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Abstract 

This thesis is centered on the economic condition and background of immigrants living in 

Sweden, with focus on Araby, Växjö. To guide us through this enormous work we formulated 

research questions, which are:  

• Why have foreigners (immigrants) a greater risk of becoming economic vulnerable?  

• How does economic vulnerability effect families with children? 

• What strategies do families adopt under hard economic conditions?  

• What strategies does the society adopt in assisting families, by economic aid, that are 

economic vulnerable?   

Our sample was from a school where we administered an open ended questionnaire to 

selected students and we also had a comprehensive interview session with ten families in the 

community so as to have a complete picture of their living condition and how they think 

people are economically vulnerable.  

We concentrated on the causes, consequences and strategies of how economic vulnerability is 

handled by immigrants in Sweden. In our analysis we found out, though our respondents’ 

answers, that the causes of economic vulnerable are background, language, priorities et cetera. 

For the consequences we have health and social network, living environment and material 

resources and finally for the strategies we have borrowing, prioritizing and working. Amongst 

the theories used are micro and macro perspectives, identity, independence, social and 

economic capital, social exclusions and norms. 

In conclusions we can say economic vulnerability varies depending on the individual 

involved, foreigners (immigrants) are more liable to this vulnerability due to the language 

difficulty, inadequate knowledge about Swedish society, and the relationship between the 

society and their own network.   
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om ekonomisk utsatthet och ekonomiska förutsättningar för människor 

med utländsk bakgrund i Sverige. Fokuset är lagt på barnfamiljer i Växjö och främst i 

stadsdelen Araby.  Våra frågeställningar är: 

• Varför löper barnfamiljer med utländsk bakgrund större risk att hamna i ekonomisk 

utsatthet?   

• Hur påverkar den ekonomiska utsattheten barnfamiljer? 

• Vilka strategier använder sig barnfamiljer med utländsk bakgrund som befinner sig i 

en ekonomisk utsatt situation av? Det vill säga ekonomisk utsatthet utifrån ett 

mikroperspektiv. 

• Vilka strategier använder sig samhället av för att hantera ekonomisk utsatthet bland 

barnfamiljer, till exempel med hjälp av ekonomiskt bistånd, det vill säga hur 

ekonomisk utsatthet kan ses utifrån ett makroperspektiv.   

För att undersöka dessa frågor har vi varit på en skola och där gett ut ett öppet frågeformulär 

till elever i femte och sjätte klass. Vidare har vi gjort en omfattande intervjuundersökning 

innehållande tio intervjuer med familjer med utländsk bakgrund om hur de tänker och 

uppfattar ekonomisk utsatthet.  

Vi har koncentrerat oss på orsaker, konsekvenser och strategier av hur människor mer 

utländsk bakgrund hanterar ekonomisk utsatthet.  Vi har tittat närmare på ekonomisk utsatthet 

utifrån både ett mikro- och ett makroperspektiv. Andra begrepp vi använt är identitet, 

självständighet, socialt- och ekonomiskt kapital, normer och social exkludering.   

I vår analys pekar vi på olika faktorer som orsakar ekonomisk utsatthet, dessa är: bakgrund, 

språk, prioriteringar och arbetsmarknadsetablering. Konsekvenserna av ekonomisk utsatthet 

är hälsa, nätverk, bostadsområde, boendeförhållanden, och materiella resurser. Slutligen de 

strategier vi har identifierat som viktiga för att hantera ekonomisk utsatthet är, låna, prioritera 

och att söka arbete.  

Våra slutsatser är att det finns varierande uppfattningar om ekonomisk utsatthet, beroende på 

individens identitet och kontext. Människor med utländsk bakgrund hamnar oftare i 

ekonomisk utsatthet på grund av språkbarriärer och därmed svårigheter att förstå det svenska 

samhället och dess normer.  
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Förord 

I denna studie har vi skrivit om ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer med utländsk 

bakgrund och vägen hit har varit rolig, inspirerande, stressig. Ibland mer av en del och ibland 

allt på samma gång. Det har varit en spännande tid att få skriva tillsammans, och våra olika 

personligheter har gjort att samarbetet har fungerat fantastiskt!  

Vi vill rikta ett stort tack till alla barn och föräldrar som hade tid och mod att ställa upp och 

berätta om hur de tror att det är att leva i en ekonomiskt utsatt situation. Ni har berikat vår 

studie med era tankar och berättelser!   

Torbjörn Hedhammer och Kidane Ghebreab, anställda på Växjö kommun, tack att ni släppte 

in oss på ert kontor och tack för alla givande diskussioner! Det har betytt mycket att få vara en 

del av er och Växjö kommun. Kidane, tack för hjälpen med att hitta våra underbara 

respondenter, vi klarade det! Det är med varm hand som vi överlämnar denna studie till Växjö 

kommun, som också är uppdragsgivare.     

Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Glenn Sjöstrand för alla idérika kommentarer. 

Tack för att du ställde upp för oss! Tack för alla diskussioner och kommentarer, Mats 

Trondman, Tapio Salonen och examinator Svante Lundberg.   

Vi vill även tacka rektorerna och lärarna på den skola som vi besökte för ett vänligt 

mottagande av underbara och duktiga elever!  

Sist med inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har ställt upp just när vi har behövt 

dem som mest och litat på oss när vi har tvivlat!  

 

Tack!  

Växjö, maj 2009 

Luljeta Jetullahu & Nina Björck  
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1. Uppdraget/Direktivet 

Vi fick ett uppdrag av Torbjörn Hedhammer, integrationsutredare på Växjö kommun i 

februari 2009 att göra en studie om hur barnfamiljer med utländsk bakgrund ser på ekonomisk 

utsatthet i Växjö kommun.  

Kommunens önskemål var att få ett underlag för ett fortsatt arbete med ekonomiskt utsatta 

barn. Vi var fria att välja vad vi skulle fokusera på inom ämnet ekonomisk utsatthet när det 

gällde metod, teori och tidigare forskning.  

Idén till uppdraget väcktes av Torbjörn Hedhammer efter att han hade läst i Rädda barnens 

årsrapport om barnfattigdom, att den ökar i Sverige och att utländska barn är en grupp som är 

överrepresenterade av de barn som är ekonomiskt utsatta. Hans önskemål var att titta på 

ekonomisk utsatthet på en lokal nivå och se hur barnfamiljer uppfattar och upplever 

ekonomisk utsatthet. Eftersom många som bor i kommunen är av utländsk bakgrund, är det 

bra att veta hur de ser på ekonomisk utsatthet. Detta för att på bästa sätt komma fram till hur 

man ska hjälpa barnfamiljer med utländsk bakgrund. 

Barnfamiljer som har bott här i mer än fyra år och har genomgått introduktionsprogrammet i 

Växjö kommun har tagits i beaktande. Den andra avgränsningen är att familjerna kommer 

ifrån olika utomnordiska länder och att deras barn skall vara i skolåldern. I denna studie har vi 

uteslutit debatten om diskriminering på grund av att vi inte har något empiriskt stöd från våra 

respondenter, även om det kan vara intressant att undersöka i detta fall. När man är 

ekonomiskt utsatt och när man kommer från ett annat land kan vara två avgörande faktorer för 

att uppleva sig själv som diskriminerad, men i vår studie har våra respondenter inte framhållit 

det.  
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1.1 Växjö kommun 

Befolkningen i Växjö kommun är 81 074 (SCB), cirka 12 644 eller 15.89 procent av 

befolkningen har utländsk bakgrund 1 (Växjö kommun). Invandringen har haft en stor 

betydelse för folkökningen i Växjö (Växjös utveckling 2009:4) och den utgör halva delen av 

kommunens befolkningsökning under det senaste året.  

De flesta personer som vi har intervjuat bor i Araby, ett område som främst består av hyreshus 

och den representerade befolkningen utgör 5 500 invånare, där hälften av dem är utrikes 

födda. I denna stadsdel finns personer representerade från 102 olika nationaliteter, (Växjös 

utveckling 2009:18).   

 

1.2 Ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer med utländsk bakgrund 
�

”För tänk om man verkligen behöver något, men inte kan få det för föräldrarna 

inte har råd. Man kanske inte får nya saker, så man får begagnad istället. Man 

kanske inte får äta sig mätt varje dag.” Flicka i femte klass. 

I detta inledande citat beskriver flicka i femte klass hur hon tror att det är för barn att leva i 

ekonomisk utsatthet 2 . I denna studie vill vi förklara vad ekonomisk utsatthet bland 

barnfamiljer med utländsk bakgrund innebär. I forskningen om ekonomisk utsatthet finns det 

idag begränsad kunskap om barnfamiljer med utländsk bakgrund i Sverige och deras 

ekonomiska förutsättningar. Eftersom denna grupp löper större risk att hamna i ekonomisk 

utsatthet tänker vi gå närmare in på ämnet och, med hjälp av tre infallsvinklar, så som orsaker, 

konsekvenser och strategier förklara hur ekonomisk utsatthet upplevs bland barnfamiljer med 

utländsk bakgrund (Salonen 2008).    

229 000 barn3 levde i ekonomisk utsatthet i Sverige år 2006 (Salonen, 2008:8). Vart tredje 

barn med utländsk bakgrund4 lever under låg inkomststandard eller med ekonomiskt bistånd5.

1 Växjö kommun definierar utländsk bakgrund utifrån SCB:s definition och med det menas personer som är 
utrikes födda eller inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, Flodin (2008:4).  
2 För en definition av detta begrepp, se kapitlet om ”definition av ekonomisk utsatthet” senare i denna studie.  
3 Enligt Barnombudsmannen avses barn vara varje människa som ännu inte fyllt 18 år. I denna studie har vi valt 
att gå efter denna definition. 
4 I begreppet utländsk bakgrund inrymmes, i det här fallet, barn som har en förälder född utomlands, barn som 
har två föräldrar födda utomlands eller barn som själva är födda utomlands (Salonen, 2008:40f). 
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Det kan jämföras med att vart 13 barn i familjer med svensk bakgrund lever under samma 

förhållanden. Bland barn i Sverige som är födda utomlands lever nästan hälften i en 

ekonomiskt utsatt situation. Det är alltså fem gånger så stor risk för familjer med utländsk 

bakgrund att leva i ekonomisk utsatthet. Ju kortare tid en familj har varit i Sverige generellt, 

desto mer utsatta är de ekonomiskt. Detta kan bero på att familjen inte har etablerat sig i det 

nya landet. Salonen menar vidare att de barnfamiljer som kommit och kommer till Sverige på 

senare år blir allt mer ekonomiskt utsatta och det tar idag längre tid för dem att ta sig ut ur den 

ekonomiska utsattheten och att bli en del av och integreras i det svenska samhället (Salonen, 

2008:40f). 

Denna studie handlar om barn och föräldrar med utländsk bakgrund och deras uppfattningar 

och tankar om ekonomisk utsatthet.  

1.2.1  Bakgrund och tidigare forskning om ekonomisk utsatthet 
Salonen (2008:9) skriver i sin årliga undersökning om ekonomisk utsatthet att under 1990-

talets början och mitt drabbades Sverige av en stor minskning av lönearbete, och många blev 

av med sitt arbete. Detta påverkade i sin tur befolkningen på ett negativt sätt. Människor fick 

sämre ekonomi, vilket i sin tur ledde till ökade klyftor i samhället. Migrationsvågen av 

framförallt flyktingar från krigshärjade länder var stor och många hushåll drabbades av en 

”välfärdskris” och människors levnadsstandard, i form av boende, hälsa, ekonomi, utbildning 

et cetera försämrades. Salonen (2008:9) hävdar att de som redan hade en bra ekonomi 

fortsatte att ha det, medan de som hade låg inkomst fick sänkta inkomster. De ökade 

inkomstskillnaderna drabbade mest barnfamiljer.  

”De fattiga i Sverige under 1990-talet har inte bara blivit fler, utan också fattigare, 

såväl absolut som relativt”, Salonen (2008:9).  

Trots att Sverige, jämfört med andra länder, har en relativt låg inkomstojämlikhet, har Sverige 

under de senaste 20 åren fått ökade inkomstskillnader (Salonen, 2008:6f). För att förstå 

ekonomisk utsatthet idag bör man titta på historiska skeenden som påverkar dagens ekonomi, 

till exempel arbetslöshet.  

5 Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som är till för de personer som inte kan försörja sig själva och för att de skall 
kunna leva ett självständigt liv. Ekonomiskt bistånd syftar till att ge individer en skälig levnadsstandard (SoL 
4:1).  
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FN:s Barnkonvention vänder sig inte enbart till barn i tredje världen, utan även till barn i till 

exempel som Sverige. Enligt barnkonventionens artikel 27 har alla barn rätt till en skaplig 

levnadsstandard för att de ska kunna utvecklas fysiskt, psykiskt moraliskt, och socialt 

beroende på dess kontext, det vill säga ländernas förmåga att försörja sina medborgare 

(UNICEF). Konventionsstaterna ska hjälpa föräldrarna eller andra som har ekonomiskt ansvar 

att ge barn en skälig levnadsstandard, enligt ovanstående kriterier. Sverige har ratificerat 

denna konvention och skall därför arbeta för att uppfylla de krav som konventionen ställer på 

sina medlemsländer.  

I Salonens (2008) rapport framkommer att det är stora skillnader mellan olika kommuner i 

landet. I tabell 1 kan man avläsa hur stor andel (i procent) av barn som är ekonomiskt utsatta i 

Kronoberg. I rankingkolumnen kan man utläsa hur de olika kommunerna i Kronobergs län är 

rankade av alla kommuner i Sverige, det vill säga en ranking av andelen ekonomiskt utsatta 

barn i alla Sveriges kommuner. I den andra tabellen (tabell 2) kan man se en jämförelse 

mellan total andel barn med utländsk bakgrund och barn med svensk bakgrund som är 

ekonomiskt utsatta, enligt absoluta tal. Denna uträkning baseras på hushållets inkomster och 

utgifter (Salonen, 2008:36, 43). Av tabellen går det att utläsa en förändring i den ekonomiska 

utsattheten för barn mellan år 2005 och 2006 i Kronoberg läns alla kommuner.  

Barn som lever i ekonomisk utsatthet, Kronobergs län 

Tabell 1: Andelen fattiga barn i Kronobergs län 2005 och 2006, (Salonen 2008: 36, 43). 

�



12�

Barn med utländsk bakgrund som lever i ekonomisk utsatthet, Kronobergs län 

Tabell 2: Andel barn med utländsk bakgrund och andel fattiga med utländsk bakgrund i Kronobergs län, 
(Salonen 2008: 36, 43). 

Salonen (2008:14) skriver i Rädda barnens fattigdomsrapport att barn med utländsk bakgrund 

löper större risk att leva i fattiga hushåll än barn med svensk bakgrund. Det finns även en 

skillnad bland barn i olika åldrar. Bland yngre barn (0-6 år) är den ekonomiska utsattheten 

större jämfört med barn som går i skolan (7-17 år).  

Jorgen Hansen och Roger Wahlberg (2009:3) hävdar6 att familjer med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade, jämfört med svenska familjer i många välfärdsåtgärder och i många 

studier där man mätt fattigdom. De menar vidare att: 

 “Further, family composition is also strongly correlated with poverty––regardless 

of immigrant status––and poverty rates are higher among households with 

children. In addition, immigrant households and households with children appear 

to be more likely to remain in poverty in consecutive years, and they are also 

more likely to enter poverty in a given year.”  Hansen &Wahlberg (2009:22).   

I SOU undersökningen om Barns och ungdomars välfärd (2001:55, s 119) kommer 

författarna fram till att barn med utländskt födda föräldrar får mindre ofta veckopeng, men de 

får cirka 30 kronor mer i månaden än svenska barn. Vad detta kan bero på vet vi inte, men det 

visar ändå en skillnad i hanteringen av ekonomin mellan familjer med svensk bakgrund och 

familjer med utländsk bakgrund. 

�

6 ”Poverty and its persistence: a comparison of natives and immigrants in Sweden” 
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1.2.2 Definition av ekonomisk utsatthet 
Nedan presenteras flera definitioner av ekonomisk utsatthet och fattigdom ifrån olika 

forskare. I vår studie har vi valt att använda begreppet ekonomisk utsatthet istället för 

fattigdom, då fattigdomsbegreppet är känslomässigt laddat och de flesta människor har en 

förutfattad mening om vad detta begrepp innebär. Fattigdom och utsatthet betyder olika saker 

i olika tider och rum. Att vara fattig i Sverige är inte samma sak som att vara fattig i till 

exempel Tanzania. De aspekter som återfinns i ekonomisk utsatthet, finns också i 

fattigdomsbegreppet (Se även Harju, 2008:17f).   

Enligt Nationalencyklopedin handlar ekonomisk utsatthet om att ha en oacceptabelt låg 

levnadsstandard, jämfört med levnadsförhållandena i det samhälle man lever i. Ekonomisk 

utsatthet innebär inte bara om att inte ha tillgång till materiella saker, utan det innefattar även 

läskunnighet, sociala relationer, boende, med mera. År 1901 definierade sociologen Benjamin 

Seebohm Rowntree begreppet fattigdom i sin fattigdomsstudie i Storbritannien och fastställde 

en lägsta nivå för hyra, livsmedel med mera, för att en person skulle kunna klara av sitt 

vardagsliv.  

Att definiera ekonomisk utsatthet i Sverige är svårt och, trots att många människor inte tror 

eller vet om att det finns personer som är ekonomiskt utsatta, lever ändå många under knappa 

förhållanden. Salonen (2002) framhåller att det finns fyra olika definitioner och sätt att mäta 

en familjs ekonomiska och materiella levnadsstandard på: 

• Den första definitionen gäller personer som bor i EU och som räknas som fattiga eller 

inkomstfattiga där inkomsten är maximalt 50 eller 60 procent av landets 

medianinkomst.  

• Den andra definitionen gäller de personer som är materiellt fattiga och det mäts med 

hjälp av intervjuer och ett index formas över nödvändiga saker. De hushåll som saknar 

flera saker från det förutbestämda indexet ses som materiellt fattiga.  

• Den tredje definitionen på fattigdom är de personer som är ekonomiskt fattiga eller har 

låg inkomststandard. Denna definition baseras på hushållets inkomster och utgifter. 

• Den fjärde definitionen baseras på ekonomiskt bistånd och den ekonomiska situation 

som understiger samhällets lägsta acceptabla levnadsnivå.  

I ungdomsstyrelsens rapport om Utsatthet (2008:65) definierar Mats Trondman ekonomisk 

utsatthet som att ha problem med de löpande utgifterna för till exempel mat, hyra, räkningar 
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med mera. Ekonomisk utsatthet kan vidare vara oro för sin egen eller sin familjs ekonomi. 

