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Abstract 

 

Author: Caisa Ekblad and Aija Karlsson 

Title: Children’s experiences of living in a low-income family – a literature review. 

[translated title] 

Supervisor: Monica Larsson 

 

The purpose of this study was to examine what previous research says about children’s 

experiences living in a low-income family. Its aim was to found out what children 

themselves say about their life living in a low-income family and what consequences, 

practical and emotional, low-income environment has on children. More specifically our aim 

was to find out how children themselves experienced their situation compared with their 

peer’s economical situation. We also wanted to see if there were any differences between 

what younger and older children say about their situation. Furthermore, we wanted to find 

out what meaning they added to “normality” and how they related to that phenomenon. The 

study was based on reviews of nine qualitative studies from Sweden, England, North Ireland 

and USA – all published between 1998 and 2011, focusing on children and their experiences 

of poverty. Five themes were identified that seemed to be important for children’s 

experiences: life circumstances, relationships, children as actors, school and future. The 

analysis was based on perspective of normality, focusing how impoverished life 

circumstances put children in a category which deviates from majority of society. Main 

results demonstrate that there are big differences in how younger and older children 

experience their situation where older children showed more discontent and the younger 

children seemed more satisfied about their situation. Overall the children appear as actors 

which have not given up hope to change and impact their situation – there was a major will 

to fit in and be like other peers. As a positive aspect the study shows that relationships 

seemed very important for these children where friends seemed to be a good support and the 

family ties were strong. 

 

Key words: child poverty, life circumstances, experiences, exclusion, normality 
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1. Inledning 
 
I början av februari detta år kom Rädda Barnen ut med sin årliga rapport 

gällande barnfattigdomen i Sverige vilken beskrev att barnfattigdomen i 

landet ökat för första gången sedan frivillighetsorganisationen började göra 

sina årliga undersökningar 2002. Rapporten baseras på statistik från 2008 där 

man noterat en ökning från föregående år – år 2007 växte 210 000 barn (10,9 

procent) upp i en familj med knapp ekonomi och 2008 hade denna siffra stigit 

till 220 000 barn vilket motsvarar 11.5 procent av landets alla barn (Rädda 

barnen, 2010, s. 10). De barn som drabbas av fattigdom är mestadels barn 

med ensamstående mammor och barn från familjer med utländsk bakgrund 

där yngre barn (0-5 år) har en tendens att drabbas hårdare än äldre 

(Andersson, 2010, s. 33, Ds 2004:41, s. 23).  

 

I Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd frågar man sig hur 

det egentligen är att leva på ekonomiskt bistånd eller med knappa 

ekonomiska resurser samt vilka upplevelser familjer och barn har av detta. 

Det påpekas att barnperspektivet generellt inte uppmärksammas i tillräckligt 

stor utsträckning i handläggningen av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 

2003, s. 9). Det finns en del forskning och undersökningar kring ekonomisk 

knapphet dock fokuserar de flesta studier på just föräldrarnas upplevelser och 

inte barnens (ibid., s. 29).  

 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 12 har barn rätt att komma till tals varav 

det är de vuxnas skyldighet att lyssna på barnen. Den forskning och de 

rapporter som dock faktiskt fokuserar på barn och dennes erfarenheter är 

därför värda att uppmärksamma. Det är av stor vikt att barnens röster blir 

hörda eftersom de själva är experter på sina liv och sina erfarenheter. Hur det 

är att leva med knappa ekonomiska förhållanden utifrån barnets perspektiv 

kan endast barnen själva berätta.  
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Rasmusson (2007) menar att ny kunskap om barn och deras 

levnadsförhållanden medför att barn betraktas som subjekt och medskapare i 

sin egen utveckling och socialisation istället för omogna, inkompetenta och 

asociala där de vuxna har en normativ status (Rasmusson, 2007, s. 96-97). 

Denna syn på barn har ökat betydelsen av barns egna tankar och funderingar 

vilket även gäller för barn i ekonomiskt utsatta familjer (Andersson, 2010, s. 

35).  

 

Att genom en litteraturstudie belysa just barnens egna upplevelser och 

erfarenheter av att leva med knapp ekonomi hoppas vi kunna bidra till att 

ämnet uppmärksammas ytterligare.  Därmed hoppas vi att exempelvis 

barnperspektivet ökar inom socialtjänstens handläggning av ekonomiskt 

bistånd till barnfamiljer samt även generellt uppmärksamma barns röster och 

barnfattigdom. Vi är medvetna om att fattigdomen inte kan utrotas helt men 

anser ändock att det är de vuxnas ansvar att hitta bättre strategier för att 

minska fattigdomens skadliga påverkan på barnen.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Fattigdomen i världen är ett allt växande socialt problem och sträcker sig 

långt tillbaka i tiden. Redan på 1500- talet var frågan gällande fattigvård 

central i diskussioner kring det ”sociala” och utgjorde då den första topiken i 

forskning gällande socialt arbete (Sunesson, 2008, s. 338). Enligt Swärd 

(2010) kan fattigdom ses som ett kärnområde inom det sociala arbetet och 

anses därmed vara en viktig angelägenhet för både socialarbetare och 

forskare världen över (Swärd, 2010, s. 12).  

 

Fattigdomen är flerdimensionell - den ter sig olika beroende på vilket land 

man befinner sig i. När man pratar om fattigdom är det olika begränsningar 

samt negativa konsekvenser för människor som uppmärksammas från både 
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statens och frivilliga organisationers sida. Det påpekas att fattigdom inte 

enbart innebär ekonomiska svårigheter utan kopplas samman med andra 

ogynnsamma förhållanden såsom ohälsa, trångboddhet, låg utbildning, låg 

självkänsla, diskriminering samt exkludering från det sociala livet 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 90, Sida, 2004, s. 7).  

 

Eftersom fattigdomen har flera dimensioner blir det därmed svårt att definiera 

varav det finns många olika sätt att ringa in området på – allt utifrån 

samhällets normer och vilka värderingar man lägger i de ekonomiska 

förhållandena (Rädda barnen, 2010, s. 27).  

 

Ett sätt att definiera fattigdom är utifrån inkomster eftersom de utgör 

huvuddelen av individers och hushållets ekonomiska resurser. På så sätt 

mäter man relativ fattigdom – har man en inkomst långt under vad de flesta 

människor har i ett samhälle anses man vara fattig. En föregångare till relativ 

fattigdom är Peter Townsend som kritiserade synen på att fattigdom enbart 

knyts till de mest nödvändiga resurser en människa behöver för att överleva. 

Han menade att fattigdomen snarare skall ses som ett socialt begrepp och 

borde förstås i förhållande till det levnadssätt som anses normalt i ett 

samhälle vid en viss tidpunkt. Townsend ansåg att skillnaden mellan fattiga 

och icke fattiga är att de fattiga vill leva som alla andra men saknar resurser 

för det. Han använde begreppet deprivation på de människor som inte kunde 

uppnå en allmän livsstil inom flera områden (Swärd, 2010, s. 16).  

 

Det andra fattigdomsmåttet kallas absolut fattigdom och mäts utifrån en 

fattigdomsgräns (t.ex. normen för försörjningsstöd som inte sällan utgör 

fattigdomsgränsen i svensk forskning). Med absolut fattigdom mäter man 

köpkraften från ett år till ett annat så att en person som inte har en viss 

köpkraft skall betraktas som fattig beroende på hur många andra som är det 
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(Socialstyrelsen, 2011, s. 91, 92). Således kan de människor som lever under 

s.k. existensminimum och uppbär försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd 

betraktas som fattiga. Enligt Rädda Barnens fattigdomsindex menar man att 

barn som lever i familjer som antingen har låg inkomststandard eller uppbär 

försörjningsstöd räknas som fattiga barn (Rädda barnen, 2010, s. 11). 

 

Oavsett om man pratar om relativ eller absolut fattigdom har fattigdomen 

dock en relativ dimension – de som betraktas som fattiga förändras över tid 

och varierar mellan länder. När man talar om fattigdom i ett välfärdsland som 

Sverige talar man inte om fattigdom i den bemärkelsen att människor svälter 

eller fryser på grund av brist på ekonomiska resurser (Rädda barnen, 2010, s. 

27). Här handlar det istället om att befinna sig innanför eller utanför det 

etablerade samhället som råder – termer som marginalitet kontra etablering 

samt innanförskap kontra utanförskap (exklusion) är vanligt (se Swärd, 2010, 

s. 17, Hjort, 2004, s. 222, Giertz, 2004, s. 10, Socialstyrelsen, 2003, s. 25-26).  

 

Den ekonomiska fattigdomen påverkar alltså individen på flera olika plan. 

Människor som lever i fattigdom är särskilt utsatta och sårbara där denna 

utsatthet inte enbart handlar om ekonomi utan även om utbildning, etablering 

på arbetsmarknaden samt allmänna livsvillkor och levnadsförhållanden 

(Hjort, 2004, s. 38). Socialstyrelsen definierar fattiga i dagens Sverige som 

människor som ”på grund av bristande ekonomiska resurser inte kan leva på 

ett sätt som är acceptabelt eller förväntat i det samhälle man tillhör”, det 

handlar om skam och avsaknad av självrespekt (Socialstyrelsen, 2011, s. 91).  

Även Swärd (2010) skriver att fattigdomen kan ses som en avvikelse från det 

normala d.v.s. att fattiga människor inte har samma levnadsförhållanden som 

andra i ett samhälle vid en viss tidpunkt (Swärd, 2010, s. 16).  

 

Utifrån detta kan man se att fattigdomen har en social dimension. Termer 

som marginalisering, utanförskap, social exklusion, utestängning och skam 
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nämns ofta tillsammans med fattigdom (se Swärd, 2010, s. 17, Hjort, 2004, s. 

222, 273-274, Giertz, 2004, s. 10, 20, Socialstyrelsen, 2003, s. 25-26). Giertz  

(2004) menar t.ex. att social exklusion och marginalitet är mer relevanta 

termer än fattigdom om man vill undersöka och analysera t.ex. långvarig 

arbetslöshet samt tillträdesproblem till olika sociala arenor (t.ex. 

arbetsmarknaden). Vidare påpekas att inklusion står i motsats till exklusion 

där marginalitet handlar om att befinna sig mellan dessa områden - man är 

varken inkluderad och ej heller exkluderad. Att vara exkluderad relateras till 

individens position inom olika subsystem och betraktas ej som en egenskap 

(Giertz, 2004, s. 20).  

 

Madsen (2006) skriver att fattigdomen har sociala konsekvenser såsom 

social, kulturell och politisk exklusion. Därmed blir social exklusion ett 

samhälligt problem eftersom det innebär en utestängning från att delta i det 

samhälliga livet. Begreppet fattigdom är mer relevant att använda när man 

talar om materiella brister i industrisamhället medan social exklusion är ett 

mer tillämpbart begrepp i kunskaps- och kompetenssamhället (Madsen, 2006, 

s. 173).  

 

I Socialstyrelsens (2011) senaste rapport slår man fast att fattigdomen är 

ojämnt fördelad mellan olika grupper i samhället - fattigdom förekommer 

främst bland unga vuxna, invandrare, ensamboende och ensamstående 

kvinnor med minderåriga barn. Till de mest utsatta räknas ensamstående 

mammor med minderåriga barn. De har en förhöjd risk av långvarig (minst 5 

år) och upprepad fattigdom. Ensamstående föräldrar har även ökade risker 

inom andra områden än bara inom ekonomisk utsatthet – de riskerar drabbas 

av arbetslöshet, ohälsa, trångboddhet, otrygghet, begränsade sociala resurser 

och relationer (Socialstyrelsen, 2011, s. 10).  
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Välfärdsproblem som ovanstående nämnda drabbar dock inte enbart 

ensamstående föräldrar utan även andra barnfamiljer som lever med knapp 

ekonomi. Hjort (2004) skriver att det just är barnfamiljer med knappa 

ekonomiska resurser som faller inom ramen för ett utanförskap i förhållande 

till en rad olika samhällsarenor som exempelvis bostadsmarknaden, 

arbetsmarknaden och utbildningssystemet (Hjort, 2004, s. 40).  

 

Att barn tvingas leva på denna marginal är ett stort problem eftersom det 

innebär att de exempelvis inte kan delta i avgiftsbelagda aktiviteter, ej har 

tillgång till dator i hemmet eller har möjlighet att följa med på exempelvis en 

skolresa. Begreppet fattigdom blir här ett relativt begrepp och ställs i relation 

och jämförelse med majoriteten i samhället. Att vara barn och växa upp i en 

familj med ekonomisk knapphet kan både leda till socialt och ekonomisk 

utanförskap (Rädda barnen, 2010, s. 27).  

 

Även internationell forskning som bedrivits i länder som USA och 

Storbritannien uppvisar en tydlig bild av hur ogynnsamt det är för barn att 

växa upp i familjer med knapp ekonomi. Förutom de direkta konsekvenserna 

som nämns ovan kan det även få svåra påföljder i vuxenlivet och därmed 

även påverka nästa generation. Man har här sett ett samband mellan 

fattigdom och sämre fysisk och psykisk hälsa, sämre emotionellt 

välbefinnande och högre grad av problembeteende. Vidare har man sett att 

fattigdom leder till lägre utbildningsnivå, tidigare barnafödande, större 

utsatthet för våld, mer kriminalitet och försämrad etablering på 

arbetsmarknaden (Andersson, 2010, s. 33).  

 

Detta resultat stämmer delvis med resultat från svenska undersökningar. I den 

statliga utredningen Ekonomiskt utsatta barn (Ds:2004:41) framställs att barn 

från familjer med lägre socioekonomisk position har en ökad risk för 

dödlighet, sjuklighet och skaderisk samt att de i mindre utsträckning övergår 
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till högre studier. Barnen från mest ekonomiskt utsatta familjerna mår 

psykiskt sämre. Det finns även samband mellan ekonomiskt utsatt barndom 

och ekonomiskt utsatthet i vuxenlivet (Ds 2004:41, s. 40-41). Detta framgår 

också av Socialrapport 2010 där det påpekas att fattigdom under uppväxten 

ökar risken för fattigdom i vuxenlivet. Vidare framställs att barn som lever i 

familjer med återkommande ekonomiskt bistånd har lägre betyg i 

grundskolan än andra barn samt att de har lägre utbildningsnivå i vuxen ålder. 

