barnperspektivet en vuxenkonstruktion. Barn har 
medverkat men syfte, frågeställningar, genomförande, analys och tolkningar är 
gjorda av vuxna. Frågan är om syfte och frågeställningar är relevanta utifrån 
barnen själva? Det är en relevant fråga om man vill dra barnperspektivet till sin 
spets. Men frågan kan tyvärr inte besvaras här. För att ta reda på det skulle det ha 
krävts att barnen på allvar varit delaktiga i processen på ett tidigare stadium och 
då tillfrågats om vad de tycker vore relevant att undersöka. Ett sådant arbete 
kräver mer tid och djup än vad som varit möjligt. 

Ett annat problem med barnperspektiv utifrån barns position är att barn är 
olika. Ålder, kön, etnicitet, social klass och andra förhållanden påverkar hur barn 
upplever sin omvärld och de villkor de lever under. När det talas om att få 
kunskap om barns erfarenheter av t.ex. knapp ekonomi är det viktigt att diskutera 
vilka barn man når och vilka som kommer till tals. Kanske nås inte alla grupper 
av barn. Risken blir att de som kommer till tals endast för talan för en viss grupp. 
Man riskerar då att göra allmänna utsagor om barns liv som har sitt ursprung i en 
viss grupps förhållanden. Denna problematik har jag noterat och jag diskuterar 
detta i den andra delen av rapporten. Ett barnperspektiv utifrån barns egna 
positioner kräver också etiska diskussioner. Varför man vill få kunskap om barns 
erfarenheter och åsikter, till vad den ska användas och hur minimera risken för 
integritetskränkningar är viktigt att reflektera över. Även dessa aspekter diskuteras 
i rapportens andra del. 
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Del 1 
2 Knapp ekonomi ur barns perspektiv – en kunskapsöversikt 

Denna del innehåller en kunskapsöversikt över nationella och internationella 
studier om barns ekonomiska utsatthet gjorda med utgångspunkt i barnens egna 
erfarenheter och upplevelser.  

 Enligt Backe-Hansens (2002) kunskapsöversikt om barnfattigdom i Norge, 
finns det idag begränsat med studier om barns egna erfarenheter av att leva med 
knapp ekonomi. Hon påpekar att det som skrivits inom ämnesområdet i stor 
utsträckning handlar om barnfattigdomens omfattning, orsaker och långsiktiga 
konsekvenser. Hur knapp ekonomi, utifrån barnens perspektiv, påverkar barnen 
här och nu vet vi inte mycket om. Backe-Hansen (2002) hävdar vidare att det har 
blivit alltmer angeläget att nå denna kunskap, inte minst för att kunna välja rätt 
åtgärder. Att kunskaper om barns egna åsikter och erfarenheter är viktiga 
motiveras också utifrån FN:s barnkonvention, som består av ett fyrtiotal artiklar 
som tar upp barns rättigheter. Artikel 12 handlar om barns rättigheter att uttrycka 
sina åsikter. Där sägs bland annat att:  

 
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet (FN:s konvention om 
barnets rättigheter, artikel 12. Rädda Barnen 1991) 
 
Barns situation utifrån vad de själva har att berätta, har under senare hälften av 

1900-talet fått ett egenvärde. Fram tills denna förändring hade barndomen mer 
betraktats som en förberedelse inför vuxenlivet. Det var vuxenlivet och inte 
barndomen i sig som var det relevanta. Det var också vuxna som förde barns 
talan, barnens egna åsikter efterfrågades sällan. Utvecklingen har inneburit att 
fokus sätts på barn som subjekt och att de ses som kapabla att informera om sina 
egna liv. 

Hur ska man då få del av barns åsikter och erfarenheter? Dels kan man genom 
olika kontaktvägar och metoder försöka nå denna kunskap (se del två i denna 
rapport), och dels genom en översikt över tidigare studier. Enligt Tydén et al 
(2001) är en kunskapsöversikt en sammanställning av relevant kunskap inom ett 
avgränsat område. Sammanställningen bör enligt författarna omfatta en 
redovisning av studier och fakta inom området och en analys av det redovisade. 
Kunskapsluckor bör också identifieras. Eftersom vi idag vet relativt lite om barns 
egna erfarenheter är en översikt därför en viktig bas för kunskapsutvecklingen. 

Syftet med denna översikt är att sammanställa och analysera resultaten från 
nationella och internationella studier där barn i industrialiserade länder tillfrågats 
om sina erfarenheter och upplevelser av att leva i ekonomisk knapphet. Det är i 
huvudsak tre frågor som fokuseras: Vilka likheter och skillnader framkommer i 
barnens berättelser? Hur kan de internationella studierna relateras till svenska 
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förhållanden? Vilka kunskapsluckor finns? Hur knapp ekonomi definieras 
påverkar vilka barn som intervjuas. Begreppet är relativt och kan variera från land 
till land. För att kunna jämföra barnens upplevelser och sätta in dessa i svenska 
förhållanden är det därför angeläget att undersöka hur studierna genomförts. 
Frågor som också kommer att besvaras är: Vilka definitioner har använts? Vilka 
metoder har utnyttjats? 

2.1 Disposition 

En sammanställning och diskussion av studiernas resultat och en jämförelse med 
svenska förhållanden sker i kapitel fem och sex. Det är dock nödvändigt att först 
diskutera relevanta begrepp. Detta gör jag i kapitel två. I kapitel tre redovisar jag 
mitt tillvägagångssätt i litteratursökningen och i kapitel fyra kommer en kort 
sammanfattning av den forskning som hittills dominerat fattigdomsforskningen, 
den mer statistiskt inriktade forskningen. Översikten avslutas med en diskussion 
om kunskapsluckor i kapitel sju. 

2.2 Relevanta begrepp 

I rapportens inledning (1.2) definierade jag centrala begrepp mer övergripande. I 
detta avsnitt förklaras hur begreppen knapp ekonomi, barns levnadsnivå och 
barnperspektivet definieras och används i översikten. 

2.2.1 Knapp ekonomi 

Vem eller vilka som objektivt sett anses leva med knapp ekonomi är beroende av 
vilken definition man väljer att använda. I flertalet av översiktens studier, speciellt 
i de internationella, används knapp ekonomi synonymt med fattigdom och därför 
kommer båda begreppen tillsammans med begreppet ekonomisk utsatthet att 
framöver tillämpas. I studierna definieras knapp ekonomi olika, dock ingår 
samtliga under någon av de tidigare redovisade definitionerna (se 1.2.1). 

2.2.2 Barnperspektivet 

Barnperspektivet är som redovisats i avsnitt 1.2.3 ett begrepp med många 
innebörder. I översikten utgår barnperspektivet utifrån att barn själva blir hörda 
och att forskarna förbehållit sig rätten att tolka deras berättelser. 

2.2.3 Barns levnadsnivå 

I den statistiskt inriktade barnfattigdomsforskningen studeras oftast hur knapp 
ekonomi påverkar barn genom indikatorer som anses mäta levnadsnivå. Exempel 
på sådana är familjeförhållanden, barnets och familjens ekonomiska resurser, 
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boendemiljö, utbildning, fritidsaktiviteter, sociala relationer, framtidsplaner och 
hälsa. Frågan är vilka indikatorer som är relevanta att använda sig av när man 
frågar barnen själva. I de studier som ingår i översikten har de nämnda 
indikatorerna använts som mått på barnens levnadsnivå (se t.ex. Ridge 2002, Daly 
och Leonard 2002, Roker och Coleman 2000). Dessa indikatorer används också 
ofta för att mäta levnadsnivån hos vuxna. Näsman (2002) ifrågasätter dock om de 
indikatorer som valts ut för vuxna är relevanta utifrån barns underordnade 
ställning i samhället. Hon menar att barn lägger en annan innebörd i dem. Detta 
måste enligt henne få konsekvenser för diskussionen om barns välfärd. Frågan är 
huruvida översiktens resultat påverkats av att man från början använt sig av 
indikatorer som ur vuxensynpunkt anses vara relevanta också för barn. Är det i 
slutändan ändå ett vuxenperspektiv på barns välfärd som framkommit? I några av 
studierna har barnen tillfrågats om vad de anser är viktigt för att barn ska ha det 
bra (se t.ex. Willows 2001, Ridge 2002). Barnens svar har i majoriteten av fallen 
kretsat kring det som även vuxna anser är viktigt för att barn ska det bra (familj, 
vänner, skola, boende etc). Resultaten indikerar att de indikatorer som används 
för vuxna också kan anses vara relevanta för barn utifrån barnen själva. 
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3 Litteratursökning 

I översikten ingår sjutton svenska och internationella studier (detaljerad 
information om respektive studie finns i bilaga två). Eftersom det är barnens egna 
berättelser som står i fokus ingår inte litteratur som behandlar barnfattigdom 
utifrån en mer kvantitativ ansats, förutom en kort genomgång i kapitel fyra. Inte 
heller studier där föräldrar har intervjuats om hur knapp ekonomi påverkar 
barnen är medtagna. Ytterligare en avgränsning är att studierna omfattar 
tidsperioden 1990-talet fram till dags dato. Detta för att få en så aktuell 
uppfattning som möjligt av barns erfarenheter och upplevelser. 

En rad olika tillvägagångssätt har använts för att finna relevant litteratur. Den 
huvudsakliga metoden har varit sökningar i databaser och källförteckningar. Jag 
har också tagit mailkontakt med forskare inom ämnesområdet i Sverige, 
Danmark, Norge, Finland, Island, USA och England för att få tips om relevant 
litteratur. Sökningarna har gjorts i de svenska databaserna Libris (såväl litteratur 
som artikelsök) samt ELIN. I Danmark har jag sökt i Danbib och i Norge i 
Bibsys. Dessa är centrala databaser för universitets- och nationalbiblioteken i 
respektive land.  I Storbritannien har sökningar gjorts i British Library:s databaser 
samt i publikationslistor på hemsidor hos organisationer som arbetar med 
barnfattigdomsfrågor i England och på Irland (se bilaga ett).  I USA har jag sökt 
igenom databaser på universitet och olika organisationers hemsidor. Dessa är 
universitet och organisationer som arbetar med frågor om välfärdspolitik, 
barnfattigdom, samt barn- och familjepolitik (se bilaga ett). Sökord som jag 
laborerat med är barns välfärd, barns uppväxt- och levnadsvillkor, barnfattigdom, 
barn och ekonomisk utsatthet, child poverty, poor children, child poverty from 
children´s perspective, children´s social conditions, children and economic 
conditions, children and consuption.  

Att söka efter relevant litteratur för en översikt är ett tidskrävande arbete, och 
en gräns måste någon gång dras. Detta innebär att relevant litteratur och fakta 
kan ha förbigåtts. Till exempel kan en orsak till att studier från England 
dominerar vara att jag inte hittat de rätta databaserna i USA och andra länder. Det 
bör dock påpekas att inte heller de forskare som kontaktades kände till fler 
relevanta studier, t.ex. amerikanska. 

Översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande. Den kan i stället ses som 
ett försök till att belysa resultaten i nationell och internationell forskning och ett 
försök till att sätta in dessa resultat i en svensk kontext.  
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4 Allmänt om barnfattigdomsforskning 

Backe-Hansen (2002) påpekar att kunskap om barns ekonomiska utsatthet kan 
hämtas från många källor, och att forskningen måste förstås på flera nivåer. Dels 
handlar den om olika mått på fattigdom, t.ex. hur ska fattigdom definieras och 
vilka indikatorer är lämpliga att använda sig av, dels om orsaker och kort- och 
långsiktiga konsekvenser av en uppväxt i fattigdom. Men det handlar också enligt 
henne om att studera åtgärders effektivitet. Mycket av barnfattigdomsforskningen 
har fokuserat på omfattning, orsaker och långsiktiga konsekvenser utifrån 
statistiska data. I detta kapitel gör jag en kort genomgång av denna forskning. 

4.1 Omfattning 

Hur omfattande barnfattigdomen inom industrialiserade länder anses vara, 
varierar beroende på vilka mått som används. Som redovisats i avsnitt 1.2  
används ett antal definitioner, och de vanligast är inkomstbaserade. För att få en 
uppfattning om barnfattigdomens omfattning i länder som ingår i denna översikt, 
redovisas material från Luxembourg Income Study1 (LIS). Uppgifterna är 
hämtade från en svensk kunskapsöversikt om barns ekonomiska utsatthet (Ds 
2004:41). I tabellen redovisas den relativa barnfattigdomen i respektive land, 
definierat som hushåll med inkomster under 50 % eller 60 % av landets 
medianinkomst. Detta sätt att mäta är det officiella inom EU (Ds 2004:41). 
Tabell 1 Andelen ekonomisk utsatta barn i de representerade länderna 

Land År             Ek. utsatta barn under landets medianinkomst i procent 
  50 % 60 % 
Finland 2000   2,8   8,0 
Norge 2000   3,4   7,5 
Sverige 2000   4,2   9,2 
Holland 1994   8,1 12,9 
Irland 1996 14,4 23,6 
USA 2000 21,9 30,2 
Kanada 1998 16,3 23,8 
Storbr. 1999 15,4 27,0 
 
Källa: LIS i Ds 2004:41 sid. 78. 

                                                 
1 En databas med en samling av inkomstundersökningar från ett tjugotal länder (Ds 2004:41). 
 



Barn och knapp ekonomi 

 24

Tabellen visar att barnfattigdomen kraftigt varierar mellan vissa av länderna. 
Här bör dock uppmärksammas att siffrorna inte är helt jämförbara mellan länder.  
Även om LIS innehåller den bäst lämpade informationen för jämförelser av 
inkomster bör man vara observant på flera faktorer. Den viktigaste faktorn är att 
det ingår ett begränsat antal länder och år i jämförelserna, samt att insamlandet 
sker vid givna tidpunkter och att länderna kan befinna sig i olika faser av 
konjunkturen. Insamlingsmetoden varierar också från land till land vilket kan 
påverka siffrorna. I vissa länder hämtas uppgifterna via enkätundersökningar och 
i andra från inkomstregister (Ds 2004:41, sid. 102-103).  

Trots dessa och andra faktorer som kan försvåra jämförelser anses siffrorna 
säga en del om förekomsten av barnfattigdom i olika länder. Barnfattigdomen är 
lägst i de nordiska och högst i USA och Storbritannien, vid ett fattigdomsstreck 
om 60 procent av medianinkomsten. Skillnaderna förändras marginellt om 
fattigdomsstrecket mäts som 50 procent. Vad beror då denna skillnad på? I 
Unicefs rapport Child poverty in rich nations (2000) påpekas att olikheter i ländernas 
skatte- och omfördelningspolitik bidrar till skillnader i barnsfattigdomens 
omfattning. Enligt Unicef har länder med lägst barnfattigdom högst proportion 
av BNP på sociala utgifter. Detta gäller t.ex. Finland, Sverige, Danmark och 
Norge. I rapporten Ds 2004:41 skriver författarna att flera undersökningar visar 
på betydelsen av inkomsttransfereringar. Dock påpekar de att forskning visar att 
inkomsttransfereringar inte är tillräckliga i sig för att begränsa omfattningen av 
barnfattigdom. Flera andra faktorer samverkar för att begränsning ska ske: 
föräldrars anknytning till arbetsmarknaden, samspelet mellan välfärdspolitik och 
arbetsmarknaden samt stödet till barnfamiljer via offentliga tjänster som t.ex. 
subventionerad barnomsorg. Detta påpekas även av Backe-Hansen (2002). Enligt 
henne visar forskning att förutom transfereringar och deltagande i arbetslivet, 
handlar omfattningen på barnfattigdom också om möjligheter till transporter, 
barnomsorg och familjevänliga arbetsplatser. 

De nordiska länderna har traditionellt sett haft en välutbyggd välfärd, och en 
jämförelsevis låg andel barn i familjer med knapp ekonomi. Tabell 1 visar att 
barnfattigdomen i Sverige år 2000 var 9,2 % vid definitionen disponibel inkomst 
under 60 % av landets medelinkomst. I Salonens (2003) rapport, där socialbidrag 
och låg inkomststandard använts som definitioner framkommer att andelen barn 
som år 2000 och 2001 levde i hushåll med knapp ekonomi i Sverige var 15,3 % 
respektive 13,6 %. Barnfattigdomen minskade alltså mellan åren, dock påpekas att 
de fattigaste hushållen tenderar att halka efter jämfört med medel- och 
höginkomst hushållen. I Ds 2004:41 poängteras också att utvecklingen i Sverige 
sedan början av 1990-talet präglats av två motsatta trender: andelen barn i hushåll 
med knappa resurser har tydligt minskat, medan andelen med långvarigt 
ekonomiskt bistånd har ökat. 
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4.2 Ett dynamiskt fenomen 

Som tidigare nämnts varierar omfattningen på barns ekonomiska utsatthet 
beroende på vilka definitioner som används. Oftast visas omfattningen vid en 
viss given tidpunkt. Sättet att mäta innebär att man anger ett mått på när någon är 
fattig och sedan räknar vilka som finns över och under detta mått. Sådana data 
kan enligt Aber och Ellwood (2001) svara på vem som är fattig men inte för hur 
länge. De förespråkar en mer dynamisk syn på barnfattigdom, och påpekar att det 
är intressant att titta på mobiliteten, dvs. vilka som går in och ur den, hur länge 
och varför. Även Back-Hansen (2002, 2004) menar att barnfattigdom är ett 
dynamiskt fenomen, och att det är nödvändigt att utveckla kunskaper om barns 
vägar in och ut över tid och när i barndomen den inträffar. Det är också enligt 
henne viktigt att utveckla kunskaper om hur långvarig respektive kortvarig 
ekonomisk utsatthet påverkar barn. Backe-Hansen (2002) påpekar också att det 
dynamiska perspektivet är viktigt för utformningen av socialpolitiken. Det är 
viktigt att få kunskap om det är en liten eller stor variation i förekomsten av barn 
med knapp ekonomi för att kunna välja rätt åtgärder. Ett dynamiskt perspektiv 
kan också enligt henne ge svar på orsakerna. Kunskap om orsakerna till fattigdom 
kan enligt Aber och Ellwood (2001) fås genom longitudinala studier som följer 
individer över flera år. I en sådan påvisas att risken att stanna kvar bland de 
fattigaste i USA varierar utifrån familjebakgrund. Forskarna fann att chansen att 
ta sig ur fattigdomen tio år senare var större för vita jämfört med färgade. För de 
som levde med ensamstående förälder eller i familjer med socialbidrag var 
chansen mindre jämfört med andra grupper. Resultatet skiljde sig inte nämnvärt 
mellan de sju industrialiserade länder som ingick i studien (Gottschalk och 
Danziger 2001). 

Både internationella och svenska studier visar på en samstämmig bild av vilka 
barn som i hög grad riskerar att leva med knapp ekonomi. Det är barn med en 
ensamstående förälder (mödrar i majoriteten av fallen), barn till utrikesfödda och 
barn i hushåll med svag anknytning till arbetsmarknaden (Salonen 2003, SOU 
2001:55, Ds 2004:41) Hur påverkar då den ekonomiska knappheten barnen? 
Backe-Hansen (2002) hävdar att det finns mycket kvantitativt inriktad forskning, 
men att resultaten inte är entydiga. Hon påpekar att ”fattigdom er et komplekst 
fenomen som må ses i sammenheng med andre risiko- og beskyttelsesfaktorer i 
barn og unges liv” (Backe-Hansen 2002:38). I följande avsnitt ger jag en kort 
redogörelse för forskning om konsekvenser för barnen, utifrån kvantitativa 
studier. 
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4.3 Konsekvenser för barn 

Internationella studier (t.ex. Garbarino 1998, Duncan och Brooks-Gunn 1997, 
Shultz et al 1993) visar enligt en sammanfattning av Backe-Hasen (2002) att 
fattiga barn generellt sett bor i miljöer som präglas av våld, ekonomisk 
deprivation och riskabla uppväxtmiljöer. De uppvisar sämre fysisk och kognitiv 
utveckling, sämre skolprestationer och självtillit, social utveckling och 
självkontroll jämfört med barn med bättre levnadsnivå. Familjesituationen kan 
också leda till att föräldrarna upplever mer stress och får mindre tid för barnen. 
Barnen kommer därmed i dubbel farozon. För det första är det större risk att de 
inte utvecklas optimalt på grund av sjukdom, stress i familjen, föräldrars 
depression eller social utslagning. För det andra är konsekvenserna av dessa 
riskfaktorer större för barn i familjer med knapp ekonomi. Om andra faktorer 
tillkommer ökar möjligheten för en negativ utveckling. Risken att bli mobbad, 
vara mindre populär och ha större konflikter med jämnåriga är också större för 
barn från familjer med knappa ekonomiska resurser (Backe-Hansen 2002:39-40). 

I Ds 2004:41 påpekas att den internationella forskningens övergripande 
slutsats är att låg inkomst har negativ effekt för barns hälsa, deras kognitiva 
utveckling, utbildningsnivå, ekonomiska utsatthet i framtiden och ungdoms-
brottslighet men att effekterna är marginella. Knapp ekonomi kan alltså vara en 
bland flera riskfaktorer. I sin senaste rapport påpekar till exempel Backe-Hansen 
(2004) att när föräldraomsorg tas med i analysen så finns det inte några 
signifikanta samband mellan en uppväxt i ekonomisk knapphet och negativa 
effekter senare i livet.  Hon menar därför att familjeförhållanden har stor 
betydelse för hur den ekonomiska situationen slår mot barnen. Verkningarna av 
knapp ekonomi är inte nödvändigtvis kausal. Förhållandet mellan dålig ekonomi 
och andra problem är komplicerat, t.ex. kan föräldrarnas psykiska problem både 
förorsaka familjekonflikter och dålig ekonomi (Backe-Hansen 2002:43). Också 
Lundström och Wiklunds (2000) slutsats är att sambandet mellan uppväxtvillkor 
och olika typer av sociala och psykologiska problem hos barn kan beskrivas som 
multifaktoriella. Knapp ekonomi och socialbidragstagande utgör två riskfaktorer i 
mängden. De skriver dock att: 

 
det finns emellertid visst forskningsstöd för att brist på ekonomiska resurser kan ha 
självständig påverkan dels genom att verka som extra belastning på familjer som i 
övrigt har det svårt, och dels genom att resursbrister som sådana kan innebära att 
familjer får mindre möjlighet att ge barnen stimulans av olika slag (Lundström och 
Wiklund 2000:3, sid. 10).  
 
I Sverige studeras oftast allmänna socioekonomiska skillnader, inte ekonomi 

som en isolerad variabel. Forskningen visar bl.a. att barn från familjer med lägre 
socioekonomisk position har en ökad risk för sjuklighet, dödlighet och skaderisk 
(Ds 2004:41). Svensk forskning visar också på samband mellan socioekonomisk 
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position och övergång till högre utbildning. Men här är det föräldrarnas 
utbildning som bäst förklarar sambandet. När det gäller ungdomsbrottslighet har 
svenska studier fått fram ett svagt samband mellan socioekonomisk position och 
brottslighet, medan internationell forskning påvisar ett något högre samband 
mellan fattigdom och ungdomsbrottslighet (Ds 2004:41). I forskning i Sverige, 
där effekten av ekonomisk knapphet för barns psykiska hälsa har studerats, har 
man kommit fram till att ekonomiskt utsatta barn mår sämre än barn från andra 
socioekonomiska grupper (Ds 2004:41). 

Hittills har jag redovisat resultat från den kvantitativt inriktade forskningen. 
Hur barnen själva upplever sin situation framgår inte av denna forskning. Barns 
upplevelser är dock det centrala för översikten, och det är resultatet från studier 
som har barnens egna berättelser i fokus som jag fortsättningsvis kommer att 
presentera och diskutera.  
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5 Studier där barn kommit till tals 

Som nämnts har barnfattigdomsforskningen haft en kvantitativ inriktning genom 
åren, och därför har det varit svårt att finna relevanta studier. Översikten 
omfattar totalt sjutton internationella och svenska studier. Av dessa är femton 
forskningsbaserade och två av beskrivande karaktär. De forskningsbaserade 
innefattar metoddiskussion samt redovisning och analys av barnens berättelser, 
medan de beskrivande redovisar vad barnen sagt. Ingen metoddiskussion eller 
djupare analys sker. 

I tabellen nedan framgår antal studier efter land samt vilka metoder som 
använts, antal barn som deltagit och deras ålder. 
Tabell 2. Antal studier från respektive land, metoder, antal barn och ålder. 

                       Antal studier Metoder        Antal barn         Ålder 
Irland         1 Intervjuer              28          12-18 
England        6 Intervjuer            863           5-19 
Kanada        1 Intervjuer              29           4-19 
USA        2 Intervjuer/  

deltagande observ.        20         10 
Norge        2 Intervjuer            874            10-16 
Finland         1 Enkäter            335         10 
Sverige         3 Intervjuer/enkäter   1 116           3-18  
Holland        1 Intervjuer         barn i 50            6-16 
                                                                               familjer 
 
Totalt har ca 3 225 barn intervjuats, observerats eller svarat på enkäter. I 
majoriteten av studierna är det barn från familjer med knapp ekonomi som 
deltagit. Barn generellt eller från olika socioekonomiska grupper har intervjuats 
eller svarat på enkäter i sex (Willow 2001, Salmi et al 1996, Näsman och von 
Gerber 1996, Middleton et al 1994, Davis och Ridge 1997, Sandbaek 2004). En 
mer detaljerad genomgång av respektive studie sker i bilaga två. Där framgår 
förutom vilka barn man vänt sig till också vilka metoder och definitioner som 
använts samt syfte och frågeställningar. 

I detta kapitel redovisar jag studiernas resultat under rubriker som vuxit fram i 
analysarbetet. De frågor jag först ställde till materialet var: har barnen i respektive 
studie gemensamma erfarenheter och upplevelser? Vilka? Finns det skillnader i 
barnens erfarenheter? Vilka? Därefter jämförde jag studierna, med samma frågor 
som utgångspunkt. Till sist jämförde jag de internationella undersökningarnas 
resultat med de svenska. Frågor som då ställdes var: Vilka likheter och skillnader 
finns? Kan de internationella studierna sättas in i en svensk kontext och i så fall 
hur? Kapitlet är uppdelat så att jag först redovisar de definitioner och metoder 
som använts. Sedan redovisas och diskuteras studiernas resultat. 
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5.1 Definitioner som använts 

I sju av undersökningarna (t.ex. Ridge 2002, Roker och Coleman 2000, 
Shropshire et al 1999) är definitionen för knapp ekonomi att familjen uppbär 
försörjningsstöd2 eller att detta kompletteras med något annat, t.ex. rätt till fri 
skollunch. I några (Hill 1992, Chin 2001, Willow 2001) utgår definitionen från att 
barnen bor i ett område där barnfattigdomen anses vara hög eller att barnen är 
bostadslösa. Barn till arbetslösa har också medverkat i två studier (Näsman och 
von Gerber 1996, Salmi et al. 1996). I dessa har också barn i allmänhet tillfrågats 
om hur knapp ekonomi kan påverka barn. I två studier (Jonsson och Östberg 
2004, Sandbaek 2004) definieras knapp ekonomi som en disponibel inkomst 
under 60 procent av medelinkomsten, och i övriga varierar definitionerna från fall 
till fall, dvs. från barn till barn. Vissa av föräldrarna lever på försörjningsstöd, 
medan andra försörjer sig på t.ex. sjukbidrag, A-kassa eller lågavlönat arbete. 

Knapp ekonomi kan alltså definieras på en rad olika sätt, och jag har redan i 
avsnitt 1.2  påpekat begreppet är ett relativt fenomen som bör relateras till ett 
lands specifika förhållanden. Det är därför svårt att jämföra om det t.ex. är 
samma sak att vara fattig i England respektive Sverige. Men oavsett definition så 
lever de medverkande barnens familjer under eller strax över det egna landets 
definition av minimiinkomst. Barnen anses i respektive land officiellt sett vara 
ekonomiskt utsatta, och det är genom att undersöka barnens egna upplevelser 
som vi kan få en uppfattning om likheter och skillnader oavsett nationell 
tillhörighet och nationella förhållanden. 

5.2 Metoder som använts 

Som framgår i tabell två har intervjuer använts som metod i majoriteten av 
studierna. Intervjuerna har genomförts antingen i grupp, i par eller enskilt med 
barn och frågorna har fokuserat barnens egna erfarenheter och upplevelser. Detta 
gäller samtliga intervjuer förutom gruppintervjuerna som kännetecknats av att 
barn i allmänhet har intervjuats. Dessa har dock i flertalet av fallen skett i 
bostadsområden där den ekonomiska utsattheten generellt sett anses vara hög. 
Även om barnen inte direkt tillfrågats om egna erfarenheter så anser sig forskarna 
ändå ha fått en bild av hur det kan vara att som barn leva i en familj med knapp 
ekonomi. I två studier (Hill 1992, Chin 2001) har deltagande observationer också 
använts, författarna har då under en längre period umgåtts med barnen i deras 
vardagsmiljö. 

Med metoderna har forskarna gjort tillfälliga nedslag i barnens liv. Metoderna 
ger kunskap och förståelse utifrån den situation och de förhållanden som barnen 
                                                 
2 Kan ses som en begränsad ekonomisk hjälp från samhällets sida till hushåll som inte kan försörja 
sig själv eller få stöd från något annat håll. Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen 
(Salonen 2002). 
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befinner sig i just då. Det är därför svårt att i översikten dra slutsatser om 
kausalitet eller att generalisera om hur knapp ekonomi påverkar barn allmänt sett. 
Det är också svårt att avgöra om det är knapp ekonomi eller andra faktorer som 
påverkar barnens upplevelser. Jonsson och Östberg (2004) påpekar att resultatet 
från deras undersökning visar att det finns ett samband mellan hushållets 
ekonomi och barns levnadsvillkor inom flera områden. Men de påpekar ”att barn 
i ekonomiskt utsatta familjer har det sämre än andra behöver förstås inte bero på 
de bristande ekonomiska resurserna” (Jonsson och Östberg 2004:248). Detta 
gäller också för övriga studier i översikten. Andra faktorer som föräldrars 
nedsatta hälsa eller sociala problem kan påverka barnen upplevelser och 
erfarenheter. Frågorna till barnen har dock i majoriteten av studierna direkt rört 
hur den ekonomiska situationen påverkar dem. Min tolkning är att även om man 
inte med absolut säkerhet kan härleda barnens erfarenheter till den ekonomiska 
situationen är möjligheterna att få inblick i deras erfarenheter av knapp ekonomi 
ändå relativt stora. 