Om man räknar med dessa mått är ca 10 % av befolkningen i Sverige ekonomiskt utsatta. För 

att se om en familj lever under en svår ekonomisk situation kan man titta på hur familjen 

klarar av att betala de löpande utgifterna, det vill säga hyra, mat och räkningarna. Vidare kan 

man se på hur en familj skulle klara av oväntade kostnader. Kan familjen klara av en oväntad 

utgift på 12 000 kronor, lever de inte under absolut svåra ekonomiska förhållanden (SOU 

2001:55, s 106). 

Vi har inte valt att mäta ekonomisk utsatthet på något av ovanstående sätt utan vi har istället 

tittat på olika dimensioner av hur ekonomisk utsatthet kan upplevas. Dessa dimensioner är 

bland annat boendeförhållanden, hälsa och nätverk, arbetsförhållanden et cetera. 

1.2.3 Ekonomiskt utsatt, men hur vet man det? 
Peter Townsend har utarbetat en modell för att kunna mäta och undersöka ekonomisk 

utsatthet. Halleröd (1991:65) skriver om Townsends (1979) empiriska undersökning om 

ekonomisk utsatthet i Storbritannien. De sex områden som Townsend ansåg som viktiga för 

att mäta och förstå ekonomisk utsatthet var:  

• Konsumtion, det vill säga kläder, mat, boende.  

• Arbetsförhållanden, det vill säga om människorna är arbetslösa. Här inrymmes även 
personer som har ett arbete och deras arbetsmiljö.  

• Hälsa 

• Boendemiljön och bostadsområde 

• Utbildning 

• Sociala relationer.  

För att förstå varje individs ekonomiska förhållanden och levnadsvillkor bör man fråga varje 

enskild individ eller familj om deras subjektiva upplevelser, om de sex ovanstående 

dimensionerna. Under vår forskningsprocess har alla dessa dimensioner återkommit. Även 

Salonen (2008:14) hävdar vikten av att studera olika faktorer som påverkar barns ekonomiska 

situation.  

”Motivet att specifikt studera barnens rätt till en skälig levnadsstandard hänger 

ihop med flera faktorer. Det främsta skälet är förmodligen att den ekonomiska 

dimensionen ses som central och omistlig del i vår förståelse av välfärdens 

utformning och fördelning. Som forskning visat har den ekonomiska och 



15�

materiella dimensionen starka samband med i princip alla andra dimensioner i 

hushållens välfärd, till exempel utbildningsnivå, arbetsmarknadsetablering, fysisk 

och psykisk hälsa. Det går inte att utesluta den ekonomiska dimensionen i 

analyser av befolkningens välfärdsutveckling. Däremot inte sagt att det är 

tillfyllest att enbart beskriva hushållens välfärdssituation utifrån ekonomisk 

levnadsstandard”.  

Ekonomisk utsatthet bland barn kan variera från land till land och beroende på vilket sätt man 

mäter den. Harju (2008:21), med hänvisning till UNICEF, menar att om man mäter 

ekonomisk utsatthet vid ett fattigdomsstreck på 50 procent av medianinkomst hamnar de 

nordiska länderna lägst, det vill säga den ekonomiska utsattheten är minst i dessa länder. USA 

och Storbritannien hamnar högst på listan. Mätningssättet kan säga någonting om ekonomisk 

utsatthet i de rika länderna. Metoden om medianinkomsten är inte användbar för att mäta 

ekonomisk utsatthet i en global kontext då det är så stor skillnad på medianinkomsten för 

olika länder.  

1.2.4 Absoluta och relativa mått på ekonomisk utsatthet 
I detta kapitel använder vi begreppet fattigdom för att nedanstående forskare har använt det 

och vi vill inte ändra på deras innebörd i begreppsdefinitionen. Vi vill påminna dig som läsare 

att vi menar ekonomisk utsatthet istället fattigdom.   

Det finns många sätt att se på ekonomisk utsatthet. Begreppet absolut och relativt är två olika 

alternativa tillvägagångssätt inom forskningen för att se närmare på ekonomisk utsatthet. 

Absolut ”fattigdom” innebär att en individ inte kan bevara sin hälsa, hon lever på gränsen 

mellan liv och död, menar Halleröd (1991:45). Enligt Socialstyrelsen (2001:10) mäts absolut 

”fattigdom” med hjälp av en förutbestämd nivå. Om individens resurser understiger denna 

nivå anses man ”fattig”. För att förstå relativ ”fattigdom”, till skillnad till absolut, bör man 

relatera den till andra grupper i samhället (Socialstyrelsen 2001:10). Relativ ”fattigdom” 

innebär att människor tvingas avvika från den allmänna levnadsstandarden vid en given 

tidpunkt i en individs liv och mot ens egen vilja (Harju 2008:17). Vi menar att människor inte 

kan konsumera på det sätt som de skulle önska under vissa perioder i livet på grund av 

ekonomiska begränsningar. Trondman (2008:16) kommer fram till bland annat att 

”fattigdom” inte är absolut i Sverige, utan snarare relativ. Trondman framhåller att relativ 

”fattigdom” kan handla om människors oro för sin ekonomi, och hur man ska kunna betala 

räkningarna. Oron över att ens lön är för låg är också exempel på den relativa fattigdomen. 
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Detta är någonting som inte går, i absoluta termer, att mäta från ett förutbestämt mått. I länder 

som Sverige är ekonomiska förhållanden kopplade till socialt status. Ekonomi är tätt 

sammankopplad med sociala relationer. En sämre ekonomi för med sig oro och kan skapa 

tvivel, osäkerhet och en sämre hälsa.   

Halleröd (1991:45) förklarar fattigdomsbegreppet i en historisk kontext. Han menar att 

fattigdom är när människors standard avviker negativt ifrån den allmänna livsstilen på så sätt 

att deras situation utmärks av ”nöd och elände”. Enligt Halleröd (1991:45) menas vidare att 

sättet att se på vem som är fattig är subjektivt. För att se vem som är fattig bör man göra 

observationer av deras levnadsförhållanden. Den allmänna uppfattningen i samhället om 

levnadsstandard är föränderlig, lika så är fattigdomsbegreppet. För att förstå fattigdom måste 

man se det i dess kontext och i rätt tid och rum, menar Halleröd (ibid). Fattigdom är idag på 

många sätt relativ, speciellt i en svensk kontext, eftersom de flesta i Sverige inte lever mellan 

liv och död, man har råd att köpa basala och nödvändiga varor för att upprätthålla skällig 

levnadsstandard.7

David Brady (2006:6) menar vidare att relativ fattigdom kan leda till social exkludering. 

Begreppet social exkludering eller social exklusion avser personer eller grupper som står 

utanför områden som ses som socialt inkluderade. Dessa områden kan vara sociala aktiviteter, 

utbildning, transportmöjligheter, arbetsmarknad, ekonomi och sociala relationer. Social 

exkludering bör ses som en process som kan förändras över tid i en persons liv. Det kan ha att 

göra med arbete, ekonomi och sociala relationer (Munir Dag 2006: 13).  

Ett annat problem med att mäta fattigdom i absoluta termer är att man homogeniserar den 

fattiga gruppen utan att se på de skillnader som finns inom gruppen. I denna studie har vi valt 

att använda oss av en relativ beskrivning av begreppet ekonomisk utsatthet eftersom 

ekonomisk utsatthet i absoluta termer baseras på hushållets inkomster och utgifter.  

1.2.5 ”Jag ska fråga mina föräldrar” Flicka i sjätte klass 
Jan O. Jonsson (SOU 2001:55, s 40) menar i Barns och ungdomars välfärd att barns 

levnadsnivå och villkor är ofta starkt kopplade till de vuxnas levnadsnivå. Föräldrarnas 

resurser är ofta barnens resurser. Man har gemensamma hushållsresurser som bil och boende, 

men för att kunna avgöra barns levnadsnivå ska man titta på vilka resurser som de har att 

�

7 Vi har utgått från Socialtjänstlagen (2001:453) 4:1 och 4:3, där det framgår att med skälig levnadsstandard 
skall beräknas enligt riksnormen för olika hushållstypers baskonsumtion. Gällande bland annat livsmedel, kläder 
och skor, lek och fritid et cetera. 
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tillgå.  Barnens levnadsförhållanden är vidare sammankopplade med föräldrarnas 

utbildningsnivå, arbete och integration i samhället. I internationell forskning finns det 

tendenser som visar på att de samlade hushållsinkomsterna har betydelse för ett barns 

utveckling, främst betydelse för skolgång och resultat men även för fysisk och psykisk hälsa. 

En sämre ekonomi leder ofta till konflikter i hemmet, vilket kan påverka barn negativt (SOU 

2001:55, s 104f).  

Stora delar av den tidigare forskningen om ekonomisk utsatthet bland barn visar på negativa 

konsekvenser för barnens levnadsvillkor och uppväxt (Harju, 2008:22). Ett sätt att förstå och 

lära sig mer om problemet är att samtala med barn och låta deras röst bli hörd om deras 

personliga syn på sin situation. Vuxna pratar ofta om sina bekymmer när det gäller ekonomin, 

men när det gäller barnen är det svårt att veta vad de tycker och känner. Samtidigt har de 

oftast stor kunskap om att de och deras familjer inte har en bra ekonomi, men är lojala och 

tänker på att de inte ska såra någon familjemedlem om de begär pengar. Därför lider ofta barn 

i det tysta, utan att berätta om sin ekonomiska situation (Salonen, 2008).  När en familj lever i 

ekonomisk utsatthet brukar barnen ta mycket ansvar och samverka med föräldrarna i 

ekonomiska frågor. De utvecklar egna strategier för att klara av den ekonomiska utsattheten 

menar Harju (2008:115).  

1.3 Ekonomisk utsatthet utifrån respondenternas perspektiv 

Nedan kommer en beskrivning om vad ekonomisk utsatthet är utifrån våra respondenters 

perspektiv. För att få reda på vad barnen i årskurs fem och sex tycker och tänker om 

ekonomisk utsatthet har vi delat ut en skrivuppgift där de hade möjlighet att reflektera kring 

denna fråga. Vi har gjort intervjuer med tio barnfamiljer i Växjö kommun, vid sammanlagt 

nio intervjutillfällen. Barns och föräldrarnas uppfattningar presenteras i kapitlet nedan. 

Poängen med denna beskrivning är att visa på hur ekonomisk utsatthet upplevs och hur man 

kan förstå den. Anledningen till att vi presenterar dessa reflektioner innan metod- och 

teorikapitlet är att vi vill ge läsaren en bild av vad ekonomisk utsatthet är utifrån våra 

respondenters perspektiv samt sätta igång en tankeprocess hos läsaren.   

Om en familj lever i ekonomisk utsatthet behöver inte de uppleva det själva att de gör det. 

Detta är beroende på hur familjen definierar ekonomisk utsatthet och hur de kan definiera 

detta begrepp. Flera av dem vi intervjuade och många av de barn som svarade på 

skrivuppgiften framhöll att det inte fanns någon i Sverige som är ekonomiskt utsatt. Flicka i 

femte klass menar så här:  
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”Det är inte så illa för dom har ett hus att bo i och bor inte på gatan”. 

”Jag tror inte att det finns några fattiga människor i Sverige, men i andra länder, 

till exempel Afrika, Asien.” Pojke i sjätte klass. 

Det finns också de som menar att ekonomisk utsatthet inte finns i Sverige, men oron att bli 

ekonomiskt utsatt finns där.  På frågan om hur man märks att man är ekonomiskt utsatthet 

diskuterar en mamma och pappa från södra Europa på följande sätt.  

Pappa: “På kläderna. Man sitter mycket och tänker.” 

Mamma: ”Här finns det inte fattigdom, inte vad vi har upplevt. Jag 

tänker på vårt land, finanskrisen. I Sverige finns det inte fattigdom.” 

Pappa: ”Vi är oroliga för att det ska bli värre nu i finanskrisen. Att 

det blir värre och värre.”  

Mamma: ”Att vi hamnar i fattigdom.” 

Detta visar på att ekonomisk utsatthet inte upplevs på samma sätt av alla. Sverige, i 

förhållande till många andra länder, är rikt och det kan därför upplevas som att ekonomisk 

utsatthet inte finns här. Deras ekonomiska situation jämförs oftast med den ekonomiska 

situation de levde under i hemlandet. Så här beskriver en pappa från södra Europa första tiden 

i Sverige efter flykten ifrån hemlandet:  

”Jättebra! Där hade vi inga pengar, och här fick vi möjlighet till egen ekonomi. 

Det kändes som paradis.”  

Att inte vara ekonomisk utsatt upplevs inte samma sak som att inte ha pengar, utan det kan 

vara andra faktorer som gör att man kan vara nöjd med det liv man lever. Fattigdom och 

rikedom beskrivs därför följande för att belysa hur det kan upplevas från personer som 

kommer från andra länder:  

Mamma: ”Det svåraste är språket. Rikedom är att ha ett jobb, vara självständig, ha 

en medelinkomst så att vi klarar oss, så att barnen inte tycker att de får för lite. 

Fattigdom är att man inte mår bra psykiskt.”  

Pappa: ”Rikedom för mig är att ha hälsan, bra jobb, trygghet. Fattigdom är till 

exempel att inte ha pengar, det påverkar allt sedan. Det går inte bra. Man är inte 

lycklig, känner sig stressad, tänker mycket på jobb och jobbmöjligheter. Man mår 

dåligt, blir förstörd helt enkelt.” Mamma och pappa från södra Europa. 
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Genom vår materialinsamling har vi kunnat se ett mönster om hur personerna vi har intervjuat 

ser på ekonomisk utsatthet. Samtidigt som många anser att det inte finns någon som är 

ekonomiskt utsatt, fick vi många svar där respondenterna beskrev hur det kan vara att vara 

ekonomisk utsatt. Att vara ekonomisk utsatt kan innebära stora påfrestningar för både 

föräldrar och barnen. Om hur det kan vara att leva under knappa förhållanden beskriver en 

flicka i femte klass så här:  

”Hemskt för att man inte får mycket kläder. Man kämpar för sin dag. Man kämpar 

för att få råd med pengarna och för att må bra. Man får inte tillräckligt med mat.”  

1.3.1 Upplevelser av ekonomisk utsatthet 
Med nedanstående exempel vill vi visa på att barn kan ha en god insyn i familjens 

ekonomiska förhållanden och att de tänker i ekonomiska termer. Citatet nedan kommer från 

en flicka i femte klass.   

”Man har inte råd med att köpa saker som är till för nöjets skull. Och lite pengar 

till andra saker också. Om ens förälder får 14 000 k/mån är det inte mycket som 

blir över. Om man ska dela upp det kan det se ut så här:  

14 000 kr i månaden 

Mat, 2000-3000 kr/mån 

El, 2000 kr/mån 

Vatten, 1500 kr/mån 

Till hushållet, t ex. toapapper, diskmedel, sopborste, tvättmedel m.m. 1000 

kr/mån. 

Hyra, 4 500 kr/mån 

Transport 150 kr/mån 

Kläder, max 700 kr/mån 

Skor, max 600 kr/mån 

Ca 600 kronor över och det kan man inte göra mycket för.” Flicka i femte klass. 

 

Under intervjuerna och i barnens skrivuppgift har vi ställt frågan om hur de tror att det är att 

vara ekonomisk utsatt. Samtidigt har vi bett de att ge några exempel på när de har sett att 

någon inte har haft pengar.  
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”Jag tror det inte är så kul. Men beror på hur fattig man är om man är jättefattig är 

det inte kul, men om man är lite så kanske det inte heller är så kul men man får 

mat. Men kanske bara lite om man är fattig och kanske lite mer om man är lite 

fattig. Men barn tycker nog inte om att vara fattiga för de kanske inte får lika 

mycket som de som inte är fattiga och man kanske tycker att det är pinsamt att 

säga att man är fattig.” Flicka i femte klass.  

Man från södra Europa beskriver ekonomisk utsatthet på följande sätt:  

 

”Fattigdom är när folk känner sig utanför. Diskriminering, rasism, och mobbning. 

Rikedom är solidaritet, gemenskap. Det finns många konstiga tendenser i 

samhället och att solidariteten och gemenskapen försvunnit. Det är den största 

sjukdomen i samhället. Rikedom är att barnen och familjen mår bra. Pengar är inte 

viktigt om man har hälsan. Ingenting är självklart och för att kunna få ett jobb och 

tjäna pengar så är hälsan viktig. Man skall vara nöjd med de saker man har för 

rikedom kan inte köpas för pengar.” Man från södra Europa.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förklara hur barnfamiljer med utländsk bakgrund i Växjö kommun 

uppfattar ekonomisk utsatthet. Vi vill undersöka orsakerna till att barnfamiljer hamnar i en 

ekonomiskt utsatt situation, konsekvenser av ekonomisk utsatthet och strategier för att hantera 

ekonomisk utsatthet, utifrån ett mikro- och makroperspektiv.   

Med hjälp av nedanstående frågor ska vi undersöka och förklara ekonomisk utsatthet bland 

barnfamiljer med utländsk bakgrund.  

• Varför löper barnfamiljer med utländsk bakgrund större risk att hamna i ekonomisk 

utsatthet?   

• Hur påverkar den ekonomiska utsattheten barnfamiljer? 

• Vilka strategier använder sig barnfamiljer med utländsk bakgrund som befinner sig i 

en ekonomisk utsatt situation av? Det vill säga ekonomisk utsatthet utifrån ett 

mikroperspektiv. 
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• Vilka strategier använder sig samhället av för att hantera ekonomisk utsatthet bland 

barnfamiljer, till exempel med hjälp av ekonomiskt bistånd, det vill säga hur 

ekonomisk utsatthet kan ses utifrån ett makroperspektiv.    

1.5 Studiens disposition 

Metodkapitlet, är indelat i olika faser och det börjar med genomgång av tidigare forskning, för 

att sedan gå in på insamlingsfasen, bearbetningsfasen, analysfasen och slutligen en fas om 

etiska överväganden. Här beskriver vi hur vi har gått tillväga under uppsatsarbetet om 

intervjuerna och om skrivuppgiften som barn i femte- och sjätteklass gjorde.  

Kapitlet om generella teorier handlar om de teorier vi anser förklarar vår frågeställning. Här 

presenteras mikro- och makroperspektivet och hur man kan se ekonomisk utsatthet utifrån de 

olika perspektiven. Andra teoretiska begrepp som vi har använt är identitet, självständighet, 

socialt och ekonomiskt kapital, normer och social exkludering.   