Dessa barn har även högre risk för ogynnsam utveckling i framtiden 

angående självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet samt tonårsföräldraskap 

(2011, s. 9, 11).  

 

Som visats tidigare påverkar ekonomiska resurser markant människors 

levnadsförhållanden - vilket gäller även för barn. Bland de resultat som 

erhålls från utredningen Ekonomiskt utsatta barn står det att barn i 

ekonomiskt utsatta familjer har mindre resurser och lägre levnadsnivå inom 

olika områden. Detta kan innebära att leva i trångboddhet, sakna eget rum, 

leva i en otrygg närmiljö, att ha färre materiella saker, begränsat socialt 

umgänge med jämnåriga (barnen umgås mindre med kompisar hemma samt 

deltar i färre fritidsaktiviteter) och att resa mindre (Ds 2004:41, s. 34-35).  

 

En av de skyddande faktorer som motverkar fattigdomens skadliga inverkan 

är god interaktion mellan barn och föräldrar samt positiv föräldrapraktik 

(Andersson, 2010, s. 35). Både i statens utredningen Ekonomiskt utsatta barn 

(Ds 2004:41, s. 34) och i Hjorts avhandlingen Nödvändighetens pris (2004, s. 

282) återges att föräldrar försöker kompensera barnen och prioritera deras 

behov framför egna behov för att skydda barnen från den svaga ekonomins 

påverkan. Exempel på detta är att flera barnfamiljer köper statustyngda 
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varumärken till sina barn för att barnen inte skall behöva avvika från övriga 

barn med bättre ekonomi. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte med denna uppsats är titta på vad forskningen säger gällande barns 

upplever av att leva i en familj med knapp ekonomi samt hur detta förhåller 

sig till den normalitet som råder i samhället avseende ekonomiska 

förutsättningar. 

 

• Vilka erfarenheter har barn av att leva i en familj med knappa 

ekonomiska resurser samt vilka konsekvenser 

(praktiska/känslomässiga) får den ekonomiska situationen för barnet? 

 

• Hur upplever de sig själva och sin situation i jämförelse med andra 

barn och familjer?  

 

• Finns det skillnader gällande yngre barn samt äldre barns upplevelser 

och erfarenheter? 

 

• Vilken innebörd lägger barnen i begreppet ”normal” och hur förhåller 

de sig till detta?  

 

1.3 Definitioner 
 

Följande stycke förklarar och beskriver olika begrepp som vi använde oss av 

i studien. Begrepp som är centrala i projektet är begrepp som barn, knapp 

ekonomi samt socialt utanförskap/social exklusion. Eftersom de flesta 

begrepp kan förklaras på olika sätt har vi valt att redovisa de tolkningar som 

vi har lagt i begreppen. 
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1.3.1 Barn  
 

Enligt FN:s barnkonvention artikel 1 om barnets rättigheter anses ett barn 

vara ”... varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare 

enligt den lag som gäller barnet” (UNICEF, 2011). Med detta menas att ett 

barn kan anses vara myndig tidigare om landet som barnet bor i har en 

lagstiftning som säger så. I detta arbete har vi dock valt att betrakta alla som 

är under 18 år som barn – oavsett lagstiftning. 

 

1.3.2 Knapp ekonomi  
 

Begränsade ekonomiska resurser kan benämnas på flera olika sätt. 

”Ekonomisk utsatthet” och ”knapp ekonomi” är som begrepp som ofta 

används i svensk forskning samt olika myndighetsrapporter (se t.ex. Ds 

2004:41, Hjort, 2004). I internationell forskning används i högre grad 

begrepp såsom ”fattigdom” och ”fattig” i olika kombinationer (på engelska: 

poverty, poor child – se t.ex. Horgan, 2009, Rahn & Chassé, 2009). Vi har 

dock i detta arbete till största del använt begreppet ”knapp ekonomi”. Dock 

har vi varierat oss och även använt begreppet ”begränsad ekonomi” samt 

”fattigdom”. I resultatredovisningen har vi dock använt de exakta begrepp 

som nämnts i vardera studie. 

 

Samtliga begrepp gällande fattigdom används i relativ mening – de ställs i 

relation till genomsnittliga inkomster i ett samhälle. Inom EU använder man 

begreppet relativ fattigdom – d.v.s. om inkomsten ligger under 60 % av 

medianen för landets befolkning är en person fattig (Socialstyrelsen, 2011, s. 

92).   Skillnaden mellan relativ och absolut fattigdom har redogjorts tidigare i 

arbetet under rubriken Problemformulering. Även vi har använt ovannämnda 

begrepp i relativ mening. 
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1.3.3 Socialt utanförskap/social exklusion 
 

I denna studie har vi valt att använda oss av både socialt utanförskap samt 

social exklusion. Främst för att båda begreppen förekommer i svensk 

forskning (se t.ex. Swärd, 2010, s. 16, Hjort, 2004, s. 273). I internationell 

forskning används dock främst social exklusion (se t.ex. Walker et al., 2008, 

s. 429). Inom EU avser social exklusion de konsekvenser det innebär för en 

medborgare att inte vara inkluderad i landets välfärdssystem (Swärd, 2010, s. 

16). Hjort (2004) förklarar att utanförskap och exklusion ska förstås i relation 

till den övriga befolkningens levnadsstandard och möjligheter (Hjort, 2004, s. 

273).  

 

Nationalencyklopedin menar att social exklusion ”... framhäver de sociala 

aspekterna på utanförskap och vidgar fattigdomsbegreppet från en rent 

ekonomisk definition” (NE, 2011).  Vi har därmed använt begreppet i 

samförstånd med Nationalencyklopedins förklaring. 

 
1.4 Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel följer ett avsnitt som beskriver studiens 

teoretiska utgångspunkt som i detta fall är begreppet normalitet. Därefter 

kommer ett metodavsnitt där vi beskriver val av metod, datainsamling, 

avgränsningar i studien samt bearbetning och analys av det insamlade 

materialet. Vidare beskriver metoddelen uppsatsens reliabilitet/validitet, de 

etiska överväganden avseende studien samt avslutningsvis en kort 

redovisning av arbetsfördelningen. Kapitel fyra går under rubriken 

resultat/analys där vi presenterar vårt insamlade material bestående av olika 

teman samt underteman som skapats och formats i bearbetandet av empirin. 

Analys av materialet sker i slutet av varje huvudtema. Avslutningsvis har vi 

kapitel fem som består av en avslutande diskussion där vi kort sammanfattar 
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studiens slutsatser samt kopplar till arbetets frågeställningar. Vidare 

diskuterar vi de olika aspekterna som empirin frambringat och värderar 

resultatet i ett större sammanhang samt reflekterar kring framtida 

forskningsbara områden som väckts under uppsatsens gång. 

 

2. Analysram 
 

Att leva i en familj som har knappa ekonomiska resurser innebär att vara 

avvikande - att leva utanför den samhälleliga normen. I detta arbete vill vi 

undersöka hur barnen i familjer med knapp ekonomi själva upplever 

situationen samt koppla detta till den rådande normaliteten i samhället. 

Tanken är att se till hur familjens ekonomiska situation försätter dessa barn i 

en kategori som avviker gentemot majoriteten i samhället - hur denna 

situation påverkar barnet inom olika arenor i barnets liv såsom exempelvis 

relationer, boende, skola och fritid. Med detta som grund har vi i vår tolkning 

av studiens resultat valt att använda oss av begreppet normalitet som ett 

övergripande perspektiv. 

 

”We live in a world of norms” skriver Davis (2006, s. 3). Han beskriver 

världen och samhället vi lever i som fyllt av normer om hur en människa 

skall tänka, vara och leva sitt liv. Människan strävar efter att vara normal 

eller försöker tvärtemot, avsiktligt undvika det tillståndet. 

 

Svensson (2007) skriver om normer och normalitet och frågar sig: ”Vem vill 

vara normal? Är det hög status att vara originell, att vara annorlunda? Ligger 

dagens ideal i avvikelsen snarare än i normaliteten?” (Svensson, 2007, s. 17). 

Hon svarar själv genom att säga att det i dessa fall oftast handlar om att vara 

mer än det normala - att vara supernormal. Det normala kan även ses som 

något eftertraktat, något man vill uppnå - en vilja att vara som alla andra. 
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Även om det abnormala kan vara eftertraktat vill dock få människor avvika 

genom att ha mindre ekonomiska tillgångar än andra - man vill inte vara 

osedd och erhålla sämre service än andra människor. (Svensson, 2007, s. 17).  

 

I varje historiskt ögonblick konstrueras den normala människan i termer av 

vad som är socialt önskvärt respektive det socialt accepterade. Det som 

betraktas som normalt blir ett rättesnöre för hur man skall handla och uppföra 

sig i olika sammanhang. Svensson (2007) diskuterar vidare om olika 

normalitetsdefinitioner där en definition av normalitet handlar om kollektiva 

förväntningar på vad som är kulturellt önskvärt - olika kulturella 

sammanhang skapar olika normer (Svensson, 2007, s. 18, 19).   

 

Normaliteten är ”icke homogen” vilket innebär att människor i ett samhälle ej 

har samma normer och alla faller inte inom den kategorin som anses vara den 

”normala”. En norm kan se olika ut beroende på vilket sammanhang eller 

vilken grupp man befinner sig i vilket medför att normaliteten är ett 

omdiskuterat begrepp som människor har olika uppfattningar och tolkningar 

kring (ibid.). 

 

”Avvikelsen utmanar normaliteten samtidigt som den är en del av den” 

skriver Svensson (2007, s. 19). Med detta menar författaren att det avvikande 

är nödvändigt eftersom det manar till förändring samtidigt som de flesta 

människor faktiskt agerar utifrån vad som förväntas av dem. Normalitet 

utvecklas främst i mötet med andra - i mötet prövas tankesätt och sätt att 

vara. Som människor och individer i ett samhälle socialiseras vi därmed in i 

det normala (Svensson, 2007, s.19, 20). Östnäs (2007) skriver att 

socialisationens process kan ses som livslång där olika aktörer påverkar 

individen att acceptera allmänt antagna roller inom samhällets normsystem. 
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Den som inte uppfyller denna normalitet riskeras benämnas som avvikare 

eller marginaliserad (Östnäs, 2007, s. 66, 67).  

 

Som nämnts ovan är normbegreppet kopplat till avvikelse där avvikelsen kan 

medföra olika former av sanktioner gentemot det som avviker. För att 

exemplifiera detta kan man titta på begreppen normalitet och avvikelse på 

gruppnivå. I en grupp utgör de gemensamt accepterade umgängesreglerna 

grunden för själva normsystemet där sanktioner exempelvis kan innebära 

tillsägelse eller uteslutning. Mobbning är ett exempel på uteslutning, där den 

mobbade utesluts från övriga gemenskapen (Östnäs, 2007, s. 67).  

 

Avvikare kan dock återförenas till normsystemet med en process som ofta 

kallas för normalisering – den som avviker görs ”normal” i syfte att bli en 

accepterad medlem i samhället. Denna process kan likställas med 

integreringsprocessen då individen görs delaktig i en större enhet (ibid., s. 

68). Inom handikappsvetenskap används ofta normalisering och 

normaliseringsprincipen vilket i stora drag innebär att funktionshindrade skall 

kunna leva ett ”normalt liv” (ibid., s. 69). På detta sätt har också den rådande 

norm och det ”normala” i samhället en positiv aspekt - normen används som 

ett rättesnöre för att ställa krav i syfte att uppnå samma rättigheter och 

levnadsnivå för alla människor. Detta gäller även när det kommer till 

människor som lever med knappa ekonomiska tillgångar. Enligt 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1§  är socialbidraget utformat så att den skall 

tillförsäkra människor med knappa ekonomiska resurser en skälig 

levnadsnivå (SFS: 2001:453). Man har alltså rätt att erhålla ekonomiskt 

bistånd för att leva ett så ”normalt” liv som möjligt. Med skälig levnadsnivå 

menas därav inte enbart att erhålla pengar för de mest akuta förnödenheterna 

utan även övrig livsföring såsom tandvård, hälso- och sjukvård, 

hemutrustning, glasögon m.m. (Socialstyrelsen 2011).  



 

  18 (79) 
 

För att sammanfatta ovanstående kan man säga att normaliteten har två sidor 

– tilltalande och avskräckande. Tilltalande i den mån att den anses vara ett 

tillstånd som många människor eftersträvar, en ”måttstock” att ställa krav 

utifrån. Avskräckande genom att tvinga människor att vara som alla andra, 

stigmatisera och utesluta de som avviker.  

 

3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
 
I vår uppsats vill vi undersöka vad forskningen säger om barns upplevelser 

och erfarenheter av att leva i en familj med knapp ekonomi. Målet är att ta 

reda på vad barn tänker och känner kring sin familjesituation samt titta på hur 

detta förhåller sig till det ”normala”. 

 

Metoden som valdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en 

litteraturstudie. Inledningsvis var dock vår tanke att använda oss av intervju 

som metod där vi ämnade genomföra ett antal intervjuer med barn men kom 

snart i kontakt med ett flertal olika hinder:  

 

• Efter etisk egengranskning av vårt projekt enligt Blankett för etisk 

egengranskning av studentprojekt (hämtat från www.bth.se/eksydost) 

insåg vi att vårt projekt måste genomgå etisk granskning av regionens 

etikprövningsnämnd på grund av att frivilligheten i studien kunde 

ifrågasättas (barn anses som utsatta grupper i detta sammanhang). 

Detta skulle kräva extra tidsresurser, dels för att göra en utförlig 

ansökan och dels för att det krävs minst en vecka för 

etikprövningsnämnden att genomföra prövningen. 
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• Vid diskussioner om etiska problem/risker som kunde uppstå 

under/efter intervjuer med barn (t.ex. eventuella känslomässiga 

effekter på grund av känsliga ämnen som ämnades behandlas i 

intervjun) insåg vi att vi saknar tillräckliga resurser och erfarenheter 

för att hantera detta.  