5.3 Översiktens resultat 

Studiernas resultat påvisar att det finns generella tendenser i barnens upplevelser 
och erfarenheter, oavsett nationell tillhörighet. De visar också att barns 
erfarenheter kan skilja sig åt beroende på en rad olika faktorer som t.ex. 
familjerelationer, sociala nätverk och enskilda barns förmåga att hantera 
situationen. I detta avsnitt kommer jag först att göra en genomgång av de 
generella tendenserna. Därefter redovisar jag varför barns erfarenheter skiljer sig 
åt. 

5.3.1  Generella tendenser 

De generella tendenser som framkommit kretsar kring materiell och social 
deprivation samt en medvetenhet om den ekonomiska situationen. Barnen har 
mer eller mindre begränsad tillgång till kläder, prylar, möbler och möjligheter att 
leva ett aktivt socialt liv med vänner och familj. De blir också tidigt medvetna om 
familjens situation och ekonomi, och hjälper ofta till efter bästa förmåga. Det är 
uppenbart att barnen har begränsade möjligheter till deltagande i det som 
Townsend (1979) kallar den ”allmänna livsstilen”. Hur detta sker redovisar jag 
under rubrikerna: materiell deprivation, social deprivation och medvetenhet. 

Materiell deprivation 

När det gäller materiell deprivation pekar resultaten från t.ex. van der Hoeks 
(2001) studie att många barn i familjer med knapp ekonomi konfronteras med 
begränsade materiella tillgångar. De har bl.a. inte möjlighet att skaffa kläder enligt 
senaste mode, vilket ibland leder till mobbning och kommentarer från 
klasskompisar eller rädsla för detta. Att det är både viktigt och svårt att skaffa sig 
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de ”rätta” kläderna bekräftas i flera av studierna. Till exempel fann Ridge (2002) 
att kläder ansågs vara socialt signifikanta för barnen, och de var rädda för att bli 
mobbade om de inte hade ”rätt” kläder. Middleton et al (1994) som intervjuat 
barn från olika socioekonomiska bakgrunder konstaterade att barn oavsett 
ekonomisk bakgrund har samma referensramar när det gäller vad de vill äga, vad 
de vill göra och vilka kläder de vill ha på sig. Författarna menar att samtliga barn i 
deras studie var medvetna om betydelsen av att ha ”rätt” kläder för att slippa 
mobbning och stigmatisering. Barnen från hushåll med knapp ekonomi var dock 
mer medvetna om den finansiella innebörden av att ha ”rätt” kläder. Dessa barn 
kände också av ”klädpressen” mer än övriga. Ett liknande resultat kom Daly och 
Leonard (2002) fram till. Samtliga barn i deras studie gav uttryck för att rätt 
kläder är viktigt för att passa in och slippa bli mobbad. Dock kände de 
ekonomiskt utsatta av ”klädpressen” i högre utsträckning. Ålder verkar också ha 
betydelse för när kläder blir socialt viktigt. Till exempel fann Ridge (2002) att 
barnen som var 12 år och äldre, tycktes vara mer medvetna om kläders sociala 
betydelse än de yngre. Medan Middleton et al (1994) upptäckte att de äldre 
barnen (16 år och uppåt) verkade vara mer resistenta för trycket jämfört med de 
yngre. 

Barnen i familjer med knapp ekonomi hade också begränsad tillgång till prylar, 
även om skillnaderna inte tycktes vara lika stora som när det gäller kläder. 
Middleton et al (1994) och Daly och Leonard (2002) fann en anmärkningsvärd 
likhet mellan barnen om vilka saker de ägde. I Middleton et als studie var 
skillnaden att de från ekonomiskt utsatta familjer i mindre grad ägde cyklar och 
leksaker, även om de lyckades få dator och TV, medan Daly och Leonard fann 
små skillnader när det gäller ägodelar oavsett om någon av föräldrarna var 
arbetslös eller inte. Dock visar en annan engelsk studie, där barn från olika 
socioekonomiska bakgrunder intervjuats, att även om barnen vill ha samma prylar 
så önskar de sig olika saker. Skillnaden tycks bero på att den ena gruppen redan 
har många prylar, t.ex. dator medan den andra gruppen önskar sig det (Shropshire 
och Middleton 1999). Detta resultat stämmer också överens med vad Chin (2001) 
fann när hon tog ut sammanlagt 22 barn (var och en för sig eller i par) på en 
shoppingtur. De fick 20 dollar att spendera fritt. Hon fann ett gap mellan barnens 
abstrakta önskemål och praktisk handling, dvs. mellan vad de önskade sig och 
vad de faktiskt köpte. Trots att de var mycket medvetna och berättade om vilka 
märkeskläder och skor som var ”inne”, visade de inte det minsta intresse av att 
själva köpa dessa kläder och skor. Istället köpte de saker till sig själva som de 
verkligen behövde, t.ex. skor, kläder, pennor, block. Majoriteten köpte också 
saker till föräldrar, syskon och vänner. Presenterna var ett sätt för dem att stärka 
och upprätthålla relationerna med närstående personer. Att köpa presenter var 
också enligt Chin viktigt därför att de flesta av barnen oftast inte är i den 
positionen att de kan spendera pengar på presenter. 
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I svenska studier har man inte kunnat se att ekonomisk knapphet i hög grad 
skulle påverka barnens materiella standard (SOU 2001:55,  Näsman och von 
Gerber 1996). I t.ex. SOU 2001:553 fann man att det inte tycks finnas skillnad i 
vilka prylar barn från olika socioekonomiska grupper får. Föräldrarna verkade 
prioritera barnens konsumtion och försöka hålla dem ”skadelösa”. I rapporten 
framhålls att även om den ljusa bilden antagligen är allt för optimistisk, så talar 
resultatet för att barnens egna materiella tillgångar inte tycks vara beroende av 
ursprungsfamilj. Resultatet har dock modifierats i en senare analys av Barn - LNU 
och Barn – ULF4. Forskarna kom då fram till att barn i familjer med knapp 
ekonomi äger något färre saker eftersom marginalerna är små och det är svårt att 
mobilisera ekonomiska resurser till något som ligger utanför den löpande 
budgeten (Jonsson och Östberg 2004). Även i en norsk studie (Sandbaek 2004) 
fann man att barn i familjer med låginkomst oftare än barn från icke låginkomst 
familjer saknade cd-spelare, cykel och ski/snowboard. Detta gällde särskilt barn i 
familjer med icke västlig bakgrund och tilläggsbelastningar, t.ex. bostadsproblem. 
Flera av barnen i Näsman och von Gerbers (1996) studie kände en viss skillnad 
vad gäller den materiella standarden när familjen fick försämrad ekonomi. De 
upplevde en standardsänkning i form av mindre veckopeng, godis och 
möjligheter att köpa tidningar. Att kläder har betydelse för sociala relationer är 
också tydligt i svenska studier (Lytsy 2004, Näsman och von Gerber 1996). 
Barnen var rädda för att bli retade i skolan, om de inte hade de ”rätta” kläderna, 
och i vissa fall var det inte bara en rädsla utan en realitet. 

De internationella och svenska resultaten pekar mot att föräldrarna och sociala 
nätverk försöker hålla barnen skadelösa och lyckas också många gånger, speciellt 
när det gäller sådant som dator, TV och mobiltelefon. Det finns dock för få 
studier för att mer övergripande slutsatser ska bli möjliga att dra. Flera faktorer 
påverkar förmodligen att barnen mer eller mindre kan hållas skadelösa. Längden 
på familjens ekonomiska utsatthet är en sådan faktor. Andra faktorer är sociala 
nätverk och att barnen själva sparar eller arbetar ihop pengar. I flera av 
översiktens studier (Lytsy 2004, Ridge 2002, van der Hoek 2001) vittnar barnen 
om att de själva arbetar eller sparar ihop pengar till saker som vänner och 
klasskamrater får. Både föräldrar och barnen tycks alltså vara väl medvetna om 
kläders och ägodelars betydelse i sociala relationer, och de försöker också så gott 
de kan skaffa det som anses vara åtråvärt. Men även om familjerna på ett eller 
annat sätt lyckas hålla barnen skadelösa så sätter det stor ekonomisk och psykisk 
press på föräldrar och barn, och extra hård press på barn i extremt utsatta 
hushåll. 
 

                                                 
3 Resultatet bygger på insamlat material för Barn-LNU 2001 (Barns levnadsnivåundersökning). 
4 LNU står för Levnadsnivåundersökning och ULF för Undersökning om levnadsförhållanden. 
För ytterligare definition se bilaga 2 
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Social deprivation 

Att sociala relationer är viktiga och att knapp ekonomi på olika sätt kan påverka 
relationerna var det tema som barnens berättelser mest kretsade kring. Van der 
Hoek (2001) fann att barnen upplevde begränsade möjligheter att leva ett aktivt 
socialt liv med vänner och familj. Att åka på semester eller delta i fritids- och 
skolaktiviteter var inte självklart. Detta är ett problem som också framkommer i 
de övriga studierna. Till exempel fann Ridge (2002) att barnen kände att livet 
hade förändrats sedan familjen börjat uppbära försörjningsstöd, det hade blivit 
fler begränsningar i vad man kunde göra och köpa. Situationen hade påverkat 
deras vänskapsrelationer och förmåga att delta i sociala aktiviteter med vänner. 
Det var i relationen till andra som de kände sig som mest sårbara, det fanns en 
rädsla för att bli sedd som fattig och ”annorlunda”. Speciellt kan relationen till 
vänner påverkas för barn som bor på landsbygden, är trångbodda eller bor 
inackorderade. Roker och Colemans (2000) fann att låg boendestandard och 
trångboddhet innebar att man skämdes för att ta hem vänner. Man hade inte 
heller råd med mat för en extra person. Barnen talade ofta om att de var 
uttråkade och fast i rutiner och ett inaktivt liv. I två studier framkommer att 
barnen på grund av att de bodde inackorderade inte hade möjlighet att ta hem 
vänner (Baxter 1993, Hill 1992). Hill skriver dock att barnen på det härbärge där 
han utförde deltagande observationer genast fick nya vänner som de var mycket 
glada för att ha lärt känna. 

Engelska undersökningar visar att det för barn på landsbygden är speciellt 
svårt att behålla vänner utanför skoltiden på grund av långa och dyra resor samt 
svårigheter med transporter (Davis och Ridge 1997, Ridge 2002). Dessa faktorer 
påverkar också deras möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Davis och Ridge 
(1997) fann att knapp ekonomi begränsade möjligheterna till ett aktivt socialt liv 
eftersom barnen inte kunde ta sig hemifrån. Mobiliteten är viktig om man bor på 
landet. Författarna hävdar att tillgången till transporter kan vara av största vikt för 
sociala relationer och möjlighet till aktiviteter. Barnen med knapp ekonomi var 
hänvisade till bussar (50 % hade tillgång till bil), men resorna ansågs för dyra. 
Även de barn som hade tillgång till bil var begränsade i mobiliteten, eftersom 
bilen på grund av den ekonomiska situationen endast användes för absolut 
nödvändiga resor. Även om dyra och begränsade transporter är extra 
begränsande för barn på landsbygden, visade sig höga kostnader och begränsade 
transporter i Willows (2001) studie också vara en nyckelfaktor för äldre 
stadsbarns känsla av exklusion och isolering. 

Berättelserna vittnar om hur viktigt det är att vara inkluderade i sociala 
sammanhang. Enligt Ridge (2002) ville barnen i hennes studie delta i 
fritidsaktiviteter och insåg själva den sociala nyttan av att delta. Men få av dem 
hade möjligheter, antingen för att det inte fanns några aktiviteter eller för att 
kostnaderna för inträde, utrustning och transporter var för höga. Tiden hemma 
tillbringades istället framför TV:n, med vänner eller med att göra hemläxan. 



Del 1. Studier där barn kommit till tals 

 35

Middleton et al (1994) beskriver att det bland barnen i deras studie fanns likartade 
önskemål om vad man vill göra, men att det för barn från icke ekonomiskt utsatta 
familjer fanns flera alternativ. Det fanns vissa aktiviteter som barn från familjer 
med knapp ekonomi inte ens nämnde. De verkade exkludera sig själva från dem. 

Även svenska och norska studier visar att barn på grund av knapp ekonomi är 
begränsade att delta i aktiviteter tillsammans med vänner och familj (Näsman och 
von Gerber 1996, Jonsson och Östberg 2004, Lytsy 2004, Sandbaek 2004). De 
flesta barnen har vänner men de umgås mindre med dem hemma jämfört med 
andra barn. Barn från familjer med knapp ekonomi deltar också mindre ofta i 
organiserade fritidsaktiviteter.  De har heller inte samma möjligheter att gå med 
kompisar på bio och delta i andra aktiviteter som barn från icke ekonomiskt 
utsatta familjer. Det är dock mer påfallande i de engelska studierna att barnen 
känner av begränsningar i utövandet av fritidsaktiviteter. Ridge (2002) menar att 
tillgången till aktiviteter som är gratis eller har lågt inträde har reducerats i 
England. Ungdomsklubbar och discon har ersatts av privata fritidscenter, dyra 
sportarenor, multi screen biografer, och deltagande i denna nya värld är extremt 
svårt för barn med knapp ekonomi. Så även om de svenska studierna visar att 
barnen i Sverige får avstå från aktiviteter, verkar det inte ske i samma omfattning 
som i England. Till exempel påpekar Näsman och von Gerber (1996) att 
majoriteten av barnen i deras studie inte hade behövt avstå från fritidsaktiviteter. 
Detta gällde också barnen i två andra nordiska studier. Salmi (1996) fann att 
föräldrarna drog ner på sin egen konsumtion för att barnen skulle ha möjligheter 
att delta i fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter prioriterades och var det sista som 
drogs in. Även Sandbaek (2004) fann att majoriteten (tre fjärdedelar) av barnen i 
låginkomstfamiljer deltog i organiserade fritidsaktiviteter. De deltog dock i 
mindre grad än barn från familjer med icke låg inkomst. Detta gällde särskilt 
flickor med icke västlig bakgrund. 

 Begränsning av sociala aktiviteter gäller även i skolan. I flera av översiktens 
studier berättar barnen om hur de känner av den knappa ekonomin i skolan. 
Willows (2001) hävdar att även om skolan är gratis, så har de ekonomiskt utsatta 
barnen inte råd med det extra som behövs, t.ex. pengar till skolresor, böcker, 
skoldisco eller pennor. I hennes studie berättar barnen att de får många jobbiga 
frågor om varför de inte hänger med på skolresan och varför de inte har med 
pengar till klasskassan. Även andra forskare har funnit att barn med knapp 
ekonomi upplever mobbning och problem med extra kostnader i samband med 
skolgång. Ridge (2002) fann t.ex. att barnen upplevde det att inte kunna följa med 
på skolresor som exkluderande från en gemensam upplevelse. En upplevelse som 
de andra pratade om men som man själv inte varit delaktig i. Vissa barn 
exkluderade sig själva genom att inte ens fråga sina föräldrar. Att känna osäkerhet 
inför skolkamrater är också något som framkommer i flera studier (t.ex. Daly och 
Leonard 2002, Ridge 2002, Näsman och von Gerber 1996, Sandbaek 2004). Daly 
och Leonard (2002) fann att barn som inte bar de ”rätta” kläderna blev mer 
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retade av sina klasskamrater. Även Näsman och von Gerber (1996) fann att 
barnen till arbetslösa föräldrar tycktes känna större osäkerhet inför kamrater i 
skolan. De upplevde i högre grad än andra barn skolkamrater som ett hot och 
framför allt var det en synlig brist på pengar som de trodde sig bli retade för. 

Nordiska studier visar alltså att även om majoriteten av barnen trivs i skolan så 
kan de uppleva mobbning, rädsla för mobbning och begränsade möjligheter att 
delta i aktiviteter på grund av familjens ekonomi (Näsman och von Gerber 1996, 
Lytsy 2004, Sandbaek 2004). Det finns dock skillnader mellan framförallt de 
engelska studierna och de nordiska. Skillnader är strukturella och har att göra med 
skoluniform, fria luncher och kostnadskrävande skolaktiviteter. Till exempel visar 
de engelska att skoluniform är något som barn upplever både för- och nackdelar 
med. Fördelar som anges är att alla bär likadana kläder och detta upplevs som en 
minskad klädpress. Däremot fungerar skor och andra attribut som avskiljande, 
och detta känner de ekonomiskt utsatta barnen av (Ridge 2002, Daly och 
Leonard 2002). Barnen har också dubbla känslor gentemot fria skolluncher. Dels 
finns en tacksamhet för att man kan äta sig mätt, men eftersom endast barn med 
knapp ekonomi har rätt till fria skolluncher upplevs luncherna som 
stigmatiserande (Davis & Ridge 1997, Ridge 2002). När det gäller skolaktiviteter 
tycks kravet på föräldrar att finansiera aktiviteterna vara större i England än i 
Sverige. Intervjuer med föräldrar med knapp ekonomi i Ridge (2002) studie visar 
att det näst intill är omöjligt för dem att låta barnen följa med på aktiviteter och 
resor som skolan anordnar. 

Att känna begränsningar i skolan på grund av familjens knappa ekonomi tycks 
vara något som barn generellt sett upplever oberoende av nationell tillhörighet. I 
vilken utsträckning detta sker är dock svårt att svara på. I Sverige förekommer 
vare sig skoluniformer eller begränsade fria skolluncher, vilket försvårar 
möjligheten till jämförelser. I de engelska studierna framkommer dock att även 
åtgärder som är ämnade att underlätta för barnen och deras familjer kan upplevas 
exkluderande. 

Medvetenhet och konflikter 

Att barnen tidigt blir medvetna om familjens situation och om vad saker och ting 
kostar går som en röd tråd genom studierna. Deras berättelser vittnar om oro för 
familjens ekonomi och att många efter bästa förmåga försöker hjälpa till. Till 
exempel var Chins (2001) iakttagelse under shoppingturen med barnen att de 
handlade under stor självkontroll och att de köpte sådant som de verkligen 
behövde. 

Middleton el al (1994) konstaterar att föräldraskap generellt innebär 
förhandling mellan barn och föräldrar om vad hushållets pengar ska användas till. 
Men eftersom barn delar samma önskemål av vad de vill ha och äga oberoende 
av familjens ekonomiska situation, ställer det extra stor press på föräldrar och 
barn från familjer med knapp ekonomi. Deras studie visar att föräldrar från 
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ekonomiskt utsatta familjer tror att deras barn förstår och accepterar att de inte 
kan få detsamma som mer ekonomiskt oberoende barn. Men barnen uppger att 
de begränsar sina krav, dock inte sina önskemål. Barnen erfar därför tidigt relativ 
deprivation, dvs. lär sig att avstå och inte fråga. Shopshire och Middleton (1999) 
framhåller att barn i familjer med knapp ekonomi lär sig att man inte har råd, 
medan andra lär sig att värdera saker och tjänster. Barn från enförälder hushåll 
och familjer med försörjningsstöd blir oftare nekade det de ber om därför att 
föräldrarna säger att de inte har råd. Medan barn från andra socioekonomiska 
grupper oftare blir nekande för att det de vill ha är för dyrt. Föräldrar i 
ekonomiskt utsatta hushåll gör sin bedömning efter familjens ekonomi, medan 
andra gör det efter värdet på saken. Författarna hävdar att barnens syn på 
familjens ekonomiska situation formas i relation till resten av samhället. Att växa 
upp i fattigdom kan därför påverka deras strävan och beteende. Barn som tror att 
deras familj inte har nog med pengar och de som konstant blir nekade materiella 
ting lär sig att tygla sin önskan att fråga efter det de önskar. Det tycks som att de 
lär sig att bli fattiga, och det är möjligt att detta minskar deras omedelbara 
förväntningar och framtida strävan (Shopshire och Middleton 1999). 

Även om barnen lär sig att dra ner på sina förväntningar, tycks det som att de 
ändå fortsätter att vilja ha detsamma som andra i deras närhet. Detta faktum kan 
leda till konflikter och spänningar inom familjen. Roker och Coleman (2000) fann 
att få av barnen identifierade den knappa ekonomin som en faktor som har 
effekter på relationen med föräldrarna. Dock visade det sig att inkomst för många 
ändå var en källa till spänningar inom familjen. Även Daly och Leonard (2002) 
fann att barnen pressade föräldrarna att köpa märkeskläder vilket skapade 
problem inom familjen. Samtidigt som den ekonomiska situationen kan leda till 
spänningar, uttrycker också barnen i flera av studierna att familjen är ett viktigt 
emotionellt stöd (t.ex. Roker och Coleman 2000, Daly och Leonard 2002, Ridge 
2002, Lytsy 2004). Även om barnen ansåg att det var hårt att leva med knapp 
ekonomi så påpekade majoriteten att det var lättare om man har nära och bra 
familjerelationer. De pekade på vikten av att känna sig älskad och värdefull. De 
barn som var mest pessimistiska angående hur den ekonomiska knappheten 
påverkar dem, var de med sämst familjerelationer (se även Tvetene 2001). Barn 
utryckte också känslor av uttråkning, värdelöshet och hur knapp ekonomi kan 
leda till depressioner, kriminalitet, skolk och drogproblem (Willow 2001, Baxter 
1993, Roker och Coleman 2000). Enligt Roker och Coleman (2000) talade barnen 
ofta om hur uttråkade de var, vilket enligt dem själva var anledningen till att de 
var involverade i kriminalitet eller hade drogproblem. 

I de internationella studierna framkommer att barnen var medvetna om 
familjens ekonomiska situation och att de på olika sätt försökte hjälpa till. Denna 
medvetenhet finns även hos de svenska barnen. Lytsy (2004) fann att barnen 
försökte hjälpa till t.ex. genom att inte fråga efter saker eller genom att låna ut 
pengar till föräldrarna. I Näsman och Gerbers (1996) undersökning om 
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konsekvenser av arbetslöshet för barn, var barnen medvetna om att arbetslöshet 
kan leda till försämrad ekonomi och lägre materiell standard. De äldre barnen var 
också medvetna om att ekonomin hade betydelse för det sociala livet och att det 
kan ge psykiska följder: man blir sur och ledsen och det kan bli bråk. Författarna 
fann också att barn som levde i familjer med knapp ekonomi betydligt oftare 
oroade sig för familjens ekonomi. Oron var dock mer utbredd bland tonåringarna 
än bland de yngre barnen. Även hos Lytsy (2004) framkommer att den knappa 
ekonomin kan leda till konflikter mellan föräldrar och barn och att barn kan 
känna oro inför familjens ekonomiska situation.  

Internationella och svenska studier pekar mot samma riktning, dvs. att barnen 
är medvetna om familjens ekonomiska situation och att de efter bästa förmåga 
försöker hantera den. Medvetenhet verkar finnas trots att föräldrar och andra 
personer försöker hålla barnen skadelösa. 

5.3.2  Faktorer som påverkar upplevelser 

Tidigare har jag framför allt redovisat generella tendenser. I studierna 
framkommer också att barns upplevelser varierar beroende på andra 
samverkande faktorer. Till exempel fann van der Hoek (2001) att knapp ekonomi 
inte hade samma effekt på alla barn i hennes studie. Hon påpekar att det därför är 
viktigt att synliggöra skillnaderna och att undersöka de faktorer som förvärrar 
respektive minskar negativa effekter. I flera av studierna nämns hur faktorer som 
ålder, veckopeng/arbete, familj, sociala nätverk, var man bor, kön och etnicitet 
kan påverka upplevelser. Nedan redovisas hur detta kan ske.  

Ålder 

I några undersökningar har författarna noterat åldersvariationer. Till exempel 
påpekar Ridge (2002) att ålder var en faktor för när kläder blev viktigt. Vid 12 års 
ålder visade barnen att kläder blivit viktigare än tidigare. Hon hävdar att barnen 
upplevde att den ekonomiska knappheten var svårare att bära med ökad ålder, 
eftersom man då mer än tidigare förstår vikten av kläders betydelse för social 
delaktighet. Middleton et al (1994) konstaterar att barnen i deras studie var 
medvetna om betydelsen av att ha rätt kläder och andra attribut. De äldre barnen 
(16 år och uppåt) ansåg sig dock kunna göra egna individuella val om vilket mode 
de skulle följa. Även Roker och Coleman (2000) kopplade skillnaden i barnens 
upplevelser till ålder. I studien konstateras att de äldre barnen mer än de yngre 
kände av den knappa ekonomin.  Näsman och von Gerber (1996) fann också att 
tonårsbarnen mer än de yngre oroade sig för familjens ekonomi. 

Det framkommer alltså åldersskillnader när det gäller vikten av kläder och 
mode. Å ena sidan tycktes barnen känna att kläders betydelse ökade ju äldre de 
blev, och å andra sidan tycktes de vara mer motståndskraftiga med ökad ålder. 
Skillnaderna kan ha en rad olika förklaringar. Ridge hänvisar till barn som är 12 år 
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och äldre för den ökade betydelsen av kläder, medan Middleton et al hänvisar till 
barn 16 år och äldre för när motståndskraften ökar. När det gäller sociala 
relationer och kognitiv utveckling, händer det mycket mellan 12 år och 16 år och 
eventuellt kan resultatet tolkas som att knapp ekonomi är som svårast att bära 
just mellan dessa år. En annan faktor som kan förklara skillnaden är att de äldre 
barnen har möjlighet att arbeta, vilket kan påverka hur de upplever sin situation. 
Med hjälp av egen lön kan de skaffa sig en möjlighet att styra sin egen situation, 
både socialt och materiellt. Resultatet väcker dock en fråga: känner äldre barn mer 
än yngre av familjens knappa ekonomi? Det är en fråga som inte går att besvara 
entydigt med stöd av denna kunskapsöversikt, även om resultatet indikerar att det 
skulle kunna vara så. 

Fickpengar och arbete 

Näsman och von Gerber (2003) påpekar att fickpengar och arbete ger barn ett 
eget handlingsutrymme och att tillgången till egna ekonomiska resurser tycks ha 
betydelse för deras självbild. De fann att knappa resurser för barn innebar en 
begränsning i handlingsutrymme och gav svårigheter med att upprätthålla en 
positiv självbild. Tillgång till fickpengar och arbete kan alltså påverka hur barn 
upplever och erfar den ekonomiska knappheten. I flera internationella studier 
uttryckte barnen att arbete ger självständighet och säkerhet. Pengarna man 
tjänade användes för att umgås med vänner, köpa saker och för att hjälpa 
familjen ekonomiskt (t.ex. Ridge 2002, Daly och Leonard 1998). Arbetet hade 
dock negativa effekter på skolarbetet och tog tid från umgänget med vänner. 
Även fickpengar kan vara en säker finansieringskälla för barn. Ridge (2002) fann 
att fickpengar spelade stor roll och var en vital resurs som gav barnen möjlighet 
att delta i det sociala livet. Dock fick inte majoriteten av barnen reguljär 
veckopeng och detta hade negativa konsekvenserna för möjligheterna till social 
delaktighet (t.ex. Ridge 2002, Shropshire och Middleton 1999, Middleton et al. 
1994). I en svensk studie (Jonsson och Östberg 2004) framkommer att barn och 
ungdomar i hushåll med knapp ekonomi mer sällan än andra barn har en egen 
ekonomisk buffert. Detta trots att det inte förekommer särskilt stora skillnader i 
barnens egna månatliga inkomster eller i hur mycket de lönearbetar. En tolkning 
som författarna gör är att det inte är barnens löpande ekonomin som är svag i sig, 
utan marginalerna som är små. Följden är således att det inte är vardagsekonomin 
som är huvudproblemet utan känslan av att inte kunna göra något extra. 

Resultaten visar på vikten av att som barn ha ett eget ekonomiskt handlings-
utrymme för att kunna upprätthålla sociala relationer. Detta är också något som 
Backe-Hansen (2004) poängterar. Hon hävdar att ekonomi har betydelse för barn 
på två nivåer. Dels innebär ekonomisk knapphet att man har mindre med prylar 
och gör mindre saker. Dels kan ekonomisk knapphet begränsa den sociala 
handlingsfriheten och barnens möjligheter att positionera sig gentemot vänner, 
vilket kan leda till social isolering och exkludering (Backe-Hansen 2004:73). 
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Familjesituation och vem man jämför sig med  

Familjesituationen är viktig för hur barn upplever knapp ekonomi. Van der Hoek 
(2001) hävdar att hänsyn bör tas till barnens familjesituation när man studerar 
barns upplevelser. Här inkluderar hon faktorer som familjens faktiska finansiella 
situation (hur mycket som faktiskt kan spenderas på barnen), föräldrarnas 
copingstrategier (hur de förmår att handskas med situationen), kommunikationen 
mellan barn och föräldrar om den ekonomiska situationen och familjens sociala 
nätverk. Hon påpekar att det också är viktigt att ta hänsyn till barnens egna 
sociala nätverk. Hur viktigt är t.ex. pengar i relationen med vännerna? 

Att de man umgås och jämför sig med påverkar den egna upplevelsen kommer 
fram i flera av studierna. Roker och Coleman (2000) fann att barn jämförde sig 
med de som har det värre och tyckte då att de själva hade det relativt bra. Ordet 
fattig användes inte för en själv utan för andra som ansågs vara helt ”off”, t.ex. 
hemlösa. Författarna kallar detta komparativ tillfredställelse. Medan flera av 
barnen i Roker och Colemans studie valde att jämföra sig med de som har det 
sämre ställt, jämförde sig barn i andra studier med de som har det bättre ställt 
(Ridge 2002, van der Hoek 2001). Det var genom dessa jämförelser som barnen 
med knapp ekonomi kände sig depriverade. Däremot nämnde flera barn i Lytsys 
(2004) studie att deras vänner har det likadant som de själva och att detta ger en 
trygghetskänsla. Man förstår varandras situation. Knapp ekonomi kan alltså 
upplevas olika beroende på familjesituationen och vem man jämför sig med. 