Teori- och resultatkapitlet börjar vi med att förklara de begrepp och faktorer som vår teori 

bygger på. Det är vidare upplagt efter orsaker till ekonomisk utsatthet, konsekvenser av 

ekonomisk utsatthet och strategier som individer som är ekonomiskt utsatta kan använda sig 

av. Vi har valt att ha teori och resultat i samma kapitel på grund av att de hänger ihop med 

varandra och att det skall bli lättare för läsaren att förstå våra resonemang. Vidare finns ett 

kapitel om välfärdssystemet och ekonomiskt bistånd för att se hur samhället hanterar 

ekonomisk utsatthet. Sist i kapitlet finns en sammanfattning av teori- och resultatkapitlet.  

Analyskapitlet, har vi delat upp utifrån de generella teorier och mer specifika och som 

återkommer i resultatkapitlet. Utifrån dessa gör vi en analys av vårt empiriska material i 

studien. 

Under slutsatser presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till i denna studie. I detta 

kapitel ger vi förlag och rekommendationer till Växjö kommun om hur de kan arbeta vidare 

med människor med utländsk bakgrund och ekonomisk utsatthet.  
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2. Studiens metod och tillvägagångssätt  
�

Idén till vår studie väcktes i och med att vi båda var intresserade av integrationsfrågor och 

personer med utländsk bakgrund. Efter möten och samtal med Växjö kommun gav Torbjörn 

Hedhammer uppdraget om att titta på ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer med utländsk 

bakgrund i Växjö kommun. I detta kapitel beskriver och diskuterar vi hur vi har gått tillväga 

vid insamlingen av vårt empiriska material samt den problematik vi har stött under arbetets 

gång. Kapitlet är indelat efter de faser vi har arbetat efter i studien och kan beskrivas i fem 

steg som kan avläsas i modellen nedan. 

Metodens fem faser 

Figur 1. Metodens fem faser 

2.1 Hur kom vi fram till studiens frågeställning? 

Vi startade vår studie med att sätta in oss i ämnet och se vad som är forskat i detta fält. Vi 

gick ifrån att ta reda på saker om ekonomisk utsatthet i stort för att vidare koncentrera oss på 

ekonomisk utsatthet bland barn, barnfamiljer och människor med utländsk bakgrund. För att 

komma ihåg viktiga punkter under arbetsprocessen, från idé till färdig produkt, skapade vi en 

blogg (http://integrationsuppsats.blogspot.com/� som vi uppdaterade kontinuerligt. Bloggen 

skulle hjälpa oss att se helhetsbilden på arbetsprocessen och sedan komma fram till viktiga 

frågor som var relevanta och viktiga att behandla i studien. För att förstå hur ekonomisk 

utsatthet uppfattas av barn bestämde vi oss för att dela ut en skrivuppgift (se bilaga 1) på en 

grundskola i Växjö kommun. Frågorna vi ställde var generella och handlade om 

fattigdomsdefinitionen. Många av barnen hade svårt att relatera till fattigdom i en svensk 
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kontext och därför valde vi att använda begreppet ekonomisk utsatthet istället. Genom 

barnens svar fann vi mönster som visade på att det finns orsaker, konsekvenser och strategier 

av ekonomisk utsatthet. En annan relevant aspekt av barnens tankegång var att 

välfärdssystemet är uppbyggt på det sätt att familjer inte kan drabbas av ekonomisk utsatthet. 

Utifrån barnens skrivuppgift utvecklade vi vår intervjuguide. Med hjälp av dessa svar byggde 

vi vår teori, som vi sedan använder i denna studie. Det är därför vi har teori och resultat i 

samma kapitel.  

2.2 Datainsamlingen 

Parallellt med genomgången av tidigare forskning satte vi igång med att samla in vårt eget 

material i fältet. Anledningen till att vi valde att lägga upp det på detta vis var att vi hela tiden 

kom på nya frågor i och med att vi läste in oss. För att få en djupare av ekonomisk utsatthet 

(fattigdom), valde vi att dela ut en skrivuppgift på en grundskola i Växjö kommun. 

Anledningen till att vi vände oss till barn var att vi ville få reda på hur ekonomisk utsatthet 

definieras utifrån deras perspektiv. Skrivuppgiften var ett sätt att komma närmare fältet och få 

en djupare uppfattning om vad barn själva anser om ekonomisk utsatthet i Sverige.  

Utöver barnens skrivuppgift gjorde vi även intervjuer med barnfamiljer från olika världsdelar. 

Skrivuppgiften och intervjuerna har varit skilda från varandra, och det är inte samma personer 

som har svarat på i skrivuppgiften som har varit respondenter i intervjuerna.  

2.2.1 Barnens skrivuppgift 
För att få veta om det var möjligt att göra denna skrivuppgift� med barnen kontaktade vi 

rektorn på skolan och bokade ett möte där vi lade fram vår idé och visade den skrivuppgift 

barnen skulle få göra. Rektorn var positiv till vår studie och välkomnade oss på skolan för att 

dela ut skrivuppgiften. Lärarna informerades och en presentation skickades till dem med en 

beskrivning av uppsatsämnet och vi skickade även skrivuppgiften som en bilaga till lärarna. 

Eleverna fick sedan information från sina lärare om vad frågorna handlade om och när vi 

skulle komma till deras skola och varför. På detta sätt underlättade det för oss eftersom 

eleverna var informerade i förväg.  

När barnen skulle skriva i skrivuppgiften gick vi till skolan och presenterade oss för att barnen 

skulle få förtroende för oss och vår studie. Presentationen av uppsatsämnet kompletterades 

med ytterligare presentation på skrivuppgiftens försättsblad, som introducerade barnen i det 

�

8 Skrivuppgiften i sin helhet kan du läsa i bilaga 1. 
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uppgiften skulle handla om. Vid presentationen informerade vi om att skolans namn och 

framförallt elevernas namn inte kommer att synas med i studien. Detta för att skydda barnens 

identitet och för att de skulle känna sig trygga när de skrev i skrivuppgiften. Under tiden 

stannade vi i klassrummet och barnen hade möjlighet att ställa frågor till oss under tiden de 

skrev i skrivuppgiften. Vi delade ut skrivuppgiften till sammanlagt fyra klasser i årskurs fem 

och sex.    

Genom att vi ställde generella frågor hittade vi ett mönster i barnens utsagor. Barnens sätt att 

se på ekonomisk utsatthet kan skilja sig från vuxnas och därför ansåg vi att det var nödvändigt 

att få reda på barnens subjektiva upplevelser om hur de tror att människor lever under 

ekonomisk utsatthet. Under arbetets gång har vi hela tiden haft tanken att om vi hade gjort 

samma undersökning i en annan tid eller plats skulle vi få andra svar eftersom människor och 

speciellt barn förändras och påverkas av den värld som finns utanför (Eneroth 1984:61). 

I denna fas av insamlingsarbetet har barn svarat på våra frågor och det är svårt att veta var 

barnens utsagor kommer ifrån. Barn har lätt att bli påverkade av media och media kan ändra 

deras sätt att tänka när det gäller olika händelser i livet, bland annat vad som är rikt och fattigt 

i världen. Att media påverkar barn på det här sättet kan också medföra att de kan ha tänkt på 

andra länder än Sverige, men vid presentationen, för att höja validiteten har vi varit noga med 

att poängtera att det är Sverige vi ska skriva om, inte andra länder (Eneroth 1984:61f). 

2.2.2 Intervjuerna 
För att komplettera barnens skrivuppgift valde vi att göra intervjuer med barn och föräldrar 

för att få veta mer om deras subjektiva upplevelser kring hur de tror att det är att leva i 

ekonomisk utsatthet. Vi fick kontakt med familjer med utländsk bakgrund genom Kidane 

Gebreab och vidare genom våra egna kontakter. Kravet för att familjen skulle vara med i 

intervjun var att de hade barn i skolåldern och att de kommer från olika länder. Vi ville få en 

helhetsbild om hur människor från olika ursprungsländer upplever ekonomisk utsatthet i 

Sverige. Ett krav från kommunen var att familjerna skulle ha bott i Sverige i minst fyra år och 

gått igenom introduktionsprogrammet�.

Vi fick en lista bestående av 18 familjer och deras adress och telefonnummer. Kidane hade 

gjort en kort presentation och berättat syftet med vår studie. Vi ringde upp dem, presenterade 
�

9 Introduktionsprogram ges enligt Regeringen nyanlända personer för att, med hjälp av SFI (Svenska för 
invandrare) och kontakt med arbetsmarknaden, så fort som möjligt komma in i det svenska samhället och 
därmed bli självförsörjande. http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/12606 Den 24 maj 2009.  
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oss och berättade återigen om syftet med studien och om att det var frivilligt att ställa upp och 

att inga namn eller något som visar på att denna person har lämnat ett uttalande skulle synas i 

studien. Vi informerade även om att det inte är ett krav att barnen i familjen följer med under 

intervjun, men att det är bra om de är med. Innan vi bokade tid med respondenterna bokades 

en lokal för hela veckan som vi skulle göra intervjuerna. Vid kontakten med respondenterna 

och efter att de gav klartecken om att de kunde ställa upp frågade vi dem hur de ville att vi 

skulle göra, om de ville att vi skulle komma hem till dem för att göra intervjun, eller vara på 

den bokade lokalen. Det viktigaste var att föräldrarna och barnen skulle känna sig trygga 

under intervjun (Trots 1997:42). Alla familjer utom två valde att intervjuerna skulle ske i den 

bokade lokalen. 

Inför intervjutillfället förberedde vi en intervjuguide som skulle hjälpa oss att hålla samtalet 

flytande och relevant för studiens syfte och frågeställning (Bertaux, 1981:37ff). Bertaux 

menar att intervjuguiden ska anpassas allteftersom undersökningen fortgår och forskaren når 

kunskap om de underliggande sociostrukturella relationerna. Respondenterna blev även 

tillfrågade om vi kunde spela in intervjun på band eller anteckna och i alla intervjuer, förutom 

under en, tyckte respondenterna att det var bättre att anteckna än att spela in det på band.  

2.2.3 Respondenternas bakgrund 
Vi har, sammanlagt, gjort tio intervjuer vid nio intervjutillfällen med barnfamiljer med 

utländsk bakgrund. Respondenterna som har svarat på våra frågor kommer från olika länder 

från södra Europa, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika. Det finns flera familjer ifrån 

Mellanöstern, så till exempel namnet ”pappa ifrån Mellanöstern” kan alltså vara flera olika 

pappor med ursprung i mellanöstern. Vi har varit noga med att avidentifiera alla respondenter 

eftersom vi har valt att peka ut området som de bor i. I familjen med lägst antal medlemmar 

var dessa tre och i familjen med högst antal medlemmar var dessa sex.� Vid fem av 

intervjuerna pratade vi enbart med en familjemedlem, mamman eller pappan, medan i andra 

familjer pratade vi med båda föräldrarna och/eller barnen. Vid fyra av intervjutillfällena var 

barn närvarande och de pratade varierande mycket. Vi upplevde, under intervjun, att 

föräldrarna hade lättare att prata när båda satt med för att de då kunde diskutera med varandra 

och det gjorde samtalet mer flytande. I resultatet har vi använt material från alla intervjuer, 

varierande mycket. Vi har förkortat många citat då vi har tyckt att det blir repeteringar och 

informationen varit irrelevant för vårt syfte.   
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Respondenternas tid i Sverige skiljer sig från 34 till 5 år. Majoriteten av dem som vi 

intervjuade har bott i Sverige i ca 10-12 år. Alla respondenter har kommit till Sverige som 

asylsökande.  

2.2.4 Genomförandet av intervjuerna  
I början tänkte vi, av praktiska skäl, dela upp intervjuerna för att göra varannan intervju var. 

Luljeta gjorde en ”prova-på-intervju” med en familj som hon hade hittat genom sitt eget 

nätverk för att se hur våra frågor upplevdes och om familjen kunde svara på våra frågor. 

Genom resultatet av prova-på-intervjun kunde vi se vilken respons vi fick på vår intervjuguide 

och om respondenterna kunde svara på frågorna på ett, för oss, tillfredsställande sätt. Efter 

”prova- på- intervjun” bestämde vi oss för att ta bort frågor om familjens egen ekonomi, 

eftersom dessa frågor upplevdes som känsliga och samtalet flöt inte på bra. Efter ”prova- på- 

intervjun” gjorde vi första intervjun tillsammans för att se respondenternas möjlighet till att 

svara på våra frågor. Efter denna intervju bestämde vi att vi båda skulle sitta med under 

intervjun och Nina skulle anteckna, medan Luljeta ställde frågorna eftersom respondenterna 

hade lättare att identifiera sig med henne på grund av att hon har en utländsk bakgrund. Under 

intervjuerna märktes det att respondenterna förväntade sig att få prata med Luljeta, vilket 

upplevdes som naturligt från deras sida. Vårt syfte med denna fördelning av ansvar var att 

respondenterna skulle tillföra mycket kunskap till underökningen och att de skulle få tala fritt 

(Bertaux 1980:37ff). Enligt Bertaux har respondenterna mycket kunskap om sina liv och 

uppfattningar och därför är det positivt om de tar kontroll över intervjusituationen. Att få prata 

om ekonomi, och speciellt om det rör sig om ens egen ekonomi kan kännas som ett känsligt 

ämne, men vi anser att respondenterna kunde berätta fritt om vad de tycker och tänker om 

ekonomisk utsatthet.   

2.3 Bearbetning av det empiriska materialet, sammanställning 

Vi samlade in sammanlagt 63 skrivuppgifter från barnen och efter insamlingen numrerade vi 

barnens skrivuppgift och sammanställde dem som de var, för att vi vid ett senare skede 

bearbeta och forma resultatdelen i vår studie. Vi började med att sammanställa barnens 

skrivuppgift, och skrev in alla barnens svar på ett dokument i datorn. Vi gick igenom alla svar 

noga och fick flera uppslag till intervjuguiden. Vid transkriptionen rensade vid bort onödigt 

talspråk för att barnens text skulle bli läsbart. Bourdieu (1999:621ff) menar att det är viktigt 

att vid presentationen av respondenternas utsagor, eller i vårt fall barnens skrivuppgift, göra 

dem läsbara. Det innebär att eliminera onödigt talspråk, men inte ändra strukturen och 

betydelsen i det som sägs eller skrivs.    
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Efter varje intervju hade vi skrivna anteckningar och dagen efter skrev vi in intervjuerna i sin 

helhet i datorn. Detta för att vi skulle komma ihåg yttre omständigheter, rörelser, uttryck och 

sådant som inte sägs för att få en större förståelse för respondenterna och kunna sätta olika 

citat i dess sammanhang. Vi läste igenom intervjuerna i sin helhet och letade efter teman, 

upprepningar, mönster och frågor. Genom denna process fick vi en överblick över materialet 

och kunde urskilja vårt syfte och uppsatsens inriktning. Efter detta började vi skapa en teori. 

Teorin bygger på de orsaker, konsekvenser och strategier för att hantera ekonomisk utsatthet, 

som vi sedan identifierade utifrån våra respondenters svar och vidare ifrån andra teorier och 

tidigare forskning. Vi hade alltså inga teoretiska utgångspunkter under insamlingsfasen, utan 

formade teorin i slutskedet av uppsatsarbetet.�

2.4 Tolkningsfas, analys 

Vi har valt att tolka vårt resultat utifrån ett kontextualistiskt synsätt, vi framhåller att det 

sociala livet inte är konstant och att ekonomisk utsatthet måste ses i dess kontext. Om man 

inte reflekterar över den kontext vår studie är gjord i blir resultatet meningslöst. Det 

människorna i vår studie uttrycker, säger något om deras kontext och omgivning, samt deras 

sätt att tolka sin egen sociala verklighet. Vi har valt att analysera studiens resultat utifrån 

några sociologiska begrepp, dessa begrepp är bytbara men vi menar att de kan förklara 

ekonomisk utsatthet och varför människor säger som de gör och hur man kan se på ekonomisk 

utsatthet (Abbott 2004:47f). 

Under bearbetningsfasen försökte vi att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt (Ödman 

1979:36:55). Vi tolkade respondenternas utsagor och försökte se det utifrån deras 

livssituation. Genom detta förhållningssätt skapades en förståelse för individerna i 

undersökningen som vi vill föra vidare till läsaren.    

Att tolka sociologiskt handlar om att ha en viss känsla för vad man ser och hur man kan förstå 

det. Vi har under alla faser diskuterat olika saker som uppkommit och hur vi har uppfattat 

dem. Vi har inte alltid uppfattat skeenden på samma sätt, vissa uttalanden har varit 

mångtydiga och svåra att tolka, men genom olika diskussioner har vi försökt rensa bort det 

som kan ha varit vår egen förförståelse och det som inte är ren fakta. Analysfasen är 

problematisk eftersom vi vill tolka det respondenterna säger på ett sanningsenligt sätt  

(Bourdieu 1999:608). Vi har försökt att hålla distans till respondenterna på så sätt att deras 

utsagor inte skulle bli påverkade av våra resonemang (Bourdieu 1999:609).  
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2.5 Etiska överväganden 

Vi har valt att lägga en stor vikt vid etiska överväganden eftersom vi har ett ämne som kan 

uppfattas som etiskt känsligt. Ekonomi, barn och utsatthet kan vara speciellt känsliga och 

därför har vi varit noga med de forskningsetiska principerna. Det finns fyra olika 

forskningsetiska principer, nedan förklaras hur vi har tänkt och hur vi har agerat för att ta 

hänsyn till dem i vårt arbete (Vetenskapsrådet, tryckår saknas:5). 

2.5.1 Principen om informationskravet 

 Denna princip handlar om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt att 

avbryta sin medverkan under intervjun. Respondenten måste meddelas vilka villkor som råder 

för medverkande i uppsatsen och informeras om uppsatsämne och syfte. Vi har framhållit 

under alla våra intervjuer och även vid bokning av intervjuerna att medverkan är frivillig. 

Flera personer har avbrutit sin medverkan genom att de har tackat nej när vi har pratat med 

dem eller efter att de först tackat ja. Vi har även framhållit under alla intervjutillfällen att 

respondenterna inte behövde svara på frågorna om de tyckte att de var för känsliga. Vi har 

informerat om att vi skall skriva om ekonomi och hur barnfamiljer med utländsk bakgrund 

hanterar ekonomin och om vad de anser ekonomisk utsatthet är. Vi har som tidigare nämnts 

inte pekat ut någon som ekonomiskt utsatt utan bett dem berätta om sina egna åsikter om 

ekonomisk utsatthet. Det har funnits tillfällen då respondenten har börjat prata om sin egen 

situation och då har vi varit öppna med att lyssna (Vetenskapsrådet:7). 