 

Valet av metod föll sedan på litteraturstudie där vi använde kvalitativ 

forskning i form av kvalitativa studier som bas för vår uppsats. Syftet med 

kvalitativ forskning är att forskaren vill få detaljerade och ingående 

beskrivningar av olika fenomen för att på så sätt uttrycka komplexiteten i en 

viss situation. Kvalitativ forskning tenderar betrakta saker i dess kontext, 

d.v.s. hur saker och ting hänger ihop och är beroende av varandra. Dessutom 

har forskaren ett intresse för betydelser och de sätt människor förstår saker på 

(Denscombe, 2000, s. 204-206, 243). Detta innebär att forskaren vill få en 

förståelse av människans upplevelse av ett fenomen i sitt sammanhang. Inom 

kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av 

informationen som ligger till grund för studien. Kvalitativ ansats möjliggör 

att undersökningspersonens upplevelser, meningar och betydelser synliggörs 

på ett systematiskt sätt. Datainsamlingar görs vanligtvis i form av intervjuer 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 62-64). 

 

Litteraturbaserade examensarbeten handlar om att skapa en överblick över 

kunskapsläget inom ett visst område. Det betyder att man tar reda på vilken 

forskning som finns inom ett visst område för att få en uppfattning om vad 

som studerats, vilka metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter som 

använts (Friberg, 2006, s. 115). Det finns en rad olika benämningar på 

sammanställning av forskningsresultat. Forsberg och Wengström (2008) 

skiljer mellan allmän litteraturstudie och systematisk litteraturstudie. Den 

viktigaste skillnaden mellan dem är att en allmän litteraturstudie ej tillämpar 
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ett systematiskt sätt att beskriva och analysera valda studier medan en 

systematisk litteraturstudie tillämpar ett systematiskt sätt gällande 

litteratursökning, granskning av studier samt i analysförfarandet (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 29-32). 

 

En litteraturstudie kan ha olika syften, exempelvis att skapa en översikt av 

forskningsresultat inom ett kunskapsområde men även tjäna som 

förberedande arbete inför en kommande empirisk studie (Friberg, 2006, s. 

115). Forsberg och Wengström (2008) menar att allmänna litteraturstudier 

saknar brister i form av t.ex. selektivt urval, avsaknad av 

kvalitetsbedömningar och en systematisk ansats (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 30). Av denna anledning har vi därav valt att göra en systematisk 

litteraturstudie inom forskning om barnfattigdom med fokus på barns egna 

upplevelser av hur det är att leva i en familj med knappa ekonomiska 

resurser. 

 

3.2 Litteratursökning 
 

Östlundh (2006) skriver att litteratursökningen kan delas in i två faser: den 

inledande litteratursökningen och den egentliga litteratursökningen. Genom 

den inledande litteratursökningen skapas en grund för den egentliga 

litteratursökningen. Den första fasen kan hjälpa att hitta en forskningsnisch 

och ringa in ett avgränsat intresseområde. Syftet med den inledande 

litteratursökningen är att skaffa en översikt över det forskningsområdet som 

ska studeras och få fram tillräckligt bakgrundsmaterial. Den egentliga 

litteratursökningen tjänar för att få fram den slutgiltiga litteraturen som ska 

utgöra basen för examensarbetet (Östlundh, 2006, s. 45). 

 

Den inledande litteratursökningen i vår uppsats har mynnat ut i olika 

rapporter, faktaböcker och vetenskapliga artiklar. Litteratur söktes via 
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LIBRIS och via olika hemsidor såsom Socialstyrelsens hemsida, Rädda 

Barnens hemsida m.m. Denna litteratur var av mer kvantitativ karaktär och 

innehöll fakta, statistik samt konsekvenser av barnfattigdom. Vid sökning av 

lämplig litteratur har vikten lagts på svensk forskning då vi ville belysa 

svenska förhållanden. Den insamlade litteraturen vid denna fas har tjänat till 

bakgrundsmaterial i studien. 

 

Under den egentliga litteratursökningen bör artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och rapporter utgivna av universitet och högskolor 

användas i första hand (Friberg, 2006, s. 117). Även avhandlingar kan 

användas i en litteraturstudie då de är en viktig källa till vetenskaplig kunskap 

(Segesten, 2006, s. 39).  

 

Litteratur som vi har använt i detta stadium är vetenskapliga artiklar, 

rapporter och avhandlingar. Artiklar söktes via databaserna Social Science 

Citation Index, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts vilka 

anses vara relevanta databaser för socialt arbete.  

 
3.3 Avgränsningar 
 

Inklusionskriterierna i studien var att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

samt vara från 2000-talet (eller nära det) fram tills dagsläge för att erhålla den 

senaste forskningen inom området. Artiklarna har hämtats från västerländsk 

forskning eftersom vårt intresse rör relativ barnfattigdom (då detta finns i 

Sverige till skillnad från absolut fattigdom som råder mest i 

utvecklingsländer). Endast artiklar skrivna på engelska användes då vi 

behärskar detta språk. Vidare inkluderades artiklar där barns erfarenheter av 

att leva i fattigdom belystes vilka var av kvalitativ karaktär.  
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Utifrån ovanstående kriterier exkluderades de artiklar som var med 

kvantitativ ansats och handlade om statistik, kausala sammanband, länders 

politiska resonemang gällande barnfattigdom m.m. 

 

Sökord som användes i alla databaser var child poverty och poor children. Av 

relevanta titlar som stämde överens med syftet lästes artikelns abstrakt. 

Artiklar söktes sedan som fulltext eller beställdes via 

Linnéuniversitetsbiblioteket. Valda artiklar gick vidare till granskning enligt 

föreslagen granskningsmall av Friberg (2006, s. 206 – se bilaga 1).  

 

Relevanta avhandlingar söktes via SwePub och DiVa. Sökord som användes 

var barnfattigdom, barnfamiljer, barns välfärd. Efter bedömning av titelns 

relevans lästes avhandlingens sammanfattning. Utvalda avhandlingar 

granskades sedan med hjälp av ovan nämnda granskningsmall.  

 

För att hitta mer litteratur genomsöktes även referenslistor i redan insamlat 

material. Av de artiklar som vi fann användbara gjorde vi även en del 

fritextsökningar på aktuella författare, som vi kunde anta publicerat fler 

artiklar i ämnet. 

 
3.4 Bearbetning och analys 
 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska litteraturen i studien bearbetas 

utifrån syftet och frågeställningar. Artiklarna skall gås igenom utifrån 

frågeställningar och sedan kan frågeställningar omvandlas till rubriker i 

resultatredovisningen (Forsberg & Wengström, 2008, s. 163).  

 

Gällande analys är det ett krav att analysen presenteras så att det är möjligt att 

följa granskningsprocessen. I en systematisk litteraturstudie som enbart 

inkluderar kvalitativa studier görs en s.k. metasyntes vilken inkluderar både 
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analys och syntes. Metasyntes görs av utvalda kvalitativa studier från 

liknande ämnesområden och som är gjorda med samma datainsamlings- och 

analysmetod (ibid., s. 166).  

 

Forsberg och Wengström (2008) föreslår att studierna först skall läsas 

upprepade gånger för att hitta metaforer, teman och kategorier. Därefter ska 

artiklarna kodas och sorteras utifrån design, datainsamlingsmetod, 

analysmetod samt att man identifierar nyckelord, metaforer, idéer och 

begrepp. Denna process leder till reducerad data med gemensamma nämnare. 

Vid analys av kvalitativa studier framkommer en stor variation i datan som 

jämförs och kontrasteras mot varandra (ibid. s. 168).  

 

När vi bearbetade insamlat material använde vi vår studies syfte och 

frågeställningar som utgångspunkter. Artiklarna och avhandlingen relaterades 

till frågeställningar, svaren som hittades presenterades sedan under respektive 

rubrik.  

 

Eftersom vårt resultat enbart består av kvalitativa studier har vi använt 

metasyntes i analysen. Alla studier kommer från samma ämnesområde 

nämligen barnfattigdom där datainsamling har skett via kvalitativa intervjuer. 

Därefter lästes studierna ett antal gånger för att hitta gemensamma teman och 

kategorier. Vi identifierade nyckelord och begrepp som t.ex. social exklusion, 

marginalisering och stigmatisering. Sedan jämfördes de reslutat som vi 

hittade och skillnaderna i resultatdelen synliggjordes.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

I en forskningsstudie är det av stor vikt att man som forskare tittar på 

forskningens validitet samt reliabilitet. Med validitet menas att man som 

forskare mäter det man verkligen ämnar undersöka och ingenting annat. Detta 
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kan gestaltas i t.ex. hur de frågor som ställs till de intervjuade verkligen 

besvarar syftet med undersökningen. Tittar man däremot på begreppet 

reliabilitet handlar det om hur själva undersökningen är utförd – om den är 

korrekt utförd i fråga om antalet deltagare som tillfrågats i en 

enkätundersökning samt att man exempelvis räknat rätt (Denscombe, 2009, s. 

104).  

 

Att mäta ett studieprojekts reliabilitet samt validitet är främst förknippat med 

kvantitativa forskningsstudier dock menar Jacobsson (2008) att man kan 

diskutera begreppen validitet samt reliabilitet även inom den kvalitativa 

forskningen men att det här är mera komplext än inom den kvantitativa 

forskningen där begreppen vanligtvis ”hör hemma”. Inom den kvalitativa 

arenan har ett användande av begreppen inneburit en mängd olika 

diskussioner med olika ställningstaganden. Somliga forskare menar att det är 

av stor vikt att även den kvalitativa forskningen använder och befattar sig 

med begrepp som anses vara grundläggande vetenskapliga medan andra 

forskare såsom Jacobsson själv menar att begreppen står för ”säker och sann 

kunskap” – något som helt talar emot de flesta kvalitativa skolor (Jacobsson, 

2008, s. 165).  

 

I vår uppsats handlar validitet om huruvida vi lyckats belysa det som var 

avsikten att belysa utifrån studiens syfte och frågeställningar samt hur vi har 

lyckats göra en allsidig genomgång av litteraturen i ämnet. Våra 

frågeställningar rörde barns upplevelser av att leva under knappa ekonomiska 

förhållanden - hur den knappa ekonomi påverkar deras vardag och sociala 

relationer samt hur barnen hanterar den begränsade ekonomiska situationen 

som de lever i. Vi anser att vi besvarat studiens syfte och frågeställningar på 

ett tillfredsställande sätt. Vi har även gjort en omfattande litteraturgenomgång 
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gällande den senaste fattigdomsforskningen som presenterats under rubriken 

Problemformulering. 

 

Angående reliabilitet förespråkar Jacobsson (2008) att det är vetenskapligt 

producerad kunskap. Både en kvalitativ och kvantitativ studie måste därav 

vara ”solid, rimlig och välgrundad” (ibid., s. 166). Vi tycker att vår studie är 

välgrundad eftersom vi har redovisat tidigare forskning (under 

Problemformulering) samt fakta och statistik från myndigheter och andra 

organisationers rapporter. Det som vi har hittat i vårt resultat ställs således i 

relation till tidigare kunskap om barnfattigdom.  

 
3.6 Styrkor och svagheter 
 
I ett inledande stadium av detta uppsatsarbete ämnade vi genomföra en 

kvalitativ studie – dock med intervju som metod där vår huvudsakliga tanke 

var att utföra semistrukturerade intervjuer med barn. Då vi i ett relativt sent 

stadium av forskningsprojektet insåg att studien ej var genomförbar - på 

grund av olika etiska aspekter som vi nämnt tidigare - valde vi istället att göra 

en litteraturstudie.  

 

Detta anser vi också vara studiens främsta nackdel – litteraturstudien generar 

i sig ingen ny kunskap eftersom den information som finns i artiklarna redan 

bearbetats och analyserats av författarna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. På så sätt är artiklarna inget ”rent” material som det hade 

varit om vi hade genomfört egna intervjuer som vi inledningsvis önskade. 

Materialet hade då varit helt unikt på grund av barnens utsagor samt de frågor 

vi valt att ställa. 

 

En annan nackdel är själva litteratursökningarna och att sätta sig in i och 

bearbeta all litteratur – i båda fallen är det ett väldigt tidskrävande arbete. 
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Detta gör att en stor del av tiden går åt till att ägna sig åt detta istället för 

resultatbearbetning och analys. 

 

När det sedermera kommer till fördelar anser vi att studien ringat in ett brett 

område gällande barnens upplevelser. Hade vi själva genomfört intervjuer 

hade vi inte haft den möjlighet att få in så många olika perspektiv angående 

deras erfarenheter. Artiklarna belyser olika infallsvinklar vilket ger oss en 

stor bredd i resultatpresentationen. Flera studier var också longitudinella 

studier vilket innebär att familjerna och barnen följts under ett antal år med 

upprepade intervjuer. Detta var självfallet inte en möjlighet för oss att 

genomföra själva men eftersom vi använde oss av en litteraturstudie gav det 

resultatdelen en hög trovärdighet.  

 

3.7 Etiska överväganden 
 
Forsberg och Wengström (2008) skriver att man i ett forskningsprojekt alltid 

bör göra vissa etiska överväganden – särskilt beträffande urval och 

presentation av resultatet. Vetenskapsrådet har format vissa riktlinjer gällande 

detta där man främst understryker vikten av att inte använda sig av fusk eller 

ohederlighet när man bedriver ett forskningsprojekt vilket beskrivs i följande 

citat: 

 

Med fusk och ohederlighet inom forskningen avses avsiktlig 

förvrängning av forskningsprocessen genom fabricering av data, 

stöld eller plagiat av data, förvrängning av forskningsprocessen, 

eller genom ohederlighet mot anslagsgivare. (I:35)  

 

I etiska överväganden gällande litteraturstudier är det ett antal saker som är 

viktigt att tänka på. Det första är att man skall välja att granska studier som 
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fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har 

gjorts. Vidare skall man redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien 

samt presentera allt resultat, oavsett om det stödjer forskningens hypotes eller 

inte. Det är följaktligen oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer 

forskarens åsikt (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77-78). 