Stad, land och olika typer av bostadsområden 

Var man bor kan också påverka hur man som barn upplever och erfar knapp 
ekonomi. Ridge (2002) fann vissa skillnader mellan barn i stad och på landsbygd, 
även om hon poängterar att det fanns mer likheter än skillnader. Landsortsbarnen 
kände sig mer sårbara och synliga. De var också mer beroende av transporter, 
som var sällsynta och dyra. I Davis och Ridge (1997) studie där barn på 
landsbygden intervjuats om hur det är att leva på landsbygden framkommer att 
barnen konkurrerade med vuxna om samma begränsade fysiska utrymmen. 
Denna konkurrens var ett problem för barnen, som när de rörde sig ute kände sig 
observerade och censurerade. Barn i familjer med knapp ekonomi kände speciellt 
av denna synlighet, eftersom de redan led av begränsade möjligheter av att åka 
bort. De var särskilt exponerade för risken att bli syndabockar vid konflikter med 
vuxna om det sociala utrymmet. 

Bostadsområdets status förefaller också ha betydelse för hur barn upplever sin 
situation. Det kan påverka hur man ser på sig själv, hur andra ser på en och 
därmed synen på den egna situationen. Chin (2001) menar att barnen från det 
område i USA där hon gjorde deltagande observationer, i mötet med expediterna 
på shoppingcentret reducerades till föreställningen om svarta, fattiga 
arbetarklassbarn vars möjligheter att handla är begränsade. Spänningen som de 
kände av att vara iakttagna och bedömda påverkade deras erfarenheter och 
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upplevelser av sin situation och området de bodde i. Också den egna synen på 
närmiljön kan påverka hur man som barn upplever knapp ekonomi. Hälften av 
barnen i Doyle och Leonards (1998) studie var negativa till det egna 
bostadsområdet som de upplevde som hotfullt på grund av kriminalitet och 
allmän oro. Majoriteten önskade sig bo i ett annat område inom tio år och 
orsaken till detta var kopplad till utsattheten och de få möjligheter som fanns i 
området. Familjens ekonomiska resurser påverkar vilket grannskap och vilken 
skolmiljö barnen hamnar i. Även i Sverige upplever barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll större otrygghet i sitt bostadsområde (Jonsson och Östberg 2004).  

Kön och etnicitet 

I flera av studierna påpekas att skillnader mellan pojkars och flickors erfarenheter 
är marginella. Rigde (2002) upptäckte en liten skillnad vad gäller kläder och 
vänner. Dessa var marginellt viktigare för flickor. Fler flickor än pojkar uttryckte 
också större oro för föräldrarna. Även Näsman och von Gerber (1996) fann att 
risken att bli retad för sina kläder gällde särskilt flickor på högstadiet. Roker och 
Coleman (2000) upptäckte en liten skillnad mellan könen, pojkar var mer 
involverade i kriminalitet. Doyle och Leonard (2002) fann att pojkar var mer 
involverade i sportaktiviteter på helgerna jämfört med flickor. Det handlade då 
främst om sporter som fotboll och simning. Även Sandbaek et al (2004) fann att 
flickor med icke västlig bakgrund i mindre grad deltog i fritidsaktiviteter. 
Resultaten indikerar att pojkar och flickor till stor del kan uppleva knapp 
ekonomi likadant, dock har ingen av studierna gjorts med ett tydligt mål om att 
specifikt undersöka likheter och skillnader mellan pojkar och flickor. 

Jonsson och Östberg (2004) diskuterar huruvida etnisk diskriminering kan ha 
påverkat att de ekonomiskt utsatta barnen i deras studie har lägre levnadsnivå. 
Andelen barn med utländsk bakgrund är relativt stor och författarna har därför 
undersökt huruvida själva invandrarskapet påverkar resultatet. Deras slutsats är 
att även om invandrarskapet kan spela in så finns det för familjer med utländsk 
bakgrund ändå samma nackdelar kvar som för svenskfödda med knapp ekonomi. 
Det är alltså inte endast invandrarskapet som spelar roll för den lägre 
levnadsnivån. I översiktens övriga studier har inte analyser skett med barnens 
etniska bakgrund i fokus. Detta gäller med ett undantag. Sandbaek et al (2004) 
fann att ekonomiskt utsatta barn med icke västlig bakgrund i mindre grad än 
övriga barn: ägnade sig åt organiserade fritidsaktiviteter (gällde främst flickor), 
ägde förbruksartiklar, besökte vänner och hade egna pengar till egen förbrukning. 
Resultatet indikerar att det kan finnas skillnader mellan hur barn med olika etnisk 
bakgrund upplever och erfar knapp ekonomi. Om så är fallet och vad det kan 
bero på är angeläget att undersöka vidare. 
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5.3.3  Hur barnen hanterar ekonomisk knapphet 

Barnens sätt att hantera den ekonomiska knappheten varierar. Daly och Leonard 
(2002) fann att några av barnen valt att lämna skolan för tidigt för att slippa bli 
retade. Andra barn minskar sin egen konsumtion, självexkluderar sig från 
aktiviteter och slutar fråga efter saker. Medan vissa arbetar, använder sina 
fickpengar till egen konsumtion eller tjatar (se t.ex. Chin 2001, Middleton och 
Shropshire 1999, Ridge 2002, Näsman och von Gerber 1996, Lytsy 2004, Hill 
1992). 

I två studier delas barnens sätt att hantera vardagen in i två copingstrategier: 
aktiv och passiv (van der Hoek 2001, Tventene 2001). Begreppet coping används 
allmänt som ett uttryck för en stabiliserande faktor som kan hjälpa individer att 
behålla psykosocial balans under stressfulla situationer. Det omfattar både 
kognitiva och handlingsriktade försök att reducera eller eliminera stressfulla 
situationer och dithörande emotionell oro (Zeidner och Endler 1996). Det finns 
flera tolkningar av hur coping används av individer, men två copingstrategier som 
ofta nämns är problem- respektive känslofokuserad coping. I det förstnämnda 
försöker individer ta itu med själva problemet genom att förändra det, i det andra 
handlar det om att reglera negativa känslor till det som stressar t.ex. genom 
distansering eller självkontroll. Det är dessa strategier som van der Hoek och 
Tventene utgår från när de beskriver barnens aktiva respektive passiva strategier. 

I van der Hoeks (2001) studie använde sig majoriteten av de intervjuade 
barnen (44 av 54) en aktiv copingstrategi för att hantera situationen. De arbetade 
extra, sparade pengar, skrev till TV-tävlingar eller arbetade frivilligt för att kunna 
utöva fritidsaktiviteter. Deras inställning var problemlösande. Även Tvetene 
(2001) fann att vissa av barnen hade en aktiv strategi. De lånade, stal eller letade 
efter pengar, hjälpte till hemma och hos andra, tjatade på mamma, tryckte på 
ömma punkter, vände sig till det sociala nätverket och arbetade. Barnen var aktiva 
i sina försök att hantera en situation som de själva hade liten chans att 
fundamentalt ändra på. Också Hill (1992) fann att barnen på härbärget där han 
genomförde sitt fältarbete snabbt skaffade sig nya vänner och anpassade sig till 
den nya miljön. Detta var enligt honom en aktiv strategi för att hantera och 
kontrollera situationen. 

I flera av studierna framkommer också att barnen använder sig av ett 
undvikande beteende, vilket är en passiv copingstrategi (van der Hoek 2001, Tvetene 
2001). Forskarna fann att barn undvek att ge föräldrarna dåligt samvete genom 
att inte fråga efter pengar, de avstod från fritids- och skolaktiviteter och undvek 
att ta hem kompisar. Andra övertygade sig själva att de inte hade behov, försökte 
att inte tänka på problemet eller hade en fatalistisk inställning - ”jag är van”. 
Dessa barn lär sig tidigt självkontroll, att vara utan och inte fråga. En del sökte sig 
till vänner som gjorde vardagen lättare eller drog sig tillbaka till apati och 
isolation. I Salmi et als (1996) studie svarade vissa av barnen på frågan om de på 
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grund av föräldrarnas arbetslöshet har fått avstå från saker, att de inte behövt 
avstå från något eftersom de beslutat sig för att inte be om något. Även detta kan 
anses vara en passiv copingstrategi. 

Van der Hoek (2001) påpekar att de aktiva copingstrategierna är förknippade 
med färre psykiska problem jämfört med de passiva. Det är därför enligt henne 
speciellt angeläget att studera barn som använder sig av passiva strategier. En 
viktig fråga är vad som karaktäriserar dessa barn och deras sociala sammanhang? 

5.4 Diskussion av resultat 

I översikten framkommer en påfallande likhet av hur barnen upplever och erfar 
ekonomisk knapphet. En tolkning som kan göras är att det hos barn finns 
gemensamma behov som ekonomiskt utsatta barn mer eller mindre tvingas avstå 
från oavsett nationell tillhörighet. En annan kan vara att forskarna använt sig av 
ett och samma forskningsperspektiv. Hjort (2000) påpekar att forskarens 
perspektivval genomsyrar hela forskningsprocessen och påverkar därmed 
resultatet. Han tar upp två omständigheter som kan vara av betydelse vid 
perspektivval. Dels kan det finnas en medveten eller omedveten önskan om att 
resultatet ska vara till den utsatta gruppens fördel. Det finns då risk för att 
forskningens välmenande ansats väger över på bekostnad av kritisk granskning. 
Dels kan man fastna i föreställningar om elände. Att man är så inriktad på att 
finna elände, att det positiva i personernas liv inte framkommer. 

Vilket perspektivval forskarna i översiktens studier haft är inte möjligt att svara 
på. Men med tanke på deras likriktade resultat om hur den ekonomiska 
knappheten påverkar barnen negativt, vill jag här reflektera kring perspektivvalen. 
Man kan fråga sig om det är ett eländesperspektiv som styrt forsknings-
processerna och därmed också resultaten. Iakttagelsen stämmer överens med 
Backe-Hansens (2004) reflektioner om barnfattigdomsforskningen i hennes 
senaste kunskapsöversikt. Hon påpekar att forskningen oftast fokuserar negativa 
konsekvenser av en uppväxt i ekonomisk knapphet och att litteraturen ger en 
negativ syn på föräldraskap, särskilt moderskap, i dessa familjer. Hon efterfrågar 
en mer nyanserad forskning. Vilket perspektiv man har påverkar vilka frågor som 
ställs. En tolkning av likheterna kan därför också vara att man i översiktens 
studier använt sig av liknande perspektiv och frågeställningar och därmed kommit 
fram till liknande resultat. 

I studierna konstateras att knapp ekonomi påverkar, men det saknas en 
djupare och mer specifik analys av om och hur faktorer som ålder, etnicitet och 
kön påverkar barns erfarenheter och upplevelser. Överlag är studierna relativt 
översiktligt utformade: man studerar barnens ekonomiska utsatthet inom ett antal 
områden och konstaterar att knapp ekonomi får konsekvenser i barnens vardag. 
Och även om det konstateras att det finns skillnader så saknas en mer nyanserad 
bild av barnens erfarenheter. Med tanke på att de flesta studierna bygger på 
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intervjuer där barnen träffats en eller ett par gången kan det vara svårt att få 
denna nyanserade bild. För det krävs undersökningar som följer barnen under en 
längre tid, vilket Chin (2001) och Hill (1992) gjort. Deras studier visar att man 
genom att följa barnen under en längre tidsperiod får en större förståelse för 
deras vardag. Men även om deras studier jämfört med de andra ger en djupare 
inblick i barnens vardagsliv så är det ändå främst parallellerna i barnens 
erfarenheter som träder fram. En komplex verklighet och en mer nyanserad bild 
kräver att skillnader mellan barn redovisas och diskuteras mer fördjupat. 

Det saknas också i studierna en analys av hur tidslängden kan påverka barnens 
erfarenheter och upplevelser. Barnfattigdom är enligt Backe-Hansen (2002, 2004) 
ett dynamiskt fenomen, vilket innebär att barn kan leva med situationen under 
kortare eller längre tid eller under olika perioder av sitt liv. Även detta bör 
påverka deras erfarenheter. En viktig fråga att ställa är om det finns skillnader i 
upplevelserna beroende på hur länge barnen levt med ekonomisk knapphet? En 
annan viktig fråga är huruvida olika definitioner påverkar barnens upplevelser. 
Skiljer sig upplevelserna mellan t.ex. barn vars familjer lever med försörjningsstöd 
och barn där föräldern lever med låg inkomst av tjänst? Olika definitioner har 
använts, ändå tycks det finnas mer likheter än olikheter i barnens upplevelser. 
Resultatet kan tolkas som att definitionerna spelar mindre roll, och att det istället 
är knapp ekonomi generellt sett som är avgörande. Vilket leder in på att även 
barn i familjer som inte definieras som ekonomiskt utsatta, kan uppleva sig som 
detta, beroende på familjens sätt att hushålla med ekonomiska resurser. Det vore 
dock av intresse att studera om och hur användandet av olika definitioner 
påverkar upplevelserna. Det finns överhuvudtaget behov av studier där 
bakomliggande förklaringsfaktorer till erfarenheter och upplevelser fokuseras. 
Frågor som då är av intresse att undersöka vidare är vilka förutsättningar som 
påverkar upplevelserna? De som hittills nämnts (tid, kön, etnicitet, föräldrars 
förhållningssätt etc.) är relevanta som utgångspunkt. De perspektivval, metoder 
och definitioner som forskarna väljer att använda sig av är också viktiga att 
uppmärksamma
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6 Studiernas resultat i en svensk kontext 

Hittills har både internationella och svenska studier redovisats. En viktig fråga är 
huruvida de internationella går att relatera till svenska förhållanden? Detta är 
nämligen inte helt oproblematiskt. En anledning är att så gott som samtliga 
studier i översikten är kvalitativa. Barnen refererar till upplevelser och 
erfarenheter här och nu och till sammanhang de befinner sig i. Dessa kan se 
väldigt olika ut både mellan länder men också inom länder. Definitionerna av 
knapp ekonomi skiljer sig också åt. Även detta försvårar jämförelser mellan 
länder och studier. Därutöver finns det för få svenska studier som enbart 
undersökt hur ekonomisk knapphet påverkar barn utifrån barnens eget 
perspektiv för att jämförelser ska kunna göras fullt ut. Ett annat problem är att 
samhällssystemen mellan länderna skiljer sig åt. Till exempel hävdas i det svenska 
välfärdssystemet samhällets ansvar för individen och familjen, medan individens 
eget ansvar för sitt liv poängteras mer i USA och i England (Lundström och 
Wiklund 2000). Skillnaderna i samhällssystem tycks som nämnts i kapitel fyra 
påverka omfattningen på barnfattigdomen. Frågan är huruvida skillnaderna också 
ger utslag på barnens erfarenheter och upplevelser. Slår t.ex. ekonomisk knapphet 
likadant mot barn i Sverige som i England? Finns det gemensamma tendenser 
eller skiljer sig erfarenheterna åt? Dessa är frågor jag ska försöka besvara och 
diskutera i detta kapitel. 

6.1 Likheter och skillnader 

Redovisningen i kapitel fem visar att det finns många likheter i barnens 
erfarenheter och upplevelser. Också Jonssons och Östbergs (2004) resultat 
påvisar att de tendenser som framkommit i de internationella studierna kan 
överföras till svenska förhållanden.  I deras studie framkommer att barn i familjer 
med knapp ekonomi i Sverige har bristande resurser och lägre levnadsnivå inom 
en rad olika områden. Barnen är oftare trångbodda, lever i en otryggare närmiljö, 
har mer sällan en ekonomisk buffert och har något färre ägodelar. Vidare är 
möjligheterna att leva ett socialt liv i paritet med kamrater begränsade. Barnen 
deltar mindre ofta i organiserade fritidsaktiviteter, umgås mindre med kompisar 
hemma och har ett mer begränsat socialt umgänge. 

Det finns dock skillnader mellan barnens upplevelser mellan länder. Här 
kommer främst skillnader mellan de engelska och svenska att tas upp. Detta 
eftersom England är det land som har med flest studier i översikten. Skillnaderna 
är av strukturell karaktär. Som framkommit upplever ekonomiskt utsatta barn i 
England sig stigmatiserade när de ska inta fria skolluncher. Barnen påpekar också 
att även om det finns fördelar med att alla bär skoluniform, så verkar skor och 
andra attribut särskiljande. Det tycks också som att skolorna i England ställer 
höga krav på föräldrar att bekosta resor, aktiviteter och kringkostnader i skolan. 
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Möjligheterna för barn i familjer med knapp ekonomi att utöva fritidsaktiviteter 
verkar också begränsade i England. 

I Sverige har man av tradition haft som policy att aktiviteter i möjligaste mån 
ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Här använder eleverna heller inte 
skoluniform och kravet på att föräldrarna ska finansiera aktiviteter och andra 
kringkostnader i samband med skolgång tycks också vara lägre än i England. 
Dessa skillnader försvårar jämförelser mellan länderna. Hjort (2004) påpekar att 
ekonomiskt utsatta barnfamiljer i både USA och England har en mer sårbar 
situation än i Sverige då utanförskapet och inkomstklyftorna är av en annan 
karaktär. Skillnader i välfärdssystem, bostadsområden, skolor, socialpolitik etc. 
kan försvåra jämförelsen. Slutsatsen blir då att det tycks som att vissa av 
resultaten från de engelska studierna kan översättas till svenska förhållanden, t.ex. 
de gemensamma tendenser som tidigare redovisats. Medan andra resultat på 
grund av strukturella skillnader inte är översättbara. En fråga som blir viktig att 
följa upp är om utvecklingen i Sverige går åt samma håll som i England, och hur 
den i så fall slår mot barn i familjer med knapp ekonomi. Kommer t.ex. 
möjligheten att utöva fritidsaktiviteter att begränsas mer än vad som sker idag? 

Även de nordamerikanska studierna som ingår i översikten skiljer sig från de 
svenska. De nordamerikanska barnen är extremt utsatta eftersom de antingen är 
hemlösa eller bor i socialt och ekonomiskt hårt belastade områden. Och även om 
ekonomiskt svaga barn i Sverige tenderar att bo i utsatta bostadsområden 
(Jonsson och Östberg 2004) så är frågan om jämförelser mellan bostadsmiljöer i 
Nordamerika och Sverige kan ske. Enligt Lundström och Wiklund (2000) är det 
svårt att i Sverige finna motsvarigheter till de i USA hårdast belastade områdena. 

Det finns alltså strukturella skillnader mellan de länder som ingår i kunskaps-
översikten och tydligast är skillnaderna mellan Sverige och Nordamerika/ 
England. En central fråga i sammanhanget blir om och hur strukturella, kulturella 
och politiska skillnader mellan länderna påverkar barnens egna erfarenheter och 
upplevelser här och nu. Känner barnen lika även om det objektivt sett finns stora 
skillnader? Enbart genom att fråga barnen kan vi få en uppfattning om detta. 
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7 Kunskapsluckor 

Ett problem i denna översikt är att det finns för få svenska studier om hur 
familjens knappa ekonomi påverkar barnens egna erfarenheter, för att möjliggöra 
solida jämförelser mellan svenska och internationella undersökningar. Ett annat 
problem är att de metoder som använts i översiktens studier främst varit av 
kvalitativ karaktär, mestadels intervjuer. Detta innebär att varje studies resultat är 
situationsbundet och kontextuellt. Bland annat påverkar samspelet mellan 
intervjuaren och de medverkande vad som framkommer. I intervjuer med barn 
har också vuxna ett övertag i egenskap av att vara äldre och myndiga. Barn kan 
fås att säga det intervjuaren vill höra. Studiernas resultat är också kontextbundna i 
den bemärkelsen att barnen refererar till sina upplevelser här och nu, till de 
sociala sammanhang de själva befinner sig i. Dessa kan variera stort både mellan 
länder men också inom länder. Jämförelser mellan länder och studier där 
kvalitativa metoder använts har därför sina begränsningar. Att olika definitioner 
av knapp ekonomi används försvårar även det möjligheten till jämförelser. Vilka 
definitioner som används påverkar vilka barn som kommer ifråga och eventuellt 
också vilka upplevelser barnen beskriver. 

Frågan är då om det överhuvudtaget går att göra ordentliga jämförelser mellan 
studier och länder där t.ex. intervjuer och skilda definitioner använts? Frågan har 
delvis besvarats genom att resultaten pekar åt samma riktning, dvs. majoriteten av 
barnen upplever, mer eller mindre, social och materiell deprivation och blir tidigt 
medvetna om den ekonomiska situationen. En fråga som i detta sammanhang är 
intressant att undersöka vidare är vad likheterna i resultaten står för? Kan 
studierna tillsammans säga något allmänt om barns ekonomiska utsatthet eller är 
det forskarnas perspektivval och frågor som lett fram till likheterna? Om man 
väljer att tolka resultatet som att det kan säga oss någonting allmänt blir nästa 
fråga om det hos barn finns gemensamma behov (exklusive de allra 
nödvändigaste) som barn med knapp ekonomi får avstå från? Doyal och Gough 
(1991) hävdar att det finns objektiva och universella behov som gäller alla 
människor oavsett kultur, kön, ålder och etnicitet. De argumenterar för att hälsa 
och autonomi är sådana grundläggande behov som människor måste tillfredställa 
för att undvika allvarlig skada i form av försämrade möjligheter att vara delaktig i 
samhället. De hävdar också att social delaktighet är ett grundläggande behov för 
alla. Frågan är om inte sociala relationer och social delaktighet är ett sådant 
allmänt behov hos barn. Översiktens resultat visar att sociala relationer är viktiga 
för barnen och att dessa på ett eller annat sätt tycks påverkas av knapp ekonomi. 
Det är därför viktigt att fortsättningsvis undersöka sociala relationers betydelse, 
för som Rigde (2002) påpekar kan de sociala effekterna säga mycket om barns 
erfarenheter av ekonomisk utsatthet. Knapp ekonomi får konsekvenser för barns 
möjligheter till socialt deltagande. Vi behöver dock på ett djupare plan undersöka 
vilka konsekvenser det får och vilka faktorer som påverkar. Till exempel är det 
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intressant att studera om bostadsförhållanden, utsatthetens tidslängd och etnisk 
bakgrund försvårar respektive underlättar möjligheten till socialt deltagande och i 
så fall hur. 

En fråga som ställts och som är angeläget att undersöka är om det finns 
skillnader mellan barns upplevelser och erfarenheter av knapp ekonomi beroende 
på vilken kulturell, politisk och samhällelig kontext de finns inom. Upplever t.ex. 
barn i England sig mer utsatta och exkluderade i skolan och på fritiden på grund 
av att andra typer av krav ställs, jämfört med barn i Sverige? Upplevelsen är 
subjektiv och det är därför av intresse att studera om barnen känner lika eller ej, 
även om det finns strukturella skillnader mellan länder. Översiktens resultat 
indikerar både likheter och skillnader. Det krävs dock fördjupade studier 
tillsammans med forskare i andra länder för att bättre kunna belysa hur dessa kan 
kopplas till socialpolitiska och välfärdspolitiska lösningar. 

I översikten växer det fram en bild av barn som på olika sätt försöker hantera 
sitt vardagsliv efter bästa förmåga. Ridge (2002) slutsats är att barnen i hennes 
studie är aktiva sociala agenter och inte passiva offer. Hon menar att de engagerar 
sig utifrån sina möjligheter och begränsningar och att vi måste utveckla en mycket 
större förståelse för den mening och förståelse barnen ger sina liv. Hur barn 
upplever knapp ekonomi kan bäst förstås genom att studera de sammanhang de 
finns inom och vad som är viktigt för dem utifrån deras eget perspektiv. Oftast 
studeras barns erfarenheter utifrån kriterier som vuxna anser mäter barns 
levnadsnivå. Det är dock också relevant att studera vad barn själva anser vara en 
god levnadsnivå för att därigenom försöka förstå om och hur barn i familjer med 
knapp ekonomi påverkas. För att få denna förståelse behövs mer kontextbundna 
studier där barnens hela sammanhang inkluderas. 

Det finns för få svenska undersökningar om vilka konsekvenser familjens 
knappa ekonomi får för barn. Flera sådana behövs, gärna med ett ålder-, kön-, 
etnicitets- och dynamiskt perspektiv, för att vi ska få en mer nyanserad bild av 
barnens vardag. Det har också framkommit att barnen använder sig av olika 
strategier för att hantera en vardag med knapp ekonomi. Van der Hoek (2001) 
påpekar att aktiva copingstrategier är förknippade med färre psykiska problem 
jämfört med passiva. Det är därför angeläget att studera de olika hanteringssätten. 
Frågor av intresse är vad som karaktäriserar barn med passiva respektive aktiva 
strategier och deras sociala kontexter? Om barn lär sig bli fattiga, om och hur 
självbilden påverkas av ekonomisk knapphet och hur familjeförhållanden 
påverkar upplevelser och erfarenheter är också viktigt att intressera sig för. En 
viktig fråga när det gäller familjeförhållanden är hur föräldrarnas sätt att hantera 
situationen påverkar barnens upplevelser? 

Avslutningsvis kan sägas att precis som kvantitativ fattigdomsforskning, så 
visar denna översikt att forskning om barn och knapp ekonomi är komplext och 
att resultaten inte är entydiga. Barn i familjer med knapp ekonomi finns i olika 
sammanhang och har olika bakgrunder. Vi bör se upp så att vi inte skapar 
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föreställningar om dem som en homogen grupp. Det är därför, trots att det går 
att finna likheter, viktigt att försöka förstå och föra fram de skillnader som finns i 
barnens upplevelser och erfarenheter. Ett steg i arbetet är att undersöka hur man 
når barnen och vilka metoder som bäst lämpar för att nå denna kunskap. 
Frågorna har delvis besvarats genom en undersökning i Malmö. I rapportens 
nästa del kommer jag att redovisa och diskutera mina erfarenheter från denna. 
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Del 2 

8 Barn i familjer med knapp ekonomi. Hur nå och möta dem? 

Även om kunskapsöversikten i denna rapport har gett oss kunskaper om hur 
barn kan uppleva knapp ekonomi, vet vi fortfarande relativt lite om fenomenet. 
För att nå en bredare kunskap om t.ex. komplexiteten i barnens erfarenheter, är 
det därför angeläget med fortsatta studier. Inför dessa krävs en rad etiska och 
metodologiska överväganden. Barnen befinner sig i en sårbar position och det är 
viktigt att utifrån ett etiskt perspektiv närma sig dem på ett medvetet sätt. För att 
få kunskap om hur man på bästa sått når och samtalar med barn i familjer med 
knapp ekonomi har ett av syftena med studien också varit att prova och analysera 
kontaktvägar och metoder. De frågor som besvarats är: Hur kan man på bästa 
sätt gå tillväga för att nå och samtala med barnen? Vilka kontaktvägar är lämpliga? 
Vilka metoder är lämpliga att använda sig av? Vilken typ av information ger 
respektive metod? 

8.1 Disposition 

De metoder som använts är enskilda, par- och gruppintervjuer, skriftliga 
berättelser och teckningar. Sammanlagt har 28 barn mellan 8-19 år vid åtta 
tillfällen och 29 vuxna vid sjutton tillfällen deltagit i intervjuerna. 51 elever i 
årskurs fem vid fyra skolor har skrivit berättelser och fem barn vid en församling 
inom Svenska kyrkan har tecknat. Ett antal kontaktvägar har också provats. 
Arbetet har skett i Malmö stad. Redovisning och diskussion av arbetet delas upp i 
två kapitel. I det ena, kapitel tio, redovisar jag tillvägagångssätt, dvs. de 
kontaktvägar och metoder som jag använt. Även de vägar och metoder som från 
början diskuterades men som av olika anledningar inte provades redovisas. I det 
andra, kapitel elva, diskuterar jag resultatet av de olika tillvägagångssätten, dvs. 
hur de fungerade och vilken typ av information de gav. I kapitlet framgår också 
genom citaten, de medverkandes föreställningar och erfarenheter av vilka 
konsekvenser knapp ekonomi kan få för barn. I kapitel tolv diskuterar jag de 
erfarenheter jag gjort och i kapitel tretton knyter jag samman rapportens två 
delar. En kort beskrivning av de konsekvenser av knapp ekonomi som 
framkommit ges också. Först kommer jag dock att diskutera viktiga begrepp och 
etiska överväganden. Därefter redovisas i kapitel nio, den forskningsansats som 
arbetet haft. 
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8.2 Relevanta begrepp och etiska överväganden 

Begreppen ekonomisk utsatthet, knapp ekonomi, barn, barnperspektiv har hittills 
frekvent använts. Dessa är centrala begrepp i hela rapporten. I avsnittet definierar 
och diskuterar jag begreppen i relation till arbetet i Malmö. All forskning, särkilt 
forskning med barn kräver också etiska diskussioner. Varför man vill få kunskap 
om barns erfarenheter och upplevelser, till vad informationen ska användas och 
hur man ska minimera risken för integritetskränkningar är viktiga aspekter att 
reflektera över. Jag kommer därför också att föra en etisk diskussion. 

8.2.1  Knapp ekonomi 

I arbetet i Malmö gjordes ingen begränsning till någon av de nämnda 
definitionerna i kapitel ett. Att begränsa sig till några av dessa hade gjort det svårt 
att finna personer som kunde tänka sig att ställa upp. Tillvägagångssättet har 
istället varit att först försöka komma i kontakt med barn och vuxna, och sedan 
vid intervjutillfället fråga föräldrarna om deras ekonomiska situation. Dock har de 
personer som hjälpt till med kontakter och fungerat som mellanlänk varit 
medvetna om vilken grupp jag vänt mig till. Detta har inneburit att de 
medverkande familjerna som lever med knapp ekonomi kunnat placeras i någon 
av definitionerna som nämns i kapitel ett. De vuxna försörjer sig antingen på 
socialbidrag, sjukpenning, A-kassa, föräldrapenning, eventuellt i kombination 
med låginkomstarbete. Samtliga familjer har levt med sin pressade ekonomiska 
situation under en så pass lång tid att den påverkar hushållets handlingsutrymme. 
Det bör dock påpekas att majoriteten av de medverkande inte definieras som 
ekonomiskt utsatta. 

Som nämnts används begreppen ekonomisk utsatthet och knapp ekonomi 
synonymt med fattigdomsbegreppet. Det begrepp som jag mest använt är dock  
”lite pengar”. I början använde jag ”ekonomisk utsatthet”, men det blev för 
abstrakt för många av barnen, och därför gick jag över till begreppet ”lite 
pengar”. Det har för barnen definierats som ”när det finns lite pengar kvar till 
annat, efter att familjen betalt de nödvändigaste räkningarna t.ex. hyra, el, mat 
och andra fasta avgifter”. Begreppet ”fattig” har jag inte alls använt. Enligt flera 
vuxna och barn används ordet ”fattig” bland barn och ungdomar som ett 
nedlåtande och negativt ord. Man säger ”fattig bil”, ”fattig grej” etc. Att kalla en 
person fattig är också ett sätt att uttala något nedlåtande om denne. Min avsikt 
har inte varit att kategorisera barn som fattiga, och även om barnen själva ibland 
gjort en koppling mellan lite pengar och fattigdom, så har jag därför inte använt 
ordet fattig under arbetets gång. 
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8.2.2  Barn och barndom 

Barn och barndom är centrala begrepp i en studie där barns egna erfarenheter 
under barndomen står i centrum. Men vad är egentligen barndom och vad menas 
med barn? 