2.5.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att vi ska få samtycke från uppgiftslämnaren/respondenten om 

det går bra att använda deras tankar och åsikter och om de kan ställa upp. Om barn under 15 

ska vara med och svara på frågor eller bistå med kunskap och erfarenhet ska samtycke 

inhämtas från föräldrarna. (Vetenskapsrådet:9). I vår studie valde vi att inte inhämta samtycke 

från föräldrarna om barnens skrivuppgift, och detta grundar sig på att: 

• Vi anser att skriva uppsats, göra en skrivuppgift är något som barn gör i skolan varje 

dag. Det skiljer sig inte ifrån det ordinarie skolarbetet.  

• Frågorna vi ställde till barnen är generella, och ingen fråga ställdes som gällde barnens 

eller familjens egen ekonomi. Vi ville åt barnens tankar kring begreppet ekonomisk 

utsatthet, inte deras tankar om sin egen ekonomi.   
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• Alla barn var anonyma, det vill säga deras namn finns inte någonstans, vi frågade om 

det var en pojke eller en flicka och vi kategoriserade dem efter årskurs, om de gick i 

femman eller sexan. Vi nämner heller inte i uppsatsen vilken skola barnen går på. 

• Skolan har godkänt insamlingen. Vi vände oss först till rektorerna på skolan som 

godkände uppgiften efter att ha sett uppgiften i hela dess utformning. Rektorerna 

vände sig sedan till lärarna som också godkände uppgiften.  

2.5.3 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som respondenterna har gett skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Alla skrivuppgifter och 

intervjusammanställningar har vi förvarat både i pappersformat och elektroniskt format 

hemma hos oss. Vi har varit noga med att ta bort allt ur uppsatsen som skulle kunna 

identifiera respondenterna. Vi nämner inte det land som respondenterna är födda i utan vi har 

gjort generella indelningar för att inte röja någon av våra respondenters identitet. Vid första 

kontakten med respondenterna informerades de att det skulle råda fullständig anonymitet. Vid 

intervjutillfällena berättade vi åter att inga namn skulle nämnas och att det inte skulle gå att 

lista vem som hade sagt vad för andra än dem själva. Vi har varit mycket noga med detta i alla 

våra kontakter med respondenter och även andra människor eftersom ämnet ekonomisk 

utsatthet kan uppfattas som känsligt av många (Vetenskapsrådet:12). 

2.5.4 Nyttjandekravet 

Uppgifterna/insamlingsmaterialet som vi har samlat in kommer endast att användas i 

uppsatssammanhang och inte i någon annan forskning. Vi har publicerat arbetsmetod och 

olika överväganden på bloggen, men vi har inte publicerat några delar av vårt empiriska 

insamlingsmaterial. Vi kommer att publicera studien på flera olika ställen elektroniskt och vi 

ser det inte som ett problem om någon kommer att använda vår studie i uppsatsskrivning så 

länge källhänvisning finns och människor kan läsa studien i dess helhet (Vetenskapsrådet:14). 
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3. Generella teorier 
Detta kapitel inleder vi med en beskrivning av makro- och mikroperspektivet, följt av 

begreppen identitet, självständighet, socialt och ekonomiskt kapital, normer och social 

exkludering. Först i detta kapitel beskriver vi de generella teorierna allmänt på grund av att 

dessa ovanstående begrepp kan appliceras på både orsaker, konsekvenser och strategier av 

ekonomisk utsatthet. I teori- och resultatkapitlet, presenteras andra teorier som förklarar vårt 

empiriska material på ett mer konkret sätt, det vill säga orsakerna, konsekvenserna och 

strategierna för sig. I analysdelen återknyter vi, med hjälp av ovanstående begrepp, resultatet 

och de mer konkreta teorierna.  

3.1 Mikro- och makroperspektiv 

Man kan se på ekonomisk utsatthet utifrån två olika perspektiv. På makronivå studeras 

samhälleliga processer i form av till exempel hur tillgången till arbete ser ut, vilka 

samhälleliga orsaker, konsekvenser och strategier barnfamiljers ekonomiska utsatthet får, och 

hur samhället hanterar dessa. På mikronivån studeras individens egna förutsättningar och 

handlingar till varför man hamnar i ekonomisk utsatthet, vilka konsekvenser ekonomisk 

utsatthet får för individen och hur individen hanterar dessa.   

Människor som föds i dagens samhälle, oavsett var på jorden, föds i ett ekonomiskt system. 

Enligt Eriksson (2001:70) handlar det ekonomiska systemet i samhället om kapitalismen, och 

marknaden som princip. Varor och tjänster produceras som i sin ordning köps och säljs. 

Arbetskraft är också något som köps på en marknad. Det ekonomiska systemet är inte 

bestående, utan något som förändras med tiden. Sociala mekanismer har en inverkan på 

människan där handlingarna skapas på en mikronivå och vi märker dem på en makronivå 

Eriksson (2001:70). Oskar Engdahl och Bengt Larsson (2006:21) framhåller att med 

mikronivå menas händelser och handlingar i en liten skala, medan med en makronivå syftar 

man på händelser i en stor skala.  

I vårt fall ser vi handlingarna i och med att människor konsumerar varor och tjänster, 

beroende på vilka ekonomiska resurser de har. På en makronivå märks det genom att 

skillnaden mellan ekonomiskt utsatta och icke-ekonomiskt utsatta ökar. Bilden av vad man 

ska konsumera och inte ska konsumera ändras på en makronivå, vilket i sin tur påverkar 

människor på en mikronivå. Samhällets normer (Korsnes 2007:221) visar individen från en 

makronivå om hur denne ska handla på en mikronivå. Individen måste hitta en balans mellan 
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samhällets krav och förväntningar anpassade till hennes egna ekonomiska förutsättningar. 

Även individens handlingar påverkar normer och strukturer i samhället. Nedanstående figur 

visar på balansspelet mellan människa och samhälle, alltså mikro- och makronivå.  

Sambandet mellan mikro- och makronivån 

Figur 2.  Makronivå och mikronivån och deras påverkan på varandra 

Zygmunt Bauman (2008:62f) diskuterar konsumtionssamhället i boken Konsumtionsliv där 

han menar att konsumtionen i samhället blir större och större. Om man inte konsumerar på 

rätt sätt kan man bli exkluderad. Konsumtionssamhället uppmuntrar människor att välja att 

konsumera. Det är det enda rätta accepterade valet, ett villkor för att människor skall betraktas 

som goda samhällsmedborgare. För familjer som lever i en ekonomiskt utsatt situation kan 

detta bli ett problem, då det finns ett tryck både inifrån och utifrån att konsumera, ett tryck 

från samhället och ifrån enskilda familjemedlemmar. Detta tryck är en orsak till att människor 

lever i och bibehåller en ekonomiskt utsatt situation. 

3.2 Identitet 

Identitet, enligt Gunnar Alsmark (1997:9f) och Klaus Helkama med fler (2004:313), rör sig 

om hemmahörande, både när det gäller grupper och enskilda individer. Människors identitet 

gör att man känner sig säker och trygg i tillvaron. En individ har olika identiteter, bland andra 

en personlig och en social. Den personliga identiteten bygger på de karaktärsdrag som en 

individ har och som skiljer henne från andra människor. Den sociala identiteten handlar om de 

egenskaper som människan har gemensamt när hon ingår i en specifik grupp. Människors 

identitetsskapande är därför viktigt i processen när människor möts. Grupper i samhället 

skapar sin identitet med hjälp av att de förhåller sig i opposition till andra grupper. En individs 

identitet är föränderlig och flera olika faktorer kan påverka den, bland annat individens 

familjesammansättning, arbete, ursprungsland et cetera.   
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3.3 Självständighet 

Begreppet självständighet handlar om att inte vara beroende av andra att inte bli externt 

kontrollerad och vara underkastad någon. Begreppet handlar vidare om individuell frihet i 

tanke och handling (Oxford English Dictionary). Individen strävar efter självständighet, 

oavsett vilken kontext de befinner sig i, det vill säga oavsett land, kön, familjesituation, 

utbildning et cetera (Bergnéhr, 2008:36, 63). Social status i västvärlden handlar om individens 

förmåga att vara egenförsörjare och klara sig själv. Samtidigt kan en individ inte vara 

självständig fullt ut eftersom det finns olika beroendeförhållanden individer emellan i ett 

samhälle.       

3.4 Socialt och ekonomiskt kapital  

I denna studie har vi valt att titta på det sociala och det ekonomiska kapitalet och hur dessa två 

olika former av kapital påverkar varandra och individen. Vi vill se orsaker, konsekvenser och 

strategier utifrån dessa begrepp (Margaretha Järvinen, 2007:266f).  

 

Socialt kapital handlar om kontakter och förbindelser, relationer och andra band människor 

emellan. Sociala kapital bygger vidare på ömsesidigt erkännande emellan dessa kontakter 

(vänner) (Bourdieu 1999:128f).  Det sociala kapitalet handlar alltså inte om personer som man 

möter på gatan, utan på personer som individen har ett varaktigt utbyte med. Ekonomiskt 

kapital handlar om materiella resurser och pengar (Järvinen, 2007:266). 

3.5 Normer 

Normer är regler och föreskrifter som berättar hur en människa skall handla/agera i olika 

situationer. Normer är inte resultatorienterade eller rationella, utan de handlar om det rådande 

paradigmet i samhället, till exempel vilken typ av kläder man skall ha. Om man bryter mot 

normen kan man bli socialt exkluderat och förlora sitt sociala anseende. Normer är oftast 

otydliga, men identifierbara för de flesta. Individer i ett samhälle vill leva efter dessa normer 

för att inte bli socialt exkluderat (Korsnes 2007:221).    

3.6 Social exkludering  

Begreppet social exkludering gäller personer eller grupper som står utanför områden som 

anses som socialt inkluderade enligt samhällets normer. Människor som är socialt 

exkluderade tillhör inte resten av grupperingarna i samhället. De ses som ”annorlunda” och de 

utesluts från vissa områden i samhället. Dessa områden kan vara sociala aktiviteter, 
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utbildning, transportmöjligheter, arbetsmarknad, ekonomi och sociala relationer. Social 

exkludering är en process som kan förändras över tid i en persons liv. Om en individ är socialt 

exkluderat från arbetsmarknaden när hon är 25 år, betyder det inte att hon kommer att förbli 

socialt exkluderat om 10 år.  Social exkludering har att göra med arbete, ekonomi och sociala 

relationer (Munir Dag, 2006: 13). Det kan finnas många anledningar till att man blir socialt 

exkluderad, det kan till exempel vara att man ser ”annorlunda ut”, kommer från ett annat land 

eller inte följer gruppens normer. Denna person eller grupp som inte följer samhällets normer 

eller på något sätt avviker från resten av samhället får tillskrivna egenskaper som gör att 

denna grupp blir socialt exkluderad. Att vara socialt exkluderad från ett område betyder det 

inte att vara socialt exkluderat från ett annat område. Man kan ha ett arbete och ett socialt 

nätverk, men inte ha rätt att rösta eller ta del av andra samhälleliga rättigheter (Goffman, 

2001:11f).   

3.7 Sammanfattning 

De ovanstående begreppen utgör en helhetsbild av vår förklaring till ekonomisk utsatthet. 

Dessa begrepp, tillsammans med de konkreta teoretiska resonemangen kommer vi att 

analysera i analyskapitlet. Vi anser att begreppen hjälper oss att bilda en förståelse kring vilka 

orsaker, konsekvenser och strategier ekonomisk utsatthet för med sig.     

�
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4. Teoretiska resonemang och resultatsammanställning 
Teorin i detta kapitel är inspirerad av det empiriska materialet och vi har valt att lägga 

samman de två kapitlen till ett för att det ska vara lättare för läsaren att följa den röda tråden 

och vårt resonemang.  

För att kunna förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer med utländsk bakgrund har vi 

tittat på orsaker till ekonomisk utsatthet, konsekvenser av ekonomisk utsatthet och strategier 

för att hantera ekonomisk utsatthet, se även Christofer Edling & Jens Rydgren (2007:15).  

I början av kapitlet beskriver och förklarar vi orsakerna, för att sedan kunna gå in på 

konsekvenser och strategier. Vi kombinerar respondenternas utsagor med de teoretiska 

resonemangen för att på bästa sätt kunna förklara orsaker, konsekvenser och strategier till 

ekonomisk utsatthet.   

4.1 Orsaker 

Det kan finnas många olika orsaker till att en individ/familj hamnar i ekonomisk utsatthet. Det 

är skillnad mellan barns och vuxnas behov när det gäller ekonomin, barnen är beroende av 

vuxna för att de ska klara av att leva ett skapligt liv. En orsak till att människor med utländsk 

bakgrund hamnar i ekonomisk utsatthet kan vara att familjen kommer till Sverige och de har 

inga språkkunskaper samt kunskap om det svenska samhället. Detta kan medföra att det tar 

längre tid för dem att hitta ett arbete och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden 

(Jonsson, SOU 2001:55, s 40). 

Barn ifrån andra länder som kommer till Sverige kan inte börja på en svensk skola direkt, utan 

att ha grundläggande språkkunskaper i svenska språket. Det är på samma sätt för vuxna 

personer. För att individen ska kunna upptäcka sin personlighet och få en större förståelse för 

sig själv och andra, är språket en viktig del i hennes liv och i förståelseprocessen. Upptäckten 

av oss själva och omgivningen är ett resultat av sociala processer. Sociala processer ingår i 

konventioner, seder och handlingar. Det är vitalt i alla våra relationer med oss själva och 

andra (Cromby och Nightingale, 1999:20, 23). Människor behöver kunna språket för att vara 

en del av det samhälle de lever i.  

Enligt Regeringskansliets SFI-utredning (www.regeringen.se) ska en individ lära sig landets 

officiella språk för att på bästa sätt kunna komma in i samhället och för att dra nytta av 

landets förmåner. Språket är viktigt för demokratin och för att fullt integrera sig på 

arbetsmarknaden. När en individ inte kan språket kan hon inte avläsa samhällets lagar och 
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regler, varken de skrivna eller oskrivna. Våra respondenter uttrycker skillnaden mellan 

personer som är födda i Sverige och personer med utländsk bakgrund. En pappa från Afrika 

menar följande:   

”Invandrare har mindre att hämta” 

En annan pappa uttrycker problematiken när det gäller språket på det här sättet:  

”Vi är handikappade, när det gäller språket, lagar och regler” Pappa från mellanöstern. 

Här syftar pappan på att individer med utländsk bakgrund inte förstår systemet lika bra som 

personer med svensk bakgrund. Han menar att svenskarna vet var de skall söka bidrag och 

vart de kan söka jobb. De som kan språket väl, förstår hur systemet fungerar. Respondenterna 

lyfter upp svårigheterna av att komma till Sverige som ny:  

”Det är speciellt svårt för invandrare, sådana som har kommit hit nyligen. De 

kanske ber om hjälp, men det blir bara missförstånd. Jag kommer ihåg att det var 

svårt när jag kom hit och inte kunde språket. Man säger en sak men de förstår inte 

vad jag menade och det blev bara missförstånd. Man kan inte uttrycka sin mening 

och svenskarna förstår inte vad man säger.”  Pappa från Afrika. 

”Ibland kommer familjerna från ett annat land, och dom kanske inte kan svenska 

och då får dom kanske inte så bra jobb. Eller inget ibland” Flicka i sjätte klass. 

Eftersom barn är beroende av sina föräldrar, påverkas barns ekonomiska situation utifrån 

föräldrarnas möjligheter att lära sig det svenska språket och vidare hitta ett arbete. Dan-Olof 

Rooth och Olof Åslund (2006:61-66, 73, 84) menar att det är många olika faktorer som gör att 

en person lär sig språket snabbare än en annan person. Faktorer som påverkar kan bland annat 

vara det land individen kommer ifrån, hur gammal hon är vid ankomsttiden, och tiden hon har 

varit i Sverige. Rooth och Åslund (2006:61f, 73, 84) har hittat ett samband mellan 

individernas språk och utbildningsnivå. Personer med utländsk bakgrund och deras förmåga 

att prata svenska har stor vikt för deras framgång på arbetsmarknaden, och att kunna det 

svenska språket ger en viktig nyckel till arbetsmarknadsetableringen. Även Hall (1997:19) 

framhåller att språket är viktigt för en individ. Att individer har språkproblem är en anledning 

till att personer med utländsk bakgrund hamnar i ekonomisk utsatthet.  
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Enligt Växjö kommuns omvärldsanalys (2009) är andelen personer med utländsk bakgrund i 

Växjö kommun som förvärvsarbetar 57 procent, jämfört med 80 procent av de personerna 

med svensk bakgrund. Denna omvärldsanalys visar på att det är skillnad mellan personer med 

utländsk och svenska bakgrund. Pojke i sjätte klass menar följande om personer med utländsk 

bakgrund och att de har det svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden:  

”För att de som är invandrare har svårare för att få jobb och det kan vara svenskar 

också.” Pojke i sjätte klass.   

Barnen är medvetna om att det finns svårigheter att finna ett arbete (Ds 2007:4, sid. 49), men 

att det inte behöver vara endast personer med utländsk bakgrund som har svårt att göra det. 

Människor med utländsk bakgrund har olika förutsättningar för att klara av det svenska 

samhället. Det kan vara många olika orsaker till att människor med utländsk bakgrund inte 

kan etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel att de har andra eller fel kvalifikationer (Ds 

2007:4, sid. 49). En annan orsak kan vara att individen inte är anställningsbar. 

Anställningsbarhet avgörs genom att titta på en individs kvalifikationer, erfarenhet, utseende 

och personliga egenskaper (Olofsdotter, 2005:180). Det är inte bara individens egenskaper 

som avgör om hon får arbetet eller inte, utan även tillgången till arbete och vidare vilka krav 

samhället ställer på individen. En annan sida av detta är att människor som inte behärskar 

språket kan få ett arbete. Detta kan ha att göra med nätverk, bakgrund, kvalifikationer och 

egenskaper. Att inte kunna språket betyder inte, som vi nämnde ovan, att individer inte kan 

hitta ett arbete. Det sker olika förändringar på arbetsmarknaden som gör det svårare för 

individer som inte kan språket att hitta ett annat arbete. Om någon förälder eller båda 

föräldrarna har arbetat och förlorat arbetet kan det vara svårt att hantera ekonomin. En pappa 

uttrycker sin oro om hur det kommer att gå med hans arbete i framtiden: 

”Jag är orolig eftersom det blir bara en vecka i taget då jag får jobba. Jag har 

språksvårigheter och kan inte prata så mycket svenska. Jag vill hellre jobba än gå i 

skolan. Jag har gått i skolan i tre år, men jag vill inte fortsätta. Där jag jobbar är 

jag trygg, för man behöver inte kunna så mycket svenska för att kunna jobba där 

/…/”. Pappa ifrån södra Europa.    