 

Vi har granskat alla använda artiklar beträffande etiska överväganden enligt 

granskningsmallar för kvalitativa studier och funnit samtliga studier 

användbara (se bilaga 3). Redovisning har skett av de artiklar som ingår i 

studien i en s.k. artikelmatris där artikelns teoretiska utgångspunkter, 

problem, syfte, metod, resultat samt även artikelns avslutande diskussion 

redovisats (se bilaga 1). Vi har sedermera i resultatredovisningen presenterat 

allt resultat som ansågs vara relevant gällande studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

3.8 Arbetsfördelning 
 

I studiens arbetsfördelning har vi valt en kombination av självständigt arbete 

och gemensamt. I ett inledande stadium av uppsatsarbetet valde vi att söka 

samt läsa in litteratur på egen hand där vi sedan strålade samman för att 

tillsammans diskutera hur studien skulle läggas upp. Själva uppsatsskrivandet 

har främst skett på gemensam basis – bakgrund och inledning har skrivits 

tillsammans och likaså metod och teori. Resultatdelen har delats upp mellan 

oss beroende på vilka artiklar som lästs av vederbörande där vi delade 

artiklarna lika mellan oss. Resultatet har sedan skrivits ner under respektive 

tema på tu man hand. Analys delades även den upp där Aija skrev analys på 

levnadsförhållanden, relationer samt skola och Caisa analyserade barn som 

aktörer samt framtid. Dock har vi tillsammans gått igenom samtliga delar i 

studien ingående – främst för att åstadkomma sammanhang i texten samt en 

enhetlighet i språk och formuleringar. Slutdiskussion skrevs av båda 
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författarna efter ingående samtal om vad vi ansåg vara det övergripande 

resultatet. 

 

4. Resultat och analys 
 

Under denna rubrik presenterar vi resultatet av vår litteraturstudie i form av 

olika teman som vi fann i bearbetandet av artiklar. Teman valdes och 

formades utifrån artiklarna där vi jämförde huvudresultat - kopplat till syftet 

och frågeställningarna. Om ett ämne återkom i två eller flera artiklar 

skapades teman. Detta mynnade ut i fyra huvudteman med respektive 

underteman vilka presenteras i nedanstående tabell. Analys av resultatet sker 

löpande efter varje huvudtema.  

Tabell 1. Teman och underteman i resultat 
Tema Undertema 
4.1 Levnadsförhållanden 4.1.1 Förnödenheter 

4.1.2 Boende och närmiljö 

4.1.3 Fritid 

 
4.2 Relationer 4.2.1 Relation till familjen 

4.2.2 Relationer med jämnåriga 

4.3 Barn som aktörer 4.3.1 Strategier för att hantera knapp ekonomi 

4.3.2 Ansvarstagande 

 
4.4 Skola 

 

 

4.5 Framtid  

 
 
4.1 Levnadsförhållanden 
 

Ett barns levnadsförhållanden kan mätas och beskrivas på ett flertal olika sätt; 

allt beroende på vilka arenor man tittar på i ett barns liv. FN:s 
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barnkonvention om barnets rättigheter menar att ett barn har rätt till en 

levnadsstandard som är adekvat samt att det är upp till föräldrar eller andra 

vårdnadshavare att se till att barnet får detta behov tillgodosett. Dock står det 

även i konventionen att staten vid behov skall och förväntas bistå föräldrar 

eller vårdnadshavare om de av olika omständigheter ej kan tillhandahålla 

barnen denna rätt. I dessa fall är det staten som skall stödja med materiella 

resurser och stödprogram – då särskilt gällande grundläggande behov såsom 

mat, kläder och boende (Barnkonventionen, artikel 27). Under denna rubrik 

presenterar vi därav material och utsagor om och av barnens 

levnadsförhållanden i form av förnödenheter såsom mat och kläder, miljö i 

form av boende och närmiljö samt fritid. 

 

4.1.1 Förnödenheter 
  
 

Walkers, Crawford och Taylor (2008) visar i sin studie att vissa barn, 

framförallt yngre barn från grundskolan, faktiskt känner sig nöjda över 

familjens ekonomiska situation - delvis beroende på ekonomiskt stöd från 

andra familjemedlemmar och delvis beroende på barnens låga ekonomiska 

förväntningar. I motsats till yngre barn har äldre barn mer kännedom om 

familjens ekonomiska situation. De visar medvetenhet om orättvisor i 

samhället och den rådande politik som missgynnar ensamstående föräldrar 

och deras familjer (Walker et al., 2008, s. 434).  

 

Det är mestadels barn från fattiga familjer med ensamstående föräldrar som 

har en önskan om att leva ett ”normalt liv” med mer pengar i likhet med 

andra barn (ibid.). Harju och Thorød (2010) skriver i sin studie att en del barn 

som lever i familjer med knappa ekonomiska resurser ofta oroar sig för saker 

som mat, kläder, boende och skola. Gällande kläder uttrycker många barn att 

det är viktigt i deras identitetsskapande – kläder och skor signalerar vem de är 
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och har ett stort symboliskt och även socialt värde. Dock är det inte enbart 

detta som oroar barnen gällande kläder – även praktiska funktioner och oron 

att överhuvudtaget ha kläder som passar betonas av ett flertal barn i studien. 

En del barn menar att det är svårt att få nya kläder eftersom de växer ur de 

gamla så fort vilket en 16-årig pojke beskriver: 

 

We don’t have that much money, sometimes you don’t get 

clothes. I for example don’t have so many clothes, because I grow 

out of everything so fast. (Harju & Thorød, 2010, s. 289) 

 

Kläder som sitter dåligt eller är utslitna är också ett socialt problem som 

nämns ovan – ett problem i den mån att det kan leda till mobbning eller att 

man blir utesluten ur olika sociala sammanhang. En 11-årig flicka uttrycker 

det så här: 

 

Some girls at school talk bad about me. They say I’m weird, you 

know, using weird clothes, so they don’t like me...I really want 

new clothes. Because in the morning I can never find anything to 

wear. One thing is ugly, one is childish and the other has a hole. I 

feel very outside at school, so if I had the same clothes as the 

others, maybe they would include me in their group? (ibid. s. 

289) 

 

Harju och Thorøds (2010) studie påvisar också att det finns en stor oro hos 

barnen gällande mat och avsaknaden av denna i slutet av månaden. Två barn 

berättar: 
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If your economy is bad, you can’t eat nice food. You have to eat 

crackers and cereals at home.   

 

We can afford food, but not so much. If we’re buying cheese, we 

have to buy it when the price is lowered...We can only buy one 

cheese, so when it comes to food our economy is little bad. 

(Harju & Thorød, 2010, s. 290) 

 

I Walkers et al. (2008) studie uttrycker barn att fattigdom påverkar även deras 

hälsa negativt - hälsosam mat är oftast dyrare i jämförelse med ohälsosam 

mat och föräldrar med knappa ekonomiska resurser väljer i regel det 

sistnämnda alternativet. Föräldrar har inte heller råd att betala barnens fysiska 

aktiviteter efter skolan för att främja barnens hälsa (Walker et al., 2008, s. 

435).  

 
4.1.2 Boende och närmiljö 
 

Familjer med knappa ekonomiska resurser bor ofta i bostadsområden som har 

en lägre standard än bostadsområden där familjer med medelinkomst bor. 

Även familjer i Harjus studie (2008) bor i utsatta bostadsområden vilka 

förknippas med social problematik (Harju, 2008, s. 61). Vissa barn bor i 

trångboddhet varav det då ofta finns en önskan om att ha ett eget rum där de 

kan organisera sin vardag hur de själva vill samt vara ifred (ibid., s. 72-73). 

En önskan om att få vara ifred och ha ett eget privatliv beskrivs också i 

studien av Harju och Thorød (2010) där barnen även uttrycker att det är svårt 

att göra sina hemläxor i lugn och ro eftersom de har ett begränsat privatliv. 

Många barn har en önskan om ett eget rum: 
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You know, a house with big rooms, so they have many rooms, so 

perhaps you could have a room to yourself. That’s good, because 

then you can do what you want. For example, when the others 

disturb you. (Harju & Thorød, 2010, s. 291) 

 

Harju och Thorød (2010) beskriver även andra problem angående boende 

nämligen att många familjers inkomster består av bidrag som är 

behovsprövat. Detta innebär att de bidrag som erhålls via Socialförvaltningen 

enbart betalas ut om föräldrar eller vårdnadshavare uppfyllt de krav som 

myndigheten har. Detta kan exempelvis vara krav som att bidragstagaren 

aktivt måste söka jobb för att erhålla pengar. Många familjer lever därav med 

en stor press att inte ha möjlighet att betala sina räkningar och på så sätt 

förlora sitt boende. Föräldrarnas situation och Socialförvaltningens agerande 

påverkar också i stor grad barnen i dessa familjer och ger konsekvenser som 

ångest och oro hos dessa barn (Harju & Thorød, 2010, s. 291). En 12-årig 

pojke som levde med sin ensamstående mamma uttrycker sin ängslan över att 

ständigt leva i oron att kanske behöva flytta på grund av den ekonomiska 

situationen: 

 

I don’t think about it that much but it comes up now and then I 

get irritated, but I try to get away from it all the time. (Harju & 

Thorød, 2010, s. 291) 

 

I sin närmiljö umgås barnen med sina kompisar. Hur de trivs i sitt 

bostadsområde beror på ett flertal olika faktorer – saker som om de har 

kompisar där eller om de har möjlighet att jämföra sitt område med andra 

områden samt möjligheter att göra saker är några av de omständigheter som 

har betydelse för trivseln (Harju, 2008, s. 75, 76). 
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Även i Walkers et al. (2008) studie framkom att fattigdom påverkar barnens 

boende och närmiljö. Det kan handla om alltifrån begränsat utrymme hemma 

till att ha parker eller lekplatser i boendets närmiljö (Walker et al., 2008, s. 

434). Yngre barns sociala värld är ofta begränsad till hemmamiljön då barnen 

är tvungna att leka på gatorna eller i lokalsamhället. Därmed klagar ofta äldre 

barn om otrygghet på gatorna (ibid., s. 435). 

 

4.1.3 Fritid 
 

Avsaknad av ekonomiska tillgångar genomsyrar barnets hela liv, så också 

barnets fritid. Att leva i en familj med begränsad ekonomi leder inte sällan till 

ett socialt utanförskap. Barnen oroar sig ofta över pengar, har svårigheter att 

transportera sig längre sträckor och exkluderas ofta från de vardagliga 

aktiviteter och organiserade verksamheter som andra barn tar för givet 

(Ridge, 2007, s. 402). En 14-årig tjej beskriver konsekvenserna av att hennes 

mamma går utan arbete: 

 

At that time we didn’t have no money, yeah, because it was real 

hard just to do anything. ´Cause all our mates would be doing 

everything´/.../. (ibid.) 

 

Att leva i ett fattigt bostadsområde begränsar barnens fritidsmöjligheter. 

Avsaknad av fritidsinrättningar i närmiljön, såsom parker och sportcenter, 

kan leda till att barnen oftare leker inomhus än utomhus samt att deras lekar 

är mer passiva än aktiva. Även begränsat utrymme hemma utgör ett hinder 

för barnen att leka (Walker et al., 2008, s. 435). Det är dock inte bara 

bostadsområdet som utgör hinder för en varierande och meningsfull fritid 

utan även brist på resurser som hindrar barnen från att delta i en organiserad 

fritid (t.ex. inom olika idrottsföreningar). Således upplever barn från fattiga 
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familjer exklusion i detta avseende. På liknande sätt utgör kostnader för 

transport (för barn som bor på landet) hinder för att delta i olika aktiviteter 

(ibid., s. 434).  

 

I Harjus studie (2008) uttrycker äldre barn att de vill ta sig bort från 

närmiljön eftersom det inte finns tillräckligt med aktiviteter (Harju, 2008, s. 

77). Även i denna studie påpekas att pengar är ett krav för att barnen skall 

kunna delta i olika aktiviteter. Barnen uttrycker att organiserade 

fritidsaktiviteter är av stor betydelse för dem men att det är svårt att delta på 

grund av begränsad ekonomi (ibid., s. 78). I en studie av Wager et al (2010) 

beskriver en flicka hur hennes fritid styrs av mammans ekonomi då hennes 

deltagande i den lokala ungdomsklubben var beroende av huruvida hennes 

förälder hade råd att bekosta inträdet eller ej (Wager et al, 2010, s. 403-404).  

 

Vidare i studien beskrivs att även andra kostnader som är mer indirekta 

påverkar barnens fritidsaktiviteter. Detta kan vara kostnader som exempelvis 

kläder eller andra saker som krävs för att kunna delta i en viss aktivitet. Detta 

visar att det är just de sammanlagda kostnaderna för att delta i en aktivitet 

som är problemet och svårigheten för ekonomin. En kombination av de 

direkta kostnaderna för aktiviteten och de indirekta kostnaderna. Ett exempel 

på detta är en 10-årig flicka som bodde i ett eftersatt samhälle på 

landsbygden. På grund av hennes mammas ekonomiska situation hade flickan 

vid tio års ålder inte lärt sig simma – främst p.g.a. att hennes mamma inte 

hade råd att ta med henne och syskonen till simhallen. Här var de direkta 

kostnader själva inträdet till simhallen och de indirekta exempelvis 

transportkostnaden som i detta fall var stor på grund av avståndet (Wager et 

al., 2010, s. 404-405).  
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Barn i familjer med knapp ekonomi spenderar alltså mycket av sin fritid på 

icke organiserade aktiviteter – d.v.s. aktiviteter som inte kostar såsom att leka 

utomhus och ”hänga på gatorna”. Förutom att dessa barn missar de fördelar 

som finns med att ta del av organiserade fritidsaktiviteter så finns det även 

risker med deras ”oövervakade” fritid. Detta i form av miljöer som kan vara 

farliga såsom riskabla byggnader men även risker i form av andra människor 

(Wager et al., 2010, s. 403).  