Utvecklingen har gått från att se barn som objekt, vilka ska socialiseras till 
”goda” vuxna, till fokus på barn som subjekt som i egenskap av barn har en aktiv 
roll i samhällslivet. I denna syn ingår bl.a. att barn själva är de bästa 
informanterna om sina egna liv och att de har rätt att vara delaktiga i planerings- 
och beslutsprocesser. Utgångspunkten i arbetet har varit att barn är aktiva med 
god förmåga att ge uttryck för åsikter och erfarenheter om den egna vardags-
tillvaron. Målgruppen var från början barn 10-12 år, men på grund av svårigheter 
att nå dessa barn utökades åldersgruppen till 10-18 år. Valet av nedre åldersgräns 
har sin utgångspunkt i barns kognitiva utveckling. Rasmusson (1998) påpekar att 
även om barn i samma ålder inte är en enhetlig grupp och att de individuella 
skillnaderna kan vara stora, så är det möjligt att ange några typiska kännetecken 
för barns kognitiva utveckling. Vid 8-12 års ålder utvecklas barns förmåga till 
logiskt tänkande. De kan förstå sociala sammanhang och händelser som 
oberoende av sig själva och andra viktiga personer (Övreeide 2002). Vid 7-12 års 
ålder förmår barn också kommunicera genom tal och skriftligt språk på olika sätt 
med olika personer. De är förmögna att reflektera över sin tänkande process och 
sitt sätt att använda sig av språket i varierande situationer (Garbarino et al 1992). 
Efter 12 års ålder behärskar barn de flesta logiska och moraliska kategorier som 
de vuxna använder sig av. De kan tänka hypotetiskt och därmed i möjliga 
alternativ. 

Den nedre åldersgränsen sattes till 10 år, eftersom barn då lättare antas kunna 
förstå sociala sammanhang och händelser. Deras förmåga att kommunicera 
genom tal och skriftligt språk anses då också generellt sett vara goda. Den övre 
åldersgränsen motiveras av att 18 år är den officiella åldern för när barn blir 
vuxna. Åldersspannet blev stort. Barnens förmåga att reflektera och beskriva har 
skiljt sig åt beroende på ålder och andra individuella skillnader. 

8.2.3  Etiska överväganden 

I forskning där individer och grupper studeras är det viktigt att reflektera och 
diskutera kring metodologiska och etiska aspekter. I Sverige finns ett antal 
forskningsetiska principer som är till för att stärka medborgarnas ställning i 
forskningssammanhang: humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
principer. De etiska övervägandena jag gjort grundar sig bl.a. på dessa principer. 
Det grundläggande individskyddet konkretiseras i fyra generella huvudkrav på 
forskning. I forskning med barn tas alltså hänsyn till samma etiska principer som 
vid forskning med vuxna. Det finns dock specifika faktorer som gäller vid 
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barnforskning. I bilaga fyra gör jag en genomgång av de fyra huvudkraven samt 
rekommendationer, kopplat till forskning med barn. 

Förutom hänsynstagande till de etiska principerna, är det enligt Hjort (2000) i 
forskning med utsatta grupper också viktigt att reflektera kring partstagade och 
perspektivval. I sitt kapitel ”Att närma sig fattigdomen – några metodologiska 
och etiska problem” resonerar han kring Eliassons (1995) begrepp om 
partstagande i forskning. Hjort (2000) påpekar att forskaren redan genom att 
formulera ett forskningsproblem, där en grupp människor som definieras som 
ekonomiskt utsatta ingår, har tagit ställning för att temat är intressant. Frågan 
som då bör ställas och reflekteras över är om ens intresse handlar om att ta 
ställning för personerna i den definierade gruppen. Frågan är central eftersom ett 
sådant ställningstagande kan påverka de resultat som framkommer. Det är också 
viktigt att reflektera över om och på vilket sätt gruppen ställs i förhållande till 
övriga samhälle, är man t.ex. med om att skapa en bild av människorna som 
annorlunda? (Hjort 2000). Frågor om hur de barn som lever med knapp ekonomi 
ställs i förhållande till övriga samhället har varit centrala. Frågor som jag ställt är: 
Kommer barnen att pekas ut som utsatta, fast de inte känner sig som det? Gör 
jag barnen medvetna om sin situation genom att ställa frågor om den knappa 
ekonomin? Får jag dem att känna sig som utsatta genom att intervjua dem om 
deras situation? Kommer resultaten att vara till för- eller nackdel för hur barnen 
ställs i förhållande till övriga samhället? Ansvaret för den föreställning som skapas 
ligger alltså i hög grad hos forskaren och bygger bl.a. på vilka perspektiv man har. 
Som nämnts i kapitel fem genomsyrar och påverkar forskarens perspektivval 
enligt Hjort (2000) hela forskningsprocessen och det är därför viktigt att 
reflektera kring valen. Han tar upp två omständigheter som kan vara av betydelse 
vid perspektivval: en medveten eller omedveten önskan om att resultatet ska vara 
till den utsatta gruppens fördel eller att man kan fastna i föreställningar om 
elände. I båda fallen är man med om att skapa en föreställning om personerna 
som annorlunda. 

I de skriftliga berättelserna och intervjuerna med barn och vuxna har det blivit 
tydligt att ekonomiskt utsatta barns liv varken är ett elände eller allt igenom 
positivt. Familjens ekonomi får konsekvenser för barnen, men deras berättelser är 
beskrivningar av barn och föräldrar som efter bästa förmåga försöker leva efter 
det Townsend (1979) kallar den ”allmänna” livsstilen. 
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9 Forskningsansats 

Ansatsen i arbetet har varit tolkande reflexiv. Reflektion handlar enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994:321) om att ”fundera kring förutsättningarna för sin 
aktivitet, att undersöka hur personlig och intellektuell involvering påverkar 
interaktionen med vad som beforskas”. De hävdar att det inte finns någon 
objektiv ”sanning” som kan studeras och sedan objektivt redovisas, istället är det 
en rad faktorer som påverkar det slutgiltiga resultatet. Reflektion handlar om att 
vara kritisk som forskare. Det är viktigt att reflektera över sin egen bakgrund och 
förförståelse samt hur aspekter som politik, makt, språk och klass samspelar med 
deltagare. Utgångspunkten för tolkande reflexivitet är att forskaren tillsammans 
med de medverkande konstruerar tolkningar och resultat. På grund av denna 
samverkan är det viktigt att belysa ett fenomen ur olika synvinklar genom ett 
ständigt reflekterande. Alvesson och Sköldberg (1994) hävdar att all god kvalitativ 
forskning innefattar ett medvetet eller omedvetet reflekterande, men de menar att 
det oftast saknas ett explicit reflekterande i mer avancerade termer. Enligt dem är 
poängen med reflexiv tolkning att göra reflekterandet mer tydligt och 
framträdande, både under forskningsprocessen och under textproduktionen. 

Den reflexivt tolkande ansatsen har inneburit reflektion under arbetes gång 
över syfte, förförståelse, val av metod, datainsamlingsarbete, tolkningar, analys 
samt hur allt sammantaget påverkar resultatet. Varje moment har inkluderat mina 
egna och andras reflektioner om hur aspekter som makt, utsatthet och språk har 
påverkat samspelet med och mellan deltagare, tolkningar och resultat. 

9.1 En förståelsegrundad undersökning 

Syftet har varit att utveckla förståelse för hur man når och samtalar med barn i 
familjer med knapp ekonomi. Det är alltså en förståelsegrundad undersökning. 
Thomsson (2002) poängterar att en förståelsegrundad studie syftar till att öka 
förståelsen för och synliggöra nya aspekter av det fenomen som studeras. 
Resultaten är inte absoluta och slutgiltiga, utan det som presenteras är det just nu 
mest givande underlaget. Meningen med arbetet i Malmö är att resultaten ska leda 
till eftertanke och fördjupade resonemang och identifierande av nya ingångar och 
ansatser för vidare studier. 

9.2 Validitet 

En aspekt som läggs på validering inom kvalitativ forskning är att urvalsfrågor 
och intervjumetod ska belysa det som är avsikten. Frågorna måste formuleras så 
att de ger svar på det som undersökningen söker svar på (Thomsson 2002). Kvale 
(1997) hävdar att validering bygger på förmågan att kontrollera, ifrågasätta och 
teoretiskt tolka sina resultat. Enligt honom handlar det om att ange sina 
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utgångspunkter, vara kritisk mot sig själv och fråga sig vad man ska göra och 
varför, innan man bestämmer hur. 

Vetenskapligheten i en reflexiv undersökning ligger i tydligheten.  Det ställs 
höga krav på forskaren ”vad gäller redogörelse för sin egen förförståelse, 
tillvägagångssätt, analysförfarande och redovisning” (Thomsson 2002:42). 
Medvetenhet om förförståelse är av största vikt. Forskaren måste under arbetets 
gång vara medveten om hur hennes egen förförståelse påverkar val av teori och 
metoder samt datainsamlingsarbetet, tolkning, analys och i slutändan redovisning. 
Tydlighet ska också enligt Thomsson (2002) finnas för att den som tar del av 
undersökningens resultat ska ha så pass mycket insyn, att hon själv kan ta 
ställning till rimligheten i de tolkningar som görs.  För att ge läsaren möjlighet till 
detta gör jag i nästa avsnitt en genomgång och reflektion av min egen 
förförståelse. 

9.3 Förförståelse 

I samband med en studie gör vi olika antaganden om det som ska studeras. 
Denna förförståelse baseras bl.a. på tidigare forskning inom området och våra 
teoretiska utgångspunkter. Förförståelsen bygger också på den egna historien, 
livserfarenheter och de kontexter vi finns inom. Jag redovisar detta som: tidigare 
studier, referensgrupp, personlig bakgrund och teoretiska utgångspunkter. 

9.3.1  Tidigare forskning 

Förförståelsen har inkluderat inläsning av tidigare forskning. Förutom Salonens 
(2002,2003) forskning omfattas nationella och internationella studier, där barns 
egna erfarenheter av att leva med knapp ekonomi fokuserats. Att orientera sig i 
tidigare forskning har varit till stor nytta. Speciellt inför och under arbetet med 
datainsamlingen kom andra forskares erfarenheter till hjälp. Det finns dock 
forskare (se Hartman 2001) som hävdar att tidigare studier riskerar att styra 
datainsamlandet. Man riskerar att utgå från etablerade referensramar och få 
framtvingade resultat. Jag har varit medveten om denna risk och har därför lagt 
tidigare studier åt sidan under datainsamlingsarbetet. Detsamma gäller 
intervjufrågorna. Vissa av de ursprungliga frågorna, vilka bygger på tidigare 
studier, omformulerades eller togs bort medan andra tillkom efter ett antal 
genomförda intervjuer. 

9.3.2  Referensgrupp 

Thomsson (2002) pekar på vikten av att i en forskningsprocess försöka finna nya 
infallsvinklar och öppna upp för nya tankar. Enligt henne är ett sätt att diskutera 
med andra, speciellt när man genomför en studie själv. 
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Den kunskap om barn och barns situation som funnits i den referensgrupp 
som varit knuten till arbetet i Malmö har varit en värdefull tillgång för nya 
infallsvinklar. Deltagarna har visat ett stort engagemang och intresse. Varje möte 
med gruppen har bidragit till reflektioner kring syfte, frågeställningar, metoder, 
förhållningssätt, etik och datainsamling. Många nya infallsvinklar har 
framkommit, vilket i sin tur fört in nya tankar och idéer i arbetet. Att referens-
gruppen bestått av representanter från varierande verksamheter har varit positivt. 
Eftersom deltagarna utgått från sina referensramar och de organisationer de 
representerar, har variationen inneburit att jag inte låst mig vid en specifik 
referensram eller förståelsegrund. Om färre verksamheter varit representerade, 
hade risken funnits att en viss verksamhets referensram hade dominerat samtal 
och idéer. 

9.3.3  Personlig bakgrund 

Alvesson och Skölberg (1994) påpekar vikten av att reflektera över och redovisa 
vilka teorier och ideologier det empiriska insamlandet och tolkningarna styrs av. 
Det är också enligt dem viktigt att fundera över hur ens personliga bakgrund kan 
påverka arbetet, eftersom den har betydelse för datainsamling samt tolkning av 
data. 

Tiller (1988) påpekar att intervjuarens förhållande till sin egen barndom är helt 
avgörande i intervjuer med barn. Det finns annars en fara i att vi genom vår 
auktoritet som vuxna överför erfarenheter från vår egen barndom. Min 
personliga bakgrund är den att jag själv under stora delar av min barndom levt i 
en familj med knapp ekonomi. Jag har också under hela min barndom levt i 
utsatta bostadsområden5. Områden liknande de jag besökt i samband med 
datainsamlingsarbetet. Jag hade alltså själv kunnat ha varit föremål för en liknande 
studie som den jag genomfört. Att min personliga bakgrund definitionsmässigt 
liknat de ekonomiskt utsatta barnens bakgrund och hur detta kan ha påverkat 
mitt arbete, har jag reflekterat en del över. Har min bakgrund varit till för- eller 
nackdel i arbetet? Mitt svar är både och. Fördelen är att jag inte känt mig 
främmande för att möta barn och vuxna med knapp ekonomi och röra mig i 
bostadsområden som anses vara utsatta. Det har varit lätt att skapa kontakt och 
förtroende. Jag har också ibland i intervjuerna nämnt min egen bakgrund. 
Nackdelen å andra sidan är att jag i interaktionen med intervjudeltagarna, särskilt 
barnen, kan ha påverkat dem att bekräfta sådant som jag själv upplevt som barn. 
För att minimera risken för detta, har det krävts av mig att vara medveten om 
egna upplevelser som barn och att skilja dem från de upplevelser som deltagarna 
berättat om. 

                                                 
5 Enligt Helene Lahti Edmark (2003:22) kännetecknas utsatta bostadsområden av att där bor ett 
koncentrat av socioekonomiskt utsatta personer, extremt känsliga för strukturella förändringar. 
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9.3.4  Teoretiska utgångspunkter 

Arbetet har varit mer inriktat på metod än på teori. De intervjufrågor som 
använts har dock haft sin utgångspunkt i Townsends (1979) teori om deprivation 
(se 1.2.1). Townsends begrepp ”allmänna livsstilen” har översatts till frågan: Vad 
är viktigt för att barn ska ha det bra? Jag har velat ta reda på vad vuxna och barn 
anser behövs för att barn ska ha det bra och på så sätt försöka förstå, om och i så 
fall vad barn i familjer med knapp ekonomi blir utestängda från. 
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10 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redovisar jag de tillvägagångssätt som använts, dvs. de 
kontaktvägar och metoder jag provat. De metoder som använts är intervjuer, 
skriftliga berättelser samt teckningar. Samtliga är kvalitativa eftersom kvalitativa 
metoder är de som bäst lämpar sig i forskning som syftar till att öka förståelsen 
av ett fenomen, i detta fall barn och knapp ekonomi. Avsikten var också att prova 
drama, framtidsverkstad och deltagande observation. Det blev dock inte möjligt. 
Vilket jag redovisar längre fram. För att underlätta läsningen startar jag med en 
översikt över de olika tillvägagångssätten. 

10.1 Kontaktvägar, metoder och medverkande 

Målet var att vända sig till barn och vuxna i allmänhet och till barn och vuxna 
som lever med knapp ekonomi. Detta för att öka möjligheterna att komma i 
kontakt med så många som möjligt. I tabellen nedan framgår vilka metoder som 
använts, vid hur många tillfällen samt antal personer som medverkat. De 
medverkande har kategoriserats i grupperna: ”ekonomiskt utsatta”, ”barn och 
vuxna allmänt” och ”professionella”.  I gruppen ”ekonomiskt utsatta” ingår barn 
och vuxna som lever med knapp ekonomi, i gruppen ”allmänt” ingår barn och 
vuxna som intervjuats allmänt om barn och knapp ekonomi. I gruppen 
”professionella” ingår vuxna som arbetar med barn eller familjer med knapp 
ekonomi. 

Tabell 3. Tabell över metoder och medverkande 

Medverkande Enskild  
intervju 

Par 
Intervju 

Grupp 
intervju 

Skriftliga  
berättelser

Teckningar 

 Tillf./antal Tillf./antal Tillf./antal Tillf./anta Tillf./antal 

Barn - allmänt   4      22    4     51   1        5 

Barn - ek. utsatta   1      1   1        2    

Vuxna - allmänt    1        2    

Vuxna - profes. 10    10    1        2   2      10   

Vuxna - ek.utsatta   1      1   1        2    

Vuxna/barn -ek. ut.   2        5 
 

   

Totalt tillfällen / 
Personer 

12     12   6      13   6       32   4      51   1         5 
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Som framgår har 28 barn intervjuats vid åtta tillfällen i enskilda-, par- och 
gruppintervjuer. Under gruppintervjuer med barn allmänt ingår en grupp på tolv 
barn, övriga gruppintervjuer har bestått av tre - fyra barn. Barnen har varit mellan 
8-19 år gamla. Sammanlagt har 29 vuxna intervjuats vid sjutton tillfällen. Här 
ingår en grupp om sju vuxna vid ett tillfälle, övriga intervjuer har bestått av en - 
två vuxna. Vid ett tillfälle intervjuades två barn och en vuxen. Denna intervju har 
grupperats under parintervjuer. Det ena barnet var på besök och deltog inte i 
någon större utsträckning i samtalet. 51 elever i årskurs fem vid fyra skolor har 
skrivit berättelser, och fem barn i en församling inom Svenska kyrkan har tecknat. 

Ett antal kontaktvägar har använts. Vägarna som ledde fram till de 
medverkande redovisas i bilaga fem. Följande stadsdelar i Malmö ingår: Centrum, 
Södra Innerstaden, Fosie, Hyllie, Rosengård, Limhamn - Bunkeflo och Kirseberg. 
Omfattningen av barnfattigdomen i respektive stadsdel framgår i bilaga tre. Enligt 
Salonen (2003) är den ekonomiska utsattheten påfallande hög bland barn med 
båda föräldrarna utrikesfödda, och i fyra av stadsdelarna utgör barn med utländsk 
bakgrund en majoritet. Dessa är Södra Innerstaden, Rosengård, Hyllie och Fosie. 
Majoriteten av de medverkande barnen och vuxna bor och/eller arbetar i dessa 
fyra stadsdelar. 

10.2 Kontaktvägar 

I detta avsnitt kommer kontaktvägarna att redovisas. Först nämner jag hur det 
var tänkt, därefter redovisas vilka kontakter jag tog. 

10.2.1 Urval 

I referensgruppen diskuterades lämpliga kontaktvägar för att nå barn och vuxna. 
Diskussionerna tog bl.a. utgångspunkt i en irländsk studie (McAuley et al 2002) 
där barnen fick frågan om vilka kontaktvägar som kan vara lämpliga för att nå 
barn. Barnen nämnde skolor, föräldrar, fritidsverksamhet/klubbar, annonsering 
och internet/email. Majoriteten föredrog att träffas på en familjär plats. De bäst 
lämpade platserna var de barnen vistades på efter skoltid t.ex. 
fritidsklubbar/gårdar och fritidsaktiviteter. Utifrån dessa erfarenheter blev det 
viktigt att vända sig mot fritidsverksamheter. Andra kontaktvägar som inom 
referensgruppen diskuterades var föräldrar, lärare, barnhälsovårdspersonal, 
frivilligorganisationer och invandrarföreningar. 

Karaktären på platsen bör enligt barnen i McAuley et als (2002) studie vara 
välkomnande, informell och behaglig. Majoriteten uttryckte också att de föredrog 
att en eller flera vuxna som de kände skulle närvara. Detta stämmer väl överens 
med andra barnforskares erfarenheter. Garbarino et al (1992) påpekar att barn 
kan ge oss information om saker i sina liv om vuxna kan arrangera en säker social 
situation. Barn tenderar att vara mer frispråkiga och kan lättare dras in i en 
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konversation när de är med personer som de känner väl och litar på och när de 
vistas på välbekanta platser. Dessa aspekter har jag beaktat i arbetet. 

10.2.2  Kontakter som togs 

Utifrån kriterierna om målgrupp och kontaktvägar kontaktade jag olika personer 
och verksamheter. Verksamheter som medverkat och som varit tillgängliga vägar 
för att nå barn har varit Majblomman, Malmö boxningsskola, Irakiska 
kulturföreningen, fyra skolor och tre församlingar inom Svenska kyrkan.  
Privatpersoner och en forskare vid Lunds och Växjö universitet har också varit 
behjälpliga. Jag tog också kontakt med andra verksamheter, men de var av olika 
anledningar inte tillgängliga vägar för att nå barn. Dessa var en skola, fritids- och 
kulturverksamhet för barn, socialtjänst samt barnhälsovård. Dock har vuxna i 
några av dessa verksamheter intervjuats. Den första kontakten har alltid tagits 
med vuxna. Det har varit personer som ansetts kunna ge tillgång till arenor där 
möten med barn kan ske. De vuxna har alltid informerats och oftast också 
intervjuats först, därefter har möten med barn skett. 

Enligt de etiska regler som gäller för forskning, har en presumtiv deltagare rätt 
att bestämma över sin medverkan. Ett samtycke ska därför alltid inhämtas. När 
det gäller barn ska samtycke hämtas både från barn och föräldrar. Detta har skett. 
Förfrågan har varit skriftlig eller muntlig. Majoriteten av de vuxna som kontaktats 
ställde sig positiva till att både själva medverka samt till att hjälpa till att finna 
barn och ungdomar. Flera har välkomnat en studie som behandlar knapp 
ekonomi ur barns perspektiv. 

Några vuxna blev intervjuade men avstod från att vidareförmedla en kontakt 
till föräldrar och barn. Motivet var att man ville skydda barnen och föräldrarna. 
Detta var särskilt påtagligt i ett av bostadsområdena. Området kännetecknas av 
det Helene Lahti Edmark (2003) kallar utsatta bostadsområden och enligt 
Salonens rapport (2003) finns där en hög andel ekonomiskt utsatta barn. De som 
uttryckte åsikten arbetar i området och kom från två av varandra oberoende 
verksamheter. En person gav uttryck för att även om barnen kunde tänka sig att 
medverka så skulle föräldrarna förmodligen avböja deras medverkan på grund av 
frågans känsliga karaktär: 

 
Det är det man skäms mest över, det är den frågan som är svårast att diskutera, vad 
fattigdom betyder. Och man är beredd att gå väldigt långt för att dölja det, man säljer 
inte bilen, man är hellre utan möbler” (Kulturarbetare). 
 

Representanterna menade vidare att många boende gett uttryck för att de är trötta 
på att hamna i fokus när någonting negativt avhandlas och att bli utpekade och 
utforskade. 
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10.3 Intervjuer  

I detta avsnitt kommer jag att redovisa generella förutsättningar för intervjuerna, 
t.ex. det praktiska, frågeställningar, frågeteknik och förhållningssätt. Men först 
redovisas de medverkandes ålder och kön.  

Tabell 4. Fördelning av kön och ålder  

Kön   Barnens ålder  
Vuxna      Barn 1b.    8 år 1b.   9 år  2b. 10 år 
7 män 10 killar 3 b. 11 år 1b. 12 år  6b. 15 år  
22 kv. 6 tjejer 1 b. 16 år 1b. 17 år 
  + 
En gruppintervju med tolv barn 15-19 år.  Fördelningen mellan könen var relativt jämn.  
 
Av tabellen framgår att majoriteten av de vuxna intervjuade är kvinnor. Vad gäller 
barnen så har fler killar än tjejer intervjuats. Fördelningen mellan de yngre (8-12 
år) barnen och de äldre barnen (15-17 år) är jämn, om man bortser från den stora 
gruppen på tolv barn 

10.3.1 Det praktiska kring intervjuerna 

Karaktären på platserna har skiftat. Utgångspunkten har alltid varit att de 
medverkande har fått avgöra var intervjun ska ske. Av de barn och vuxna som 
lever med knapp ekonomi har alla utom en valt att intervjuas hemma. 
Intervjuerna med vuxna och barn allmänt har skett i anknytning till den 
verksamhet som kontakter tagits med. Speciellt när det gäller barnen, har det varit 
en fördel att göra intervjuerna i en för dem familjär plats. De har känt sig 
hemmastadda och jag som intervjuare har befunnit mig på deras mark. 

Bandspelare har använts vid varje tillfälle, ingen har avböjt. Användandet av 
bandspelare har haft för- och nackdelar. Fördelarna har varit att jag inte behövt 
föra anteckningar under samtalet. Detta har varit en grundförutsättning i 
intervjuerna med barnen. Att kunna se dem i ögonen, läsa av deras rytm och 
koncentrera sig på samtalet har varit viktigt. Nackdelen har varit att när 
bandspelaren slagits på så har flera av barnen stelnat till och det har känts 
formellt, speciellt i början. Samtalet var många gånger innan bandspelaren slogs 
på mer informellt och avslappnat. Bandspelaren markerade en övergång från det 
informella till det formella. Efter ett tag glömde dock de flesta bort den. Efter 
intervjuerna fick barnen lyssna på sina röster. De vuxna blev inte lika påverkade 
av bandspelaren, i alla fall visade de inte det. 

Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) pekar på betydelsen av tidpunkt 
för intervjun. Ett barn som är uttröttat eller blir avbrutet i sina egna aktiviteter är 
inte lika lätt att motivera som när motsatsen gäller. Valet av tidpunkt har bestämts 
av de medverkande. Intervjuerna har skett på dagtid, kvällstid eller helger, 
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beroende på vilken tidpunkt som varit lämpligast. Min bedömning är att denna 
flexibilitet haft positiv inverkan på resultatet, i den mån att personerna inte känt 
sig stressade. Samtliga inbokade intervjuer har genomförts. Intervjuerna med 
barnen har pågått från 20 minuter till en timme och med vuxna från 15 minuter 
till 1,5 timme. Intervjuerna med de vuxna har generellt sett varat längre än de 
med barnen. 

10.3.2  Frågeteman och frågeställningar 

Utgångstemat för samtliga intervjuer har varit: vad är viktigt för att barn ska ha 
det bra och vilka konsekvenser knapp ekonomi kan få för barn. Temat är kopplat 
till Townsends (1979) teori om deprivation. För att undersöka temat 
formulerades två frågeguider utifrån dels engelska studier, där barn i familjer med 
knapp ekonomi intervjuats (t.ex. Ridge 2002). Dels utifrån välkända indikatorer 
som mäter välfärd för vuxna (se SOU 2001:55). En frågeguide användes vid 
intervjuer med barn och en annan med vuxna (se bilaga sex och sju). Guiderna 
användes som stöd. Vilka frågor jag ställde och hur, varierade för de olika 
intervjutillfällena. 

Frågorna utgick från vårt sätt att tänka som vuxna, från de indikatorer vi anser 
är lämpliga för att mäta välfärd. Näsman (2002) ifrågasätter dock om de 
indikatorer som valts av vuxna är relevanta utifrån barns position i samhället. 
Hon menar att barns underordnade position kan innebära att de lägger en annan 
innebörd i frågorna. Avsikten var därför att försöka förstå vad de medverkande 
barnen tycker är viktigt för att barn ska ha det bra. Det var angeläget att få fram 
deras synpunkter för att kunna jämföra dem med de vuxnas. I övrigt 
kännetecknas frågorna av ett vuxenperspektiv. Detta märktes i intervjuerna med 
barnen. Det fanns skillnader mellan de vuxnas och barnens förståelse för temat 
och frågorna. De vuxna hade lättare för att förstå och diskutera frågorna. 

10.3.3  Frågeteknik och förhållningssätt 

I intervjuerna var det viktigt att ställa frågor som fick de medverkande att dela 
med sig av sina tankar. Det var också nödvändigt att ställa frågorna på ett sådant 
sätt så att de inte skulle uppfattas som kränkande. Därför var frågeteknik och 
förhållningssätt viktigt att reflektera över före, under och efter intervjuerna. 

Doverberg och Samuelsson Pramling (2000) påpekar att frågetekniken i 
barnintervjuer ”utmärks av att man börjar med att ställa vida och övergripande 
frågor, för att sedan alltmer närma sig det specifika innehållet” (sid. 32). 
Intervjuerna började därför med övergripande frågor, t.ex. Vad är viktigt för att 
barn ska ha det bra? Är pengar viktigt? Varför?, för att sedan gå in på mer 
specifika frågor om hur begränsat med pengar kan påverka barn. Frågorna 
ställdes dock på olika sätt. De var mer indirekta i intervjuerna med vuxna och 



Barn och knapp ekonomi 

 64

barn i allmänhet och mer direkta i intervjuer med barn och vuxna med knapp 
ekonomi. De indirekta frågorna var av mer allmän karaktär, t.ex. hur tror du/ni 
att lite pengar i en familj kan påverka barn? Medan de direkta frågorna ställdes i 
du form, t.ex. hur påverkar det dig att familjen har lite pengar? Vad brukar du 
göra på semestern? I intervjuerna med de ekonomiskt utsatta barnen inleddes 
samtalen med indirekta frågor, under samtalet märktes det ganska snart om det 
var lämpligt att gå över i mer direkta  

I övrigt har samtalen karaktäriserats av att jag har försökt lyssna mer än tala, 
försökt följa de intervjuades rytm och visa respekt för dem och vad de berättar. 
Jag har försökt använda mig av ett för tillfället lämpligt språk och ett neutralt 
förhållningssätt till ämnet. Slutna frågor, påståenden eller moraliserande yttranden 
har undvikits i största möjliga mån. Tolk har inte använts. Medverkande med 
utländsk bakgrund är antingen födda i Sverige eller har bott här under en längre 
period och min bedömning är att de behärskar det svenska språket väl. Att det 
uppstått språkliga missförstånd kan dock inte uteslutas, men min uppfattning är 
efter att ha skrivit ut samtliga intervjuer att det inte skett i någon större 
omfattning. En intervju utfördes och skrevs ut på spanska, eftersom jag själv är 
spansktalande. Här kan en del språkliga missförstånd ha uppstått, då jag ibland 
blev osäker på om jag varit nog tydlig eller om intervjupersonen uppfattat frågan 
rätt. 