Att inte ha ett arbete är den mest påfallande orsaken till att människor lever i ekonomisk 

utsatthet. Genom arbetet kan människor uppleva att de bidrar med någonting till samhället, 

samtidigt som de kan försörja sig själva. Att man arbetar betyder inte i alla lägen att man inte 

kan hamna i ekonomisk utsatthet. Det finns många olika sätt att hamna i ekonomisk utsatthet 
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på. Ett sätt kan vara att man inte alls har ett arbete och behöver hjälp i form av ekonomiskt 

bistånd, ett annat sätt är att ha ett arbete, men ha för låg lön. En ytterligare aspekt av 

ekonomisk utsatthet kan vara att individerna arbetar under svåra förhållanden. En beskrivning 

av dessa aspekter ges i de kommande sidorna.  

Arbetslöshet innebär att en individ kan och vill arbeta men inte hittar ett arbete. Om individen 

inte är sysselsatt och är aktivt arbetssökande anses hon som arbetslös, 

(Nationalencyklopedin). Arbetslösheten kan se olika ut i olika grupper och kan skilja sig 

regionalt, tidsmässigt och beroende på den rådande konjunkturen. Giertz (2004:44) menar att 

det svenska systemet är uppbyggt på principen att båda föräldrarna ska arbeta och därmed 

kunna försörja familjen. Arbetslösa innefattar två grupper; de som aldrig har kommit in på 

arbetsmarknaden och de som tidigare arbetat, men blivit arbetslösa. Dessa två grupper 

upplever ekonomisk utsatthet på olika sätt eftersom de har olika referensramar.  En pappa som 

kommer att förlora sitt jobb menar följande:  

”Jag jobbar för närvarande, men jag kommer snart att bli arbetslös. Vi har haft lite 

att göra på jobbet sedan i december och jag jobbar inte så mycket nu. Det tycker 

jag är jobbigt. Bara efter en kort tid utan jobb så känner jag mig rastlös. Jag är lite 

orolig för vad jag skall göra under arbetslösheten.” Pappa från Afrika. 

Enligt flera respondenter är de flesta i Sverige inte ekonomiskt utsatta på grund av att de har 

ett arbete. Det kan också vara att även om man arbetar, kan man ha en låg lön som inte räcker 

till allt familjen behöver. Detta kan innebära att familjen bara kan köpa det nödvändigaste. 

Individer som har ett lågtavlönat arbete och kanske enbart är timanställda kan också vara 

ekonomiskt utsatta (Rooth och Åslund, 2006:61-66, 73, 84). En flicka i sjätte klass menar 

följande:  

”Det kan bero på att föräldrarna inte har jobb eller att de har dåliga jobb där lönen 

bara räcker till skatt, mat och andra saker man behöver.” Flicka i sjätte klass. 

Många av våra respondenter anser att arbete påverkar den ekonomiska utsattheten. De 

urskiljer individer som inte alls har ett arbete och de som har ett arbete, men arbetar under 

svåra omständigheter, såsom hög kroppsbelastning. Grossi (1999:8) framhåller att för att 

kunna arbeta och bibehålla en god hälsa bör man hitta en balans mellan utomståendes 

förväntningar, krav och kontroll. Akhavar Sharaieh (2006:75) menar att invandrarkvinnor har 

i allmänhet en sämre hälsa som har att göra med jobbstatus, inkomst, och position i samhället. 
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Många av våra respondenter anser att ett arbete med hög kroppsbelastning gör att människor 

sjukskriver sig i större utsträckning, vilket i sin tur kan påverka individens eller familjers 

ekonomi. Några respondenters arbete skiljer sig här i Sverige från det arbete de utförde i 

hemlandet. Det kan vara individer som i hemlandet hade en hög uppsatt position och i Sverige 

arbetar de med någonting annat. En pappa som var röntgentekniker i hemlandet berättar om 

att:   

”Jag var tekniker i hemlandet. Här arbetade jag som montör på ett företag, men 

jag blev skadad så jag kunde inte fortsätta att arbeta.” Pappa från mellanöstern. 

Pappan berättar vidare att när han kom till Sverige hade han fått förklarat för sig att för att bli 

tekniker och få samma yrke som han hade i hemlandet skulle han behöva gå i skolan sju eller 

åtta år. Detta kunde han inte göra och därför valde han ett lågavlönat, okvalificerat arbete för 

att klara av familjens dåvarande ekonomiska situation. Detta har, enligt honom, lett till att 

familjen lever i en ekonomiskt svår situation och att han är sjukskriven nu.  

En anledning till att han inte gick utbildningen var att han trodde på de svenska 

myndigheterna som sade att det tar sju-åtta år att gå utbildningen och få samma yrke som han 

hade i hemlandet. Så här menar han:  

”Vi är enkla personer som tror på folk”. Pappa från mellanöstern  

Pappan berättar vidare att för några år sedan hade han varit på universitetet och frågat hur 

lång tid utbildningen skulle ta och det hade visat sig att den var två eller två och ett halvt år 

lång. Han blev och är idag ledsen eftersom hade jobbat i nästan 13 år med detta arbete i 

hemlandet och när han kom till Sverige så betydde inte hans erfarenheter och skolgång 

någonting. 

 

För att hitta ett arbete krävs det ofta att man har kontakter, vilket få av dem som kommer till 

Sverige har. Många har, som en orsak av ekonomisk utsatthet, efter tio år i Sverige, 

fortfarande inte byggt upp nätverk som kan vara till nytta för arbetsmarknadsetableringen. För 

att man ska leva bra ekonomiskt bör båda föräldrarna arbeta. Respondenterna anser att det 

svenska samhället är uppbyggt på det sättet att båda föräldrarna ska arbeta för att man ska 

kunna försörja sig på egen hand.  
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”/…/ Om alla i familjen jobbar är det lättare, vi har inte kunnat uppnå något för att 

vi inte har haft nätverk.” Pappa från södra Europa. 

Individers levnadsförhållanden är ett resultat av olika val som hon gör. En valprocess är mer 

eller mindre rationell, och beroende på konsekvenser av de olika alternativen och utfall som 

valen får, prioriterar människor olika (Wolvén 1990:36). Detta kallas för rational choice eller 

public choice. Enligt Michael Hill (2007:66f) är rational choice när ”individerna handlar så 

som det ligger i deras eget intresse att handla.” Det kan föreligga konflikter mellan 

individuella och kollektiva intressen, då samhället menar att man ska handla på ett visst sätt 

och individen upplever att hon vill handla på ett annat sätt.  

 

Att hamna i eller aldrig ta sig ur ekonomisk utsatthet har att göra med hur man prioriterar. 

Begreppet prioriteringar handlar om olika val en individ gör i livet. Det kan handla om att 

välja att utbilda sig eller att söka fler arbeten. Vidare kan det handla om vardagliga beslut, 

som att inte gå till systembolaget eller köpa den där klänningen till dottern. Att vara sparsam 

och planera sin ekonomi är viktigt, speciellt om man inte har mycket pengar.  

”Jag känner själv, har arbetskamrater som har gått och köpt en villa till exempel 

för tre miljoner ute på Teleborg. Nu har de kommit på att de inte kan gå ner i 

tjänst och de har fått barn. De måste jobba heltid för de har inte råd att betala 

villan annars. Men jag tänker så här att: ´Men flytta då, köp en villa för halva 

priset´ och så får man svaret att: ´Nej, men det är här vi vill bo, vi vill det här.´  

Frågan är vad man prioriterar och när man prioriterar sådana saker, självklart så 

kan man leva fattigt. Jag tror att i de flesta fallen så är det där problemen sitter. 

Förr jag menar att om jag inte hade haft jobb hade jag inte haft råd att ha min bil, 

och hade jag sålt den och köpt en cykel. Det är inte svårare än så, då har man ju 

sparat pengar på det viset. Vissa andra tänker, många tänker som så att: ´Jag måste 

ha min bil, kosta vad det kostar vill´ och sedan prioriterar man fel saker.” Mamma 

från Sydamerika.

Många av barnen har svarat på att vuxnas alkohol- och drogvanor kan vara en orsak till 

ekonomisk utsatthet. Det har inte framkommit något om barnens eller respondenternas egna 

vanor, utan detta är en allmän uppfattning om vad som kan orsaka ekonomisk utsatthet. En 

flicka i femte klass menar följande:  
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”/…/ Vissa kanske slösar pengarna på att köpa dricka, till exempel genom att köpa 

alkohol så mycket att man somnar.” Flicka i femte klass. 

Detta visar att och man inte gör rationella val kan valen bli en orsak till att man hamnar i 

ekonomisk utsatthet. Under en intervju med en pappa från södra Europa kommer det fram att 

individer kan ”missbruka” sina pengar i och med att de inte använder dem på ”rätt” sätt:  

Pappa: ”Den som missbrukar pengarna har inga pengar och kan upplevas som 

fattig.” 

Luljeta: ”Hur missbrukar man sina pengar?” 

Pappa: ”Man missbrukar sina pengar genom att man dricker mycket, spelar mycket 

och lägger pengarna på onödiga saker.” 

Luljeta: ”Vad är onödiga saker”  

Pappa: ”Detta med att man spelar eller dricker. Den som inte har tagit mycket lån 

har det ganska bra ekonomiskt. De flesta jobbar och de som lever på socialbidrag 

har det värre. Jag känner en som är folkpensionär. Det är inte bra att leva som han 

gör. Om man röker blir det inte mycket kvar av de pengarna man får. Han har små 

barn som han måste ta hand om.” 

En vidare orsak kan vara om familjen har eller släkt kvar i hemlandet som behöver ekonomisk 

hjälp. Familjen kan då prioritera att lägga undan pengar för att skicka hem dem till släkt och 

familj som behöver pengar. Samtidigt kan släkten i hemlandet vara en källa till ekonomisk oro 

som påverkar hur individer prioriterar i Sverige. Många personer med utländsk bakgrund 

skickar hem pengar och ofta blir det stora summor i förhållande till deras egna ekonomiska 

förutsättningar. Individerna prioriterar att skicka pengar grund av att de kanske förväntar sig 

att få hjälp från de personer de har skickat pengar till om det de skulle befinna sig i en 

nödsituation (Fernández 1998:216). Ofta kommer pengarna som skickas hem till användning, 

och familjen i hemlandet kan inte ge något tillbaka i form av pengar eftersom deras 

ekonomiska situation oftast är knapp. Många av familjerna har berättat att de lägger undan 

pengar när de får sin lön/bidrag för att sedan skicka hem dem när det behövs. Det blir en 

prioritering i och med att de måste tänka på familjen som bor kvar i hemlandet, att de kan 

behöva ekonomisk hjälp. En familj från mellanöstern berättade att de lägger undan 1000 

kronor varje månad för att skicka till släkten i hemlandet.   
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”Vi måste skicka hem pengar till min mamma som är sjuk och behöver en 

operation.  Om deras hus i hemlandet går sönder och behöver nytt tak brukar vi 

skicka hem pengar.” Pappa från mellanöstern. 

De personer vi har intervjuat har även lyft fram betydelsen och man bör vara medveten och 

fördela ekonomin på rätt sätt.  

”Om man dricker. Vi dricker inte. Många dricker varje fredag. Det finns vissa 

aktiviteter som vi gör billigare. Vi promenerar. Hemlandet påverkar ekonomin 

och det kan både vara för och nackdelar med det. Vi lever med skuldkänslor för 

dem där hemma. Vi kan aldrig ha en riktig semester som svenskarna kan ha. De 

kan åka till Turkiet och vila upp sig. /…/ Och alltid när vi åker till hemlandet är 

det många vi måste träffa och man blir inte återställd på nästan ett halvår efter det. 

Vi börjar ifrån noll här i Sverige. Är det därför vi kallas nollor?” Föräldrar från södra 

Europa.  

4.2 Konsekvenser 
Att leva i en ekonomisk utsatt situation för med sig många konsekvenser, konsekvenser som 

påverkar den enskilda individen, familjen, och samhället. Nedan kommer en presentation av 

de konsekvenser våra respondenter upplevde som mest påfallande för ekonomiskt utsatta 

människor.   

”Jag tror att det är jobbigt eftersom man inte kan göra roliga grejor med vänner 

och så.” Pojke i sjätte klass. 

Pojken kommenterar konsekvenserna av ekonomisk utsatthet, han anser att det kan vara svårt 

att leva utan vänner och att det utan pengar kan det vara svårt att göra ”roliga grejor”.  

En konsekvens av en begränsad ekonomi kan vara att ha en dålig hälsa. För individen kan det 

handla om både psykisk hälsa, om självförtroende10 och självkänsla11. Flera studier har visat 

att det finns samband mellan dålig hälsa och ekonomiska problem, utsatthet. Ekonomisk 

utsatthet och arbetslöshet är en källa till stress, som kan leda till andra sjukdomar. Bara för att 

en individ har ett arbete behöver det inte automatiskt betyda att den har det gott ekonomiskt 

ställt. En vidare konsekvens av att arbeta och samtidigt leva i en ekonomisk utsatt situation 

�

10 Stark tilltro till den egna förmågan att klara av saker, (Nationalencyklopedin).  
11 Självkänsla kan delas in i inre och yttre sådan. Den inre självkänslan innebär ”individens ovillkorliga gillande 
av sig själv” medan den yttre är beroende av ”utseende, talang och framgång” (Rydén & Stenström, 2008:60). 
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kan vara att det är svårt att göra någonting åt sin situation (Grossi 1999:35). Det finns ett 

samband mellan individers nätverk och deras hälsa. Människor som lever i en ekonomisk 

utsatt situation mår inte lika dåligt om de har starka nätverk. Med nätverk syftar vi på vänner, 

familj, arbetskamrater och bekanta. De individer som inte har starka nätverk oroar sig mycket 

för den ekonomiska utsattheten och för den egna ekonomin, arbetslöshet et cetera (Grossi 

1999:35). 

 

Flera av dem vi mött under våra intervjuer har berättat att deras och andra familjemedlemmars 

hälsa har varit/är dålig. Individerna har varit deprimerade, eller fysiskt skadade. 

 

”Jag känner mig faktiskt fattig… när det gäller hälsan. I första hand kommer 

hälsan.” Pappa från mellanöstern.  

 

”Nu när jag är hemma jag har faktiskt varit deprimerad. Jag trivdes på mitt gamla 

jobb faktiskt. Jag tjänade pengar och kunde ta barnen till McDonalds.” Pappa från 

mellanöstern. 

Det betyder mycket för föräldrarna att kunna göra saker som kostar med sina barn. Pappan 

ifrån ovanstående citat menade att han inte visste om han någonsin skulle kunna komma 

tillbaka till jobbet, men han menade att han hade hoppet kvar. Om att kunna arbeta och slippa 

förlita sig på bidragssystemet/försäkringssystemet.  

Det finns olika aspekter av ekonomisk utsatthet, det handlar inte bara om att inte ha råd med 

materiella saker, utan dålig hälsa kan också vara en konsekvens av begränsad ekonomi och 

vice versa. 

De flesta av barnen i vår studie har kommit fram till slutsatsen att en individ mår dåligt om 

hon lever i ekonomiskt utsatthet. De har vidare relaterat ekonomisk utsatthet till 

kompisnätverk, betydelsen av att ha kompisar för att man skall må bra. De menar att om en 

individ lever under svåra ekonomiska förhållanden får hon färre vänner och blir kanske 

mobbad.  

Nätverksteorin handlar enligt Edling & Rydgren (2007:281) om när sociala relationer mellan 

individer bildar en social struktur. Korsnes (2001:222) menar att nätverksteorin är en 

förklaringsmodell som gör att nätverk relateras till ekonomisk utsatthet. En människa som 

lever i ekonomisk utsatthet kan missgynnas av att ha ett nätverk av individer som lever i 



43�

samma situation som hon och kan därför ha svårare att ta sig ur sin situation (Magnussson 

Turner 2008:146).  

Flera av våra respondenter ansåg att det fanns många negativa konsekvenser av ekonomisk 

utsatthet. Att skämmas inför andra, att inte ha pengar och på grund av skammen exkludera sig 

själv från olika sammanhang. Om barn som lever i ekonomisk utsatthet beskriver en pappa 

från södra Europa läget på detta sätt:  

”Det är inte bra. De har det jättesvårt och speciellt när de jämför sig själva med 

sina kompisar. När andra kompisar har fina kläder och vissa har inte fina kläder 

och en cykel kanske”. Pappa från södra Europa  

En mamma ifrån södra Europa kommenterar sambandet mellan nätverk och pengar så här: 

”De som har pengar har stort nätverk. De som inte har pengar kan inte köpa lika 

mycket. Man undviker att gå in i affären för att köpa något. Man kan gå på loppis 

med kompisar, men kan inte köpa alla saker som alla andra köper.” Mamma från 

södra Europa. 

En konsekvens av att en individ lever under en ekonomisk utsatt situation är att individen har 

få i sin bekantskapskrets som har högre positioner i samhället. När en invandrare kommer till 

Sverige har hon ofta få ägodelar och lite pengar, individen eller familjen har oftast lämnat allt 

i hemlandet. Individer/familjen brukar kunna bygga upp ett nätverk i det nya landet relativt 

fort, men det är svårare för dem att dra nytta av sitt nätverk och att genom det kunna skaffa 

resurser, och vidare materiell välfärd. Detta på grund av att individerna, när de kommer till 

Sverige möter i allmänhet personer som inte är etablerade i Sverige man möter ofta landsmän 

som har migrerat till Sverige under samma tidsperiod som dem själva, det vill säga människor 

som befinner sig i samma situation som de själv, som har få materiella ting och ett litet 

kapital.   

 

Barnen i vår studie uttrycker vikten av att köpa saker som ”alla andra” för att bli bekräftad 

och bibehålla sina nätverk. Flera av våra respondenter har en rädsla över att bli uteslutna från 

nätverket om de inte har de rätta prylarna.   
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”Jag tror nog inte man mår så bra. Man mår för det mesta dåligt för alla i Sverige 

ska påstås som dom rikaste. Om man då inte är rik så kanske har du inga 

kompisar. Bästa vänner och alla tror att du är fattig då.” Flicka i femte klass. 