 

I samma studie påpekas också det värde gratisaktiviteter hade för barnen – 

saker som gratis internet på bibliotek samt fri tillgång till badhus hade stor 

betydelse. Dock var det ett flertal barn i studien som uttryckte att de sällan 

gjorde aktiviteter som kostade pengar. Att aktiviteter var gratis uttrycker en 

11-årig flicka vara av stor betydelse av olika anledningar: 

 

The swimming was keeping some of the children off the streets, 

which was a good thing because when children are on the streets 

they can’t find anything to do, so then they do things that they 

shouldn’t be doing. [...] Not many children are going swimming 

because their mums can’t afford to give them £1 every time. 

(Wager et al, 2010, s. 404) 

 

Avsikten med detta tema har varit att introducera barnens tankar och 

upplevelser angående deras levnadsvillkor i vardagen. Vad uppmärksammar 

barn? Vad är viktigt för dem i deras vardagliga liv? Hur uppfattar barnen 

miljön där de vistas?  

 

Resultatet visar att saker som de flesta människor upplever som självklara - 

mat, kläder, boende, ett eget rum samt en meningsfull fritid – visas vara 

mindre givna för barn som lever i en familj med knappa ekonomiska resurser. 
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Att leva ett ”normalt” liv kan istället innebära att alltid ha tillräckligt mat, 

kläder som passar samt att barnen inte behöver oroa sig för att familjen skall 

mista sin bostad. Att leva ett ”normalt” liv med andra ekonomiska 

förutsättningar blir barnens önskan. Detta stämmer väl överens med vad 

Svensson (2007) skriver om att normalitet kan ses som det idealt, eftertraktat 

och önskevärt (Svensson, 2007, s. 17). Dessutom måste normalitet ses som 

kontextuellt och kulturellt betingat. Det som betraktas vara normalt i rika 

västländer blir istället något utöver det normala i utvecklingsländer. Mat, 

kläder och bostad är något som i västvärlden är något självklart och därmed 

normgivet. Tvärtom kan man tänka att de barn som i dessa studier lever 

utanför den rådande normaliteten i ett annat sammanhang, i en annan del av 

världen, ej skulle betraktas som normavvikande utan snarare kanske tvärtom.  

 

Bristfällighet av ovannämnda saker utgör negativa känslor hos barn liksom 

oro, ångest och ängslan. Studier visar att det främst är äldre barn som oroar 

sig över olika saker såsom kläder, bostad och ekonomiska situationen 

generellt. Samtidigt är barn inte tillräckligt mogna för att veta hur de ska 

hantera sådana känslor därför försöker barnen att undvika dem så länge det 

går.  

 

Bristfällighet av olika saker kan ha även social dimension – barnen känner 

sig mobbade och utestängda från gemenskapen på grund av att de inte har ”de 

rätta” kläderna. Östnäs (2007) beskriver mobbning som extrem form av 

uteslutning från gemenskapen. På gruppnivå utgör gemensamt accepterade 

umgängesregler grunden för normsystemet varav de som avviker från 

umgängesreglerna riskerar att uteslutas från gruppen (Östnäs, 2007, s. 67). 

Trots att barnen i studierna inte har brutit mot just umgängesregler riskeras de 

att utestängas på grund av att barnen ofrivilligt brutit mot andra oskrivna 

regler - exempelvis gällande klädeskoden.  
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Barnen påtalar också att knappa ekonomiska resurser begränsar både deras 

handlingsutrymme och sociala liv. Begränsningar upplevs som följd av 

trångboddhet, avsaknad av eget rum som utgör hinder för att umgås med sina 

kompisar; fattigt bostadsområde med lite fritidsmöjligheter. Begränsad 

ekonomi försvårar möjligheter att barnen kan ta sig ut från närmiljö till andra 

platser som erbjuder mer fritidsaktiviteter. Barnen känner sig utestängda från 

vissa fritidsaktiviteter, främst organiserade, på grund av olika kostnader.  

 

Detta resultat stämmer väl överens med resultat från socialstyrelsens rapport 

Ekonomiskt utsatta barn (2004) där det nämns att barn i ekonomiskt utsatta 

familjer har mindre resurser och lägre levnadsnivå inom olika områden. 

Trångboddhet, avsaknad av eget rum, begränsat socialt umgänge med 

jämnåriga är följden av knappa ekonomiska resurser (Ds 2004: 41, s. 34-35).  

 

Det som uppskattas av barnen och upplevs som positivt är t.ex. gratis 

aktiviteter som utvidgar barnens fritidsmöjligheter. Även närmiljön kan 

upplevas som tillfredställande om barnen har sina kompisar där. 

 

Det finns skillnad gällande barns upplevelser av t.ex. familjens ekonomiska 

situation samt upplevelser av sin närmiljö – yngre barn (från grundskolan) 

upplever i vissa studier att de är nöjda över den ekonomiska situationen 

medan äldre barn är mer medvetna om ekonomiska svårigheter som följs av 

knappa resurser. Det är framförallt äldre barn som känner sig missnöjda med 

sin närmiljö och därmed vill ta sig ut. Skillnaden kan förklaras med 

socialisationens aspekter. Svensson skriver att individer socialiseras in i det 

normala (Svensson, 2007, s. 19, 20). Östnäs tillägger att socialisationens 

process kan ses som livslång där olika aktörer påverkar individen att 

acceptera allmänna roller och samhällets normsystem (Östnäs, 2007, s. 66, 

67). Således har yngre barn inte hunnit socialiseras in i de rådande normerna i 
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samhället, de har mindre erfarenheter av det sociala livet därmed har de inte 

så mycket att jämföra med – de har inte sett andra sociala miljö med andra 

ekonomiska förutsättningar. För äldre barn är det svårare att bli nöjda 

eftersom de i större grad socialiserats in i normerna samt sett hur andra barn 

lever. Detta leder till en känsla av social orättvisa som de blivit drabbade av. 

Samhället ställer också högre krav på äldre barn - man förväntar sig och 

räknar med att en 11-åring kan simma. Därmed känner äldre barn större press 

på sig utifrån samhällets normer och förväntningar om de inte lyckas att 

uppnå normerna. 

 
4.2 Relationer 
 

Relationer med familjen och jämnåriga såsom kompisar och vänner utgör en 

viktig del av barnens liv. Genom dessa relationer avspeglas barnens liv inom 

familjen samt dess sociala liv. Relationer kan av barnen upplevas både som 

positiva och stödjande liksom problematiska och oroande. Inom familjen 

oroar sig barnen inte över den knappa ekonomins sociala konsekvenser 

däremot är den ständigt närvarande inom det sociala livet med jämnåriga där 

den utgör ett ständigt hot med påminnelser om avvikande förhållanden. 

Under denna rubrik presenteras olika aspekter av relationer med familjen och 

jämnåriga. 

 
4.2.1 Relation till familjen 
 

Rahn och Chassé (2009) skriver att barn från fattiga familjer behöver stort 

stöd från sin familj. Att få hjälp av sina föräldrar samt erhålla deras 

uppmuntran är starkt kopplat till barnets förmågor – beroende på hur starka 

föräldrars uppmuntran är lyckas barnen i högre eller lägre grad att integrera 

med andra jämnåriga. Familjen kan tillhandahålla barnen lämplig information 

angående familjens ekonomiska svårigheter och på så sätt öka barnens 

förståelse och möjligheter samt ge denne bättre redskap att hantera sin vardag 
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(Rahn & Chassé, 2009, s. 248). I samma studie urskiljer man tre områden där 

föräldrarna ger stöd åt sina barn: 

   

•  föräldrarna ordnar plats för barnen att umgås med andra barn  

•  föräldrarna ger barnen pengar så att de kan delta i aktiviteter med 

andra barn  

•  föräldrarna lär barnen social kompetens  

 

Detta visar alltså att det är viktigt att barnen har ett rum där de kan umgås 

med sina kompisar samt att deltagandet i aktiviteter med andra barn är av stor 

betydelse. Dock är sällan aktiviteter gratis och föräldrarnas resurser 

begränsade vilket medför att föräldrarna är tvungna att göra prioriteringar. 

Det område som barnet får minst stöd från sina föräldrar är i utvecklingen av 

den sociala kompetensen. Föräldrar förmår inte att prata med barnen om sina 

problem, bekymmer eller konflikter eftersom de själva brister i området 

social kompetens (ibid.). 

 

Walker et al (2008) skriver i sin studie om barns upplevelser av att leva med 

en ensamstående förälder där barn framförallt uppskattar relationen med sina 

mödrar. Detta handlar om alltifrån de dagliga sysslorna, som skapar rutiner 

och stabilitet för yngre barn, till emotionellt stöd och trygghet som är viktigt 

för de äldre barnen. Vissa barn berättar att de känner en stor fördel med att ha 

endast en förälder eftersom de erfar lugn och ro i hemmet i motsats till när 

båda föräldrarna bodde tillsammans då skrik, ilska och även våld förekom 

(Walker et al, 2008, s. 433). Många tonåringar uppger att de känner ett stark 

band mellan sig själva och sin ensamstående förälder – mycket för att de gått 

igenom många svårigheter tillsammans. Dock kan ett starkt emotionellt band 

mellan barnen och förälder ha även negativa konsekvenser. I de fall när 

barnet och föräldern grälar har barnet inte möjlighet att vända sig till någon 
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annan för att få ett direkt och omedelbart stöd. Några barn kände sig också 

ansvariga i att stödja sin förälder emotionellt (ibid.).  

 

Från barnens perspektiv är det av stor vikt att spendera ”kvalitativ tid” med 

sin förälder men på grund av begränsade resurser och begränsad tid är det 

inte möjligt att ha sådana tillfällen tillräckligt ofta och regelbundet (Walker et 

al, 2008, s. 433). Ridge (2007) skriver också om detta fenomen men kopplat 

till att en förälder är arbetslös. I detta fall ger arbetslöshet ett tillfälle för 

förälder att spendera mer tid med sitt barn. En 12-årig pojke berättar om hur 

hans mamma hade mer tid för honom när hon inte hade något jobb. Han 

uttrycker en medvetenhet om att den ekonomiska situationen blir lidande men 

betonar ändock vikten av att hans mamma ägnade honom tid: 

 

It was good because she spent a lots of time with me, but then the 

bad things was that you couldn’t do anything at that time because 

there was no money coming in. You had limit on stuff. Using the 

gas and everything really, it wasn’t good in that way. But it was 

good because my mum was staying with me. (Ridge, 2007, s. 

403).  

 

Även Harju (2008) belyser i sin avhandling Barns vardag med knapp 

ekonomi barnens och föräldrarnas relationer i förhållande till knapp ekonomi. 

Hon redovisar att barnens och föräldrarnas relation präglas av förståelse, 

samarbete, förhandlingar och konflikter. Från ena sidan råder ömsesidig 

förståelse för varandras situation gällande ekonomi, t.ex. prioriterar föräldrar 

barnens behov före sina egna för att minska den knappa ekonomins 

påverkningar gentemot barnen (Harju, 2008, s. 113-114). Å andra sidan utgör 

den begränsade ekonomin påfrestningar på relationer i form av irritation, 

frustration och besvikelse. Harju drar slutsatsen att barnen, genom interaktion 
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med föräldrarna, utvecklar en medvetenhet samt kunskap om pengars och 

sakers värde samt om ekonomisk planering (ibid.).  

 

Det är inte bara föräldrar som utgör ett betydelsefullt stöd för barnen – även 

släktingar och vänner kan hjälpa barnen att hantera vardagen på ett lättare 

sätt. Barnen kan t.ex. prata med sin kusin, moster eller faster för att dela med 

sig av sina bekymmer. Släktingar kan också hjälpa till ekonomiskt - de kan 

betala för barnens deltagande i fritidsaktiviteter och köpa t.ex. presenter som 

föräldrar inte har råd med (Walker et al, 2008, s. 434). Att släktingar hjälper 

till på detta sätt kan mildra den ekonomiska belastningen som finns inom 

familjen samt möjliggöra för barnen att ta del i olika aktiviteter som annars 

inte hade varit möjligt. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara alltifrån att gå 

på bio eller åka tills shoppingcentret till längre resor såsom semester. 

Släktingar visade sig också vara ett stort stöd gällande mer personliga 

inkomster till barnen – antingen genom gåvor i form av pengar vid speciella 

tillfällen eller genom ett bidrag som skedde mer regelbundet (Wager et al., 

2010, s. 407). 

 
4.2.2 Relationer med jämnåriga 
 

Studier visar att konsekvenserna av att barn lever med knappa ekonomiska 

resurser har inverkan på barnets hela sociala och familjära liv. Detta påvisas 

särskilt när barnen växer upp med knapp ekonomi i ett övrigt rikt och 

välbärgat samhälle. Barnen har i mindre utsträckning möjlighet att delta i 

olika sociala sammanhang och kämpar ofta för att medverka i de olika 

aktiviteter som är tillgängliga för andra barn med andra ekonomiska 

förutsättningar. Detta kan få allvarliga effekter gällande barnets tillit i sociala 

relationer samt välbefinnande. Saker som att ”passa in” och ”vara med” blir 

viktiga termer i förhållande till andra jämnåriga, rika barn och blir ofta 
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barnets främsta intresse eftersom det har en stor betydelse för en 

tillfredsställande barndom (Ridge, 2007, s. 402). 

 

Walker et al. (2008) skriver att äldre barn är medvetna om sin fattigdom 

eftersom de jämför sin egen ekonomiska situation med andra människor de 

känner. Många tonåringar är bekymrade över om de har råd att gå ut med sina 

kompisar. Fattigdomen påverkar barnens vänskap negativt eftersom barnen 

inte har möjlighet att hålla relationen levande vilket i sin tur kan leda till 

social exklusion. Tonåringar visar sig vara särskilt drabbade av detta fenomen 

eftersom deras föräldrar exempelvis inte har råd att köpa dyra märkeskläder. 

Den sociala exlusionen kan också yttra sig i form av att barnen ej vågar bjuda 

hem kompisar – detta p.g.a. en fattig hemmiljö (Walker et al., 2008, s. 434).  