Missförstånd kan dock ha uppstått på grund av att jag använt för 
komplicerade ord och termer. Detta var påtagligt särskilt i början, främst i 
intervjuerna med barnen. Cederborg (2000) påpekar att om man använder ett för 
komplicerat språk, är risken stor att barnen inte förstår. Det är då tveksamt om 
man får ”rätt” svar. Hon påpekar att frågorna i största möjliga utsträckning ska 
relateras till de aktuella barnens kunskapsbas och förmåga att resonera. Det enda 
jag kände till om barnen var deras ålder och var de bodde. Detta gjorde det svårt 
att från början utforma frågor utifrån respektive barns kunskapsbas och förmåga. 
Intervjuguiden, barnens ålder och de erfarenheter jag i efterhand fick, låg istället 
till grund för inledningen av intervjuerna. Under intervjuernas gång anpassade jag 
samtalet till barnen, utan att för den skull tappa målet med intervjun ur fokus. 

I intervjuer med barn måste man låta barnen få den tid de behöver för att 
tänka färdigt, och frågorna måste följas upp med utgångspunkt i barnens svar 
(Doverberg och Samuelsson Pramling 2000). I de första intervjuerna med barnen 
gav jag barnen för lite tid att reflektera. Jag blev själv nervös av tystnaden och 
forcerade fram frågorna. Ju mer erfaren jag blev desto mer tid fick barnen till 
eftertanke. Det var viktigt att inte förutsätta att de genast förstod. Vuxna förstod 
och svarade snabbare, antagligen då syfte och frågeställningar var en 
vuxenkonstruktion. Det märktes också på flera av barnen att ämnet i sig inte 
kändes naturligt att reflekterat kring. Detta innebar att det ibland tog tid för dem 
att tränga in i temat, vilket ledde till att startsträckan för en del intervjuer blev 
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lång. Detta i kombination med att inte dra ut för länge på intervjuerna innebar 
ibland att intervjuerna blev för korta och kändes konstruerade. 

10.3.4  Övriga förutsättningar 

Hittills har jag redovisat en rad olika faktorer som påverkat genomförandet av 
intervjuerna. Även faktorer som ålder, temats känslighet, ett professionellt 
förhållningssätt och min roll kan på olika sätt ha påverkat utgångspunkten för 
intervjuerna. Hur det kan ha skett kommer jag att diskutera härnäst. 

Ålder 

Som tidigare nämnts har det varit lättare att reflektera kring frågorna med de 
vuxna. Samtliga har sett eller känt av problemen och de har funderat kring dem. 
Vuxna har överlag direkt kunnat knyta an till temat och frågeställningarna. När 
det gäller barnen så har de inte lika direkt och snabbt kunnat förstå temat. Detta 
har dock varierat beroende på ålder. Generellt sett kan sägas, att ju äldre barnen 
varit, desto snabbare har de förmått knyta an till frågorna och temat. Även om 
individuella skillnader har funnits, så har de äldre barnen (15-17 år) också 
generellt sett haft en större förmåga att resonera hypotetiskt och svara på 
indirekta frågor. För de yngre barnen (9-12 år) har jag varit tvunget att specificera 
frågorna mer, t.ex. istället för att fråga: Hur kan det påverka barn om familjen har 
lite pengar? så har frågan ställts: Hur kan lite pengar påverka vad man gör på 
semestern, med sina kompisar, på fritiden etc.? Efterhand som jag intervjuade 
barnen lärde jag mig att anpassa frågorna efter deras ålder. En allmän tumregel 
blev att ju yngre barn desto mer specifika och direkta frågor. 

Temats känslighet och barnens egna erfarenheter 

Att barnen ibland hade svårt att förstå och reflektera kring frågorna kan bero på 
att ämnet är känsligt för dem eller att de inte hade erfarenheter som gjorde att de 
kunde sätta sig in i situationen. Barn har ett sätt att tänka om världen som 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) kallar ”förgivettagande”. Med detta 
menar de att barn har ”en förståelse med sig in i en situation eller skapar denna 
utifrån tidigare erfarenheter om liknande situationer” (sid. 14). Att temat är 
känsligt kan ha påverkat intervjuerna. Min reflektion är dock att de barn och 
vuxna med knapp ekonomi som medverkade inte tycktes anse att ämnet var 
känsligt att tala om. Det är mer sannolikt att de som ansåg att ämnet är känsligt 
självmant valde att inte delta, dvs. att de exkluderade sig själva. Barn och vuxna 
som inte har erfarenhet av knapp ekonom tycktes inte heller anse att ämnet var 
känsligt. 

Ett professionellt förhållningssätt 

Av de vuxna intervjuade var majoriteten (69 %) personer som arbetar med barn 
eller har kontakt med familjer med knapp ekonomi. De har ett professionellt 
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förhållningssätt till frågan. 80 % är kvinnor med svensk bakgrund, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Vi samtalade utifrån ett professionellt förhållningssätt om 
andra än oss själva, vilket påverkade interaktion och innehåll i intervjuerna. 

Min egen roll 

Forskarens förhållningssätt vid intervjuer är av största vikt. Att jag som barn levt 
under ekonomisk knapphet kan ha påverkat intervjuerna, även om jag försökt 
vara medveten om risken. Även min till en början begränsade erfarenhet av att 
intervjua barn kan ha påverkat innehåll och resultat. Att fundera över vilket 
perspektiv man har med sig är också viktigt. Med en eländesbild finns risk för att 
intervjun fokuseras kring de medverkandes negativa upplevelser. Min avsikt har 
varit att få en så bred och nyanserad bild av barn och knapp ekonomi som 
möjligt. Bilden som de medverkande gett mig handlar i stor utsträckning om 
negativa konsekvenser. En fråga om det finns något positivt med knapp ekonomi 
har därför ställts som en motpol till de negativa konsekvenser som kommit upp. 

10.4 Skriftliga berättelser  

Genom skrivande kan vi utforska, upptäcka och reda ut våra tankar och känslor. 
”Skrivandet blir ett sätt att nå fram till förståelse, ett sätt att tolka och ge mening 
åt tillvaron” (Lökensgard Hoel 2000:26). Som ett komplement till intervjuer fick 
elever skriva berättelser om: Vad är viktigt för att barn ska ha det bra? Hur 
påverkar det barn, om familjen har lite pengar?  

Att uttrycka sig i skrift ställer större krav än att uttrycka sig i tal. Den språkliga 
mognaden begränsar eller ökar möjligheten till uttryck (Nordström 1990 i 
Rasmusson 1998). Enligt Hwang och Nilsson (2003) blir barn gradvis mer 
analytiska och logiska i sin användning av språket. Målgruppen som valdes ut var 
barn i årskurs fem. Barnen har då fyllt eller fyller elva år. Deras förmåga att förstå 
uppgiften och uttrycka sig skriftligt anses vara god. Jag vände mig till lärare i 
årskurs fem eftersom skolan kunde vara ett bra forum för att få tillgång till 
skriftliga berättelser från många elever samtidigt. Jag ville också se om barnens 
berättelser och uttrycksförmåga varierade beroende på bostadsförhållanden och 
skolan ansågs vara en lämplig väg för att nå barn i olika bostadsmiljöer  

10.4.1  Tillvägagångssätt 

Jag skickade ett brev (bilaga åtta) till klasslärare i årskurs fem i Malmös samtliga 
55 offentliga skolor. Ett mail som berättade om undersökningen och dess syfte 
skickades också till samtliga rektorer. Totalt visade fem klasslärare intresse av att 
låta sina elever delta. Det externa bortfallet blev stort (50 av 55 skolor). I 
referensgruppen diskuterades orsakerna. En kan vara att lärare ofta får 
förfrågningar om deltagande i projekt, som de på grund av hög arbets-
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belastningen måste avstå ifrån. En annan kan vara att frågan är känslig och att 
man därför inte vill ta upp den i sin klass. 

De lärare som anmälde ett intresse av att medverka med sin klass, arbetar i 
skolor som ligger i stadsdelarna Fosie, Limhamn, Centrum (två skolor) samt 
Hyllie.  
 

Tabell 5. Stadsdelar där lärare som anmälde intresse arbetar. 

Sdf           Barns ekonomiska utsatthet år 2001 
Fosie   37,7 % 
Hyllie   33,0 % 
Centrum   27,7 % 
Limhamn      6,5 % 
 
De olika stadsdelarna skiljer sig åt vad gäller barn i familjer med knapp ekonomi 
(Salonen 2003). Den ekonomiska utsattheten var år 2001 högst i Fosie, därefter 
kom Hyllie och Centrum. Tilläggas bör dock att det i de båda klasserna i 
Centrumskolorna går barn från Södra Innerstaden, där barnfattigdomen år 2001 
enligt Salonen var 60 %. Fyra av fem av de lärare som visade intresse arbetar 
alltså på skolor som ligger i områden där barnfattigdomen är relativt hög. 

Samtliga intresserade lärare informerades om syftet med de skriftliga 
berättelserna av mig personligen, antingen via besök på skolan eller per telefon. 
Eleverna informerades och tillfrågades av läraren. Ett brev skickades till 
föräldrarna via eleverna med information om undersökningen och en talong för 
underskrift för både elev och förälder. Denna skulle lämnas tillbaka till läraren, 
oavsett om man deltog eller ej. I två av klasserna översattes brevet till 
föräldrarnas hemspråk.  

De som avböjde medverkan  

I tre av klasserna avböjde majoriteten av föräldrarna och/eller eleverna 
medverkan. Vad detta beror på är svårt veta. Skälen kan vara många. Flera av 
lärarna trodde att det hade att göra med att föräldrarna och barnen inte riktigt 
förstod syftet med undersökningen och vad den ska användas till. De trodde 
också att ämnet kunde vara känsligt. Kanske tyckte flera av barnet inte heller om 
att skriva. 

Frågan om varför så många avböjt medverkan var relevant att undersöka 
vidare. Ett brev skickades via eleverna till de föräldrar vars barn inte medgivits 
medverkan (bilaga nio). Frågorna var uppdelade så att både barn och föräldrar 
kunde svara. Totalt skickades 51 brev. Svarsfrekvensen var 35 %, dvs. 18 
föräldrar svarade. Bortfallet kan anses vara stort men de svar som kom in ger en 
fingervisning om varför många avböjde. Som framgår i tabell sex varierande 
orsakerna. 
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Tabell 6. Varför barnen inte deltagit. 

Anledning   Barn Föräldrar 
 
Han/hon tycker inte om att skriva.  4 
Förstod inte meningen med studien.  2 4 
Vill inte att barnet deltar i en studie  3 
Ämnet är känsligt.   3 3 
Annat:    6 6 

Barn: orkade inte just då, glömt lämna lappen i tid, ingen av kamraterna ville vara 
med, hade inte lust, inte intresserad av att delta i studien. 

Föräldrar: Tycker inte att skolan har med vår ekonomi att göra, riktiga värden i livet 
är absolut inte pengar, ville att han skulle men han ville inte, försökte övertala min dotter 
men hon ville inte, han fick ett eget val och det blev nej. 
 

Tre huvudområden kan urskiljas: barnen ville inte, temat är känsligt och man 
förstår inte syftet eller vill inte att barnen ska medverka. Oavsett orsak så visar 
resultatet att man för att nå barnen måste komma förbi ett motstånd. Det krävs 
ett långsiktigt informations- och förtroendeskapande arbete gentemot barn, 
föräldrar och skola. Att detta också gäller skolan visas av det höga bortfallet av 
skolor. Påpekas bör att det rör sig om att vända sig till barn allmänt. Att i skolan 
skilja ut barn med knapp ekonomi är inte utifrån etiska aspekter aktuellt. 

De medverkande  

Sammanlagt skrev 51 elever i fyra skolor. I två av klasserna medverkade så gott 
som samtliga elever och i övriga skrev en minoritet, sex respektive sju elever. Tre 
av klasserna finns i områden där den ekonomiska utsattheten enligt Salonen 
(2003) är relativt hög. Vi kan därför anta att det i dessa går barn som lever i 
familjer med knappa resurser. Detta kan givetvis också gälla den fjärde klassen, 
men sannolikheten är mindre jämfört med de övriga. Det fanns i samtliga klasser 
en relativt jämn fördelning mellan könen. I en var dock samtliga som skrev 
flickor (sju personer). 

I tre av klasserna var jag själv närvarande när eleverna skrev. Jag gav 
instruktioner till dem som skulle skriva för studien. Övriga fick skriva om 
någonting annat som sedan lämnades till läraren. Denna instruktion stod läraren 
för. Det var positivt att själv vara med. Barnen gavs tillfälle att ställa frågor innan 
och under skrivandet. De frågor som ställdes kännetecknandes av det Rasmusson 
(1998) kallar ”skolkoden”, dvs ”de flesta var angelägna om att förstå uppgiften, 
att prestera så bra och ”rätt” som möjligt (sid. 109). Frågorna handlade om hur 
långt de fick skriva, vad jag exakt ville veta och hur man stavar svåra ord. Lärarna 
var aktiva, då eleverna också vände sig till dem. Det blev en positiv samverkan 
mellan mig och lärarna, där frågor som handlade om uppgiften hänvisades till 
mig. I en klass var jag inte närvarande när eleverna skrev. Läraren stod för 
instruktionerna och insamlandet av berättelserna. Den klassen hade jag träffat en 
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gång, men hade inte möjlighet att närvara vid själva skrivtillfället. Berättelserna 
skiljer sig inte på något markant sätt från övriga berättelser.  

Sammantaget är erfarenheterna att jag snabbt nådde fram till ett relativt stort 
antal elever. Detta trots att både det externa och interna bortfallet blev stort. Jag 
fick också via skolorna tillgång till berättelser från elever i olika bostadsområden. 
Däremot var det svårare att specifikt nå barn med knapp ekonomi. 

10.5 Teckningar 

Att låta barn teckna är en annan metod som också använts. Enligt Rasmusson 
(1998) är barns bilder intressanta som ett sätt att försöka fånga in deras tankar 
och känslor. Hon påpekar att barns bilder kan betraktas som språkhandlingar och 
därmed som kommunikation, ett visuellt språk.  

Materialet innehåller teckningar från fem flickor i åldrarna 8 - 12 år. Ämnet 
som de tecknat om är: Hur kan det vara för barnen när en familj har lite 
respektive mycket pengar? Flickorna går på skapande verksamhet i en av de 
svenska församlingarna som medverkat. Uppgiften genomfördes under deras 
ordinarie tid i skapande verksamheten. Jag hade träffat flickorna en gång tidigare, 
när jag informerade om undersökningen, och frågat om deras medverkan. Av 
sammanlagt åtta närvarande flickor, vars föräldrar godkänt medverkan, valde fem 
att teckna. De tog sig an uppgiften under tystnad och stor koncentration. Några 
hade till en början svårt att förstå uppgiften och jag försökte förklara utan att 
styra för mycket. Rasmusson (1998) konstaterade i sin studie att ”skolkoden” 
gäller även då barn tecknar. Detta gällde även barnen som tecknade i min 
undersökning. De frågade mig hur de skulle teckna och jag förklarade att det var 
upp till dem själva.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000:36) påpekar att låta barn teckna, 
för att sedan låta dem berätta om hur de tänker eller uppfattar något, kan vara ett 
sätt att få ta del av deras tankar och erfarenheter. Tyvärr blev det inte tid över till 
att samtala med flickorna kring deras teckningar. Jag hade tänkt göra det i grupp 
under tiden de tecknade, men de var så måna om att slutföra uppgiften i tid att 
det inte blev av. 
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10.6 Metoder som inte utnyttjades 

Meningen var från början att också testa metoder som drama, deltagande 
observationer och framtidsverkstad. Drama är en uttrycksform som skiljer sig från 
de övriga metoder som hittills nämnts. Deltagarna intar en roll och skapar en 
gemensam berättelse som inte ställer krav på att just den egna berättelsen ska 
framgå. Detta kan vara ett sätt att förmedla verklighetsnära berättelser, utan att 
det blir för personligt. Att dramatisera en situation eller en känsla ger också 
möjlighet för dem som har svårt att tala, skriva och rita att uttrycka sig. Deltagande 
observationer innebär att man umgås med den grupp som studeras under en längre 
tid. Att tillfälligt ”hoppa” in i barns liv, som jag gjorde, kändes efter ett tag inte 
tillfredställande. Det som återgavs var en tillfällig bild, konstruerat av 
intervjusituationen. Att följa barn i deras vardagsliv under en längre period kan ge 
djupare förståelse för hur knapp ekonomi kan påverka barn.  

Två olika verksamheter fick förfrågan om de var intresserade av att medverka 
och prova de två nämnda metoderna. Båda verksamheterna ligger i områden där 
den ekonomiska utsattheten enligt Salonen (2003) är hög. De är verksamheter 
som vänder sig till barn. I den ena arbetar man bl.a. med drama. Den andra är en 
öppen fritidsverksamhet för alla åldrar. Där skulle deltagande observationer 
genomföras. Tyvärr blev det inte möjligt att prova metoderna. Deltagande 
observationer blev för tidskrävande. När det gäller dramaverksamheten förekom 
dels tidsbrist hos personalen och dels var delar av personalen tveksamma. 
Anledningen var att många av verksamhetens barn lever i familjer med knapp 
ekonomi, ämnet kan uppfattas som känsligt att tala om.  

Framtidsverkstad för barn var en annan möjlig metod. Framtidsverkstad är ett 
forum där människor samlas för att arbeta kring ett gemensamt tema. Man 
arbetar sig igenom olika faser och målet är att finna hållbara uppslag för 
framtiden. Syftet med framtidsverkstaden var att samla barn allmänt och 
tillsammans med dem diskutera temat. Att samla barn till en framtidsverkstad 
hade krävt mycket motivations- och förberedelsearbete. Denna tid fanns inte. Att 
få med barn i familjer med knapp ekonomi hade krävt ännu mer tid och 
engagemang och frågan är hur många som i slutändan hade dykt upp.  
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11 Hur metoder och kontaktvägar fungerade 

Hittills har jag gått igenom tillvägagångssätt och generella förutsättningar. I detta 
kapitel gör jag en analys av hur de olika kontaktvägarna och metoderna fungerat 
och vilken typ av information de gett. Citat som tydliggör analysen kommer att 
användas. Genom de medverkandes berättelser har en bild av vilka konsekvenser 
knapp ekonomi kan få för barn växt fram. Citaten ger därför förutom ett 
tydliggörande av hur metoderna fungerat också en bild av dessa konsekvenser. 

11.1 Kontaktvägar 

Kontaktvägarna privatpersoner, församlingar inom Svenska kyrkan och Majblomman 
visade sig vara de som bäst ledde till barn och vuxna med knapp ekonomi. I de 
flesta fall hade mina kontaktpersoner en nära och personlig relation till de 
medverkande. Samtliga tre vägar kännetecknades också av frivilliga kontakter 
mellan personerna. Det fanns ett förtroende som också kom att gälla mig, när väl 
min kontaktperson träffat och fått förtroende för mig. 

Skolan som kontaktväg hade både svagheter och styrkor. Styrkorna var att det 
gick att nå ett stort antal barn på en och samma gång. De lärare som var villiga att 
delta med sin klass var också väldigt öppna och intresserade, och ställde själva 
upp på en intervju. Svagheterna var att både det externa och interna bortfallet 
blev stort, dvs. ett stort antal lärare och barn/föräldrar avstod från att medverka. 
En annan svaghet var att det av etiska skäl inte var möjligt att vända sig direkt till 
barn i familjer med knappa resurser. Det kan därför vara svårt att nå målgruppen 
via skolan. Vill man däremot få del av många barns tankar i allmänhet kan skolan 
vara en bra ingång. 

Att det inte varit möjligt att vända sig till enbart barn och vuxna i familjer med 
knapp ekonomi gäller också för Malmö boxningsklubb och Irakiska kulturföreningen. 
Både vägarna var lämpliga för att nå medverkande i allmänhet. Kontakt-
personerna ställde sig också positiva till att själva medverka. Även här 
kännetecknades kontakterna av frivillighet och goda personliga relationer. Detta 
tycktes påverka att de medverkande ställde sig positiva till att bli intervjuade. 

Kontaktvägarna fritidsverksamhet, familjecentral och kulturverksamhet ledde till att 
vuxna professionella intervjuades. De berättade med stor öppenhet om sina 
erfarenheter om barns ekonomiska utsatthet. Vuxna professionella visade sig vara 
den grupp som var lättast att komma i kontakt med. De arbetar med barn och 
delar gärna med sig av sina erfarenheter. Att lägga ut brev på en barnhälso-
vårdscentral var inte framgångsrikt. I brevet förklarade jag syfte och frågade om 
medverkan. Ingen hörde av sig. Kontakter togs också med en IFO enhet6 i en av 
de mest utsatta stadsdelarna. Detta gav vare sig kontakt med föräldrar eller barn. 

                                                 
6 Individ- och familjeomsorg inom Socialtjänsten. 
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Orsakerna är flera. Dels fanns inte tid och kraft att fråga föräldrar, dels ville 
personalen som jag tolkar det, skydda barn och föräldrar. 

Sammantaget gav flertalet av kontaktvägarna ingångar till barn och vuxna i 
allmänhet. Möjligheten att få ta del av människors, speciellt vuxnas, allmänna 
uppfattning av barns ekonomiska utsatthet var större än att få ta del av 
människors egna erfarenheter. De vägar som ledde till vidare kontakter med 
personer som lever med knapp ekonomi kännetecknades av att det fanns en 
frivillig personlig relation och ett förtroende mellan min kontaktperson och 
personerna ifråga. Min uppfattning är därför att det för att komma i kontakt med 
barn i familjer med knapp ekonomi krävs ett förtroendearbete. Det måste till ett 
förtroende mellan forskaren och kontaktpersonen samt mellan kontaktpersonen 
och föräldern för att denne ska fråga om barnens medverkan. Sedan måste det 
byggas upp ett förtroende mellan forskaren, föräldern och barnen. Arbetet bygger 
till stor del på personliga kontakter och kontaktpersonernas kännedom om 
familjernas situation. 

11.2 Enskilda intervjuer 

Enskilda intervjuer har genomförts med en ungdom på 17 år, en mamma med 
knapp ekonomi samt sex personer som arbetar med barn eller familjer med 
knapp ekonomi. Fyra enskilda intervjuer har också genomförts med lärare i de 
klasser där eleverna medverkat med skriftliga berättelser.  

En viktig princip som krävde särskild uppmärksamhet, särskilt i intervjuerna 
med barn, var att inte överföra egna uppfattningar på de intervjuade. Det var 
också viktigt att vara medveten om de risker som finns i auktoritetsförhållandet 
mellan barn och vuxna. Som Cederborg (2000) påpekar ska barn inte behöva 
känna sig som en dålig informant eller bli besviken över att ha blivit påverkad att 
berätta något som inte är korrekt.  

11.2.1 Intervjuer med personer med knapp ekonomi 

Gemensamt för de två intervjuerna med personer som lever med knapp ekonomi 
var att de medverkande var väldigt öppna och informativa om sin situation och 
sina erfarenheter. Frågorna kändes inte känsliga för någon av dem. De var väl 
medvetna om sin situation med god förmåga att reflektera kring denna. 
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Gör det skillnad om man har mycket eller lite pengar?  
Det är ju ganska självklart svar, ja det gör det.  
Vad gör skillnad? 
Skillnaden är nog att man kan unna sig fler saker än annars och inte behöva tänka 
kommer jag kunna betala elräkningen om jag köper någonting som skulle anses som 
nöje. Det slipper man tänka på, det är mest det mentala kanske, att man slipper tänka 
på sådana saker. Och sen blir det för oss, eftersom vi är två tonåringar som bor 
hemma så ställer vi ganska höga krav speciellt med busskort. Jag måste köpa ett 
busskort själv, och de är ganska dyra i Malmö, ett månadskort kostar 650 kr. Det är 
ganska mycket om man har en förälder som inte arbetar. Min bror har ett terminskort 
som kostar 1 200 kr det skulle vara mer vettigt att använda, men eftersom min 
mamma behöver ta sig till jobbet så kan hon ta mitt kort när jag kommer tillbaka 
hem. Hon har inte så långt men hon vill inte gå när det regnar och snöar.  
(Ungdom 17 år) 
 

Ungdomar har enligt Hwang och Nilsson (2003) lättare än yngre barn att växla 
mellan det abstrakta och konkreta. De har lättare för att se ett problem eller en 
situation ur olika infallsvinklar. Hwang och Nilsson (2003) påpekar också att 
tonåringar är mer specifikt inriktade på den egna personen. Det ingår i den 
kognitiva utvecklingen. Denna självmedvetenhet blev tydlig i intervjun med 
ungdomen. Han hade lättare, än de yngre barnen, att koppla frågorna till egna 
erfarenheter: 

 
Vad gör ni på semestrar/sommarlov?  
Vi har stannat i Sverige, man kan ju inte åka till Thailand om man inte har pengar eller 
ekonomi. Man gör så mycket man kan, kanske går och badar ute eller grillar 
någonstans.   
Har det känts som en skillnad mot andra?  
Eftersom jag inte känt så många i en annan situation, som haft pengar att åka till 
Thailand då har man känt att så här gör i princip allihop, att de går ut och grillar och 
har det trevligt. Man vet ju inget annat i princip. Det hade kanske varit mycket 
trevligare att se Thailand, Vietnam eller vad man nu åker till, USA osv. men de jag 
känner åker till hemlandet, de är i samma situation som jag (Ungdom 17 år). 
 
Som intervjuare får man dock se upp när intervjupersonen är öppen. Det är 

lätt att ryckas med av entusiasmen, öppenheten och klarsyntheten, och ställa 
ingående frågor som kan vara integritetskränkande. Man kan få personen att 
öppna sig och säga mer än vad han eller hon egentligen hade tänkt sig. Det är 
dock svårt att avgöra om och när någon utelämnar sig för mycket. Min erfarenhet 
är att deltagarna gärna ville berätta om sig själva och sin situation. Men av etiska 
skäl är det ändå viktigt att reflektera över detta, speciellt i intervjuer med barn där 
det finns ett auktoritetsförhållande mellan barnet och den vuxna. I båda 
intervjuerna var jag osäker på hur ingående frågor jag skulle ställa. Mitt 
förhållningssätt var att hellre fråga för lite än för mycket.  
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11.2.2 Intervjuer med professionella 

I intervjuerna med professionella var lättare att genomföra än de med ekonomiskt 
utsatta vuxna och barn. Personerna, vad jag kunde bedöma utifrån samtalet, levde 
inte själva med knappa resurser. Ämnet var därför inte känsligt att tala om. 

Intervjuerna med tre av lärarna tog 15-20 minuter och gjordes i samband med 
min information till eleverna. Eftersom samtalen skedde i en situation där lärarna 
kände sig stressade blev de inte så djupgående som jag hade önskat. Men de ger 
en inblick i lärarnas erfarenheter och vad de noterar i skolan. 

 
Har du märkt av ekonomisk utsatthet i skolan och klassen?  
I vissa fall märks det.  
På vilket sätt?  
Ibland kan det vara svårt att veta om det har med ekonomi att göra eller om det är att 
man inte har riktigt koll. Ibland kan man förvänta sig, barn man tror har lite pengar, 
de har alltid pengar med sig om man ska på utflykt eller matsäck eller nåt sånt, medan 
andra som man tror har pengar har inte med sig. Så det är svårt att säga, men det kan 
vara just det att man inte har pengar att man kanske inte betalar till klasskassan, men 
det är ingen som säger att de inte har råd att göra det.  
Vad säger barnen?  
Ofta att de har glömt det, nån har sagt att de inte har pengar ännu och vissa föräldrar 
säger det att du får det när jag får lön.  
Märks det mellan eleverna?  
Det märks att en del har det bättre, att man har mer saker och bättre kläder, kan göra 
resor (Lärare 1). 
 
Märks det på barn, vilka som har det gott ställt och vilka som inte har det?  
Ja, det tror jag nog att det gör. Mina elever tar nästan för givet att det ska vara så att 
man får det man vill, de flesta. Sen märker man de som inte är vana vid det. De blir 
glada om vi går på bio, de uppskattar det här lilla extra och blir lite bekymrade när vi 
pratar om klassresan, ”hur vi ska lösa det och vi kan åka till Höllviken det behöver 
inte kosta så mycket”, så de är väldigt medvetna (Lärare 2). 

 
Med en av lärarna gjorde jag en längre och djupare intervju. Hon kunde 

berätta mer ingående om vad hon ser och erfar i skolan: 
 
Tittar man t.ex. när vi haft julfest så har ju barn kommit med loppisfynd och lämnat 
in i fiskedammen och inslaget i blomsterbutikens papper. Och likadant när de 
kommit och fått någonting på sin födelsedag så finns det de som kommit med 
någonting som redan är trasigt, och då förstår man att den är synnerligen begagnad.  



Del 2. Diskussion 

 75

Vad upplever du är ”basstandard” för de här barnen?  
Få har dator i den här klassen, det är inte ens hälften. Det där med resor, de gör inte 
semesterresor och gör av med massor av pengar. Det är ett par familjer som åker bil 
genom hela Europa till Balkan, så stannar de hela sommarlovet hos släktingar. Det 
blir en annan sorts resa också, relativt billig och man förstår att de pressar priset och 
att det är en väldigt viktig resa, det är inte för nöjesskull.  
Märker du detta med ekonomi på kläder, hygien, hälsa etc.?  
Klädmärket, man märker ju att det inte är några dyra märken. Och det är en oerhörd 
katastrof om ett plagg går sönder i skolan. Då vågar man inte gå hem och de vågar 
inte visa sig hemma med någonting som är trasigt. Jag har minst två gånger i år sett 
till att laga ett plagg, jag har tagit med det hem och barnet har fått min jacka med sig 
hem(Lärare 3). 