Individen tror att hennes nätverk förväntar sig att skall agera på ett visst sätt eller ha vissa 

materiella ting, resurser. Materiella ting handlar om normer i samhället, menar Jenny-Ann 

Brodin Danell (2007:94). Vad som är status och ses som nödvändigheter bestämmer 

samhällets normer. Är man fattig om man inte har en dator i Sverige?  

Brodin Danell (2007:94) refererar till Boudon (1982) och menar att till exempel när det är 

flera personer i ens omgivning som har ett playstation, blir playstationets värde mindre, det är 

alltså inte lika hög status att ha ett playstation om många i samhället har det. Priset har då inte 

längre någon betydelse eftersom ett playsations ses som en basal nödvändig vara, som alla 

måste ha. Denna utveckling kan få negativa effekter för både individen och kollektivet. 

Materiella tings symboliska värde förändras till nackdel för individen, utan att priset 

förändras, detta är till fördel för marknaden och konsumtionssamhället.  

Enligt vårt empiriska material har barnen som lever i familjer som får ekonomiskt bistånd 

oftast fina kläder detta anser både vi och de. Samtidigt finns det ett krav från samhället att ha 

mer exklusiva prylar, till exempel ett playstation som kan kosta 6000 kronor, det är mycket 

pengar för en familj med begränsad ekonomi framhåller våra respondenter. 

Barn jämför materiella saker som dator, TV och playstation med basala behov som mat. Detta 

visar att fattigdom och ekonomisk utsatthet är relativ då betydelsen av att ha materiella saker 

förändras över tid.   

”Dåligt, man får inte ha data, inte TV. Ingen säng, ingen mat så man dör. Man får 

ej gå på resor, man kan inte gå till Öland, inget.” Pojke i femte klass. 

”Det är säkert svårt, jobbigt, tråkigt. För tänk om man verkligen behöver något, 

men inte kan få det för föräldrarna inte har råd. Man kanske inte får nya saker, så 

man får begagnad istället. Man kanske inte får äta sig mätt varje dag.” Flicka i femte 

klass. 

”Ja, man har ingen cykel. Man kan inte gå på bio. Alla har inte råd att köpa nya 

kläder som dom andra.”  Flicka i femte klass. 
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Individer som inte har råd och som inte kan eller vill köpa till exempel ett playstation följer 

inte normen i samhället och de kan därigenom bli socialt exkluderade ifrån olika sociala 

sammanhang. På så sätt ställs det höga krav på individen att köpa mer. Det är svårt för en ung 

människa att avstå märkeskläder, datorer och playstation. Att föräldrar inte har råd med de 

saker som barnen vill ha är en konsekvens av att familjen lever i en ekonomisk utsatt situation 

De flesta föräldrarna prioriterar sina barn och köper dyra saker till dem, men det finns ändå en 

diskrepans mellan en familj som lever på ekonomiskt bistånd och en familj där båda 

föräldrarna arbetar heltid. 

Familjen i nedanstående citat diskuterade om att de inte hade råd att köpa materiella saker i 

samma utsträckning som tidigare och att detta är en konsekvens av den dåliga ekonomiska 

situationen de anser sig ha nu. De arbetade tidigare och nu är både föräldrarna sjukskrivna.  

”När vi jobbade tjänade vi kanske 40 000 – 45 000 i månaden tillsammans och vi 

menar att det är en stor skillnad med tanke på hur vi lever nu. Nu lever vi på halva 

summan” Pappa från mellanöstern. 

Flera av våra respondenter kopplar ihop tillgången till materiella resurser med hälsa, och 

vidare med nätverk. Om en individ är ekonomiskt utsatt kan hon inte åka på semester och inte 

göra roliga saker. Individer kan inte köpa finna kläder och göra roliga saker, menar barnen. 

De ser också en skillnad på konsekvenserna för ekonomisk utsatthet beroende på ålder. Ett 

större barn kan ha det svårare att hantera ekonomisk utsatthet menar en respondent. 

”Dåligt, för att man inte kan göra roliga saker. Kan inte gå till skolan till exempel 

kan inte åka på semester. Kan inte köpa kläder och ha kompisar.” Pojke i sjätte klass. 

”Men jag tror att det är svårt för dom barnen som är över 12-15 för tänk att dom 

gå i skolan och tänk att dom vill ha märkeskläder som dom andra men deras 

föräldrar har inte råd med då blir dom mobba bara för det. Och om dom andra ska 

t.ex. ska på bio då för inte hon de för hon ha inte råd.” Flicka i femte klass. 

Det finns ett tydligt vi mot de perspektiv när barnen diskuterar ekonomisk utsatthet. Flera av 

barnen beskriver fattiga som smutsiga och konstiga i termer av ”de”. Personer som man inte 

känner eller umgås med (Bauman, 2001:64, 47).   

”Dom är smala och deras kläder är söndrig” Flicka i femte klass. 
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”Jag tror att det är svårt att vara fattig eftersom man är smutsig, har inget att äta 

får inte vänner för dom tycker att man är äcklig.” Flicka i sjätte klass. 

”Man ser det på kläderna. Och vissa kanske är utmattade. Vissa kanske snor saker, 

man vet ju aldrig. Man kanske aldrig går på bio eller på stan och handlar och så.” 
Flicka i femte klass. 

Individer tillskrivs olika värden beroende på var de bor eller hur de ser ut, ryktet om dem, 

t.ex. trevliga, dåliga, bra, eller respektabla. Det handlar om en kategorisering av människor. 

Nobert Elias (1999:133) berör bostadssegregationens konsekvenser och utfall i boken 

Etablerade och outsiders där behandlar han kategorisering och ryktesspridning. 

Kategorisering av människor och dess egenskaper är en konsekvens av familjens val av vart 

de vill/måste bosätta sig. Elias menar att de människor som flyttar till ett nytt område kan ses 

som ett hot mot de som bott i området länge (Elias:1999:135). De etablerade i området har 

ingen kännedom om de nya människorna och därför kan ett motstånd uppstå ifrån den övriga 

befolkningen mot de nya, idet här fallet ett motstånd mot människor med utländsk bakgrund i 

bostadsområdet Araby.  

 

Alla människor tillskriver personer som de inte känner och har kontakt med speciella 

egenskaper, både positiva och negativa (Elias:1999:135). Pojken i nedanstående citat berättar 

om hur en ekonomisk utsatt man lever. Om pojken verkligen känner denna man vet vi inte. 

Det är igen ett vi och de perspektiv, det handlar om mannen som inte har några lampor.  

 

”I hans hus har han inga lampor, han har Tv:n som en lampa, han sover på 

marken. Han har ingenting i huset, han har inte ens 20 kr i hans ficka.” Pojke i femte 

klass. 

 

Enligt vårt empiriska material finns det ett ”vi mot dem” perspektiv i Växjö, Araby mot 

resterande Växjö. De flesta personer med utländsk bakgrund i Växjö bor i Araby som även 

har den högsta arbetslösheten i staden. Arnell Gustafsson (1975:17) framhåller att i 

segregerade områden, som till exempel i Araby är den socioekonomiska statusen låg, det vill 

säga att inkomst och utbildningsnivån är lägre än i andra stadsdelarna. Det finns fördomar om 

området och frågan är om området inte fanns, skulle arbetslösheten och den ekonomiska 

utsattheten vara lika hög? Eller skulle den återfinnas i ett annat område av staden? (Ibid:43). 
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En av respondenterna i vår studie diskuterar nackdelarna med att bo i Araby. Han menar att 

området upplevs som negativt av många som bor utanför området. Pappan som har bott i 

området i många år menar att människorna i Araby inte känner sig delaktiga i det övriga 

samhället. Det finns en medvetenhet bland familjer om hur de skulle kunna lösa den negativa 

bilden av området, men de har inte sociala och materiella resurser för att kunna göra det. 

Pappan berättade för oss att hans familj planerar att flytta ifrån området inom en snar framtid 

på grund av att han upplever att människor i området inte blir respekterade. Det bor få 

personer i området som har ett starkt socialt kapital, personer med stort socialt kapital 

återfinns i andra områden i Växjö. Tillgången till ekonomiskt kapital är skiftande i Araby, 

men det är få som äger sitt eget boende, de allra flesta bor i hyreshuslägenheter.  

 

”Man pratar om Araby som ”de där”. Araby tillhör inte Växjö. Vi betraktas som 

djur. Det är lite fel faktiskt. Man planerar för folk här utan att planera med dem.” 
Pappa från södra Europa. 

 

Andra respondenter vi har kommit i kontakt med under vår studie menar att de inte vill flytta 

ifrån området, detta kanske främst på grund av deras knappa ekonomi. De är medvetna om att 

resten av samhället ser ned på dem och deras område, men de väljer att bo kvar där. De trivs 

och upplever att området är bra. 

Lena Magnusson Turner (2008) hävdar i boken Den delade staden att det finns ett tydligt 

samband mellan segregation på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. En familjs 

boendeförhållande, det vill säga det område och den lägenhet de lever i, är en konsekvens av 

familjens ekonomi och prioriteringar. Magnusson diskuterar det faktum att personer som är 

nykomna till Sverige ofta har inget annat val än att flytta till en hyreslägenhet i ett segregerat 

område. Det finns en brist på ekonomiska resurser, arbete och utbildning som gör att 

variabeln bostadsområde blir en konsekvens av den ekonomiska utsattheten (Magnusson 

Turner 2008:20).  

Nedan beskriver ett barn om hur de tror att det är att bo och leva i en ekonomiskt utsatt 

situation i ett hyreshusområde. 

 

”Man kanske bor i en väldigt liten lägenhet och sover på soffan för föräldrarna 

inte har råd med en säng. Man kanske bor i ett hyreshus där tapeterna hänger på 
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väggarna, spisen funkar inte så man har ett gasolkök. Att man går sjuk till skolan 

för att man inte har råd att köpa medicin”. Flicka i femte klass. 

Val av bostadsområde, individens hälsa och vilka vänner hon har är alla konsekvenser av 

ekonomisk utsatthet. Hur människor hanterar dessa olika konsekvenser är olika från person 

till person. Men att ekonomisk utsatthet för med sig vissa konsekvenser är klart. Att vara av 

utländsk bakgrund kan förstärka dessa konsekvenser. 

4.3 Strategier 
Sättet att hantera den ekonomiska situation barnfamiljer befinner sig i kan skilja sig från 

familj till familj och från individ till individ. Genom vårt empiriska material har det dykt upp 

att familjer, och inte minst barnen, upplevs ha olika strategier för att hantera den ekonomiska 

utsattheten. Det finns många olika sätt att hantera ekonomisk utsatthet på, men i vår studie är 

det nedanstående resonemang som har framkommit som viktiga.  

Flera av respondenterna menar att låna pengar är ett sätt att klara av vardagen, i slutet av 

månaden eller om man har oväntade utgifter. Många av de människor som lever i en 

ekonomiskt utsatt situation kan inte låna pengar av en bank, eftersom de sällan har andra 

materiella tillgångar. De lånar pengar av privata aktörer, det kan vara vänner, familj eller 

andra delar av det sociala nätverket. När en individ lånar pengar ifrån familj och nätverk, 

skrivs oftast inga kontrakt, utan detta ses som en naturlig strategi för familjemedlemmarna. 

Att låna pengar av sitt nätverk grundar sig på social kontroll, kulturella värden, solidaritet och 

lojalitet inom familjen (Poirine 1997:593f). 

”Ja det händer, då lånar jag av kompisar. Jag har lånat av en svensk.” Pappa från 

mellanöstern. 

Flera föräldrar berättade för oss att deras barn inte visste om att de befinner sig i en 

ekonomiskt utsatt situation, och därför lånar de vänner och bekanta för att barnen inte skall 

deras ekonomiska situation. Det finns olika omständigheter för när individer lånar, det kan 

handla om att låna för att ha råd med ett Playstation eller till hyra och andra utgifter.    

 

”Det händer att vi lånar från någon för att barnen inte ska märka att vi inte har råd 

att ge dem pengar. Inte för att vi inte vill ge dem pengar, men man blir så stressad 

och mår dåligt som förälder av att inte ge dem allt.” Pappa från södra Europa. 
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Att familjen måste prioritera är ytterligare en strategi för att kunna hantera den ekonomiska 

utsattheten (SOU 2001:55, s 40, 55, 103). �

”Man måste köpa billig mat. Man får inte göra som man vill, till exempel gå på 

fotboll”. Pojke i sjätte klass. 

Det finns olika sätt att prioritera på. Man kan, som i citaten ovan, välja billigare alternativ, 

eller som övrigt framkommer välja köpa få, men dyrare saker.  

 

”Till exempel min äldste pojke ska bara ha Adidaskläder. De kostar mycket, men 

det är bättre kvalitet på kläderna och de håller mycket längre”. Mamma från 

Sydamerika 

 

Samtidigt kan det finnas de familjer som sparar pengarna för att ha tillgång till vid ett senare 

tillfälle när de behöver dem.   

En pappa från södra Europa lyfter vikten av att spara och prioritera för att kunna hantera den 

ekonomiska utsattheten:  

 

”Sparar man så har man mer. När det är kris så kan man spara pengar. Man kan 

äta enklare och inte köpa så dyra kläder. Man måste planera och prioritera. Även 

om en person har mycket pengar, men inte kan planera och spara kan denne 

hamna i ekonomisk utsatthet. Om man har mycket kan man spendera mycket och i 

slutet av månaden har man inga pengar kvar.” Pappa från södra Europa. 

Att vara ekonomiskt utsatt handlar om begränsningar, att inte alltid kunna köpa saker när man 

behöver det. Många föräldrar väljer att prioritera barnen, och låta de komma i första hand. 

Barnen skall kunna leva som vilket annat barn som helst. Föräldrarna i familjerna vi har pratat 

med vill inte att deras bristande ekonomi skall få några sociala konsekvenser för barnen.  

Fördelningen av ekonomin blir därför viktig i det här fallet. Jonsson (SOU 2001:55, s 40, 55, 

103) menar att fördelningen av ekonomin/pengar kan se olika ut från familj till familj. Många 

av de föräldrar som vi har intervjuat har sagt att de ger barnen pengar varje dag istället för att 

ge dem pengar en gång i veckan eller i månaden. En anledning till att barn får pengar varje 

dag kan vara en strategi för föräldrarna att inte visa för barnen att familjen har en dålig 

ekonomi. De flesta av dem vi intervjuat pratar inte med sina barn om ekonomin. Strategin är 

att antingen säga ”vi får se” eller att låna pengar för att tillfredsställa barnens behov.  
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”Jag ger barnen pengar varje dag. Det kanske blir för mycket och det är därför jag 

har funderat och börja ge dem månadspeng istället” Mamma ifrån Sydamerika.

”Ja, vi ger dem pengar varje lördag så att de kan köpa godis. Vi köper saker till 

dem också, om de vill något. För det mesta säger vi ja till dem saker de vill köpa. 

Den äldsta dottern vill köpa kläder. Vi försöker prata med dem runt så att vi inte 

säger direkt att vi inte har råd att ge dem pengar. ´Det får bli imorgon eller 

eftermorgon´, säger vi.” Mamma från södra Europa.  

”Ibland är det svårt att få pengarna att räcka till. Någon månad är det mycket 

räkningar. Men jag köper precis allt som barnen vill. Barnen vet ingenting om vår 

ekonomi, det är viktigare och köpa allt till barnen, det är inte lika viktigt att vi de 

vuxna får allting.” Pappa från mellanöstern. 

 

”Jag tror att pengar inte är allt. Man kan inte köpa allt med pengar. Jag är inte 

mycket för materiella saker. Jag slösar jättemycket pengar, men inte på materiella 

saker. Det går till barnen och resor och sånt. God mat tycker de om.” Mamma ifrån 

Sydamerika 

 

”Vi tittar på barnens behov men ibland måste man vara snål.” Pappa från 

mellanöstern.  

Barnen har olika strategier för att hantera den ekonomiska utsattheten, en pojke i 12-års åldern 

menar att de brukar vara hemma hos kompisarna när de umgås med varandra.  

”Vi är hemma hos dem. Hemma hos varandra. Vi vill inte gå på bio. Vi vill hellre 

vara hos varandra.” Pojke i 12-års ålder. 

Att ha en begränsad ekonomi har ofta att göra med att individen inte har något arbete, som vi 

diskuterade i ett tidigare kapitel. En strategi för att ta sig ur ekonomisk utsatthet är att 

föräldrarna börjar söka arbete. Det finns ett flertal faktorer som påverkar en individs beslut att 

söka arbete eller inte. Det första beslutet handlar om man ska söka arbete, börja studera eller 

stanna utanför arbetsmarknaden. Detta val beror på hur människan överväger de olika 

handlingsalternativen, och vad dessa beslut får för konsekvenser. Exempel på konsekvenserna 

som måste övervägas är vilken lön man får och hur arbetsuppgifterna ser ut. Hur stor är 

chansen att jag får ett arbete? Hur viktigt är det att arbeta? Vad finns det för alternativa 
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försörjningsmetoder? Svaret på alla dessa� frågor resulterar sedan i om man väljer att söka 

arbete eller inte (Ds 2007:4:41).  Att hitta ett arbete för att ta sig ur den ekonomiska 

utsattheten och få det bra ekonomiskt är inte så lätt, men det är en medveten strategi för att få 

en bättre ekonomi. Individer måste ha rätt utbildning för att få kvalificerade arbeten som ger 

mer i lön. Att vuxna söker arbete anser många barn är en strategi för att komma ur den 

ekonomiska utsattheten. Barnen ser det som en självklarhet att föräldrarna kan skaffa sig ett 

arbete för att kunna försörja sig och klara av familjens ekonomi.  

De vuxna har dock haft en annan bild när det gäller arbetsmarknaden. De menar att det är 

svårt att hitta arbete och om man hittar ett arbete är det ändå inte säkert att man tar sig ur den 

ekonomiska utsattheten. Många personer med utländsk bakgrund tar arbeten som inte 

motsvarar deras kvalifikationer. De är nöjda bara att de har ett arbete att gå till.    

”Vet inte kanske dåligt om man är fattig kan man söka jobb så får man högre 

lön!” Elev i sjätte klass. 

 

Många föräldrar som inte arbetar har en önskan om att arbeta och bli självständiga. De ser 

arbete som en lösning och en strategi för att hantera den ekonomiska utsattheten.  

 

”Det är jättebra om man jobbar, jag vill jobba och vara självständig. Jag vill inte 

vara beroende av någon.”  Mamma från södra Europa.  