 

Rahn och Chassé (2009) menar att fattiga barn liksom andra barn tycker om 

att spendera tid med sina jämnåriga – leka, umgås samt delta i olika 

aktiviteter. Dock måste fattiga barn anstränga sig mer än andra barn för att 

väcka andra barns intresse samt hålla vänskapen levande och behålla 

kontakter med jämnåriga. Särskilt måste barnen anstränga sig när det gäller 

att få uppmärksamhet från socialt attraktiva barn som har bättre ekonomi och 

större kulturellt kapital. Detta görs i syfte att utvidga sina resurser vilket i sin 

tur kan leda till fler handlingsmöjligheter. I studien drar man slutsatsen att 

detta inte är en lätt uppgift för ekonomiskt utsatta barn p.g.a. att de är mindre 

attraktiva i social bemärkelse varav de sällan lyckas med detta. Om barnen 

däremot lyckas att etablera kontakt med andra barn från rikare familjer kan 

detta kompensera fattigdomens konsekvenser för barnen (Rahn & Chassé, 

2009, s. 249). 

 

Barn med begränsad ekonomi upplever mer motgångar i sina 

vänskapsrelationer – detta kan handla om en upplösning i deras relationer, 
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barnen kan bli involverade i oavsiktliga eller motvilliga relationer eller så 

måste de kämpa mot ensamheten (ibid.).  

  

Även Harju (2008) påvisar att knapp ekonomi påverkar relationen med 

kompisar och andra barn. Liksom i Walkers studie försvårar den begränsade 

ekonomin barnens möjligheter till deltagande i kostnadskrävande aktiviteter. 

Barnen har i mindre utsträckning möjlighet att äga viktiga saker eller att laga 

och uppgradera dem. Likaså försvårar detta barnens deltagande inom vissa 

områden såsom datorspel, internet och mobiltelefoner. Dessutom har saker ett 

symboliskt värde vilket låter barnen upprätthålla sociala relationer (Harju, 

2008, s. 84, 96).  Har barnet exempelvis en dator som är gammal upplevs 

detta som en jobbig situation om andra barn har nyare (ibid., s. 86). Att inte 

äga de rätta sakerna kan leda till känslor av skam samt rädslor för 

stigmatisering (ibid., 96). Denna oro för stigmatisering beskriver också 

Wager et al. (2010) – här beskrivs dock detta i förhållande till att man tar 

emot stöd i form av pengar från andra som är i samma situation. Här finns en 

rädsla att bli sedd som annorlunda vilket en 11-årig flicka beskriver så här: 

 

If [my friend] offered me and she said ´I´ll get the tickets´ [to the 

cinema], I would say ´no, I’ll get a ticket for myself and you get 

your own ticket´, because I don’t like getting money off people. 

(Wager et al., 2010, s. 408) 

 

Ridge (2007) skriver också att barn jämför sig med andra barn när det 

kommer till ekonomiska tillgångar. En 13-årig flicka beskriver hur hennes 

status i förhållande till andra barn förändras när mamman förlorade sitt jobb: 
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I felt like poor, but I didn’t dare tell my friends because it´d be 

embarrassing, because all my others friend’s mums have got jobs 

and they’re, like, I wouldn’t say they’re rich, but they’ve got 

quite a lot of money compared to us. (Ridge, 2007, s. 403) 

 

Ovan visas de negativa konsekvenser som barn i familjer med knappa 

ekonomiska resurser kan uppleva i förhållande till andra barn. Dock skriver 

Wager et al. (2010) att det även finns positiva aspekter där barn som lever i 

familjer med knappa ekonomiska resurser hjälper varandra. Detta kan 

innefatta saker som kostnader vid olika aktiviteter, transporter eller andra 

typer av arrangemang: 

 

If some, say, like one of my friends, if they’re with me and my 

Mum...and had extra money I would give them it so that they 

could go. (Wager et al., 2010, s. 408) 

 

[A friend] comes swimming once a week with me, and I usually 

pay for her to get in and that because I am like ´well, I will pay 

for it so we can both pay for different things and that. She has 

helped me in the past, so I like to help her. (ibid.) 

 

Resultatet påvisar att de relationer som anses vara betydelsefulla för barnen 

är mellan barn och familjen samt mellan barn och jämnåriga. Dessa två typer 

av relationer står dock för olika saker – medan familjen (främst föräldrar) till 

stor del utgör stöd för barnen när det gäller hantering av knapp ekonomi, 

fungerar jämnåriga som ett mått man jämför sig med och i vissa fall vill 

uppnå. Stöd från familjen erhålls via materiella resurser såsom kostnader för 
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aktiviteter, genom att köpa saker barn önskar sig och genom att prioritera 

barnens behov framför sina egna. Stöd kan vara också immateriell – i form av 

emotionellt engagemang och uppmuntran. Även tidigare forskning har visat 

att stöd från föräldrar är av stor vikt för barnen i knappa ekonomiska 

förhållanden (se Andersson, 2010, s. 35, Ds 2004:41, s. 34, Hjort, 2004, s. 

282). Dock upplevs inte alltid stöd som tillräckligt – det visas sig att föräldrar 

kan brista i tillhandahållandet av social kompetens till sina barn. Barn önskar 

också att föräldrar kunde spendera mer tid med dem. Knappa resurser kan å 

ena sidan generera starka relationer mellan föräldrar och barn men å andra 

sidan även utgöra påfrestningar i form av negativa känslor såsom irritation, 

frustration och besvikelse.  

 

Relationer med jämnåriga utifrån de studier som vi har tagit del av handlar 

om grupptillhörighet och gemenskap och därmed blir företeelser som 

delaktighet, ”att passa in”, ”inte avvika” samt social inklusion viktiga för 

barnen i motsats till social exklusion. Att ha kompisar och vänner är inte lätt 

när man har knappa ekonomiska resurser vilket förutsätter stora 

ansträngningar från barnen. Dessutom krävs det även stort bemödande för att 

hålla vänskapen levande.  

 

Att vara som andra, d.v.s. majoriteten av barnen, blir ett rättesnöre som 

barnen, framförallt äldre barn, jämför sig med. Detta stämmer överens med 

vad Svensson (2007) skriver om normalitet som eftertraktat och önskvärt. 

Samtidigt betraktas normalitet också som ett rättesnöre i hur man skall handla 

och uppföra sig (Svensson, 2007, s. 17). I detta avseende är det viktigt för 

barnen att ha ”de rätta kläderna”, ”de rätta sakerna” - en hemmamiljö som 

inte avviker från kompisarnas och även ha råd att umgås med kompisar 

eftersom både saker och kläder har ett symboliskt värde för sociala relationer. 

Det förväntas att äldre barn har ett rikare och mer nyanserat socialt liv därav 
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blir det svårare för äldre barn att uppfylla de kraven gällande saker och 

kläder. Om denna ”norm” inte uppnås väljer barn istället att exkludera sig 

själva genom att inte gå ut med kompisar och ej heller bjuda hem dem. Det 

kan även handla om negativa känslor som skam samt rädsla för 

stigmatisering om barn upplever att de avviker från ”normen”. Det visar att 

barn är medvetna om vilka normer och regler som finns inom en grupp 

jämnåriga. Barnen är medvetna även om de ”straff” som följer om normer 

och regler inte följs – de vet att de kan bli exkluderade och stigmatiserade om 

de avviker från normen.  

 

För att närma sig ”normen” och skaffa sig fler handlingsmöjligheter använder 

vissa barn strategin att etablera kontakt med social attraktiva barn med större 

ekonomiska tillgångar och mer kulturellt kapital. Genom sådana kontakter 

kan barnen delvis kompensera det som de saknar och blir mer ”normala” i 

avseende att de kan ha tillgång till mer resurser. Fler handlingsmöjligheter 

kan erbjudas till barnen via deras vänner. Vänner kan hjälpa att bekosta 

materiella kostnader som underlättar delaktighet. 

 
4.3 Barn som aktörer 
 

4.3.1 Strategier för att hantera knapp ekonomi 
 

Rahn och Chassé (2009) skriver i sin studie att barn som lever i fattigdom 

behöver utveckla strategier som motverkar marginalisering och social 

exklusion (Rahn & Chassé, 2009, s. 246). Utifrån deras studie kan de 

identifiera tre kategorier av strategier som hjälper barnen att hantera 

fattigdomens negativa konsekvenser:  

 

• ”Stor och stark” – barnens aktiviteter innehåller strategier för att 

anpassa sig efter andra ekonomiska förhållanden inom en grupp 
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jämnåriga. Detta innebär sparande eller planering (för att exempelvis 

åka skateboard med kompisar behövs en skateboard). Barnen kan 

anstränga sig för att bli mer socialt attraktiva och höja sin status inom 

gruppen genom att t.ex. bli bra på fotboll eller andra talanger.  

 

• Symboliska aktiviteter för att visa sig från sin bästa sida. Detta hjälper 

barnen att etablera en bra position inom ett grupp jämnåriga (t.ex. att 

ha pengar för snabbmat vid rätt tillfälle kan vara viktigt). 

 

• Anständighet gentemot familjen. Detta utvecklas mellan från viljan att 

ha vissa saker och uppgivenhet att ha dem. Barn ser föräldrars 

ansträngningar för att uppfylla deras önskan och därmed utvecklar 

barnen anständighet genom att acceptera begränsade möjligheter 

(ibid., s. 247). 

 

Rahn och Chassé (2009) urskiljer fyra sätt i hur barnen hanterar den 

besvärliga ekonomiska situationen: 

  

• en reflexiv inriktning där det sker en aktiv granskning av föräldrars 

förklaringar  

• anpassad identifiering där barnen delvis godkänner föräldrars 

förklaringar  

• instrumentalt erkännande som utmärks av skam på grund av 

ekonomisk utsatthet där ansvar för den knappa ekonomin läggs 

utanför (t.ex. på en frånvarande fader)  

• diffus inriktning (orientation)  

 

De olika förklaringar som barnen har gällande familjens levnadsvillkor kan 

bli internaliserade om föräldrar pratar med barnen om familjens ekonomiska 
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situation. Således kan de barn som förstår eller accepterar föräldrars 

förklaringar, vilka är justerade med barnens egna förklaringar, agera på ett 

mer konstruktivt sätt. Om tvärtemot föräldrar inte pratar med barnen om den 

ekonomiska situationen kan barn utveckla en diffus inriktning vilket är det 

fjärde sättet att hantera den besvärliga ekonomin på och är ett problematiskt 

tillvägagångssätt för barnen. De är inte kapabla att ge uttryck för sina 

upplevelser av fattigdom till skillnad från andra barn och därmed saknar de 

möjlighet att agera konstruktivt (Rahn & Chassé, 2009, s. 247).  

 

Harju (2008) skiljer mellan proaktiva och reaktiva strategier som barnen 

använder för att agera i förhållande till familjens ekonomiska situation. 

Proaktiva strategier står för agerande som direkt påverkar det egna 

handlingsutrymmet - t.ex. att spara, arbeta, prioritera, handla billigt och 

begagnat, skaffa sig kunskap, planera och leta. Reaktiva strategier står 

däremot för agerande som handlar om att anpassa sig till den rådande 

ekonomiska situationen, t.ex. att vänta, dölja, vara bra på annat, avstå, inte 

bryr sig, inte vilja ha. Här finns det en åtskillnad gällande äldre och yngre 

barn där äldre barn har större handlingsmöjligheter och använder sig därmed i 

större grad av proaktiva strategier medan de yngre barnen är hänvisade till 

reaktiva strategier (Harju, 2008, s. 97). 

 

Ridge (2007) har studerat barn och deras mammor och deras förhållande till 

att en förälder ej har någon inkomst i form av ett arbete samt olika 

förändringar när en förälder fick anställning. Gällande strategier har barn i 

detta sammanhang utvecklat en rad olika i syfte att se till att anpassa sig till 

familjens nya situation. Vid en närmare titt på dessa strategier visar det sig att 

dessa barn både är aktiva och skickliga utövare i familjens liv. Man urskiljer 

här tre olika typer av strategier: 
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• Att barnen tar på sig extra ansvar 

• Att barnen dämpar sina egna behov 

• Att barnen accepterar och tolererar ogynnsamma situationer  

 

Den första strategin, gällande barnens ansvar, handlade om att barnen på 

olika sätt tog ansvar för att modern skulle kunna bibehålla ett arbete. Det 

fanns en medvetenhet hos barnen angående vilken press arbetet kunde utgöra 

för föräldern som både skulle klara av arbetet samt ta hand om familjen. 

Detta medförde att barnen frivilligt tog på sig ansvar gällande de 

hushållssysslor som behövdes göras samt omsorg om sig själv och syskon – 

trots att ansvaret ansågs vara betungande och gick ut över barnets sociala liv. 

Barnen tog också ett ansvar gällande moderns mående – de var engagerade 

och stöttande när modern var trött och stressad (Ridge, 2007, s. 410).  Den 

andra strategin handlade om att barnet dämpade sina egna behov - hur de 

hanterade behoven och hur de ibland fick sätta dem åt sidan. Barnen hade 

ofta en stor medvetenhet om vad saker kostade såsom mat, bensin, el m.m. 

En 15-årig tjej beskriver hur hon försöker få sina behov tillgodosedda utan att 

belasta sin mamma: 

 

Well, I don’t like asking Mum for money that much so I try not 

to. Just don’t really ask about it...It’s not that I’m scared, it’s just 

that I feel bad for wanting it. I don’t know, sounds stupid, but, 

like, sometimes I save up my school dinner money and I don’t eat 

at school and then I can save it up and have more money. Don´t 

tell her that! (ibid., s. 411) 

 

Den sista strategin handlar om att barnen fann sig i situationen som var. Att 

modern i denna studie gick från arbetslös till anställd innebar många 

förändringar exempelvis angående hur mycket tid de kunde spendera 
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tillsammans. Barnen accepterade dock situationen och dess förändringar och 

tog också ansvar för att modern skulle behålla jobbet.  

 

4.3.2 Ansvarstagande 
 

Harju (2008) nämner att barn agerar som ansvarstagande aktörer i förhållande 

till sin egen men också familjens situation (Harju, 2008, s. 121). Detta görs 

exempelvis genom att barnen använder sina egna pengar vilket skapar ett 

handlingsutrymme som ger självständighet gentemot familjens ekonomi samt 

att det blir avlastning för familjens gemensamma hushållning. Ibland 

använder barnen även sina pengar för hushållets gemensamma konsumtion 

(ibid., s. 103).   