 
De övriga enskilda intervjuerna med vuxna varierade stort. I två ville 

personerna helst inte tala om barn och knapp ekonomi, men ställde av olika 
anledningar upp på en intervju. I den ena var ämnet känsligt och i den andra av 
sekundär betydelse: 

 
Jag ser att det är den känslomässiga fattigdomen som är störst hos barnen som går 
hos oss här. Den tar den största biten i vardagen idag. Det är det stora problemet, 
och det är inte kopplat till ekonomi. Jag ser inga fattiga barn när det gäller ekonomi. 
Jag vill inte säga att det är någon fattigdom, kanske nästa steg ovanpå den 
ekonomiska fattigdomen på första skalan står ensamstående föräldrar. Och det är 
jättemånga ensamstående mammor. Hos de barnen ser jag den ekonomiska biten, när 
det gäller fritidsaktiviteter, märkeskläder som andra har, mobiltelefon. Det är de 
sakerna som de ungdomarna strävar efter och de har inte råd med det. Men på andra 
sidan är mammorna hemma, barnen har en känslomässig rikedom. Det ser man på 
barnen. Mamma gör allting för att barnet ska vara glada.  
(Ansvarig för fritidsverksamhet)  
 
De två intervjuerna har betytt mycket för mig. Personerna ansåg inte att barns 

knappa ekonomi bör vara det primära att studera respektive att forskning i ett av 
det mest utsatta området, där barnen redan är utsatta, är lämpligt. Eftersom en 
intervjusituation är ett samspel mellan intervjuaren och intervjudeltagaren, och 
man bör vara öppen för olika ståndpunkter, tvingades jag sätta mig in i de två 
personernas sätt att tänka och resonera. Detta i sin tur innebar att jag var tvungen 
att reflektera kring studiens innehåll och form. Mål och syfte tydliggjordes, vilket 
underlättade resterande intervjuer.  

De övriga intervjuerna gick mer i samförståndets tecken. I två hade deltagarna 
inte funderat ingående över barns ekonomiska utsatthet, men när samtalet väl var 
igång fanns inga hinder för att öppet resonera och reflektera om ämnet. 
Intervjuerna hade karaktären av ett reflekterande samtal utifrån de frågor jag 
ställde. De kännetecknades av ett gemensamt kunskapsbyggande och förståelse-
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arbete. En av de intervjuade arbetar med barn i ett område där den ekonomiska 
utsattheten anses vara relativt hög. Hon har dock svårt att se det på barnen: 

 
Knapp ekonomi, tycker du att det märks av?  
Nej, jag tycker inte det. Jag vet inte, ok, allt är relativt. Men om jag jämför barnen som 
är här med barnen på Limhamn, Ribban, de områdena där man har bättre ekonomi. 
Det är klart rent materiellt så kanske de barnen här inte har märkeskläder. Nu är jag 
väldigt dålig på märken så jag vet inte alls. Jag skulle inte tro de. Men de är oerhört 
välklädda, mycket mycket välklädda. Men om det är de senaste märkena vet jag inte, 
men de är alltid rena och fina. Så hur de bär sig åt vet jag inte  
(Ansvarig för ideell fritidsverksamhet). 
 

Personen ifråga uttryckte en erfarenhet som gick stick i stäv med vad 
majoriteten av de professionella beskrivit. Att ta med och väga in vad alla 
förmedlar var nödvändigt för att få en helhetsbild av fenomenet.  

11.3 Parintervjuer 

Med parintervjuer menas här att två personer intervjuats samtidigt. Det har skett 
med ett syskonpar, en mamma och en son samt en mamma och en dotter. 
Dessutom med ett vuxet sambopar, ett par som arbetar med familjer med knapp 
ekonomi och två föräldrar vars barn medverkat. Samtliga utom de professionella 
och de två föräldrarna lever med knapp ekonomi.   

Parintervjuer visade sig vara ett bra sätt att nå en fördjupad kunskap och 
förståelse om konsekvenser för barn. Deltagarna hjälpte varandra att förstå 
frågorna och berätta om egna erfarenheter. De stöttade varandra och byggde 
vartefter samtalet pågick upp en gemensam bild av barnens villkor. Dialogen 
paren emellan var till stor hjälp. Intervjuerna var informativa, det gemensamma 
berättandet samt dynamiken gav bred och djup information. Paren kände 
varandra väl och kunde berätta både om sig själva och om varandra.  

11.3.1  Parintervjuer med föräldrar och barn 

Barnen som intervjuats med sin mamma, hade själva bett om att hon skulle 
närvara. Min tolkning är att de kände en osäkerhet inför intervjusituationen och 
ville därför ha med en person som de känner. Fördelen med att mamman var 
med var att hon kunde hjälpa till att förtydliga eller förklara när barnen inte 
förstod. De kunde också förklara när de märkte att barnen inte förmådde göra 
det. Nackdelarna var att de i egenskap av föräldrar ibland hämmade barnen. 
Thomsson (2002) hävdar att nackdelen med parintervjuer är att ”en av deltagarna 
kan dominera över den andra som då blir tyst eller inte säger det som hon eller 
han skulle vilja säga” (sid. 72). Barnen i de båda parintervjuerna där mammorna 
var med, var fåordiga: 
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Finns det något bra med att ha pengar?  
Ja, man kan gå med kompisarna till Aqua kul och bio (tystnad).  
Är det viktigt med kompisar? Ja.  
Åker dina kompisar ofta till stan? Nej, bara för att handla saker.  
Om du skulle få mycket pengar, vad skulle du göra?  
Jag skulle köpa fotbollskläder, häftiga (tystnad).  
(Pojke 12 år). 

 
Det är svårt att avgöra om det att barnen var fåordiga hade att göra med ålder, 

ovana att bli intervjuad, ämnets känslighet, min ovana att intervjua barn och/eller 
mammans närvaro. Kanske var det allt sammantaget som ledde till att det var 
mammorna som dominerade intervjuerna, även om både jag och mammorna 
försökte få igång barnen: 

 
Vad tycker du behövs för att man ska ha det bra som barn?  
Jag vet inte. Vad tror du man måste ha för att må bra (mamman)? Bra föräldrar. Vad 
är viktigt, tänk efter (mamman)? Spela fotboll. Har vi mat hemma (mamman)? Ja. 
Vad är det mer man behöver som barn? Att ha kläder. 
Är det viktigt med pengar? Ja. 
Vad gör man med pengar? 
Köper mat och sånt. Berätta hur du får pengar (mamman). Jag får hjälpa till hemma 
så får jag pengar. (Mamma): Vi har en lista, för olika saker får man olika mycket 
pengar och så får man pengarna i slutet av månaden. Man kan själv påverka sin 
månadspeng. (Pojke 12 år och hans mamma). 

 
Jag lärde mig att parintervjuer med barn och föräldrar innehållsmässigt kan ge 

bra information. Den kan dock lätt domineras av ett föräldraperspektiv, som inte 
alltid är detsamma som ett barnperspektiv. Föräldrars närvaro kan leda till att 
barnen tystnar eller inte berättar sådant som de tror eller vet att föräldrarna inte 
vill att de ska säga. Risken finns att barn i denna typ av intervjuer censurerar sig 
själva, oavsett hur bra eller dålig kontakt de har med sina föräldrar. 

Det ligger ett ansvar hos intervjuaren att fördela tiden rättvist mellan de 
intervjuade. Det var dock svårt att avbryta mammorna när det väl berättade om 
barnens och familjens situation. De blev så engagerade i sitt berättande att det 
inte gick att avbryta dem utan att det hade blivit abrupt. Detta kan också ha 
påverkat att barnen var fåordiga. Följande citat är ett exempel på föräldrarnas 
engagemang och hur de kan föra barnens talan: 
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Hon kan säga till mig, mamma jag vill ha ett par byxor och pojken också, och då 
frågar jag vilka byxor, vilka önskemål de har för det tycker jag är jätteviktigt, att 
det inte är jag utan det är de som säger. Jag frågar hur de ska se ut, vilken färg 
och så säger de till. Antingen försöker jag hitta på secondhand, och gör jag inte 
det så säger jag att jag hittar ingenting just nu men om vi väntar till nästa månad 
så sparar vi 100 kr nu, 100 kr nästa månad osv. Det går de med på för och få, för 
det är så de har levt i alla år sen de varit små. Men som för vissa barn vänder det 
ju så fort, vissa barn lever kanske bättre och så blir det dåligt. Men jag har varit 
ensamstående i nästan hela mitt liv (Mamma till flicka 11 år).  

11.3.2  Parintervjuer med syskon 

I intervjun med två syskon förekom också de nämnda positiva effekterna av 
parintervjuer. Deras mamma fanns närvarande i lägenheten men satt inte med vid 
intervjun. Jag upplevde att båda var mer öppna och pratsamma jämfört med 
barnen som hade sin mamma med. Även om ett av syskonen var mer pratsam så 
dominerade ingen över den andra, på ett sådant sätt som vuxna ofta omedvetet 
eller medvetet gör i egenskap av att de är vuxna. Det var också lättare för mig att 
fördela tiden mellan dem, utan att det blev känsligt eller abrupt. Intervjun 
karaktäriserades av att jag först ställde mer indirekta frågor.  

 
Vad är viktigt för att man ska ha det bra som barn?  
Kärlek, bra föräldrar, att få gå i skolan. Kompisar, att man kan prata med sina 
föräldrar, ha ett eget rum när man blir arg så att man kan vara själv (båda syskonen).  
Är det viktigt med saker? Ja. Idrott är viktigt (systern).  
Vilka saker? Kläder, skolböcker (systern).  
Om en familj har mycket eller lite pengar påverkar det om man har det bra som barn?  
De som är jätterika har det inte bra, de är oftast olyckliga (brodern).  
(Syskonpar 11 år och 15 år). 

 
Efter ett tag gick jag in på mer direkta frågor om deras egen situation och 

samtalet blev då mer flytande och gav svar på hur ekonomisk knapphet påverkar 
dem själva. 

 
Här på gården så är det jättemycket ungar och de brukar gå till Vinterland, de har 
pengar att åka karuseller och då brukar jag vara med dem som inte går till Vinterland 
(systern). 
Hur är det med semester? Är det viktigt att åka iväg?  
Jag tycker att det är viktigt (brodern). Vi har inte varit på semester. Vi vill åka till 
Spanien. Ett tag sparade vi dit och sedan blev det ingenting av det (systern).  
Varför är det viktigt att komma iväg på semester?  
På sommaren åker alla iväg och så är man kvar här själv (systern). Det är spännande 
att komma till ett nytt land (brodern). Vi är alldeles själv här på gården och alla andra 
är på Island, Grekland. Då vill man hemskt gärna åka iväg själv. (systern).  
(Syskonpar 11 år och 15 ). 
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Det blev tydligt att jag genom att ställa direkta frågor kunde få mer 
information om konsekvenserna av knapp ekonomi.  

11.3.3. Parintervjuer med vuxna  

Även parntervjuerna med vuxna kännetecknandes av de positiva effekter som 
tidigare nämnts. I början dominerade en person men vartefter intervjun pågick 
blev den andre mer aktiv. Dynamiken i samtalen ledde till att diskussionen om 
konsekvenser för barn blev detaljrik och bred. Där den ena missade, fyllde den 
andra i. 

 
Sista veckan innan barnbidraget, då är det ju många som kommer hit. Sista veckan så 
är det många som säger jag har inte ett öre. Och vi har ju väldigt lite med pengar, till 
en barnfamilj. Vi kanske kan ge 300 kr, men även om de bara får 200 kr så märker 
man att pengarna betyder så oerhört mycket för dem (vuxen 1). Och också detta att 
de inte drar sig för att gå ner och söka, ringa, det är verkligen av nöden för dem 
(vuxen 2). Det vet att de kan få hjälp en gång i halvåret, de frågar om de kan få låna 
pengar eller toapapper, alltså det är såna små små belopp, lånar en femma för att 
kunna köpa mjölk (vuxen 1). Man undrar verkligen hur barnen har det den sista 
veckan där hemma (vuxen 2). Det var flera barn som sa när vi pratade om påsken en 
gång att nej, det blir en hel vecka ledigt utan mat. Det är någonting som kommit först 
nu, detta att man har ångest för att vara hungrig (vuxen 1). 
(Professionella). 
 
I vilka situationer kan det bli problematiskt att ha lite pengar när det gäller barnen?  
Ja, om kläder går sönder eller skorna går sönder, man behöver handla det och kanske 
inte har kvar så det finns precis (mamma). Sen är det, nu är det inte så farligt, men när 
han blir äldre och inte har de kläderna som de andra har, mobbing som kommer mer 
och mer och som funnits i alla tider (pappa). Det är det, kläderna, det är nästan bara 
det, mat har vi, leksaker har vi (mamma). Mat har man alltid på nåt vis. Det är 
kläderna som är det största problemet. (pappa). (Par med knapp ekonomi) 

11.4 Gruppintervjuer 

Sammanlagt har fyra gruppintervjuer med barn samt två med vuxna genomförts. 
I samtliga frågades deltagarna allmänt om hur knapp ekonomi kan påverka barn. 
Huruvida barnen talade om egna erfarenheter eller ej är svårt att avgöra. Utifrån 
vad några uttryckte, kan man dock utgå från att de har egna erfarenheter av att 
leva med knapp ekonomi. 

Rasmusson (1998) hävdar att gruppintervjuer är särskilt användbara när man 
vill få kunskap om deltagarnas åsikter och erfarenheter. Interaktionen och 
dynamiken i gruppen kan medföra att fylligare data och uppfattningar kommer 
fram på ett annat sätt än i t.ex. enskilda intervjuer. Gruppintervjuerna som 
genomfördes skilde sig åt när det gäller dynamiken. 
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11.4.1  Gruppintervjuer med barn 

I en av intervjuerna förekom den dynamik som Rasmusson (1998) syftar på. Det 
var tre killar som kände varandra väl. De var verbala och talade om ämnet öppet 
och spontant. Intervjun hölls också i en för dem positiv miljö, detta framkom 
under samtalet. Just att de kände varandra väl påverkade att samtalet flöt på och 
att de lyssnade och lät varandra tala. Att samtala om knapp ekonomi tycktes inte 
heller vara känsligt att tala om.  

 
Vad är det i er ålder man ska ha och göra?  
Vänskap. Fritidsgård. Helt ärligt vår fritid har förändrats helt sen fritidsgården har 
stängt. När man går till fritidsgården så behöver man inte pengar för att gå till 
fritidsgården. Nu när man går till kafé, i stället för att gå till fritidsgård då måste man 
betala för att gå till kafé (pojke 2). På fritidsgård, där hade man det bra. Där träffades 
alla vänner, hade kul och pratade massa. Fast man inte tänker på det så har det 
förändrats mycket (pojke 1). /…/ Man behöver inte mycket pengar på en fritidsgård, 
högst 200 kr för att handla grejor där inne på ett år, och du kunde spela pingis, 
biljard, kolla tv, snacka, vad du ville. Det var dumt av kommunen att stänga dem för 
att spara lite pengar (pojke 2). Det är en av kommunens största misstag. Fritidsgården 
är jättebra att gå på om man har lite pengar, där får man vänskap (pojke 1).  
(Tre killar, två 15 år och en 16 år) 

 
I de övriga gruppsamtalen med barn var det svårt att få igång dynamiken. 

Thomsson (2002) påpekar att gruppintervjuer oftast inte fungerar när deltagare 
känner sig främmande och blyga för varandra. Detta stämmer väl överens med 
mina erfarenheter. I en av gruppintervjuerna kände inte barnen varandra och i en 
annan var gruppen för stor. Några personer talade medan resten satt tysta:  

 
Vad tycker ni är viktigt för att ni ska ha det bra? (tystnad)  
Familjen, ha roligt, ha bra kompisar (pojke 1) 
Varför är det viktigt att ha bra kompisar?  
Har man tråkigt så kan man vända sig till dem, eller om man behöver stöd så kan man 
vända sig till dem (pojke 1).  
Vad mer är viktigt?  
Fritidsintressen (pojke 1). 
Varför är det viktigt med fritidsintressen?  
Att man rör sig, att man inte bara sitter och häckar framför datorn (pojke 1). 
Kompisar är viktigt, och att man känner att man hör hemma nånstans. Gemenskap, 
stöd är viktigt (pojke 2).  
(Gruppintervju med tolv barn 15-19 år). 

 
Rasmussons (1998) erfarenhet är att gruppintervjuer fungerar bäst när man 

lyckas hitta barnens gemensamma intressen och erfarenheter. Jag lyckades inte 
riktigt med det i alla intervjuer. Det blev trögt och svårt för en del barn att sitta 
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och samtala med andra de inte känner så väl. Jag fick fram information, men det 
blev aldrig någon interaktion och dynamik i grupperna: 
 

Tror ni att det gör skillnad om man som barn har mycket eller lite pengar i en familj?  
Det är säkert en fördel att man har pengar. Man har mer saker och ett bättre hem och 
sånt. Det kanske inte är det som gör att man är lycklig med familjen. Men man kan ha 
roligt för pengarna. Man kan göra saker med familjen (flicka 1). Det materiella är 
kanske inte det viktigaste men det är av stort värde. Man har alla de saker man vill ha 
(flicka 2).  
Hur tänker ni om det? (vänder mig mot killarna). 
Det är viktigt att ha pengar, det är en fördel (pojke 1).  
På vilket sätt?  
Jag vet inte. Då kan man få det man vill ha, bra märkeskläder, dyrare kläder, en bra 
dator eller vad som helst. Då blir man också lite lyckligare för att man har de saker 
man gärna vill ha. Men barn som inte har pengar kanske inte är så lyckliga för de lever 
fattigt (pojke 1).  
(Två tjejkompisar 15 år och två bröder 15 år och 11 år). 

 
I gruppen ovan var tre av barnen 15 år och ett 11 år. Det var de äldre barnens 

synpunkter som främst kom fram, även om jag försökte få med det yngre barnet. 
I en annan gruppintervju med barn i ungefär samma ålder var det lättare att få 
med samtliga barn, även om de var relativt fåordiga. 

 
Vad händer om man har lite pengar i en familj? 
 Man mår inte bra. Man får inte så mycket mat, kanske man inte kan gå ut med 
kompisar (pojke 1).  
Är det viktigt att gå ut med kompisar?  
Nej (pojke 2). Inte så, kanske någon i början (pojke 1). Jag tycker det är viktigt att 
man har någon att vara med, ja kompisar om man är själv har man ingen att leka med, 
så det är bra att ha kompisar (flicka 8 år).  
(Två pojkar 10 år och en flicka 8 år). 

11.4.2  Gruppintervjuer med vuxna 

I gruppintervjuerna med de vuxna fanns en interaktion och dynamik som gjorde 
att samtalet flöt på. Enligt Thomsson (2002) domineras samtalet i gruppintervjuer 
oftast av en person. Detta hände även här, min uppgift blev därför att se till att 
flera kom till tals. Den ena gruppen kännetecknades av en personalgrupp som 
känner varandra väl och den andra av tre män som också känner varandra. I båda 
fanns ett intresse för ämnet. I personalgruppen hade deltagarna själva sett en 
negativ utveckling för barn i familjer med knapp ekonomi och i den andra 
gruppen blev det tydligt att några av de vuxna hade egna erfarenheter av att leva 
med knapp ekonomi.  
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Jag tycker att det märks ganska så tydligt hemma hos folk. Om man tar vitt bröd och 
mjölk, just när det gäller mathållning har man nog mindre pengar, den förbaskade 
läsken är faktiskt billigare än mjölk, det är ju så. Man köper billig läsk istället. Men sen 
så är det så att mammor ammar mycket längre (kvinna 1). Och man kör ofta med 
dubbelt, man både ammar och ger tillägg. Man vill ju barnets bästa (kvinna 2). Det 
finns ju en del som ammar och ger barnet komjölk som ändå är billigare. Det är en 
hel del som gör det faktiskt (kvinna 3). Och nåt som jag upptäckt av mammorna är 
det att de köper de tyska produkterna för de är så mycket billigare än svenska 
produkter. De skulle hellre vilja gå till apoteket, för de har tillit till svenska apotek 
men väljer att handla utländska produkter för de är billigare (kvinna 1). Man pratar 
mycket om det som är billigt (kvinna 3).  Men jag tycker genomgående att barnen får 
mycket frukt. Därför att man kan köpa billig frukt här, även om den inte är av hög 
kvalitet. Men man får mycket för pengarna (kvinna 2).  
(Grupp på 7 professionella)  
 
De blir kriminella (av ekonomisk knapphet), de gör allt för att skaffa pengar (man 3). Jag 
ser också relationen i familjen dåligt (man 1). Det blir mycket dåligt utan pengar. Det 
är svårt med kontakt mellan barn och föräldrar. För barnen tror att föräldrarna inte 
ger allt som de vill och föräldrarna har inget alternativ. Var ska man hämta pengar? 
De räcker för mat, för kläder, det blir inga kvar den 20:e i månaden (man 3). Jag sa till 
några av föräldrarna lova inte barnen någonting du inte kan köpa t.ex. byxor, det går 
inte. De (barnen) känner också att deras föräldrar ljuger. Föräldrarna tappar 
trovärdighet (man 2). (Tre män – allmänt). 

11.5 Skriftliga berättelser 

Skriftliga berättelser ger jämfört med intervjuer mer utrymme för barn att i lugn 
och ro fullfölja egna tankegångar utan att en vuxen avbryter och styr. Det har 
därför varit av stort värde att prova metoden och att jämföra vad barn skriver 
med vad vuxna och barn uttalar. 51 elever från fyra klasser har svarat på frågorna: 
Vad är viktigt för att barn ska ha det bra? När en familj har lite pengar, hur kan 
det påverka barnen?  

Redovisningen har fokus på hur barnen skrivit och hur metoden fungerat. Hur 
de skrivit har analyserats utifrån hur barnen beskriver konsekvenserna av 
ekonomisk knapphet. Majoriteten har skrivit utifrån hur de tror det kan vara. 
Andra har satt in sig själva i situationen, medan några skriver i jag form. Några 
har också skrivit berättelser. 

11.5.1  Hur barnen tror det kan vara 

Den absoluta majoriteten av barnen beskriver hur de tror att det kan vara för ett 
annat barn än de själva. 
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Jag tror att om ett barn bor i en familj som inte har så mycket pengar så blir det blir 
påverkad av det för det blir nog svårare att få många vänner. Man kan inte göra 
samma saker som dom andra, t.ex. åka på semester, gå på bio och köpa samma saker 
som dom andra. Om ett barn som bor i en familj med lite pengar kan det bli att det 
ofta blir bråk i familjen för man måste alltid tänka på vad man gör och vad man köper 
(Elev år 5, Limhamn) 
 
Jag tror att det inte alltid är så roligt att bo i en familj med inte så mycket pengar. För 
då kanske man inte kan följa med kompisar ut på saker och inte åka på semester och 
sånt. Sen kanske man inte får så mycket eller kanske ingenting. Vissa kanske blir 
retade för att andra märker att dom aldrig får något.  
(Elev år 5, Limhamn) 
 
Om dom inte får kläder, får begagnade kläder, det är nog inte så kul och få begagnade 
kläder. Om dom inte får tillräckligt med mat. Om man inte kan gå på någon 
fritidsaktivitet, för att man inte har pengar. Om man inte kan åka på semester. 
(Elev år 5, Centrumskola 1) 
 
Jag tror att en familj som inte har en så bra ekonomisk situation inte kan ge sitt barn 
allt som barnet har behov av. Det är kanske inte så bra mat varje dag, barnet kanske 
inte kan äta lax och sådant som är dyrare att köpa. Barnet kan kanske bara få nya 
kläder två gånger om året, föräldrarna kanske inte har råd att köpa nya skor så ofta, 
barnet kanske får gå i små skor eller så. Barnet kanske inte får så mycket mat för att 
barnet skall växa och må bra. Barnet kanske inte kan åka på lägerskola när de andra 
barnen åker, för att familjen inte har råd. Barnet kanske inte kan åka på andra 
aktiviteter med sina kompisar för att familjen inte har råd med såna saker. 
(Elev år 5, Fosie) 

 
Som framgår i citaten beskriver barnen konsekvenser men det framgår inte att 

de själva skulle vara berörda av situationen. 

11.5.2  Sätter in sig själv i situationen 

Några barn försökte sätta in sig själva i situationen och hur de skulle ha det om 
familjen hade knapp ekonomi. 

 
Om jag hade varit fattig då hade jag försökt vara som andra barn! Jag hade inte velat 
ha så mycket leksaker. Jag hade bara velat ha en säng, en bokhylla och ett skrivbord! 
Om jag hade varit fattig då skulle jag jobbat någonstans så vi hade fått pengar! Om vi 
hade haft lite pengar då hade jag bott i en husvagn. Om jag hade varit fattig, då hade 
jag inte brytt mig om jag hade fula kläder!  
(Elev år 5, Fosie). 
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Om man har lite pengar kan det påverka barnen genom att dom får lite mat, inga 
pengar om man vill handla något, lite kläder, dålig miljö hemma, man får bo trångt. 
Och om jag själv skulle varit barnet i en fattig familj skulle jag nog ofta må dåligt och 
varit ledsen.  
(Elev år 5, Centrumskola 1). 
 
Om vi hade mindre pengar tror jag att jag inte skulle kunna månadsspara till en dator.  
(Elev år 5, Centrumskola 2) 

11.5.3  Egna erfarenheter 

I ett fåtal berättelser kan man ana att barnen har egna erfarenheter.  
 

Om min mamma eller pappa har lite pengar så får jag inte tjata på dem. Då får jag 
vänta längre. Men ibland så kan jag faktiskt tjata på dem. Men då får jag ingenting. Jag 
tycker att det är jobbigt att inte ha pengar, då känns det som man är fattig. Då kan 
man inte köpa något. Det är förstås tråkigt. Men det går, vi lever  
(Elev år 5, Centrumskola 2).  
 
Här är några problem för att man inte har pengar. Man kan inte köpa nya kläder 
under en lång tid. Man får komma på ursäkter för utflykt. Om kompisarna ska gå på 
stan kan man inte följa med. Det sårar barnet mycket. Man kan inte ha fina saker. 
Eller en liten sak, ett pennskrin. Jag tror inte det finns såna familjer. Men det kan 
finnas som har det fattigt och det påverkar barnet till 100%  
(Elev år 5, Centrumskola 1). 
 
Om en familj inte har så mycket pengar och barnet vet om det så ska barnet inte gå 
och säga att familjen har lite pengar till någon annan för då kan både familjen och 
barnet få problem. Men barnet kanske vill ha allt föräldrarna inte har råd med så 
börjar barnet gnälla mitt i en affär t.ex. Då blir ju föräldrarna utskämda/…/. Om en 
familj har lite pengar då påverkar det barnen, t.ex. om barnets klass ska på läger och 
det kostar typ 400 kr och alla ens klasskamrater ska åka men barnet kan inte åka för 
att familjen har ekonomiska problem. Och när barnen ska ut så kan barnet inte köpa 
glass eller något sådant . 
(Elev år 5, Fosie) 

11.5.4  Berättelser 

Några av barnen valde att skriva berättelser. Ett barn skrev om en pojke som inte 
hade pengar till att göra saker med sina kompisar. Han ringde sin mamma för att 
be om pengar: 
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- Mamma kan jag få lite pengar typ hundra kronor? 
- Nej, du vet att vi inte kan slösa! 
- Men mamma vi får pengar imorgon, sa han bedjande då. 
- Nej, men det måste räcka. 
- Då sa han till mig, kan vi inte dela på dina pengar? 
- Aldrig i livet, men du kan väl följa med i alla fall. 
- Det är inte roligt om man inte har pengar sa han. 
(Centrumskola 2). 

 
Ett annat barn skrev en berättelse om en olycklig flicka : 
Det var en gång en fattig familj som knappt hade mat. Det fanns en mamma, pappa 
och ett olyckligt barn. Det olyckliga barnet var 12 år. Det var en tjej. Hon gick till 
skolan som alla barn. Men hon var den enda som inte åt riktig mat. Men hon åt bra 
mat i skolan men inte hemma. Hennes mamma var sjuk. Det var därför hon inte åt 
nyttig mat /…/ (Elev år 5, Fosie). 

 
Som framkommer finns det i varje klass olika sätt att skriva på. Näsman och 

von Gerber (2003) påpekar att ”för att förstå vad barnen berättar om i uppsatser 
måste vi alltså läsa dem utifrån de meningsskapande genrer barnen valt för sina 
berättelser” (sid. 27). De berättelser som barnen skrivit ger en god inblick i hur 
barn allmänt tror att ekonomisk knapphet påverkar andra barn. Förståelsen ges 
utifrån de meningsskapande genrer som barnen valt att berätta genom, t.ex. 
berättelser, sätta in sig i situationen etc. Det är dock utifrån berättelserna svårt att 
utläsa vad som är egna erfarenheter respektive föreställningar. 

För att få kunskap om ekonomiskt utsatta barns erfarenheter genom skiftliga 
berättelser skulle jag behövt vända mig till barn som anses vara det. Detta var av 
etiska skäl inte möjligt att göra i en skolklass. Metoden bör dock vara ett lämpligt 
verktyg för att nå denna kunskap. Anonymiteten och att barnen kan skriva i 
tredje person gör att de kan känna sig friare att berätta och mindre utpekade än 
vid intervjuer. Barnen kan också välja hur de vill skriva. Även detta ger en större 
frihet. 

11.6 Teckningar 

Fem flickor har tecknat kring frågan: Hur kan det vara för barn när en familj har 
lite respektive mycket pengar? Analysen av teckningarna har skett genom att lista 
alla detaljer som finns på bilderna för att därigenom få en uppfattning om 
flickornas föreställningar. Detaljerna har listats som: ha saker, göra saker, 
mobbing och hur man känner sig.  
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Teckningarna visar att flickorna föreställer sig att barn med rika föräldrar är 
glada, har många och fina saker och kan göra sådant som de önskar t.ex. gå på 
restaurang med familjen. De har även fina kläder och fint hår. Barn med knapp 
ekonomi är ledsna och mobbade i skolan. De har få saker i hemmet och trasiga 
kläder. Färgerna skiljer sig också åt i några av teckningarna. De rika barnen 
tecknas med starka färger och ljust hår, medan de med knapp ekonomi tecknas 
med mörka färger och mörkt hår. Kontexterna hemmet och skolan är de platser 
som framträder mest. Barnen som tecknat ger uttryck för liknande föreställningar 
som övriga medverkande. Utsattheten och motsatserna är dock mer påtagliga i 
teckningarna jämfört med de andra uttrycksformerna. Det kan ha att göra med att 
föreställningen är visualiserad och därmed mer expressiv. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att först låta barn teckna, 
för att sedan be dem berätta hur de tänker kan vara ett sätt att få ta del av barns 
erfarenheter. Vissa har lättare för att rita än tala och skriva och därför kan 
teckningar vara ett lämpligt uttryckssätt. Vilken information kan då teckningar ge? 
Flickornas teckningar ger en överblick av deras föreställningar. Bilderna är 
expressiva och visualiserar ämnet, men ger en begränsad djupare förståelse. Det 
skulle därför ha varit av stort värde om barnen själva hade berättat om sina 
teckningar 

.
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12 Diskussion 

Vid forskning med barn finns det många steg att reflektera över och diskutera. 
Det huvudsakliga syftet har varit att prova olika kontaktvägar och metoder för att 
finna ut vilka som kan vara lämpliga att använda vid fortsatta studier. I arbetet 
har det dock blivit tydligt att det första man bör göra är att ställa frågan om varför 
man studerar barn och knapp ekonomi och vilka eventuella perspektivval man 
gjort. Detta bl.a. för att minimera risken för att påverkas av egna och andras 
oreflekterade antaganden. I annat fall riskerar man att skapa en bild av barnen 
och deras familjer som annorlunda i förhållande till övriga samhället (Hjort 2000). 
Om man inte öppet reflekterar över sitt perspektivval riskerar man också att 
fastna i eländesbeskrivningar eller i ett okritiskt granskande av sitt eget material. 