Mamman i ovanstående citat har, som många av de personer vi har intervjuat, en önskan om 

att finna ett arbete och bli ekonomisk självständig. Ingen av dem vi intervjuade som var 

sjukskrivna eller hemmafruar ville vara det, utan det fanns en vilja att arbeta och utvecklas. I 

ovanstående citat menar kvinnan att antingen vara beroende av att mannen i familjen arbetar, 

eller att vara beroende av ekonomiskt bistånd.    

4.4 Välfärdssamhället 

”Det finns så pass mycket hjälp man kan få. Om man ska jämföra med andra 

länder så tror jag inte att det är svårt att vara fattig i Sverige. Jag menar att, det är 

bara att gå till socialen och då får man allting betalt. Om man ska titta på andra 

länder så finns det ingen hjälp, du är fattig, du har ingen mat på bordet. Det är 

jättestor skillnad, så jag tror att det är jättesvårt att vara riktigt, riktigt fattig med 

den välfärden vi har. Jag ser det så, men ändå så ser man uteliggare i Stockholm 
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och storstäder. Jag har fortfarande inte förstått hur man kan vara det, med tanke på 

den hjälp som man får.” Mamma från Sydamerika. 

För att förstå ekonomisk utsatthet och därefter hjälpa individer som har det svårt ekonomiskt 

bör man ha en grundläggande kunskap om hur samhället fungerar, till exempel genom att veta 

att det finns tillgång till olika bidrag. En viktig del i att hantera ekonomisk utsatthet är vilka 

resurser samhället har för att hjälpa individer som är ekonomiskt utsatta, beroende på hur 

välfärdssamhället är uppbyggt. Nationalencyklopedin definierar välfärdssamhället som ett 

samhälle som stävar efter att ge alla sina medborgare materiell välfärd samt social och 

ekonomisk trygghet. Människors välfärd handlar vidare om att ha inkomst, bostad, 

sysselsättning, utbildning och en god hälsa (Wolwén 1990:26, 29, 53, 56). Den ekonomiska 

välfärden är grundläggande i välfärdsbegreppet och för människors levnadsstandard. Välfärd 

kan, enligt Wolwén, definieras utifrån de möjligheter som alla individer i ett samhälle har att 

få sina centrala behov tillfredställda,  centrala behov kan vara mat och möjlighet till sjukvård. 

Om befolkningen inte kan få dessa behov tillfredställda lever de inte i välfärd (1990:26). Det 

finns flera sätt för att mäta och förstå välfärd på, den metod vi har valt är att mäta välfärden 

genom att titta på människors egna upplevelser, deras egna subjektiva uppfattningar om deras 

och andras levnadsstandard och välfärd.      

Många av barnen som fyllt i skrivuppgiften är medvetna om att det finns ett trygghetssystem i 

det svenska samhället som gör att individen kan få sina centrala behov tillfredsställda, även 

om hon inte har möjlighet till arbete och därmed egenförsörjning. Flicka i femte klass menar 

följande angående hur hon uppfattar den svenska välfärden. 

”Jag tror att det inte är lika farligt som i andra länder. Därför att man kan gå gratis 

hos läkaren, barn kan gå i skolan gratis. Det finns några länder som t.ex. Sverige 

där de har gratis mat i skolan och gratis vård. Det finns många länder där barn har 

inte möjligheten att gå i skolan eller som har varken mat eller pengar. Det är allt 

fler som svälter av hunger.” Flicka i femte klass.  

4.4.1 Ekonomiskt bistånd 
Ekonomsikt bistånd är ett bidrag som skall se till att människor som inte har möjlighet till 

egenförsörjning kan leva på en skälig levnadsnivå. Med hjälp av ekonomiskt bistånd skall alla 

individer få ett, enligt svenska mått värdigt liv. Vidare skall biståndet leda till att barn får en 

trygg och säker uppväxt. Ekonomiskt bistånd och andra välfärdsåtgärder ges för att alla 
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människor skall få/kunna delta i beslutsprocesser och om solidaritet och jämlikhet, skriver 

Mats Forsberg i artikeln Socialtjänsten som kom av sig (1998:99).  

För att bli beviljad ekonomiskt bistånd måste en familj rätta sig efter olika krav som 

Socialstyrelsen ställer för att de skall betala ut bistånd. Kraven handlar om att kostnaden för 

boende, vanligtvis inte får överstiga en låginkomsttagare på ortens boendekostnad. Om 

familjen bor i en stor lägenhet i ett dyrare område kan de bli tvungna att flytta till ett billigare 

område och till en mindre lägenhet (SOSFS 2003:6f). Om någon i familjen arbetar måste den 

individen åka till arbetet på det billigaste sättet, familjen kan behöva sälja sin bil. Familjen 

måste först använda de tillgångar de har på banken, fonder aktier och så vidare innan de kan 

få ekonomiskt bistånd. Vidare om en familj ska bli beviljade ekonomiskt bistånd måste de 

sälja sina egendomar så som, hus, lokaler och båt (Ibid:16). 

Om två vuxna bor tillsammans och får ekonomiskt bistånd skall de ha kvar 5060 kronor efter 

att hyra, el och busskort och eventuella fackavgifter är betalt (år 2009). Om de vidare har ett 

barn som är fem år gammalt får de 1 880 kronor extra för att kunna försörja barnet. Om 

familjen har en 13 åring får de 2 410 i ekonomiskt bistånd för det barnet, enligt riksnormen 

för försörjningsstöd 2009 (Socialstyrelsen). 

Att leva med ekonomiskt bistånd och andra bidrag är oftast knappt. Familjen måste planera 

sin ekonomi väl, de människor som vi har träffat under tiden för vår undersökning har haft en 

önskan om att de skulle få lite mer i plånboken varje månad. Mamma från mellanöstern menar 

följande:  

Mamma: ”Pengarna som kommunen betalar räcker inte till allt.”  
 
Nina: ”Om du skulle önska, hur mycket mer skulle du vilja ha?” 
 
Mamma: ”4000 kronor per person. Nu får vi 2400 kronor och får hyran betald. 

Det räcker inte om man vill åka på semester och så.” 

�

Flera av personerna vi har mött under vårt arbete har talat om att leva och hantera den 

ekonomiska utsattheten och om att leva med ekonomiskt bistånd som enda försörjningsmetod. 

Att leva på ekonomiskt bistånd är ett sätt för familjen att hantera den ekonomiska utsattheten, 

men samhället har också ett ansvar och en strategi för att hantera situationen för personer som 
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lever i ekonomisk utsatthet. Samhället har huvudsakligen två strategier för att hantera 

ekonomisk utsatthet: 

• Den första strategin samhället använder sig av är att blunda för problemet och inte 

uppmärksamma eller hjälpa människor som lever i en ekonomiskt utsatt situation. 

Människorna får ingen möjlighet att påverka sin egen situation eller att få sin röst 

hörd (Swärd 2006:12). 

• Den andra strategin går ut på att försöka göra någonting åt den ekonomiska 

utsattheten, det vill säga att försöka åtgärda problemet. Detta gör samhället oftast 

genom att uppmärksamma vissa utsatta grupper, till exempel utsatta barn (Ibid). 

 

Även om familjer får ekonomiskt bistånd betyder det inte alltid att de kan ta sig ur den 

ekonomiska utsattheten. Många av våra respondenter menar att de känner sig frustrerade över 

att behöva fylla i den blankett och få pengar varje månad. Detta anser respondenterna inte är 

en hållbar lösning på deras problem, de vill arbeta. Det svenska välfärdssystemet upplevs 

alltså varierande för olika människor, mycket beroende på vilken position individen har, om 

individen arbetar eller inte, varifrån familjen kommer et cetera.   

4.4.2 Välfärdssystemet och ekonomisk utsatthet, hur hänger det ihop? 
”Att vara fattig är nog inget roligt. Barn med fattiga föräldrar föds ju till en fattig 

familj. Alla personer i riksdagen borde se till att alla har bostad och någon typ av 

bidrag. Sen är det en annan sak som man som fattig och köper alkohol/droger eller 

cigaretter för pengarna. Speciellt om man har barn ska man inte köpa det. Om en 

förälder är påverkad ofta borde socialen ta hämta barnet/barnen. Pengar ska inte 

gå till sånt.” Flicka i femte klass. 

Att vara bidragsberoende kan vara ett konstant tillstånd, alltså en orsak till att människor och 

familjer hamnar och stannar kvar i ett tillstånd av ekonomisk utsatthet. Ekonomiskt bistånd är 

en konsekvens av en individ/familj inte klarar av sin försörjning, en sista utpost i samhällets 

trygghetssystem. Välfärdsystemets utbyggnad är en räddning för personer som inte kan jobba 

eller har svårt att etablerat sig på arbetsmarknaden, det vill säga ett sätt för samhället att 

hantera ekonomisk utsatthet.  
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4.5 Sammanfattning 

I ovanstående kapitel har vi behandlat de aspekter vi anser förklarar ekonomisk utsatthet. Vi 

har identifierat orsaker till att barnfamiljer med utländsk bakgrund hamnar i ekonomisk 

utsatthet, vilka konsekvenser ekonomisk utsatthet medför, samt strategier för hur 

individen/familjen och samhället hanterar den ekonomiska utsattheten. Orsakerna, 

konsekvenserna och strategierna kan skilja sig från individ till individ och ifrån familj till 

familj, de skiljer sig också beroende på tid och rum. I och med att individens/familjens 

förutsättningar förändras, ändras också samhällets sätt att hantera ekonomisk utsatthet. Vad 

som kan vara en orsak för vissa individer/familjer kan vara en konsekvens eller strategi för 

andra och vice versa. Därför är det svårt att säga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk 

utsatthet på grund av till exempel bristande språkkunskaper, eftersom det finns individer inte 

behöver ha kunskaper i det svenska språket för att komma in på arbetsmarknaden. Nedan 

presenteras en sammanfattande modell över hur ekonomisk utsatthet kan förstås i relation till 

denna studie.   

 

Sambandet mellan orsaker, konsekvenser och strategier 

Figur 3. Orsaker, konsekvenser och strategier samt hur de påverkar varandra.  
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De huvudsakliga orsakerna som vi har identifierat är:  

• Bakgrund (identitet, individernas utbildning, familjesammansättning) 

• Språk (kunskaper i det svenska språket och hur bristande kunskaper orsakar 
ekonomisk utsatthet) 

• Arbetsmarknadsetablering (hur arbete/arbetslöshet orsakar ekonomisk utsatthet) 

Konsekvenserna av ekonomisk utsatthet anser vi är:  

• Hälsa och nätverk (hälsan försämras, nätverkets påverkan på ekonomisk utsatthet) 

• Bostadsområde (individerna väljer att bo billigare) 

• Materiella resurser (individerna avstå från, eller köper mer materiella saker) 

 

De huvudsakliga strategierna för att hantera ekonomisk utsatthet är:  

• Låna (individen lånar från någon hon känner för att klara av den svåra ekonomiska 
situationen) 

• Prioritera (barnfamiljerna prioriterar andra och billigare alternativ) 

• Arbete (söka arbete som en strategi för att ta sig ur den ekonomiska utsattheten)  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av de generella teorierna som 

presenterades i kapitel 3 som förklarar ekonomiskt utsatthet. Det vill säga: identitet, 

självständighet, socialt och ekonomiskt kapital, normer och social exkludering. I detta kapitlel 

återknyts det även till de teorier som använts i emperikapitlet, till exempel arbetsmarknad och 

språk och hur dessa dimensioner påverkar individernas/familjernas ekonomiska situation. 

Nedanstående modell visar på hur ekonomisk utsatthet orsakas, vilka konsekvenser 

ekonomisk utsatthet för med sig, samt hur individen och samhället hanterar det med hjälp av 

olika strategier. Makro- och mikroperspektivet påverkar varandra i den ekonomiska 

utsattheten. Orsakerna, konsekvenserna och strategierna kan förklaras både utifrån ett mikro- 

och ett makroperspektiv. Genom att titta på ekonomisk utsatthet utifrån ett mikroperspektiv är 

det individens egenskaper och prioriteringar som gör att hon hamnar i ekonomisk utsatthet. 

Utifrån ett makroperspektiv är det samhällets strukturer i form av till exempel normer som 

påverkar att individen till exempel prioriterar på ett visst sätt, vidare är det till exempel 

bidragssystemet eller lagar som påverkar hela befolkningen.  

Analysmodell 

Figur 4. Analysmodell 
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5.1 Identitet  
Vuxna individer med utländsk bakgrund som kommer till Sverige har ofta en klar identitet 

ifrån hemlandet. I denna analys har vi fokuserat på identitet sett utifrån ett mikroperspektiv. 

Individerna har en personlig identitet som bygger på deras egenskaper och kvalifikationer. I 

och med att de bytt social kontext, byter de även den sociala identiteten.  En individ kan få ett 

arbete även om hon inte kan det svenska språket men för att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden behöver individen ha rätt kvalifikationer och egenskaper. Det finns siffror 

som visar på att människor med utländsk bakgrund har svårare att komma in på 

arbetsmarknaden än personer med svensk bakgrund. Detta försämrar deras möjligheter till 

egenförsörjning och problematiken kan fortsatt bidra till ekonomisk utsatthet (Ds 2007:4, sid. 

49).       

Individens/familjens personliga identiteter bidrar till om de hamnar i ekonomisk utsatthet eller 

inte. Att lära sig det svenska språket på en kort tid och därmed hitta ett arbete kan leda till att 

individens sociala identitet förstärks och möjligheten att hamna i ekonomisk utsatthet 

förminskas. Utbildning är någonting som förändrar individens identitet. Beroende på 

individens identitet har hon olika utbildningsmöjligheter. Vi menar att det finns en skillnad 

mellan högutbildade och lågutbildade personer när de kommer till Sverige. De högutbildade 

har studievana, vilket kan underlätta deras inlärningsprocess i det svenska språket. Detta är 

dock ingen garanti för att inte bli ekonomiskt utsatt. Högutbildade hamnar ofta i samma 

situation som de lägst utbildade när de kommer till Sverige.   

Individens identitet bygger också på hur mycket hon har möjlighet att konsumera materiella 

ting. Att en individ/familj lever i en ekonomiskt utsatt situation, leder till att de inte kan 

handla lika mycket som personer som inte gör det. Detta påverkar den sociala identiteten. 

Många barn i vår studie har uttryck betydelsen av att äga vissa materiella saker för att 

uppfattas som ”rik” och kunna vara med i gruppen. Individens personliga identitet byggs 

genom att den sociala identiteten byggs. Ett nätverk är en förutsättning och ett stöd för att en 

individ skall kunna komma in på arbetsmarknaden och därefter bibehålla en god hälsa, som i 

sin kan leda till att individen kan hantera eller ta sig ur den ekonomiska utsattheten. 

Människan är en social varelse och behöver omge sig med andra människor, nätverk är enligt 

våra respondenter, vara en viktig del i hur man hanterar den ekonomiska utsattheten. Med 

stöd ifrån vänner och familj anser dem att de lättare kan klara av sin ekonomiskt utsatta 

situation.  
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Individer med olika personliga och sociala identiteter hanterar den ekonomiska utsattheten på 

olika sätt. En strategi är att låna pengar från personer i ens nätverk. Detta sätt handlar om att 

hantera den ekonomiska utsattheten på en mikronivå, ett annat sätt är att ta hjälp från 

samhället i form av ekonomiskt bistånd, något som individerna menar att de inte var tvungna 

att göra i hemlandet. Individernas identitet påverkas i och med att de måste förlita sig på 

samhället på så sätt att de kan känna att de blir underordnade och att de inte kan påverka sin 

egen situation. Denna status påverkar individens identitet och hela livsvärld. 

5.2 Självständighet 

Alla människor strävar efter att göra självständiga val, de vill prioritera sin ekonomi och sina 

liv fritt. Att vilja ta sig ur ekonomiska utsattheten är målet för de personerna som vi har 

träffat, de vill ha ett bättre liv för sig själva och sina familjer. Att vara självständig handlar för 

dem om att inte behöva förlita sig på andra. Genom att hitta ett arbete kan de ta sig ur den 

ekonomiska utsattheten. Om en individ har ett arbete behöver hon inte förlita sig på 

samhällets bidragssystem och då kan hon bli självständig. 

Självständighet handlar inte bara om att ha arbete, det kan handla om att ha kunskaper om det 

svenska samhället, välfärdssystemet och om att ha en god hälsa. Familjerna vi har träffat har 

olika strategier för att uppnå självständighet. Men de är överens om att de vill uppfostra sina 

barn till självständiga individer. Vad de anser är problematiskt är att de inte har finansiella 

resurser för det. Eller om de har finansiella resurser ser de ändå ett problem i att fördela dem. 

Hur mycket pengar skall barnen få och hur ofta? Vad är det som gör dem till självständiga 

individer, månadspeng eller pengar när barnen ber om det? Klart är att pengar behövs för att 

klara sig i samhället och att de vidare behövs för att kunna vara självständig.  

Vilket land en individ eller familj kommer ifrån och om föräldrarna har en högskoleutbildning 

eller inte, har en avgörande roll för hur självständig en människa är. I västvälden definieras 

självständighet på ett sätt och i andra länder på ett annat sätt. Människor med utländsk 

bakgrund kommer ifrån olika kontexter och vi anser att respondenterna värderar 

självständighet högt, men att de dock kan se självständighet på ett annat sätt. 

 

En konsekvens av att vara ekonomiskt utsatt kan vara att familjen måste flytta till ett visst 

område, kanske i ett segregerat område med dåligt rykte. Människor som är ekonomsikt 

utsatta bor i dessa områden eftersom de vill vara självständiga. De kan betala sin egen hyra 

och de kan leva självständiga liv, utan inblandning ifrån samhället i stort.   
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En strategi för ekonomiskt utsatta individer är att förlita sig på välfärdssystemet, detta kan 

både vara en temporär och en permanent lösning. Det är deras sätt att hantera vardagen och att 

bli självständiga. De får en summa pengar varje månad som de själva till viss del kan 

bestämma över, men de måste ändå förlita sig på välfärdssystemet.  

Strategin att låna pengar, kan ses som en osjälvständig strategi. När människor lånar pengar 

måste de förlita sig på andra människor, även när de betalar tillbaka lånet så är de beroende av 

andra parter, men vi menar att de tar hjälp av andra för att vara självständiga. De söker efter 

ett bättre liv och genom att låna tror de att de kan ta sig ur den ekonomiska utsattheten och bli 

självständiga. Självständighet är målet men det finns också en risk att den ekonomiska 

utsattheten blir värre.  