 

I länder som Sverige och Norge har barn ofta tillgång till fickpengar vilket 

gör att barn har en stor valfrihet i vilka aktiviteter de vill delta i. Barn som 

lever i familjer med knapp ekonomi har dock väldigt begränsade tillgångar 

även gällande fickpengar vilket gör att de istället spenderar sina pengar på 

saker som mat – fundamentaliteter som egentligen tillhör vårdnadshavarens 

ansvar (Harju & Thorod, 2011, s. 290). 

 

I buy milk and stuff and little juice. Fruit sometimes when I have 

an excursion and bread and sometimes on Saturday’s sweets and 

chips. Sometimes I rent a movie. (Harju & Thorød, 2011, s. 290) 

 

En del barn tar även deltidsjobb i syfte att dryga ut sina personliga 

ekonomiska tillgångar, detta är särskilt vanligt bland 13- och 14-åringar 

(Wager et al, 2010, s. 405).  
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Barnens ansvarstagande blir också synligt när de avstår från saker och 

aktiviteter för att inte belasta familjens ekonomi (Harju, 2008, s.121). Harju 

och Thorød (2011) menar att detta är en form av strategi som handlar om en 

typ av självbehärskning vilket denna 12-åriga flicka ger uttryck åt: 

 

I’d really like to play handball, but I don’t bother asking my 

parents. Sometimes I say no, I don’t bother. It’s not only because 

my parents don’t have money or can’t afford it. It is because I 

think about it myself, whether to start or not. (Harju & Thorød, 

2011, s. 293) 

 

Barnen visar ofta stor empati och förståelse gentemot föräldrarnas situation 

och känner även in och tolkar föräldrars signaler. I vissa fall väljer barnen att 

inte nämna sina önskningar alls vilket ovanstående citat är ett exempel på 

(ibid., s. 294).  

 

Studien av Ridge (2007) visar att barn som lever i familjer med knapp 

ekonomi tar ett stort ansvar även gällande hemmet och de sysslor som detta 

innebär. Nästan samtliga barn i studien är involverade och tar del av dagliga 

rutiner och sysslor i hemmet såsom hushållsarbete i form av exempelvis 

städning. Barnen tog även hand om tvätten samt lagade mat – både åt sig 

själva och för hela familjen. Vidare påvisas det att barnen även tar ett ansvar i 

form av att ta hand om sina yngre syskon – avsaknad av barnomsorg var 

vanligt varav barn tog hand om sina yngre syskon medan föräldern jobbade. I 

en del fall ställde även barnen upp som ”barnvakt” när föräldern inte jobbade 

– detta i syfte att denne skulle få egen ledig tid och en paus från allt ansvar 

(Ridge, 2007, s. 408).  
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Det övergripande temat som vi behandlat handlar om barnen som aktiva 

aktörer i förhållandet till knapp ekonomi, där strategier för att hantera 

situationen tas upp samt barnens ansvarstagande gentemot föräldrarna och 

hur detta yttrar sig.  

 

Harju (2008) tar exempelvis upp två olika typer av strategier vilka benämns 

som proaktiva samt reaktiva strategier där man ser en skillnad i användandet 

utifrån barnets ålder. Äldre barn använder sig i större grad av proaktiva 

strategier där handlingsutrymmet är stort – de påverkar aktivt situationen de 

befinner sig i. Äldre barn känner även större ansvar för familjens situation 

varav de ofta arbetar, hjälper föräldrarna med vardagliga sysslor samt även 

passar sina yngre syskon för att på så sätt underlätta familjens vardag. De 

yngre barnen använder sig däremot framförallt av reaktiva strategier där de 

anpassar sig efter den rådande situationen (Harju, 2008, s. 97).  

 

I förhållande till normalitet kan man tänka sig att de äldre barnen visar på en 

större medvetenhet gällande den rådande normaliteten i samhället. De finns 

en vetskap om att deras ekonomiska situation skiljer sig från andra vilket 

göra att de aktivt försöker påverka situationen för att bättre passa in i det 

övriga samhället med dess normer och värderingar. Östnäs (2007) skriver att 

socialisationens process kan ses som ett livslångt lärande där olika aktörer 

påverkar individen att acceptera allmänt antagna roller inom samhällets 

normsystem. Gör man inte detta riskeras man benämnas som avvikare eller 

marginaliserad (Östnäs, 2007, s. 66, 67). Vi menar att det är just detta 

resultatet visar då rädslan för att avvika driver barnen att själva agera. De 

försöker påverka och förändra situationen samt den icke valda roll som följer 

med den. Barnen accepterar inte att befinna sig utanför den rådande 

normaliteten utan visar stort engagemang för att passa in med kompisar och 

det övriga samhället. 
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De yngre barnen agerar mer passivt och anpassar sig till situationen istället 

för att försöka förändra. I förhållande till normalitet kan detta tyda på att de 

yngre barnen inte har samma press från samhället som de äldre. Detta visar 

att det finns en mindre medvetenhet hos dessa yngre barn av vad samhället 

anser och tycker angående det normala - de är än så länge mindre färgade och 

påverkade.  

 

”Är det hög status att vara originell, att vara annorlunda? Ligger dagens ideal 

i avvikelsen snarare än i normaliteten?” frågar sig Svensson (Svensson, 2007, 

s. 17).  Författaren menar här att avvikelse i dagens samhälle snarare kan 

betraktas som något positivt istället för negativt, som man ofta annars 

förknippar ordet med.  Att leva i en familj med knappa ekonomiska resurser 

är dock inte något barnen i denna studie överlag anser vara något vara 

positivt utan snarare tvärtom – det förknippas med en rad olika svårigheter. 

Att vara barn i sådana omständigheter blir istället något tufft och 

svårhanterat. Dock kanske man kan befästa författarens utgångspunkt i ett 

senare skede i livet? Kanske kan barnets upplevelser och framför allt 

erfarenheter bidra till något i det vuxna livet som anses vara positivt?  

 

I enhet med vad Svensson (2007) skriver att en norm kan se olika ut beroende 

på vilket sammanhang eller vilken grupp man befinner sig i (Svensson, 2007, 

s. 18, 19), kan detta fenomen även tolkas gällande ovanstående resultat. En 

tanke kring detta är att barnet i vuxen ålder bär med sig unika erfarenheter 

som i ett särskilt sammanhang kan betraktas som positivt. Den erfarenhet 

som barnet bär med sig kan vara saker som livserfarenhet, kunskap och 

vishet. Kanske kan avvikelsen som barnet bär med sig från barndomen 

istället formas till något bra i vuxen ålder – avvikelsen blir således något 

normalt. 
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4.4 Skolan 
 

Skolan är en viktig del av ett barns liv – skolresultat är något som följer en 

människa under hela livet. Skolan är också viktig i den mån att det är en plats 

där man som barn spenderar en stor del av sin tid och utgör därmed en central 

arena i varje barns liv (Harju & Thorød, 2011, s. 292).  

 

Skolan kan också vara en miljö med andra meningar. Den upplevs som en 

arena för lärandet men även som en arena för skapande och upprätthållande 

av sociala relationer. Genom sociala relationer prövas självförtroende, status, 

hierarkier och tillhörighet (Harju, 2008, s. 72). Skolan kan väcka känslor av 

stolthet respektive skam samt att den kan upplevas antingen som trygg eller 

otrygg. En tjej jämför sin nuvarande skola med hennes tidigare: 

 

Det är lite lugnare än vad det var i den förra och sen, vet inte. Den 

här är lite mindre också. /…/Jag vet inte, jag tycker den är bra den 

här skolan. (ibid., s. 67) 

 

Barn i familjer med knappa ekonomiska tillgångar har mer negativa 

erfarenheter av skolan än barn från övriga familjer. Detta visar både Ridges 

(2007) och Walkers et al. (2008) studier. Ridge (2007) beskriver i sin studie 

att barnen har större risk att uppleva socialt utanförskap, mobbing samt 

missnöje med skolan i allmänhet. Detta kan leda till att barnen hoppar av 

skolan eller riskerar att inte nå upp till den potential de har förmåga till. 

Studien visar också på svårigheten för barn att skapa samt bibehålla en image 

som anses vara passande i skolans värld. Många barn upplever även 

svårigheter när det kommer till de mer materiella aspekterna – att köpa 

böcker, material, följa med på skolresor eller andra aktiviteter samt att 
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överhuvudettaget känna sig inkluderad i den sociala och akademiska värld 

som omger skolan (Ridge, 2007, s. 403). 

 

Walker et al. (2008) kommer i sin studie fram till att barnen kan känna sig 

mobbade på grund av att de inte har de ”rätta kläderna”. Fattigdom kan också 

påverka barnens skolprestationer – på grund av trångboddhet är det 

exempelvis svårt för barnen att hitta ett lugnt ställe där de kan göra sina läxor. 

Föräldrar från fattiga familjer kan i mindre grad ägna sig åt barnens 

skolprestationer på grund av det saknas tid för det - föräldrar måste både 

jobba och ta hand om barnomsorg (Walker et al., 2008, s. 435). 

 

Yngre barn i familjer med knappa ekonomiska resurser har dock ofta en 

positiv inställning till skolan – de tycker om att lära sig saker samt träffa 

andra kamrater. Äldre barn med samma ekonomiska förhållanden har en mer 

negativ inställning till skolan och inte sällan är det även kopplat till familjens 

ekonomiska situation (Harju & Thorød, 2011, s. 292). En 17- årig tjej uttalar 

sig så här: 

 

I don’t feel well, so I can’t concentrate, I talked to the teacher./.../. 

I told her that I have anxiety, I can’t breathe and if I always 

would have lived like this [with financial hardship] I would have 

understood, been used to it, but I have not always lived like this. I 

lived with my father, and I lived, not in luxury, but I could buy 

trousers when others I had were worn out. (ibid.) 

 

Även Harju (2008) har kommit fram till liknande resultat i sin studie. Medan 

grundskolebarn pratar om skolan i positiva termer såsom gemenskap, lek och 

att de vill lära sig, uttrycker gymnasieeleverna att de har 

koncentrationssvårigheter, är trötta samt att det är trist. En kille säger: 
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Jag orkar inte. Jag är skoltrött men jag ska kämpa vidare hoppas 

jag. (Harju, 2008, s. 71) 

 

Harju (2008) förklarar skillnaden genom att äldre barn konfronteras mer än 

yngre barn med familjens knappa ekonomi och därmed med blir mer 

medvetna om de sociala verkningarna av ekonomisk knapphet (ibid., s. 72). 

 

Horgan (2009) skriver att hur barnen uppfattar skolan beror på familjens 

bakgrund och i vilket område de bor. Barnens upplevelser av skolan färgas av 

hur mycket olägenheter de möter i sin vardag. Horgan konkluderar att barnen 

är medvetna om sin sociala position redan i tidig ålder. Barnen accepterar då 

att deras sociala position kommer att påverka deras upplevelser av skolan. De 

är medvetna om att de inte kommer att erhålla samma utbildningskvalitet och 

resultat som rikare barn (Horgan, 2009, s. 372). 

 

Äldre barn från missgynnsamma skolor - skolor från utsatta områden och där 

flertalet barn får gratis skolmåltider på grund av fattigdom – beskrev i mindre 

utsträckning inlärningen som rolig i motsats till barn från gynnsamma skolor. 

Barnen var eniga om att rika barn skulle bli smarta samt att det skulle gå bra 

för dem i skolan. Detta gällde framförallt barn som gick i privatskola eller 

hade privatlärare. Barn från utsatta skolor uttryckte att om rika barn skulle gå 

i deras skolor skulle de bli bättre behandlade och skulle få bättre 

undervisning (ibid., s. 373). 

 

Barn från gynnsamma skolor var mer fokuserade på utbildning medan barn 

från utsatta skolor var mer inriktade på livet generellt. Barn från utsatta 

skolor förstod hur mycket det kostar att gå till skolan, de förstod sina 

föräldrars kamp för att få fram pengar. För de här barnen framställdes livet 

som en kamp och de var medvetna om och även bekymrade över saker som 
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inte var direkt relaterade till utbildning. Detta kunde vara saker som kläder 

(de dagar skoluniform inte användes), gående till och från skolan samt 

vandalism m.m. Alla dessa faktorer tog energi från barnen att kunna fokusera 

på utbildning. Detta rörde dock inte de barn som var rikare – de kunde 

fokusera mer på utbildning eftersom de inte behövde oroa sig över materiella 

betingelser. Rikare barn kunde delta i fritidsaktiviteter såsom exempelvis 

musik och dans som ”normal” del av skolan medan fattiga barn betraktade 

dessa fritidsaktiviteter som lyx vilka deras föräldrar inte hade råd med 

(Horgan, 2009, s. 373). 

 

Barn från utsatta skolor klagade att lärare skrek åt dem. Horgan (2009) 

skriver att pojkar redan i 9-10 årsåldern upplever en besvikelse gentemot 

skolan och drar sig undan genom att exempelvis skolka. Författaren skriver 

avslutningsvis att skolan för fattiga barn representerar samt reproducerar de 

orättvisor som finns i samhället i övrigt (ibid.).  

 

Under denna rubrik har vi behandlat barnens upplevelser av skolan i relation 

till knapp ekonomi. Som framgår i olika studier är skolan en viktig arena för 

barnen där de spenderar mycket tid och där olika aktiviteter sker såsom 

lärandet, umgänge med skolkamrater samt en del fritidsaktiviteter.  