Empirisk forskning som fokuserar känsliga teman kräver tid, tålamod och 
förtroende. Det gäller att skapa förtroende för att få del av människors 
erfarenheter och tankar. Att forska med barn kräver ännu mer av det nämnda, 
speciellt utsatta barn. Det är ett långsiktigt arbete med många steg och kontakter. 
Därför är diskussioner och reflektioner om lämpliga kontaktvägar en viktig del i 
arbetet. 

12.1 Kontaktvägar  

Undersökningen visar att det krävs samtycke från en eller flera vuxna för att 
överhuvudtaget kunna möta barn i forskningssyfte. Att behöva passera vuxna för 
att kunna ta del av barns erfarenheter och tankar har både för- och nackdelar. 
Föräldrar och andra vuxna har legala rättigheter och ett ansvar för att säkra barns 
välfärd. De har en positiv och beskyddande funktion och ska skydda barn från att 
bli utsatta för övergrepp. Men vuxna kan också använda sin position till att 
censurera och begränsa barns möjligheter att uttrycka sig (Mason 1996). 
Föräldrar, lärare och andra vuxna kontrollerar de platser som ger den säkraste 
och bäst lämpade intervjumiljön. De kontrollerar också vägarna in till barnen. 
Under arbetet har det faktum att vuxna både skyddar och censurerar barn varit 
påtagligt. Med argument om att knapp ekonomi är ett känsligt ämne har 
kontaktpersoner i några fall inte velat fråga barn och föräldrar om eventuell 
medverkan. Det har också funnits gånger då lärare velat medverka med sin klass, 
men majoriteten av föräldrarna och/eller barnen avböjt. Detta visar att även om 
kontaktpersoner ställer sig positiva, är det alltid föräldrarna och barnen som i 
slutändan avgör barnens medverkan. Att nå föräldrar är därför av största vikt. 

En fråga som automatiskt uppstår i detta sammanhang är vilka föräldrar och 
barn som kontaktvägarna leder till? I intervjuerna med barn och föräldrar som 
lever med knapp ekonomi blev det tydligt att familjerna talade öppet om sin 
ekonomiska situation. Föräldrarna försökte inte dölja förhållandet och barnen var 
väl medvetna om den. Temat tycktes inte heller vara känsligt att diskutera. Att det 
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var enklare att nå barn som har föräldrar som är öppna om sin situation bör 
diskuteras. Utan att på något sätt förringa deras erfarenheter, bör frågan om vad 
de representerar ställas. Går det att generalisera utifrån deras erfarenheter eller är 
det en viss typ av erfarenheter förståelse nås om? En annan fråga är, om det är 
viktigt att nå andra grupper? Med andra grupper menas t.ex. de som inte känner 
sig ekonomiskt utsatta men som objektivt sett definieras som det eller de som 
inte för barnen och sin omgivning är öppna om sin situation. Eller de som är 
trötta på att vara föremål för olika studier. Svaret måste bli att det är viktigt. Detta 
för att få en så bred och komplett bild som möjligt av fenomenet. Frågan är dock 
om det är möjligt att nå dessa grupper, och i så fall hur? Frågan besvaras inte här, 
men är viktiga ha med i det fortsatta arbetet. 

De flesta kontaktvägar gav ingångar till barn och vuxna i allmänhet. 
Möjligheten att få ta del av människors, speciellt vuxnas, allmänna uppfattning av 
barns ekonomiska förhållanden var större än att få ta del av människors egna 
erfarenheter. De vägar som ledde till kontakter med vuxna och barn som lever 
med knapp ekonomi kännetecknades av att det finns en frivillig personlig relation 
och ett förtroende mellan min kontaktperson och de medverkande. Det krävs 
därför ett tidskrävande förtroendearbete för att komma i kontakt med barn som 
lever i familjer med knapp ekonomi. Vill man dessutom nå de övriga grupperna 
som diskuterats i detta avsnitt, krävs troligtvis ett ännu mer ingående förankrings- 
och förtroendearbete. Detta bör vägas mot det tidsutrymme som finns.  

12.2 Metoderna 

Metoder påverkar naturligtvis det resultat man får fram. Min erfarenhet från 
undersökningen i Malmö är att metodtriangulering är att föredra. På så sätt 
breddas och fördjupas kunskap och förståelse. De använda metoderna har gett 
information på olika sätt. Vad barn och vuxna berättat har inte markant skilt sig 
åt, det är hur de berättat som har varierat beroende på generella förutsättningar 
och metoder.  

12.2.1 Generella förutsättningar 

Hur generella förutsättningar som tidpunkt, var möten skett, frågeställningarnas 
utformning, mitt förhållningssätt, gruppernas sammansättning påverkat resultatet 
har diskuterats i kapitel tio. För varje möte med barn och vuxna har det före-
kommit en rad generella aspekter som påverkat vad som framkommit. Barnens 
ålder är en sådan förutsättning som jag vill diskutera närmare.  

Det fanns skillnader i barnens förmåga att förstå och uttrycka sig. Dessa kan 
ha berott på annat än ålder, men min uppfattning är att ålder är en viktig orsak till 
skillnaderna. I intervjuerna med yngre barn tvingades jag vara mer specifik och 
precis. De äldre barnen hade lättare att resonera abstrakt. Denna erfarenhet 
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stämmer också väl överens med vad Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) 
hävdar. De menar att yngre barn behöver mer specifika frågor för att kunna ge 
uttryck för sina tankar. Att frågorna var mer specifika i intervjuerna med de yngre 
barnen, kan ha lett till en viss styrning av resultatet. Barnens möjlighet att 
associera fritt begränsades. Som intervjuare bör man alltså vara medveten om att 
det ställs olika krav på genomförandet av intervjuer beroende på vilken 
åldersgrupp som avses. 

När det gäller barnen som skrev berättelser och ritade teckningar visade det sig 
viktigt att vara på plats och förklara och låta barnen ställa frågor innan de tog sig 
an uppgiften. Barnen var mellan 8-12 år och det krävdes att jag var specifik och 
direkt vid framställningen av uppgiften. 

12.2.2  Hur metoderna fungerade 

Metoderna har fungerat på olika sätt och de har gett olika typer av information, 
vilket jag nu ska diskutera mer ingående. 

Intervjuer 

Samtliga intervjumetoder gav en bred och detaljrik inblick i de medverkandes 
erfarenheter och föreställningar om barns ekonomiska utsatthet. I intervjuerna 
utvecklades och utvidgades det som berättades genom interaktionen mellan mig 
och deltagarna. Det uppstod ett gemensamt kunskapsbyggande där det var 
möjligt att ta upp tappade trådar och återkomma till frågor. Nackdelen med 
intervjuerna var att deltagarna kan ha påverkats av mig och gruppdynamiken i 
större utsträckning än vid de övriga metoderna. De olika intervjumetoderna 
skilde sig dock åt.  

Enskilda intervjuer ställde större krav på att interaktionen mellan mig och den 
intervjuade fungerade bra. Det var viktigt att båda kände sig trygga. Detta gällde 
speciellt ungdomen, eftersom det tycks vara lättare att känna sig utsatt när man är 
ensam än när någon man känner sitter med. Tiden och koncentration var också 
viktiga aspekter vid enskilda intervjuer. Det krävs tid för förtroende och längre 
koncentration för ett djupare samtal. Det gick bra med ungdomen som är 17 år 
men var svårare med de yngre barn som inte orkade koncentrera sig så länge. I 
par- och gruppintervjuer kunde de medverkande turas om att berätta, vilket ledde 
till att de inte behövde hålla koncentrationen uppe under hela intervjun. Genom 
att de var flera som hjälpte varandra att minnas och berätta krävdes inte heller 
lika lång tid som i de enskilda intervjuerna för att nå en bredd och ett djup. Detta 
gällde i parintervjuerna men också i de gruppintervjuer där gruppdynamiken kom 
igång. Med dessa båda metoder hamnade också de intervjuade i en annan 
maktposition gentemot mig, jämfört med enskilda intervjuer. Särskilt i 
parintervjuerna där barn deltog blev detta tydligt. Att sitta med någon man 
känner gav säkerhet och trygghet. 
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Att grupperna vid gruppintervjuerna varit för stora eller att de medverkande 
inte känt varandra väl har däremot varit till nackdel. Intervjuerna har varit 
svårarbetade och informationen knapp. Vissa deltagare kom till tals mer än andra. 
Detta gällde både i par- och gruppintervjuer. Det vilade därför ett stort ansvar på 
mig att se till att alla kom till tals. Detta var mest genomförbart i parintervjuerna 
med vuxna respektive syskonen och svårast i parintervjuerna med förälder och 
barn och i gruppintervjuerna. 

I intervjuer med barn bör man som intervjuare vara medveten om sin egen 
ställning mot barnen. Näsman (2002) hävdar att barn i vårt samhälle har en 
underordnad position gentemot vuxna. Barn ses som ”not-yets” dvs. inte ännu 
vuxna och ”barndomen framstår som en övergångsperiod utan eget värde” (sid. 
285). Denna inställning kan finnas omedvetet hos oss vuxna och även hos 
barnen, och påverka vad barnen berättar. Inställningen kan också gälla mellan 
barn och vuxna som intervjuas. Detta blev tydligast i parintervjuerna med barn 
och förälder. De vuxnas berättelser genomsyrade intervjuerna. Jag var tvungen att 
vara observant och skicklig på att föra samtalet tillbaka till barnen, vilket inte 
alltid lyckades. En erfarenhet blev att om man vill rikta sig bara mot barn och få 
deras perspektiv så kanske inte parintervjuer med barn och föräldrar är den 
lämpligaste formen. Men vill man få en bra förståelse för hur det som barn kan 
vara att leva med knapp ekonomi genom att höra både barn och föräldrar kan 
formen vara lämplig.  

Skriftliga berättelser och teckningar 

Skriftliga berättelser och teckningar gav god och bred kunskap om barnens 
allmänna föreställning. Teckningarna var mer expressiva än skriftliga berättelser 
och intervjuer. De berörde samma teman, men genom visualiseringen blev 
kontrasterna tydligare. De skriftliga berättelserna var utförligare än teckningarna, 
och gav djupare och bredare kunskap. Metoden gav större frihet och plats för 
barnens egna tankar. Detta gällde också jämfört med intervjuer, eftersom barnen 
fick tänka och skriva i lugn och ro. Metoderna krävde dock att barnen kände sig 
trygga och bekväma med att skriva respektive att rita. De gav också begränsad 
information jämfört med intervjuerna, eftersom de medverkandes svar 
begränsades till de fasta frågor som ställdes. En fördel med både teckningar och 
skriftliga berättelser var möjligheterna att få del av flera barns berättelser 
samtidigt. Detta gällde förstås i den mån föräldrarna godkänt medverkan. En 
annan fördel var att barnen skrev och ritade anonymt. Fördelen var att barnen 
kunde skriva och rita i tredje person och därmed var friare att berätta. Nackdelen 
var att jag gärna velat återkomma till några av barnen och intervjua dem men det 
blev inte möjligt eftersom de skrivit och ritat anonymt. 

Sammantaget gav skriftliga berättelser och teckningar varierande slags 
information och fungerade väl som komplement till intervjuerna. Att låta barn 
med knapp ekonomi teckna och/eller skriva för att sedan intervjua dem bör ge 
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en djup och bred förståelse av deras vardag. Det ger också barnen möjlighet att 
uttrycka sig i andra former än verbalt. 

12.3 Till sist  

I denna andra del av rapporten har diskussionen kretsat kring hur resultatet av 
det man studerar påverkas av en rad olika faktorer. Frågan är om jag har fått 
inblick i barns erfarenheter och föreställningar av knapp ekonomi. Har jag lyckats 
med det som Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) skriver, att ta mig förbi 
de klyschor som barn har lärt sig av vuxna? Har jag nått fram till det som är 
barnens sätt att tänka? Hur jag lyckats är svårt att veta exakt. Egentligen kan jag 
bara göra en egen tolkning och den är att jag i vissa möten lyckats med att nå 
barnens tankar medan jag i andra lyckats mindre bra. 

Rasmusson (1998) konstaterar i sin avhandling att hon genom användandet av 
multimetodprincipen kunde minimera var och en av metodernas svagheter. Varje 
barn hade genom användandet av flera metoder möjlighet att bidra med något 
värdefullt. Denna erfarenhet har också jag gjort. Genom användandet av flera 
kvalitativa metoder har möjligheten att få syn på barns sätt att tänka blivit större, 
jämfört med om jag begränsat mig till en metod. Rasmusson (1998) påpekar dock 
att det var nödvändigt att träffa barnen vid flera tillfällen för att få kunskap om 
deras vardagsuppfattningar. Att träffa samma barn vid ett flertal tillfällen var även 
ett av mina mål. Tyvärr blev detta inte möjligt att genomföra. Att finnas med i 
barnens vardag hade gett mig möjlighet att lära känna dem bättre och 
förhoppningsvis också komma närmare deras tankar. Att det är viktigt att ta del 
av barnens vardag blev uppenbart för mig efterhand. Jag har saknat barnens 
naturliga sammanhang i arbetet. Tillvägagångssättet är dock förknippat med en 
del problem. Om man t.ex. ska delta i en verksamhet under en längre period bör 
barn, föräldrar och personal av etiska skäl informeras om varför man är där. 
Föräldrar och barn ska också helst ge sitt samtycke. Att få samtycke kräver 
förtroendearbete och tid. Det finns en risk att flera av barnen och föräldrarna inte 
skulle samtycka till närvaron. Något som också bör tas i beaktande är vad som 
händer om majoriteten av barnen och föräldrarna medger närvaron men en 
mindre del inte gör det. Rörelsefriheten för dessa barn kan begränsas eftersom 
man är närvarande i verksamheten och därmed i deras vardag. 

Erfarenheter från arbetet i Malmö visar dock att det är angeläget att röra sig i 
barns naturliga miljö för att få en djupare förståelse av ekonomisk utsatta barns 
vardag. Därför är en diskussion om de etiska aspekterna vid tillvägagångssättet 
viktig att föra. Även drama och framtidsverkstad fanns med som metoder att 
prova, men av olika anledningar blev det inte av att använda dem. Att prova 
dessa hade kunnat komplettera bilden av lämpliga metoder för att nå fram till 
barns tankar och föreställningar. 
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Sammanfattningsvis pekar de erfarenheter jag gjort i Malmö mot att det i 
studier där syftet är att försöka förstå barns erfarenheter och upplevelser av 
ekonomisk knapphet är lämpligt att använda sig av flera olika kontaktvägar och 
metoder. De kontaktvägar som fungerat bäst var sådana där det fanns en 
personlig kontakt och ett förtroende mellan kontaktpersonen och familjen. Att 
finna sådana kontaktvägar bör vara angeläget i det fortsatta arbetet. Varje metod 
har haft sina för- och nackdelar. Därför kan t.ex. intervjuer, skriftliga berättelser i 
dagboksform och att vistas i barns naturliga sammanhang utgöra en grund för det 
fortsatta arbetet och andra metoder användas som komplement vid behov.  
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13 Avslutning 

Rapportens två delar utgör en grund för fortsatta studier av barns egna 
upplevelser och erfarenheter av knapp ekonomi. Den ger insyn i vilka 
kontaktvägar och metoder som kan vara lämpliga att använda och vilka 
konsekvenser barn själva kan uppleva. Det som tydligast framträder är att 
barnens vardag är komplex och att det därför är angeläget att undersöka olika 
aspekter. En kan vara långsiktiga konsekvenser av att växa upp med knappa 
resurser. Detta kan undersökas med både kvantitativa och kvalitativa 
longitudinella studier. I de kvalitativa kan barnen själva komma till tals under ett 
antal tidpunkter under uppväxten och med de kvantitativa kan barnen följas 
under en längre period med hjälp av statistiska data och/eller enkäter. En annan 
möjlighet är att studera barns erfarenheter här och nu. Det är då av stor vikt att 
fånga den komplexitet som finns i vardagserfarenheterna. Att använda sig av en 
etnografisk ansats kan vara lämpligt för detta ändamål. Ansatsen innebär förutom 
metodtriangulering, att forskningen sker i naturliga miljöer och betonar 
kontexten. Forskaren försöker förstå fenomenet i termer av intentioner, tankar 
och känslor (Berglund 1985 i Rasmusson 1998:87). Ansatsen innefattar studier av 
kulturer och försöker ta sig förbi likheter och förstå skillnader. Geertz (1973) 
poängterar att vara mänsklig är att vara individuell och att vi blir individer under 
vägledning av kulturella mönster. Vi bör därför enligt honom inte bara studera 
gemensamma drag i en kultur utan också variationer i den om vi önskar öka vår 
förståelse av mänskligheten. Att barn i familjer med knapp ekonomi inte är bärare 
av en gemensam kultur framgår med tydlighet i denna rapport. Däremot lever de 
i ett samhälle där vissa värderingar är normgivande. Dessa kan variera mellan och 
inom länder och därmed påverka att upplevelser och erfarenheter blir olika. Att 
studera såväl skillnader som likheter och vad som orsakar dem, är därför 
angeläget i fortsatta studier. 

Att det finns både likheter och skillnader i barnens erfarenheter framgår i 
kunskapsöversikten. Även under arbetet med undersökningen i Malmö växte det 
fram en bild av vilka erfarenheter och föreställningar de medverkande har om 
barns ekonomiska utsatthet. Deras berättelser stämmer väl överens med tidigare 
forskning. I nästa avsnitt gör jag en kort redovisning av vad som framkommit i 
undersökningen. För en mer utförlig redovisning och diskussion av barnens 
berättelser hänvisas till kapitlet ”Barns röster om ekonomisk utsatthet” (Harju) i 
Rädda Barnens årsrapport Barnfattigdomen i Sverige (Salonen 2005). 
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13.1 Kort om konsekvenser 

De konsekvenser som framkom vid flest tillfällen berör möjligheten att ha och 
göra. Knapp ekonomi kan enligt majoriteten av de medverkande påverka 
möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter, åka på semester och köpa kläder och 
andra ägodelar. Både barn och vuxna nämner också att knapp ekonomi reducerar 
möjligheten att kunna komma till skolan och berätta om semesterupplevelser eller 
att ha de ”rätta” kläderna och skorna. Att inte ha den möjligheten kan få en att 
känna sig utanför eller ge en rädsla för att bli mobbad. 

Att vänskapen till kompisar skulle påverkas negativt var det få som trodde. Det 
var dock fler vuxna än barn som trodde det. Majoriteten av barnen trodde eller 
visste av egen erfarenhet att vänskap håller trots knapp ekonomi. Det är vad man 
kan göra tillsammans med sina vänner och hur man känner sig när man inte kan 
vara med dem som påverkas. Till exempel har man inte alltid råd att följa med på 
bio eller fika, detta trodde många skulle göra att man kände sig utanför. Flera av 
de medverkande menade också att relationerna mellan barn och föräldrar kan påverkas 
negativt eftersom barnen vill ha och göra saker som föräldrarna inte har råd med. 
Konflikter kan därför lätt uppstå. Knapp ekonomi kan också ge konsekvenser för 
tillgång till mat, möjligheten att uppsöka sjukvård och möjligheten att vara med på 
skolaktiviteter. I några intervjuer med professionella och vuxna som lever med 
knapp ekonomi framkom att det ibland kan finnas knappt med mat, speciellt i 
slutet av månaden. Ibland äter barnen sig mätta i skolan eller konsumerar chips 
och annat som är mättande och billigt. Detta trots att majoriteten av de vuxna 
påpekade att mat är det som prioriteras mest och det sista som dras in. Knapp 
ekonomi kan också påverka möjligheten att uppsöka läkare om det är förknippat 
med kostnader. Bussbiljett och vårdkostnader kan leda till att man avstår från att 
söka vård. Detta gällde främst de vuxna, men också barnen då pengar till 
bussbiljett saknas. Det är heller inte alltid möjligt att hämta ut medicin. 
Konsekvenserna i skolan rörde främst svårigheter med att betala till klasskassan, 
oro för att inte kunna följa med på skolresor/utflykter och avsaknad av 
utrustning och extra kläder vid aktiviteter. Att barn är medvetna om och skulle ta 
och tar ansvar för familjens ekonomiska situation blev tydligt. Många barn gav 
uttryck för att de inte skulle fråga efter pengar till aktiviteter och annat. De som 
lever med knapp ekonomi var väl medvetna om familjens situation och vilka 
begränsningar det innebär för dem. 

De konsekvenser av knapp ekonomi som hittills redovisats är samtliga 
negativa. Det är kring de negativa konsekvenserna som de medverkandes 
föreställningar och egna upplevelser mest kretsat kring. Det framkom dock att 
knapp ekonomi kan ha positiva konsekvenser. En handlar om att 
föräldrarna/föräldern är hemma när barnen kommer från skolan. Barnen får 
enligt några av de medverkande mer tid med sina föräldrar/föräldern jämfört 
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med andra barn vars föräldrar arbetar. I intervjuerna med flera av de vuxna 
framgår också att föräldrar med knapp ekonomi försöker kompensera barnen 
genom att vara aktiva. De anstränger sig mycket för att uppsöka aktiviteter och 
platser som inte är kostnadskrävande. En annan positiv konsekvens som nämns 
är att man lär sig uppskatta saker och blir glad när man får det man önskat sig. 

Precis som i kunskapsöversikten visar de medverkandes utsagor att familjens 
knappa ekonomi får konsekvenser för barnen. Barnen blir på ett eller annat sätt 
utestängda från det Townsend (1979) kallar den ”allmänna livsstilen”. De i 
Malmö medverkandes berättelser skiljer sig inte heller märkbart åt, oavsett ålder, 
etnicitet, var de bor eller vilken socioekonomisk grupp de tillhör. Studien är dock 
begränsad, mer omfattande undersökningar krävs för att utförligare jämförelser 
mellan olika indikatorer ska bli möjliga.  
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Bilaga 2 
Litteraturöversikt 

1  Against all odds. Family Life on a Low Income in Ireland.  
Daly, Mary & Leonard, Madeleine (2002, Irland). 

I studien har 30 familjer intervjuats om deras erfarenheter av knapp ekonomi. 
Föräldrar och barn beskriver hur de klarar sig och hur de ser på sitt liv och den 
närmiljön de bor i. Resultatet bygger på intervjuer med 28 barn i åldrarna 12- 18 
år och 50 vuxna i en och två manshushåll. Det är resultatet från intervjuerna med 
barnen som använts i kunskapsöversikten. Deltagarna kommer från tre olika 
områden på Irland: förort, stad och landsbygd. Kontakter med dem togs via 
lokala frivilligorganisationer. Hälften av hushållen försörjer sig på försörjnings-
stöd (socialbidrag), medan övriga arbetar halv/deltid och kompletterar med 
försörjningsstöd.  

2  Bread is free 
Carolyne Willow (2001, England) 

106 barn mellan 5-14 år har intervjuats i grupp om vad det innebär att som barn 
växa upp med knapp ekonomi. Inga direkta frågor ställdes. Utgångspunkten för 
intervjuerna var att barnen skulle känna varandra. Detta för att jämna ut 
maktbalansen mellan barnen och intervjuarna samt för att barnen skulle känna sig 
bekväma. För de yngsta användes story böcker. De äldre kontaktades via 
organisationer och verksamheter för barn. Man riktade sig inte direkt mot barn 
med knapp ekonomi, utan frågorna ställdes till barn i allmänhet i områden där 
den ekonomiska utsattheten är hög.  

3  Childhood poverty and social exclusion 
Ridge, Tess (2002, England) 

Resultatet bygger på djupintervjuer med 40 barn som lever i familjer med 
försörjningsstöd. Studien fokuserar på de erfarenheter och krav som barnen 
möter i vardagen. Frågor som ställs är bland annat hur knapp ekonomi påverkar 
barnens tillgång till ekonomiska och materiella resurser och social delaktighet. 
Andra frågor är: vad tänker barnen om familjens liv på försörjningsstöd, vad gör 
de om de vill ha något, vad oroar de sig för, vad skulle de förändra och 
uppfattningar om skolan.  
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4  Family Fortunes   
Middleton S,  Ashworth, K och Walker, R (1994, England). 

200 mödrar och 130 barn (8-16 år) från olika socioekonomiska bakgrunder har 
intervjuats om vad som är viktigt för barn och vad man har och gör. Bland annat 
fick mödrarna i grupper, med en bestämd budget som utgångspunkt, sätta ihop 
en lista över vad som är nödvändigt i vardagslivet.   

5  The Invisible Poor: Young People Growing Up in Family Poverty  
Roker, Debi och Coleman, John (2000, England). Fullständig version finns i 
boken  Worth More Than This (1998).  

Resultatet bygger på enskilda intervjuer med 60 barn i åldrarna 13-18 år som lever 
i familjer med försörjningsstöd. Intervjuerna berör hur knapp ekonomi påverkar 
psykisk hälsa, utbildning, framtidsdrömmar, erfarenhet av kriminalitet, 
familjerelationer och det sociala livet. Intervjuerna utfördes vid sydkusten, västra 
England och i Skottland. Barnen fick man tag i via ungdomsklubbar, mun till 
mun metoden, socialarbetare och ungdomsledare. Varje barn fick 10 pund för sin 
medverkan.  

6  Same Scenery, Different Lifestyle. Rural Children on Low Income.  
Davis, Jim och Ridge, Tess (1997, England).  

Syfte med studien var att fokusera landsbygdsbarns erfarenheter av att bo på 
landet, och undersöka effekten av låg inkomst för barn som bor på landsbygden. 
Undersökningen genomfördes i West Somerset, i extrem landsbygd. 92 barn i 
åldrarna 8-19 år intervjuades i par. 42 av dem levde i familjer med låg inkomst, 
som definierades som att föräldrarna levde på försörjningsstöd och att barnen 
fick fri skollunch. Samtliga barn i studien fick samma semistrukturerade frågor 
och  de kretsade kring lek och aktiviteter, skolaktiviteter, vänskap, transport och 
tillgänglighet. Även professionella och föräldrar med låg inkomst intervjuades. 
Majoriteten av intervjuerna genomfördes i skolan, andra på ungdomsklubbar eller 
hemma. 
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7  Small Expectations, Learning to be poor?  
Shopshire, Jules och Middleton, Sue (1999, England).  

Syfte med studien var att undersöka barns förståelse av den ekonomiska världen 
där de och deras familjer finns, och den direkta effekten av att växa upp i en 
familj med knapp ekonomi. Totalt genomfördes 435 intervjuer med barn mellan 
6-16 år. Fattigdomsdefinitionen som användes var socialbidrag och/eller 
ensamstående förälder. Majoriteten av barnen levde i familjer med socialbidrag. 
Frågorna kretsade kring barns involvering i den ekonomiska världen, 
medvetenhet/förståelse för familjens ekonomi och barnens reaktioner till 
fattigdomen. Barnens förväntningar och behov, deras ekonomiska aspiration, 
föräldrars och reklamens påverkan på vad de vill ha och hur man förhandlar för 
att få det man vill ha kom också upp som frågor.  

8  A Child is not a Toy.  
Baxter, Sheila (1993, Canada). 

Har intervjuat 29 ekonomiskt utsatta barn i åldrarna 4-19 år i Toronto. Det är en 
beskrivande studie om barnens upplevelser. Hon har också intervjuat 
professionella samt vuxna som levt med knapp ekonomi under sin barndom. 

9  Purchasing Power. Black Kids and American Consumer Culture.  
Chin, Elizabeth (2001, USA). 

Studiens syfte var att undersöka konsumtionens roll i fattiga svarta barns liv. Det 
underliggande temat är att konsumtion är ett medium för ojämlikhet. Och att 
studier av svartas konsumtion måste förstås i dess specifika kulturella, historiska 
och politiska kontext, som är bunden med gamla historiska element som t.ex. 
slaveriet och den symboliska representationen av svarta i konsumtionsvärlden. 
Metoden som använts är deltagande observationer i skolan, i hemmen, i 
grannskapet i ett ekonomiskt utsatt område i USA. I studien deltar 22 barn som 
gick i femte klass (10-åringar) 1991-1992, dock är det främst tre barn och en 
shoppingtur med de 22 barn som resultat bygger på. Chin tog med barnen på en 
shoppingtur och gav dem 20 dollar som de fick spendera som de ville. Hon ville 
studera vart de valde att gå och vad de valde att köpa. De i studien medverkande 
familjerna levde antingen på socialbidrag eller runt existensminimum.  
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10 Homeless Children Coping with Material Losses.  
Ronald Hill Paul (Journal of Consumer Affairs, 1992 (2):274-287, USA). 

Syftet med studien var att undersöka hemlösa barns förmåga att hantera 
avsaknaden av det mest fundamentala av konsumentgods – ett stabilt hem. Och 
vilken betydelse ägodelar och fantasier har i denna hantering. Det är en 
etnografisk studie där den huvudsakliga metoden var deltagande observationer. 
Hill arbetade som volontär på ett härbärge drivet av katolska nunnor under ett år 
och intervjuade 15 barn där. Även fältnoteringar och fotografering användes som 
metoder.  