5.3 Normer  

Det finns många normer som ekonomiskt utsatta människor har svårt att leva upp till, men de 

flesta individer följer samhällets normer trots att de har en begränsad ekonomi. Vilka normer 

pratar vi då om? Det kan vara materiella normer att ha ”rätt” kläder, märken, eller att ha ett 

playstation. Ofta prioriterar människor att köpa kläder för att följa normen, individer vill inte 

utmärka sig på ett dåligt sätt, de vill inte visa för andra att de har det svårt ekonomiskt.  

Individer som inte har råd, kan eller vill köpa till exempel ett playstation följer inte normen i 

samhället och de kan därigenom bli exkluderade ifrån olika sammanhang, Det ställs höga krav 

på individen av samhället att köpa mer, att spendera de pengar man har. Det är svårt för en 

ung människa att avstå märkeskläder, datorer och playstation. Att föräldrar inte har råd med 

de saker som barnen vill ha är en konsekvens av att familjen lever i en ekonomisk utsatt 

situation. De flesta föräldrarna prioriterar sina barn och köper dyra saker till dem, men det 

finns ändå en diskrepans mellan en familj som lever på ekonomiskt bistånd och en familj där 

båda föräldrarna arbetar heltid.  

Bland många barnfamiljer med utländsk bakgrund är det norm att ha ett playstation. Varifrån 

denna norm skapats vet vi inte. Det kan vara från konsumtionssamhället, reklam, 

påtryckningar ifrån nätverket et cetera. Är det föräldrarna eller barnen som har skapat denna 

norm? Barnen uttrycker att de tycker det är roligt att spela playstation, men det är ändå 

föräldrarnas val att köpa playstationet.   
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Våra respondenter har framhållit att de prioriterar sina barn, och att de sällan tänker på sig 

själva. Normen i samhället är att man inte ska negligera sina barn, föräldrar skall prioritera 

sina barn framför sig själva.  

Att välja att bo i ett bostadsområde som Araby kan ha att göra med att inte vilja avvika ifrån 

samhällets normer. I Vilken utsträckning det är ett val att bo i Araby anser vi är individuellt. 

Människor som kommit till Sverige nyligen och som fortfarande inte är etablerade på 

arbetsmarknden kan få det svårt att flytta till andra bostadsområden. Andra människor gör ett 

självständigt, övervägande val och väljer att bo i Araby. En konsekvens av att vara 

ekonomiskt utsatt är att man inte följer normen i samhället, individen kanske inte jobbar eller 

så konsumerar hon inte på samma sätt som den del av samhället som inte lever under 

ekonomisk utsatthet. Därför ”väljer” en familj att bo i ett område som Araby för att de, i detta 

område, inte vill avvika ifrån normen. Man bor med människor som befinner sig i samma 

situation som en själv. Att ha en utländsk bakgrund är ingenting som ses som annorlunda i 

Araby. Att vara av utländsk bakgrund och inte arbeta är inte normen, men det är heller ingen 

stor avvikelse eftersom denna grupp är relativt stor i Araby.  

Det finns en norm i samhället om den goda samhällsmedborgaren och hur hon skall vara, hon 

ska kunna arbeta och bidra till samhället och välfärden. Att arbeta ses som en norm i 

samhället. Det finns en inbyggd strävan i alla människor vi har träffat att bli ekonomiskt 

självständiga och därigenom följa samhällsnormen.  

Flera av barnen som har svarat på vår skrivuppgift har berättat att de tror/tycker människor 

som lever i ekonomisk utsatthet är kroppsligt smala. Detta är en diskussionsfråga och vår bild 

är snarare att människor som har en begränsad ekonomi oftare lever onyttigt och därför kan de 

vara överviktiga istället. En anledning till att flera av barnen tror att ekonomiskt utsatta är 

smalare än andra kan vara den bilden de har fått ifrån fattiga länder, till exempel genom TV 

och nyheter. Normen i det svenska samhället är att vara smal eller att ”se sund ut” alltså inte 

överviktig att vidare vara hälsosam och inte vara varken fysiskt eller psykiskt sjuk. Att vara 

hälsosam betyder olika för olika människor i olika tid och rum.  

Att inte ha ekonomiska tillgångar ses avvikande från normen. De flesta människor har någon 

gång dåligt om pengar, men det är inget människor talar om.  Samhällets norm är att en familj 

skall kunna betala sina räkningar och att de ska konsumera. Att behöva förlita sig på bidrag 

för att hantera vardagen är inte acceptabelt enligt normerna i samhället, och speciellt inte 

under en längre period. Många ser bidrag/bistånd som en tillfällig lösning, att vara 
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bidragsberoende speciellt ekonomiskt bistånd är något som människor inte vill tala om. Att 

vara sjukpensionär eller sjukskriven ses ofta som bättre eftersom det då finns en anledning till 

att individen inte jobbar, hon har ett intyg på att hon är sjuk. Det finns olika strategier för 

ekonomsikt utsatta för att kunna leva upp till normen. Människor anstränger sig ofta hårt för 

att leva upp till normen och strategierna är mer eller mindre rationella detta beroende på hur 

långt människorna befinner sig ifrån att kunna leva upp till normen. 

5.4 Socialt och ekonomiskt kapital 

En orsak till att familjer hamnar i ekonomisk utsatthet är att de inte har ekonomiskt kapital 

eller att de har få i sin bekantskapskrets som har högre positioner i samhället, det vill säga 

socialt kapital. När en individ med utländsk bakgrund kommer till Sverige har hon ofta få 

ägodelar och ett litet ekonomiskt kapital. Personen eller familjen har oftast lämnat allt i 

hemlandet. Individer/familjen brukar kunna bygga upp ett nätverk i det nya landet relativt 

fort, men det är svårare för dem att dra nytta av sitt nätverk och att genom det, kunna skaffa 

ekonomiskt kapital, resurser, och vidare materiell och social välfärd. Detta på grund av att 

individerna, när de kommer till Sverige, möter i allmänhet personer med litet ekonomiskt 

kapital, det vill säga människor som befinner sig i samma situation som de själva. Personer 

som har få materiella ting och ett litet socialt kapital. 

 

En konsekvens av att en individ inte har socialt kapital är att hon blir exkluderad från grupper 

som har stort ekonomiskt kapital. De olika kapitalen är viktiga i olika sammanhang, men om 

en individ befinner sig i en grupp med strakt ekonomiskt kapital och hon själv inte har 

ekonomiskt kapital kommer hon att först att känna sig utanför, (Bourdieu 1999:128f). 

Individer som lever i ekonomisk utsatthet har ett förhållandevis litet socialt kapital, om man 

tittar på deras omgivning, kontakter, och nätverk. Individens sociala kapital i den egna 

gruppen kan vara stort, men deras sociala kapital accepteras inte av det svenska samhället som 

det rätta sociala kapitalet. Socialt kapital handlar alltså inte bara om att ha mycket vänner och 

bekanta, det handlar om att ha rätt vänner, sådana som har stort ekonomiskt kapital och som 

är villiga att hjälpa individen.  

 

En strategi för människor som är ekonomiskt utsatta och som vill ta sig ur denna situation är 

att försöka skaffa sig socialt kapital och ekonomiskt kapital. Detta kan de göra genom att till 

exempel låna pengar, eller hitta ett jobb. Eller blir en aktiv medlem i olika 

grupper/sammanslutningar. Genom medlemskap kan hon skaffa sig socialt kapital och kanske 
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få kunskap om hur hon kan ta sig ut ur ekonomisk utsatthet.  Individer som har ett stort socialt 

kapital kan använda det och omsättas till ekonomiskt kapital. Det sociala kapitalet kan om det 

är starkt hjälpa en individ med att hitta ett arbete och därigenom kan individen börja bygga 

upp ett ekonomiskt kapital. Vidare kan någon ur individens nätverk gå med på att låna ut 

pengar som kan vara till hjälp för individen och som kan förbättra hennes ekonomiska kapital 

och det kan vidare vara en väg ut ur ekonomisk utsatthet, (Järvinen, 2007:266).  

 

5.5 Social exkludering 

Social exkludering och normer är sammankopplade, människor som bryter mot normerna blir 

ofta socialt exkluderade. Social exkludering är dock komplext, en individ kan vara socialt 

exkluderad ifrån vissa sammanhang, men inte alla. Individer som har utländsk bakgrund 

känner sig ibland exkluderade ifrån sammanhang där människor med svensk bakgrund är 

normen, exempel på dessa sammanhang kan vara möten, fritidsaktiviteter och så vidare. 

 

Social exkludering handlar om att inte känna sig delaktig i samhället och i beslutsprocesser 

som rör en individens liv. Det kan handla om beslutsprocesser som innefattar det område 

individen bor i, eller beslut om ekonomiskt bistånd som man inte förstår. Social exkludering 

handlar alltså om att vara utsatt, om utsatthet i olika former. Att inte kunna språket är vidare 

en källa till social exkludering. Människor som inte kan det svenska språket blir exkluderade 

ifrån många olika samhällsfunktioner. Vad vill människor med utländsk bakgrund som är 

ekonomiskt utsatta göra åt sin sociala exklusion? Dessa individer vill vara delaktiga, de vill 

påverka beslut som rör deras vardag, och de vill inte göra det genom en enkät. De vill bli 

tagna på allvar, vilket många av dem vi intervjuade känner att de inte är det idag.   

 En individ/familj kan bli socialt exkulderade om de inte har de rätta materiella sakerna, eller 

när om de tror att de inte har de rätta materiella sakerna. Vårt empiriska material visar på att 

föräldrarna köper mer till sina barn för att barnen inte skall bli socialt exkluderade. Deras barn 

skall ha samma saker som sina kompisar. Det finns alltid en rädsla att bli socialt exkluderad 

om föräldrarna väljer att inte köpa/konsumera åt barnen. Detta är en uppfattning som finns i 

samhället, om denna uppfattning är sann går det endast att spekulera i. Det finns en tendens i 

samhället av att materiella ting spelar roll i sociala sammanhang.  

 

Många av föräldrarna vi har intervjuat har sagt att deras barn inte vet om att de befinner sig i 

en ekonomiskt utsatt situation, speciellt inte de små barnen, tonåringarna har ofta kunskap om 
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situationen och de hanterat den med hjälp av olika strategier, till exempel genom att exkludera 

sig själva ifrån olika sociala sammanhang, att inte gå ut med kompisar, att inte gå med i 

fotbollslaget eller att sluta innan laget skall åka på cup, eftersom familjen inte har råd att 

betala resan eller uppehället. En annan strategi från barnen är att de väljer billiga alternativ, 

till exempel att stanna hemma med kompisar istället för att gå ut och köpa något.  

Genom att bo i ett område och ha ett nätverk som befinner sig i samma situation som en själv, 

det vill säga som förlitar sig på ekonomiskt bistånd, blir inte individen lika socialt exkulderad 

som den annars skulle ha blivit. Det är istället gruppen i sig som blir socialt exkluderat från 

det övriga samhället. Gruppen barnfamiljer med utländsk bakgrund som är ekonomiskt utsatta 

är ofta exkluderade ifrån viktiga delar av det svenska samhället. Man tittar ofta på dem som 

en homogen grupp utan att se att varje familj/individ har skiftande förutsättningar och 

möjlighter för att klara sig i det svenska samhället.  
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6. Slutsatser 
I denna studie har vi kommit fram till tesen att familjer med utländsk bakgrund löper större 

risk att hamna i ekonomisk utsatthet än familjer med svensk bakgrund. Utifrån barnens 

skrivuppgift och de intervjuer som gjort har det, till en början, framkommit från flera håll att 

ekonomisk utsatthet inte existerar i Sverige, men efter att ha gått in djupare i ämnet har många 

av våra respondenter ändrats sin uppfattning och de har kommit fram till att det finns 

människor med utländsk bakgrund som lever i ekonomisk utsatthet, ibland har de kommit 

fram till dessa påståenden genom att använda andra begrepp en oss, de har inga pengar, de 

kan inte betala räkningarns och så vidare. Att individer med utländsk bakgrund löper större 

risk att bli ekonomiskt utsatta kan bero på att de, när de kommer till Sverige, inte kan det 

svenska språket och de svenska normerna. Detta kan bidra till svårigheter att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt finns det människor som inte kan svenska, men 

kommit in på arbetsmarknaden. Med detta vill vi säga att det finns olika möjligheter och 

förutsättningar för olika individer och familjer. 

I och med att en familj lever i en ekonomiskt utsatt situation påverkas deras psykiska och 

fysiska hälsa, förhållandet till omgivningen, samt deras tillgång till materiella resurser. När en 

familj hamnat i ekonomisk utsatthet ”väljer” de att bo billigare på grund av den knappa 

ekonomin. Dessa konsekvenser hänger ihop med varandra och de kan skilja sig ifrån familj 

till familj. 

Ekonomiskt utsatta barnfamiljer har olika strategier för att hantera sin situation. En strategi 

från föräldrarnas sida är att låna pengar ifrån släkt och vänner för att barnen inte skall märka 

att familjen befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Dessa familjer köper materiella saker 

för att leva upp till samhällsnormen. En strategi från barnens sida är att ha färre aktiviteter och 

göra saker som inte kostar så mycket pengar med sina kompisar. Många ser arbete som en 

lösning för att människor skall komma ur den ekonomiska utsattheten, men de är medvetna 

om att vägen till arbete kan vara lång. 

Samhället, genom välfärdssystemet, har olika strategier för att hjälpa människor i form av till 

exempel ekonomiskt bistånd. Att få hjälp genom ekonomiskt bistånd ses inte alltid som den 

rätta lösningen enligt många respondenter. Istället önskar de att tillgången till arbete var större 

och möjligheten till egenförsörjning bättre.      
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6.1 Rekomendationer till ansvariga politiker och tjänstemän i Växjö kommun 

Nedan presenterar vi några rekommendationer till ansvariga politiker och tjänstemän i Växjö 

kommun. För att människor med utländsk bakgrund skall i mindre utsträckning hamna i 

ekonomisk utsatthet behöver de sättas in åtgärder på olika nivåer, till exempel genom att: 

• Inkludera människor med utländsk bakgrund i projekt som rådgivare. De vill ge sina 

egna perspektiv i frågor som rör dem, inte genom enkäter, utan genom kvalitativa 

intervjuundersökningar.   

 

• Människor trivs bra i Araby, men de personer som vi har pratat med är oroade för den 

dåliga bild som finns om området. Politiker och tjänstemän bör jobba för att bilden av 

Araby skall förändras bland de som inte bor i området. Det finns en medvetenhet 

bland familjer om hur de skulle kunna lösa den negativa bilden av området, men de 

har inte sociala och materiella resurser för att kunna göra det. 

 
• Fortsätt ge fler studenter uppdrag (C, D- uppsatser), Dessa leder till mer kontakt för 

kommunen med studenter och med personer med utländsk bakgrund, det är ett sätt att 

bygga broar mellan människor i Växjö.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär till barnen 
�

Fattigdom i Sverige 

250 000 barn lever i fattiga familjer i Sverige. Att inte ha så mycket pengar betyder att 
familjen ständigt måste tänka på hur pengarna ska användas för att få dem att räcka till. Det 
betyder att familjen tvingas låta bli en massa saker, som fritidsaktiviteter, biobesök, cykel, och 
skridskor. Att ha lite pengar betyder också att aldrig ha råd att åka på semester. Skillnaderna 
mellan fattiga och rika ökar i Sverige, och det är inget vi ofta pratar om.  

Ett exempel på fattigdom i Sverige är taget från Majblommans rapport och där står det att:  

”Jag är mamma till en 12-årig flicka. Hon älskar att dansa och sjunga och hennes största 
önskan är att få fortsätta på kulturskolan men nu har det börjat kosta pengar där och jag har 
inte råd med det. Jag vänder på varje krona och är så hemskt att alltid säga nej. Nu undrar jag 
om vi kan söka för 250 kr till kulturskolan. Hoppas på er hjälp.”  

Du ska inte skriva ditt namn. Vi vill först att du läser frågorna och sedan skriver ned hur du 
tänker när du läser. Du kommer att få svara på fem frågor och svara så gott du kan.  
 

Tack för att ni hjälper oss! 
Nina och Luljeta 
 



72�

Är du:   Flicka     
Pojke  

1. Hur tror du det är att vara fattig i Sverige? 
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2. Hur märks det att man är fattig? 
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3. Varför tror du att vissa människor är mer fattiga än andra? 
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5. Ge något exempel på när du har sett att någon inte har pengar?  
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Bilaga 2 -Intervjufrågor 
 

1. Öppna samtalet med ett socialt samtalsämne. Prata med barnet, fråga om det vill rita 
och måla medan vi pratar.  
 

2. Vad gör ni med kompisar när ni träffas? (Fråga till barnen).  
 

3. Hur många är ni i familjen? 
 

4. Hur gamla är ni i familjen? 
 

5. Vad har ni för utbildning? 
 

6. När kom ni till Sverige? 
 

7. När fick ni uppehållstillstånd? 
 

8. Var/hur bor ni?  
 

9. Jobbar ni som föräldrar? 
 

10. Hur känns det att (inte) jobba? 
 

11. Vad jobbar du (skulle du vilja jobba) med? 
 

12. Ger ni barnen veckopeng? Får ni som barn veckopeng? (Fråga till barnen). 

13. Hur gör föräldrar när barn vill ha pengar? 
 

14. Vad är rikt och vad är fattigt för dig? 
 

15. Har ni, eller har ni någon gång haft svårt att betala hyran och de löpande utgifterna? 
 

16. Hur tror du att andra från samma land har det ekonomiskt? 
 

17. Hur är det i området generellt ekonomiskt? Kläder, utseende.  
 

18. Hur tror du det är för svenskar och invandrare när det gäller ekonomin? 
 

19. Tycker ni att ni har svårt att få pengarna att räcka till? 
 

20. Kan ni köpa allting som barnen vill ha? 
 

21. Hur tror du att ett barn lever som inte har pengar? (Fråga till barnen). 
 

22. Hur tror du att barnen skulle märka om ni inte hade pengar? 
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23. Hur tror du det är att vara fattig i Sverige? (Fråga till barnen). 
 

24. Hur märks det att man är fattig? (Fråga till barnen). 
 

25. Varför tror du att vissa människor är mer fattiga än andra? (Fråga till barnen). 
 

26. Ge något exempel på när du har sett att någon inte har pengar. (Fråga till 
barnen). 

 
27. Får alla av dina kompisar veckopeng? (Fråga till barnen). 

 