11 Child Poverty from a Child´s Perspective  
Van der Hoek, Tamara (2001, Holland) 

Temat för studien var barns egen subjektiva perspektiv på att leva med knapp 
ekonomi. Intervjuer utfördes med barn och föräldrar i 50 familjer med olika 
etnisk bakgrund i små och stora städer i Holland.  Ekonomisk utsatthet 
definierades som en inkomst nära eller lika med försörjningsstöd. Barnens ålder 
var 6-16 år. Frågor som ställdes var, vilka påfrestande erfarenheter följer med 
knapp ekonomi för barn? Konfronteras alla barn i studien med denna erfarenhet? 
De som gör det, vilka coping strategier använder de sig av? Vilka medlande 
faktorer påverkar erfarenheter och upplevelser? 

12 Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt? 
Sandbaek, Mona (2004, Norge) 

I studien har barn och föräldrar i familjer med låg respektive icke låg inkomst 
intervjuats. Sammanlagt har 1 937 föräldrar och 779 av deras barn (10-12 år) 
blivit intervjuade. Av dessa kommer drygt 1 600 familjer från familjer med låg 
inkomst och drygt 300 från familjer med icke låg inkomst. Låg inkomst definieras 
som 60 % av median inkomsten. Den centrala frågan är om barns vardag i 
familjer med knapp ekonomi skiljer sig från övriga barns vardag. Områden som 
studerats är: vardagen i skolan, fritidsmönster, barnens ekonomiska resurser och 
hälsa. Rapporten är den första i ett projekt som ska pågå under tio år med 
datainsamling vart tredje år. 
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13 ”Jag prover å få det til å bli borte av seg selv”  
Tvetene Gustavson, Karin (2001 Norge, D-uppsats).  

Intervjuer med fem barn 10-16 år, varav majoriteten intervjuades en eller två 
gånger, om deras upplevelser av att leva med knapp ekonomi. Barnens föräldrar 
levde på försörjningsstöd och samtliga kontakter gick via socialtjänsten. Frågorna 
kretsade kring: anskaffandet av pengar, pengar som konflikt, skola, fritid, 
intressen, vänner, lov, politik, kläder och att jämföra sig med andra.  

14 Barn och den ekonomiska krisen (Lapset ja Lama).  
Salmi, Minna, Huttunen, Jouko och Yli-Pietilä, Päivi (1996, Finland).  
Syftet med studien var att ur tre olika synvinklar studera hur den ekonomiska 
krisen under 1990-talet påverkat barns liv. Fokus var både barn i allmänhet och 
barn i familjer där mint en förälder var arbetslös. Metoden som användes var 
enkäter till 335 tioåriga skolelever, enkäter till barnens föräldrar (n=303) och till 
föräldrar till femåriga barn (n=250) samt intervjuer med kommunanställda som 
arbetar med barn. Sammanlagt ingår 553 familjer och 65 intervjuer från fem olika 
bostadsområden i studien.  

15 Mamma Pappa Utan Jobb  
Näsman, Elisabeth och von Gerber, Christina (1996 Sverige).  

Syftet med studien var att undersöka arbetslöshetens betydelse för barnen. Vilka 
konsekvenser det får socialt, psykiskt och materiellt. Resultatet bygger på 
intervjuer med familjer samt olika grupper av barn. Enkätsvar från lärare, 
personal på daghem och barn i skolan i två kommuner, en storstad och en 
industristad ingår också i analysen. Kontakter med familjerna togs via fackliga 
organisationer och arbetsförmedlingen. Intervjumaterialet med familjerna 
omfattar totalt 169 personer varav 81 barn i åldrarna 3-13 år.  På sju daghem och 
förskolor genomfördes 32 intervjuer med 93 barn och i skolor hade man träffar 
med barn från 13 klasser i år 5 och 6. Enkätmaterialet omfattar 623 barn och 
gruppsamtalen 140 barn i 14 samtal. Frågorna kretsade kring bostad och 
familjestruktur, sysselsättning, föreställningar om arbetslöshet, föreställningar om 
barns handlingsutrymme, syn på framtiden, globalt förhållningssätt och sociala 
relationer och socialt stöd i skolan och i klassen. Frågorna ställdes allmänt och 
inte specifikt om egna upplevelser.  
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16 ”Dåligt ställt” Barns röster om ekonomisk utsatthet.  
Lytsy, Anna (2004, Sverige)  

Har intervjuat 10 barn i enskilda och par intervjuer samt 4 barn i grupp om hur 
det är att leva med knapp ekonomi. Studien är en beskrivande studie om barns 
egna upplevelser och erfarenheter. 
 
17 Resurser och levnadsförhållanden bland ekonomiskt utsatta 10-18  
åringar: Analys av Barn-LNU och Barn-ULF. 
Jonsson, Jan O. och Östberg, Viveca i Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn 
(2004, Sverige) 

Syftet med studien var att utröna i vilken utsträckning barn i familjer med knapp 
ekonomi har mer egna problem och en lägre levnadsstandard än andra barn. 
Resultatet bygger på en analys av Barn – LNU, där 1 304 barn 10-18 år gamla år 
2000 intervjuades om sina levnadsförhållanden, och Barn – ULF där 1 439 barn 
år 2001 och 1 402 barn år 2002 intervjuades om sina levnadsförhållanden. 
Frågorna rör boende och trygghet, deltagande i socialt liv och fritidsaktiviteter, 
egna ekonomiska resurser, skolsituationen, psykiskt välbefinnande samt 
psykosomatisk hälsa. Samma formulär användes i samtliga studier och frågorna 
hade en ”objektiv” karaktär. Det var inte attityder eller subjektiva värderingar 
som efterfrågades utan faktiska omständigheter och reellt beteende. 
Intervjumetoden var en ”hörenkät”. Barnen fick frågorna på ett band och fyllde i 
svaren i ett svarsformulär. Ekonomisk utsatthet definieras här som 60 % av 
medianinkomsten, och de barn vars föräldrar har en inkomstkälla under 
definitionen finns med i analysen. Det är ungefär sex procent av barnen i Barn  - 
LNU och Barn – ULF.  
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Stadsdelsbilaga   Bilaga 3 
 
Andel barn 0 – 17 år i hushåll med varken låg inkomststandard eller socialbidrag 
per stadsdel i de landets tre storstäder år 1991, 1997, 2000 och 2001. I procent av 
samtliga barn (Salonen 2003). 
 
Stadsdel                                     1991                  1997                  2000         2001 
Stockholm            79,0 71,2 78,0 80,3 
Kista                                        71,4 51,7 59,6 64,7 
Rinkeby               47,9 19,3 31,0 38,7 
Spånga-Tensta         66,5 51,2 57,7 61,8 
Hässelby-Vällingby    87,5 81,6 85,6 86,9 
Bromma                90,1 87,8 92,3 92,6 
Kungsholmen           80,4 80,3 87,6 88,9 
Norrmalm              79,0 79,5 87,2 88,1 
Östermalm             83,2 81,0 86,9 87,6 
Maria-Gamla stan      80,3 78,2 86,5 87,6 
Katarina-Sofia        80,9 78,2 88,0 89,4 
Enskede-Årsta         81,1 74,9 80,9 84,3 
Skarpnäck             75,8 71,5 79,4 81,3 
Farsta                                       79,6 70,8 78,6 80,9 
Vantör                  75,3 62,8 69,8 71,9 
Älvsjö                88,4 83,8 88,6 90,3 
Liljeholmen          78,6 71,9 78,8 81,8 
Hägersten            83,8 79,8 86,5 87,4 
Skärholmen           77,1 54,3 62,7 68,0 
Göteborg             79,6 67,8 74,3 76,7 
Gunnared             68,3 46,0 49,7 50,6 
Lärjedalen           66,0 38,3 44,1 48,5 
Kortedala            77,1 61,6 71,6 75,7 
Bergsjön             58,6 28,0 32,1 36,2 
Härlanda             85,2 79,9 86,3 88,4 
Örgryte              84,2 81,4 88,3 89,4 
Centrum              81,5 75,6 83,4 84,3 
Linnestaden          80,2 75,3 82,1 84,4 
Majorna              76,4 70,4 79,4 82,9 
Högsbo               80,5 66,1 76,9 78,7 
Älvsborg             93,3 92,1 94,9 95,4 
Frölunda             69,0 54,5 62,0 62,3 
Askim                93,5 87,4 92,4 93,5 
Tynnerad             84,7 75,0 78,2 79,8 
Styrsö                                      89,1 83,9 86,9 90,5 
Torslanda            92,8 89,6 94,9 95,6 
Biskopsgården        68,2 45,9 54,8 60,0 
Lundby               75,2 64,7 76,1 79,3 
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Tuve-Säve            88,5 77,1 83,3 87,4 
Backa                82,9 70,5 76,2 78,8 
Kärra-Rödbo          92,1 82,8 90,4 91,3 
Malmö                74,7 60,7 64,6 66,8 
Centrum              70,6 61,4 68,3 72,3 
Södra innerstan      54,0 32,8 36,9 39,9 
Västra innerstan     84,7 82,3 87,2 88,4 
Limham-Brunkeflo     93,1 89,1 93,6 93,5 
Hyllie                                      70,2 55,7 63,4 67,0 
Fosie                                       74,1 56,6 59,1 62,3 
Oxie                                        87,5 79,3 83,3 84,4 
Rosengård            47,7 19,8 22,8 26,1 
Husie                91,5 88,3 91,6 91,1 
Kirsberg             83,3 73,8 76,4 77,6 
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Bilaga 4 

Etiska principer enligt Humanistisk samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (antagna 1990) 

Informationskravet 

Forskaren ska innan deltagarna gett sitt samtycke informera om undersökningens 
syfte samt om deltagarnas uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 
deltagandet. De medverkande ska också informeras om att deltagandet är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Forskningsrådets principer).  

I alla stadier i forskningen där barn är delaktiga måste hänsyn tas till ålder, 
generella kognitiva förmåga, emotionella status och barnets specifika kunskaper 
(Lindsay 2000). Han påpekar att det vid forskning med barn är nödvändigt att 
försäkra sig om att barnet fullt ut förstår forskningens innebörd både på kort- 
och lång sikt innan han/hon ger sitt samtycke. I undersökningen i Malmö har 
vuxna och barn i olika åldrar deltagit. Detta har ställt krav på relevant information 
anpassat till barnens förutsättningar att fullt förstå och ta till sig informationen. 
Informationen har efter bästa förmåga anpassats till barnen. I samtliga fall har 
barnen, innan jag mött dem, blivit muntligt informerade om undersökningen och 
att deltagande är frivilligt av föräldrar, lärare eller annan vuxen person. Samtliga 
medverkande vuxna har av mig blivit informerade antingen via brev och/eller 
muntlig information.  

Vid forskning med barn är föräldrars samtycke ett måste. Föräldrarna eller 
annan vårdnadshavare är ansvariga för barnen, och därför måste 
informationsprincipen också följas när det gäller föräldrarna/annan 
vårdnadshavare. Föräldrarna till samtliga medverkande barn har informerats 
antingen muntligt av mig eller per brev.  

Samtyckeskrav 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Detta innebär att samtycke ska hämtas. Medverkan kan när som helst avbrytas 
och deltagarna får inte utsättas för påtryckningar eller påverkan i sitt beslut att 
medverka eller avbryta. Beroendeförhållanden bör därför inte finnas mellan 
forskaren och deltagare (Forskningsrådets principer). 

Denna princip hänger ihop med principen om informationskrav. För att 
samtycke ska kunna ges måste det vara tydligt vad samtycke ges för. Barn är dock 
sällan fria att helt själva bestämma om de ska delta eller inte i ett 
forskningsprojekt. Både barn och föräldrar måste ge sitt samtycke. Föräldrar och 
andra vuxna har legala rättigheter och ansvar för att säkra barnens välfärd. För att 
nå barn har kontakter först tagits med vuxna. Men även om barnen och andra 
vuxna, än föräldrarna, gett sitt samtycke till barnens medverkan så har jag varit 
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noga med att också få samtycke från föräldrarna. Samtliga medverkande har 
godkänt medverkan, antingen skriftligt eller muntligt. 

Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska ges största möjliga 
konfidentialitet, och personuppgifter ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. 
Ingen obehörig person ska kunna komma åt personuppgifter, dessa får heller inte 
lämnas ut och avrapportering ska ske i former som omöjliggör identifiering av 
enskilda (Forskningsrådets principer). 

De uppgifter som kommit fram i mötena med vuxna och barn är 
konfidentiella, och avrapportering sker endast i former som omöjliggör 
identifiering. Samtliga medverkande har blivit informerade om detta muntligt eller 
skriftligt. 

Nyttjandekravet 
Insamlad information om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. Detta innebär att uppgifter inte får användas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifter får heller inte 
används för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde, utom efter 
särskilt medgivande av den berörda (Forskningsrådets principer).  

Uppgifterna är ämnade att redovisas i en rapport där enskilda personer inte 
kan identifieras. Uppgifter om enskilda personer kommer inte att delges andra 
ändamål än forskning. Uppgifterna kommer inte att användas för beslut eller 
åtgärder som direkt påverkar den enskilde utan särskilt medgivande av den 
berörda personen.  

Rekommendationer 
Utöver ovanstående principer utfärdar forskningsrådet rekommendationer. Bland 
annat är de medverkande berättigade att få veta hur deras uppgifter använts, och 
vilka slutsatser man kommit fram. Forskaren bör fråga deltagare och andra 
berörda om de vill veta var forskningsresultatet ska publiceras och om de vill få 
en rapport eller sammanfattning av undersökningen (Forskningsrådets principer).  

McAuley och Brattman (2002) frågade i en studie med barn om deras syn på 
feedback. Vikten av att få feedback var utan tvivel av betydelse för barnen. 
McAuley et al menar att om man som forskare misslyckas med att ge feedback är 
det troligt att barn tolkar det som att de varit involverade i en ”onödig” övning. 
Barnen i deras  studie gav själva förslag på hur de skulle vilja ha feedback. Brev, 
muntlig information och e-mail identifierades som acceptabla medel för feedback. 
Inom studien har alla medverkande tillfrågats om de vill ha ett exempel av 
rapporten. Samtliga har tackat ja, därför kommer rapporten skickas till dem.  
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Forskaren i mötet med barn  
Till sist bör något om forskarens roll i kontakten med barn nämnas. Vuxna har en 
naturlig auktoritet i förhållande till barn, som kan vara svårt att bryta i forskning 
med barn. Detta faktum ställer krav på noga reflektioner kring förhållningssätt 
vid varje möte med enskilda barn och barngrupper. Samma regler gäller självklart 
i mötet med vuxna, men det är extra viktigt att ha självkännedom och kunskap 
om vad som driver en själv i forskningen i mötet med barn. Rasmusson (1998) 
påpekar vikten av att forskaren är medveten om sitt förhållande till sin egen 
barndom i intervjuer med barn. Övreeide (2002) varnar för att vi genom vår 
auktoritet som vuxen i samtalet med barn kan överföra egna erfarenheter och 
upplevelser från vår egen barndom, och vår förförståelse. Det har därför i mötet 
med barnen varit viktigt att reflektera kring om den information jag uppfattat är 
inlevelse till barnet eller om de är självgenererade utifrån egna reaktioner på 
barnets situation.  

I studien McAuleys och Brattmans (2002) studie fick barnen också beskriva 
hur en bra intervjuare skulle vara. De beskrev en person som var respektfull, god 
lyssnare, vänlig, informell, förtroendeingivande, lekfull, icke dömande, kompetent 
i sin roll och äldre än barnen själva. Som forskare är man i möten beroende av att 
skapa förtroende och goda relationer. Det gäller också att kunna upprätthålla 
förtroendet. De kriterier som barnen i studien gav uttryck för handlar just om 
dessa aspekter. Inom undersökningen har ambitionen varit att försöka uppträda 
på ett sådant sätt som barnen i McAuleys och Brattmans (2002) studie önskade. 
Det är dock så gott som omöjligt att hålla en jämn profil vid alla möte. Dagsform, 
hur många intervjuer man gjort, erfarenhet och andra förutsättningar har inverkat 
på hur väl intervjuerna genomförts.  
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Bilaga 5 
Genomgång av kontaktvägar 

Via privatpersoner 
- Parintervju med mödrar och gruppintervju med barn. 
- Enskild intervju med ungdom. 
- Enskild intervju med ansvarig för fritidsverksamhet. 

 
Via Majblomman 

- Enskild intervju med mamma och parintervju med barn. 
- Parintervju med barnfamilj. 

 
Via brev till lärare år 5 

- Kontakt med fem lärare och klasser, år 5. Enskilda intervjuer med fyra av 
lärarna. Barn i fyra av klasserna har skrivit skriftliga berättelser. 

 
Via Kvarterslyftet 

- Enskild intervju med idrottsledare för Malmö boxningsklubb och gruppintervju 
med barn. 

- Gruppintervju med vuxna respektive barn på Irakiska kulturföreningen. 
 

Via församlingar inom Svenska kyrkan 
- Enskild intervju med en diakonissa och en ungdomsledare samt en 

gruppintervju med två diakonissor vid tre församlingar. 
- Fem mellanstadiebarn i skapande verkstad har tecknat.  
- Intervjuer med mamma och barn. 
- Gruppintervju med barn. 

 
Via kulturverksamhet 

- Enskild intervju med kulturpedagog. 
 
Via Barnhälsovården 

- Brev utlagda på en BVC central. 
- Gruppintervju med personal på familjecentral. 

 
Övrigt 

- Via forskare kontakter med en ideell fritidsverksamhet. Enskild intervju med 
ansvarig. 

- Kontakt med en socialförvaltning. Ledde inte till kontakter.  
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Bilaga 6 
Frågeteman -  Barn  
Namn, ålder, kön, etnicitet, boende, föräldrars försörjning 

Vad viktigt för att barn ska ha det bra? 

Vad är minimistandard för att vara ”med”? 

Är pengar viktigt? Varför? 

Vad använder du/ni pengar till? 

Gör det skillnad om föräldrar har mycket eller lite pengar? Hur? 

Vad händer om föräldrarna har lite pengar?  Påverkar det barnen? 

Påverkar det  
- Vad man som barn kan göra? Hur? 
- Vad man gör med familjen? Hur? 
- Umgänget med vänner? Hur? 
- Umgänget i familjen? Hur? 
- Hur det är i skolan? Hur?(skolkamrater, utflykter, skolresor,  hunger) 
- Tillgång till det allra nödvändigaste (mat, kläder, möbler etc.)?Hur? 
- Vilka saker och kläder man har? 
- Boendet? Hur? 
- Hälsa? Hur? 

Hur skulle för lite pengar få en att känna? 

Påverkar det hur man tänker om framtiden om föräldrarna har lite pengar? Hur? 

Finns det någonting bra med att ha för lite pengar? Vad? 

Om du/ni fick mycket pengar, skulle det förändra någonting i ditt/ert liv? 

Vad betyder det att få/kunna ”vara med”? Är det viktigt att ”vara med”? Varför?  

Om föräldrarna har lite pengar, påverkas ens chanser att ”vara med”? Hur? 

Hur kan man göra det bättre för barn som lever i familjer med lite pengar? 
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    Bilaga 7 

Frågeteman – Vuxna 
 
Namn, ålder, kön, etnicitet, försörjning, boende 

Vuxnas upplevelser 
Vad viktigt för barn för att de ska ha det bra? 

Gör det skillnad för barnen om en familj har mycket eller lite pengar? Hur? 

Vilka sammanhang är viktiga för barn? (t.ex.. vänner, sociala aktiviteter, skola). 

Om familjen har lite pengar, hur påverkar det barnen?  

Påverkar det  
- Vad man som barn kan göra? Hur? 
- Vad man kan göra med familjen? Hur? 
- Umgänget med vänner? Hur? 
- Umgänget i familjen? Hur? 
- Hur det är i skolan? Hur? 
- Tillgången till det allra nödvändigaste (mat, kläder, möbler etc.) 
- Vilka saker och kläder man har? Hur? 
- Boendet? Hur? 
- Hälsa? 

Finns det något som är bra för barn med att leva i en familj som har lite pengar? 

Är pengar viktigt för att barnen ska kunna ”vara med”? På vilket sätt? 

Barnens upplevelser 
Tror du/ni att barn som lever i familjer med lite pengar upplever att familjens 

ekonomiska situation påverkar deras vardagsliv? Hur?  

Om föräldrarna har lite pengar, tror du/ni att det påverkar hur barnen tänker om 

framtiden? Hur? 

Om en familj med knapp ekonomi fick mer pengar att röra sig med, tror du/ni 

det skulle det påverka barnens liv? Hur? 

Åtgärder 
Hur kan man göra det bättre för barn som lever i familjer med lite pengar? 
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   Bilaga 8 

 

Förfrågan om ditt barns deltagande i forskningsprojekt 
Vi är två forskare från Växjö universitet som är intresserade av att komma i 
kontakt med dig och din klass. Vi arbetar just nu med en studie i Malmö stad om 
barns ekonomiska utsatthet. Ett av syftena är att få kunskaper om barns och 
vuxnas åsikter och erfarenheter av hur det kan vara att som barn leva i en 
ekonomiskt utsatt familj. Vi är också intresserade av att få kunskap allmänt om 
barns åsikter och tankar kring vad som är en bra barndom och hur pengar 
påverkar möjligheten till att ha en bra barndom. 
 

Studien innefattar barn i åldrarna 10-12 år och vi vänder oss till dig för att vi gärna 
skulle vilja ta del av skriftliga berättelser från barnen i din klass om vad som 
behövs för att man som barn ska ha det bra, och om/hur lite pengar påverkar 
möjligheterna till detta. Om du som lärare i ditt arbete kommer i kontakt med 
barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är vi också intresserade av att få ta del 
av dina erfarenheter och åsikter. Vi är intresserade av att studera om barns 
berättelser skiljer sig beroende på var de bor och vänder oss därför till klasslärare 
år 5 inom samtliga Malmös grundskolor. Studien pågår under tiden 2003-06-01 - 
2004-05-31 vilket innebär att elevernas skrivande skulle bli aktuellt under vintern 
2004. 
 

Förhoppningsvis har detta brev väckt din nyfikenhet och lust att fråga barnen i 
din klass om de vill delta. Vi kommer gärna till dig för att informera mer och 
diskutera formerna för tillvägagångssättet. Om du vill medverka med din klass 
eller har frågor, kontakta Anne Harju, email: anne.harju@ivosa.vxu.se, tfn 046-39 
64 48 eller 0737639062. 
 

Med vänliga hälsningar 

 

Anne Harju    Tapio Salonen 
Doktorand i Socialt arbete   Professor i Socialt arbete 
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    Bilaga 9 

  
 

Varför många sagt nej till barnens medverkan i studie? 
För ett tag sedan fick du via ditt barns klasslärare en fråga om ditt barn kunde delta i en 
studie som jag och Tapio Salonen arbetar med i Malmö. Vi frågade om ditt barn kunde få 
delta genom att skriva en skiftlig berättelse. Ämnet var: vad är viktigt för att barn ska ha 
det bra, och hur kan lite pengar påverka barn. Det var många föräldrar och barn i klassen 
som svarade nej på vår förfrågan, även ni svarade nej. Det är också många föräldrar och 
barn i andra klasser som svarat nej på vår förfrågan. Vi är väldigt intresserade av att 
försöka förstå vad det kan bero på, och därför vänder vi oss nu till dig som förälder. Det 
är bara du som vet varför ditt barn inte deltog. Vi kan bara gissa vad det beror på, och för 
att slippa gissa ber vi er att fylla i talongen nedan, och skicka den i det medskickade 
frankerade kuvertet. Kuvertet är adresserat till mig, och ert svar kommer därför direkt till 
mig. Deltagandet är anonymt, vilket betyder att varken jag eller någon annan vet vem som 
har svarat vad. Vi skickar detta brev till föräldrar i alla klasser där majoriteten av eleverna 
valde att inte delta i studien. Vår förhoppning är att vi genom alla era svar, kan få svar på 
varför så många avböjde barnens medverkan.   
 
Med vänliga hälsningar och förhoppningar om att få många svar, 
 
Anne Harju 
Doktorand vid Växjö universitet 
Eftersom vi inte vet om det var föräldrarna och/eller barnet som inte ville delta så finns 
här nedan flera alternativ att välja på. Välj det som passar bäst och skicka gärna svaret så 
snart som möjligt i medskickat frankerat kuvert. 
 

Barnet ville inte skriva en berättelse på grund av att: 

Han/hon tycker inte om att skriva. 

Han/hon förstod inte meningen med studien. 

Ämnet är känsligt. Han/hon ville inte skriva om just det ämnet. 

Jag/vi ville inte att vårt barn skulle skriva en berättelse på grund av att: 

Jag/vi förstod inte meningen med studien. 

Ämnet är känsligt, och jag/vi vill inte utsätta vårt barn för att behöva 
skriva om det. 

Jag/vi vill inte att vårt barn deltar i en studie. 

Annat ___________________________________________
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English summary 

This report focuses on child poverty from child’s perspective. The results spring 
from a study in the city of Malmö (Sweden) that had two overall aims. The first 
was an overview of national and international literature where children in poor 
families have been interviewed. The main questions were: What differences and 
similarities are there in the children’s stories? How can the international studies 
be related to Swedish circumstances? What proposals are there for future studies? 
The second aim was to explore suitable ways and methods of reaching and 
meeting with children in poor families. The main questions were: What ways of 
contact are suitable for reaching the children? What methods are suitable to use? 
What kind of information does each method give? 

There has been very little research done in Sweden on children’s 
understanding and experiences of poverty, and that is the point of departure for 
this report. The first step to such studies is to investigate earlier studies and to 
explore how to actually reach and meet the children. The present report includes 
two parts. Each aim is addressed in each part. 

Part 1. The literature overview 

Totally seventeen studies from Ireland, England, Canada, USA, Holland, Norway, 
Finland and Sweden are included in the overview. All of them have focused 
children’s understanding or own experiences of poverty. Different definitions of 
poverty and methods have been used. The main method used in the majority of 
the studies has however been interviews. 

The results indicate that children, irrespective of nationality, experience similar 
consequences of living in poverty. The economic situation leads, more or less, to 
social and material deprivation and a consciousness of the situation. The main 
effect seems to be that low income affects the children’s possibilities to live a 
socially active life. The possibility to visit the cinema with friends, to go to leisure 
activities or on vacation and to join school activities is reduced. It is what the 
children cannot do that affects them the most, but they also describe how not 
being able to have the same things as others leads to frustration and a feeling of 
exclusion. Many of the children express that the pressure to have the “right” 
clothes and things is strong and that there is a fear of being bullied if one doesn´t 
have that. The parents and the children themselves therefore try to “keep up” as 
much as they can, but this is done with a lot of effort. 

The results also indicate that children, irrespective of nationality, experience 
the situation differently depending on factors such as family relations, coping 
strategies, age, dwelling and social network. For example the older children 
expressed more concern about the families’ economic situation than the younger 
once. The parents’ way of coping also affected the children´s experience. Positive 
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family relations protected the children more, than negative ones. The children 
also used different strategies to cope with the situation: actively and passively. 
The active strategy was to try to solve the problem, for example by buying things 
with their own money, earning their own money or stealing. The passive strategy 
was self-control and to distance oneself from the problem and avoid situations 
where their economy can be a problem. 

It also seems that structural differences between countries influence the 
children’s experiences. Differences in welfare systems and social politics can 
make it difficult to make comparisons but the results indicate that the pressure on 
parents to pay for school activities and expensive leisure activities is higher in for 
example England than in Sweden. England also has a system of selective free 
school lunch; in Sweden school lunches are free for all pupils. This structural 
difference seems to make a difference in the children’s experiences. The children 
in the English studies express a more clear feeling of exclusion, compared to the 
children in the Swedish studies. 

Part 2. Contact ways and methods 

The second aim of the study was to explore suitable ways and methods of 
reaching and meeting with children in poor families. 28 children and 29 adults 
have been interviewed. 51 children, 11-12 years old, have written stories and five 
children, 9-11 years old, have drawn pictures. The main questions asked to the 
participants were: What is essential for a good childhood? How does poverty 
affect children in their every day lives? Six of the children and five of the adults 
were themselves living in poor families. Various ways of contact were also tested. 

 The results indicate that the best ways of reaching children in poor families is 
through gatekeepers who have a familiar and trusting relation to their parents. 
Parents and other adults have a protective function towards children, but they 
can also use their position to reduce children´s possibilities to express themselves. 
That is why trusting relationships, not only with the children, but also with the 
gatekeepers and parents are important. Another experience is that it is easier to 
reach professionals who work with poor families, than it is to reach poor parents 
and children. That is also why gatekeepers who the families trust are important to 
reach. 

The results also show that the use of various methods gives a complete and 
broad understanding of children´s experiences.  Each method used in the study 
contributed to this understanding. The methods used were personal-, couple- and 
group interviews, written stories and drawings. The experience from the 
interviews with children is that the interviewer must be aware of her position as 
an adult. More so in a personal interview, were the child is alone with the adult. It 
seemed to be easier for the children to talk when someone they knew was with 
them. Therefore the couple- and group interviews functioned better, especially 
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with the younger once. The power relation between the children and the 
interviewer was more balanced, compared to the personal interviews. The 
participants could also fill in for each other; which gave deep and broad 
information. However there were problems in some of the couple- and group 
interviews. When adults participated, they easily took over and when the groups 
were too big, most of the children remained silent. Only the voice of a few was 
heard. The drawings were, through their visualization of the contrast between 
rich and poor, more expressive than both stories and interviews. However the 
written stories gave broader and deeper information, because of the freedom it 
provided the children to think and write in peace. One advantage with stories and 
drawings was that it gave possibilities to reach many children at the same time. 

Each method had its advantages and disadvantages, that is why using various 
methods can help us to increase the understanding. However only meeting the 
children once, which was the case in Malmö, does not give a deep understanding 
of the complexities of poor children´s every day lives. One way to get this 
understanding would be to follow them over a longer period of time. For this 
purpose ethnographic studies could be a surmountable way. 

  The results from this report show that it is necessary to study the 
complexities of the lives of poor children. The children are not a homogeneous 
group, even if they seem to share similar experiences, and it is therefore 
important for future research to focus not only on the similarities but also on the 
differences. Indicators such as ethnicity, age, gender, coping strategies, family 
relations, duration of poverty, social networks and social politics can be the point 
of departure in such studies. 



Barn och knapp ekonomi 

 122

Författarpresentation 
Anne Harju är doktorand i socialt arbete och denna rapport är ett led i hennes 
avhandlingsarbete om barn i familjer med knapp ekonomi. 
 
Hon kan nås genom: 
   Växjö universitet 
   Anne Harju, IVOSA 
   351 95 Växjö 
 
samt e-post: anne.harju@ivosa.vxu.se 
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