 

Äldre barn upplever skolan i mer negativa termer såsom exempelvis 

mobbning, utanförskap, missnöje och trötthet. Flera studier visar att det kan 

vara svårt att passa in i skolans värld utifrån de materiella krav som ställs på 

eleverna och föräldrar i form av kostnader för böcker, skolresor, kläder och 

fritidsaktiviteter. I detta fall representerar skolan det som är ”normalt”. De 

krav som ställs på barnen är dock problematiska att uppnå för barn från 

familjer med knappa ekonomiska resurser. I likhet med vad Svensson (2007) 

skriver om att normaliteten upprätthålls av våra värderingar och normer 
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(Svensson, 2007, s. 18, 19) innehåller skolan de normer och värderingar som 

anses önskevärda i ett samhälle (t.ex. anses det vara normalt att kunna köpa 

böcker till sina barn samt att skolan erbjuder fritidsaktiviteter som dock borde 

betalas av föräldrar). Det förväntas att föräldrar och barn delar samma 

värderingar som skolan utan att fråga om de har resurser för det. Således blir 

det svårare för barn med knapp ekonomi än övriga barn att bli fullt delaktiga i 

skolan och till fullo utnyttja de möjligheter som skolan erbjuder. Delaktighet 

försvåras inte enbart genom direkta påverkningar av knapp ekonomi (såsom 

att ej kunna följa med på skolresor eller delta i organiserade fritidsaktiviteter) 

utan även genom indirekta påverkningar som koncentrationssvårigheter, 

trötthet och bekymmer som följd av ekonomiska svårigheter som tar energi 

från barnen. Detta i sin tur kan leda till försämrade skolprestationer.  

En del barn är medvetna om att de förväntas prestera sämre i skolan än rikare 

barn. Barns egna tankar kring det stämmer överens med tidigare forskning 

och myndighetens rapporter – både internationell forskning och nationella 

rapporter pekar på att barn från familjer med knapp ekonomi har lägre 

utbildningsnivå än övriga barn (Socialstyrelsen, 2011, s. 9., 11., Andersson, 

2010, s. 33). 

 

Det som framställs positiv och mer hoppfullt är att yngre barn uttrycker sig 

mer positiva gällande skolan. De har inte förlorat glädjen att gå i skolan 

eftersom de träffar sina kamrater, kan leka och lära sig nya saker. Denna 

skillnad mellan yngre och äldre barns erfarenheter av skolan tyder på att det 

inte per automatik är barn med sämre ekonomi som upplever skolan negativ. 

Från början är deras upplevelser positiva dock ändras de med tiden.  

 
4.5 Framtiden 
 

Framtidsdrömmar för barn i familjer med knappa ekonomiska resurser visar 

sig ofta röra ämnet ekonomi. Framförallt handlar dessa drömmar om att i 
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framtiden få ett eget boende men även att de har en önskan att få pengar i 

syfte att hjälpa föräldrar med skulder för att i ett senare skede kunna investera 

i ett hus (Harju & Thorød, 2011, s. 291). 

 

The best for us would be to have a home of our own. That’s my 

only wish for the future, really. (ibid., s. 291) 

 

I studien av Weinger (1998) visas däremot att barns framtidsdrömmar ofta 

berör ämnet karriär. Gällande fattiga barns karriärmöjligheter visas det att 

samhället erbjuder bättre jobb till rikare barn medan fattiga barns möjligheter 

är begränsade vilket de fattiga barnen också är medvetna om (Weigner, 1998, 

s. 320). Överlag trodde inte barnen att fattiga barn i framtiden kunde äga eller 

leda framgångsrika företag. De ansåg även att fattiga barns möjligheter att 

uppnå framgång på medelklassnivå var mycket begränsade. När barnen i 

studien dock tillfrågades om sina egna framtidsmöjligheter samt sin närmsta 

väns möjligheter visade resultatet något annat. Barnen uttryckte då att deras 

framtidsmöjligheter skulle vara bra - framgång kunde nås genom hårt jobb, 

självförtroende, goda prestationer i skolan, talang och sparande. Ett av barnen 

säger så här om sin kompis: 

 

She could be anything she wants just as long as she gets good 

grades at school. (ibid., s. 325) 

 

Weigner (1998) förklarar skillnaden i detta resultat med ett antagande; om 

fattiga barn såg på sig själva som barn med begränsade karriärmöjligheter 

skulle det leda till depression samt minska deras självförtroende. Således 

tillät optimismen dem att hålla drömmarna levande. Alternativt hade barnen 

sådan tro på sig själva att de betraktade sig som undantag från det generella 



 

  60 (79) 
 

eller möjligtvis fanns det tankar om att kunna förändra världen till en mer 

rättvis (Weigner, 1998, s. 326). 

 

Temat har beskrivit barnens tankar om framtid där ekonomi och karriär var 

två saker som barnen la mest tankeenergi på gällande den kommande tiden.  

 

Angående karriär visar resultatet att barnen i ett tidigt skede visar 

medvetenhet angående deras begränsade tillgång till arbetsmarknaden - de 

vet att de inte har lika bra förutsättningar som rika barn. Tänker man i termer 

av normalitet kan man tänka sig att barnen i ett mycket tidigt stadium av livet 

lär sig vad samhället betraktar vara normalt och inte – de vet att barn med 

andra ekonomiska förutsättningar har det bättre i många avseenden. Frågan är 

i hur stor grad detta påverkar deras liv? Hur stor inverkan har samhällets bild 

av vad som anses vara normalt och icke normalt på barnen? Denna 

medvetenhet som barnen visar angående vad samhället anser kanske blir som 

en självuppfyllande profetia? Samhällets normer och värderingar påverkar 

förmodligen i hög grad hur man betraktar och ser på sig själv. I likhet med 

vad Svensson (2007, s.18,19) skriver om olika normalitetsdefinitioner där en 

definition av normalitet handlar om kollektiva förväntningar kan man 

möjligtvis förstå detta utifrån samhällets förväntningar gällande de barn som 

lever med knapp ekonomi.  Skola, lärare och föräldrar har exempelvis en stor 

inverkan på barnen och är också aktörer vilka reproducerar det som är 

normalt. Här kan man fråga sig om de krav som ställs på barn skiljer sig om 

man är rik eller fattig? Möjligtvis finns det lägre förväntningar från samhället 

på barn som lever med knapp ekonomi. Vilken förståelse har skolan när 

barnet inte gjort läxan för att denne var tvungen att ta hand om sina yngre 

syskon samt vilka konsekvenser får det? Leder kanske också denna förståelse 

till lägre förväntningar och bidrar i förlängningen också till att barnen i fråga 

får sämre utbildning och därmed jobb?  
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5. Avslutande diskussion 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att genom en litteraturstudie undersöka hur 

barn som lever på gränsen, med knappa ekonomiska resurser, själva upplever 

sin situation. Vi ville belysa barnens egna erfarenheter samt även se hur livet 

med knappa ekonomiska resurser kan förhålla sig till rådande normer och 

värderingar i samhället. Vår tanke var även att titta på de praktiska samt även 

känslomässiga konsekvenser situationen fick på barnet. Vidare ämnade vi 

undersöka hur de upplevde sin situation i jämförelse med andra barn och 

familjer samt även hur de förhåller sig till det som av samhället anser vara 

”det normala”. Vi anser att vi lyckats besvara samtliga av dessa 

frågeställningar på ett omfattande och ingående sätt samt även fått fram 

material utöver det vi ämnade undersöka. 

 

Det övergripande resultatet visar att barnen har en stor önskan samt även 

drivkraft att passa in i det övriga samhället. Det är av stor vikt att vara som 

alla andra – särskilt som sina jämnåriga kompisar (klädstil, innehavande av 

saker, prylar och fritid är av stor vikt). Att vara normal blir det centrala för 

barnen där de aktivt jobbar för att befinna sig inom normalitetens gränser 

genom att utveckla olika strategier och handlingssätt.  

 

Vidare visar resultatet att det finns stora skillnader mellan hur äldre barn samt 

yngre barn upplever sin situation. De äldre barnen visade stor medvetenhet 

kring den ekonomiska situation samt vilka konsekvenser den kan medföra 

vilket ledde till att de överlag också var mer missnöjda. Deras missnöje 

manifesterades exempelvis genom direkta uttryck såsom kritik mot rådande 

politik samt även genom indirekta uttryck som skolkning och avhoppande av 

skolan. Yngre barn upplevde däremot sin situation i mer positiva termer - de 

var mer nöjda med de ekonomiska förutsättningar de hade och deras 

upplevelser av skolan var positiv.  



 

  62 (79) 
 

 

I enighet med Svensson (2007) som menar att det avvikande manar till 

förändring (Svensson, 2007, s. 19) ser vi i resultatet att det finns en stor vilja 

att förändra den situation barnen befinner sig i. I likhet med föregående 

stycke finns det dock också här en skillnad mellan yngre och äldre barn. 

Eftersom äldre barn visar större medvetenhet samt har större 

handlingsutrymme gällande sin situation vill och kan de i större utsträckning 

också förändra och påverka sina livsvillkor. Viljan att förändra sin situation 

kan t.ex. yttra sig i att vissa barn strävade efter att etablera en kontakt med 

socialt mer attraktiva barn och därmed få tillgång till fler resurser. Viljan att 

förändra yttrade sig också i att barnen använde sig av olika strategier såsom 

att hjälpa föräldrar genom avlastning och dagliga sysslor i syfte att hjälpa 

sina arbetande föräldrar, utöka familjens resurser och därmed få bättre 

ekonomiska förutsättningar. Barnen kunde även genom sparande, planering, 

arbete och kunskap utöka sina handlingsmöjligheter och med detta påverka 

den ekonomiska situationen i en positiv riktning. Yngre barn visade däremot 

inte denna förändringsbenägenhet. Deras strategier handlade om att anpassa 

sig efter de rådande omständigheterna genom att t.ex. vänta på att få en 

önskad sak eller dölja att man ville ha något. Denna skillnad mellan äldre och 

yngre barns upplevelser och handlingar kan förklaras med socialisationens 

aspekter. Dels har yngre barn inte hunnit socialiseras in i de rådande 

normerna gällande hur den ekonomiska situationen ser ut i övriga samhället - 

därmed är de mindre medvetna om skillnader i olika livsvillkor. Dels är 

mindre barn inte tillräckligt mogna för att aktivt kunna påverka sina 

levnadsvillkor.  

 

Såsom det visat i tidigare forskning har knapp ekonomi även en social 

dimension – begränsade resurser påverkar betydligt människors sociala liv. I 

detta avseende nämns knapp ekonomi ofta tillsammans med termer som 
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marginalisering, utanförskap, social exklusion och utestängning (Swärd, 

2010, s. 17, Hjort, 2004, s. 222, 273-274, Giertz, 2004, s. 10, 20, 

Socialstyrelsen, 2003, s.25-26). Detta ser vi även i resultatet av vår 

litteraturstudie där barnen drabbas av utanförskap, marginalisering samt 

utestängning i olika former. Framförallt upplever äldre barn utanförskap och 

marginalisering i relation till sina jämnåriga och skolan då knappa resurser 

försvårar delaktighet i många avseende.  

 

Det som däremot skiljer sig gentemot vad tidigare forskning lyft fram i sina 

resultat är att man nästan enbart lyfter ekonomisk knapphet i relation till 

barnet med dess negativa aspekter – såsom sämre levnadsvillkor, lägre 

utbildning, utanförskap m.m. (se Andersson, 2010, s. 33, Socialstyrelsen, 

2011, s. 9, 11, Ds 2004:41, s. 34-35). Vårt resultat visar dock inte enbart de 

negativa konsekvenserna av en begränsad ekonomi utan även de positiva. 

Barn med knappa ekonomiska förhållanden får exempelvis bra stöd från sin 

omgivning för att hantera sin situation - både av familjen och vännerna. 

Framförallt har barnens levnadsvillkor ej gjort att de förlorat hoppet eller gett 

upp – de kämpar och tillämpar olika strategier för att förändra sin situation 

och utvecklar samtidigt olika egenskaper som de bär med sig senare i livet. 

De lär sig tidigt att ta ansvar, visa empati och framförallt att inte ge upp 

hoppet. I dagens samhälle som är uppbyggt kring konsumtion och materiella 

saker lär sig barnen att det faktiskt inte går att få allt och kanske behöver det 

inte alltid vara något negativt? I ett samhälle som alltmer fokuserar på det 

materiella blir det kanske en arena barnen ej kan ta del av - dock kanske till 

förmån för andra områden såsom vänner och familjen som får större 

betydelse och fokus.  

 

Tankar som väckts under studiens gång och som skulle vara intressant att titta 

närmare på är hur barn som lever i ekonomisk knapphet egentligen fångas 
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upp av samhället. Finns det något stöd för barnen och hur ser det i så fall ut?  

Ett annat forskningsbart område som skulle vara intressant att titta på är om 

det finns skillnader gällande barns upplevelser om de lever i en familj som 

uppbär ekonomiskt bistånd eller lever under knappa ekonomiska förhållanden 

utan samhälleligt stöd. Man kan tänka sig att det innebär helt olika saker att 

leva i en familj som kontinuerligt har en myndighetskontakt och helt är 

beroende av samhällets stöd i jämförelse med att växa upp i en familj med 

knappa ekonomiska resurser men där familjen dock försörjer sig själva. Dock 

kanske det inte alltid är självklart att det är mest positivt att försörja sig själva 

för barnen – vad missar man om man inte erhåller bidrag men är berättigad 

till det? Är man mer exkluderad och utsatt om man erhåller ekonomiskt 

bistånd eller är det kanske tvärtom? Finns det arenor som inte kan beträdas 

om man ej tar del av ekonomiskt bistånd?  Ett område som väcker många 

tankar och frågor och som vi anser skulle vara väl värt att forska vidare på.  
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Bilaga 1 

Artikelmatris 

 Perspektiv 

(teoretiska 

utgångspunkter) 

Problem och 

syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Diskussion 

 

Titel: Barns 
vardag med 
knapp ekonomi 

Författare: 
A.Harju 

Utgivare: Växjö 
University Press 

År: 2008 

Interaktionistiskt 
synsätt 
(symbolisk 
interaktionism) på 
relationen mellan 
barn och dess 
omgivning. 

 

Studien syftar till 
att undersöka 
vilken betydelse 
en begränsad 
ekonomi har 
utifrån barns 
erfarenheter i 
relationen till 
föräldrar, 
kompisar och 
andra barn. 

 

Intervjuer med 
barn i åldrarna 7-
19 år samt deras 
föräldrar för att få 
fram deras 
erfarenheter. 

 

Knapp ekonomi 
har betydelse i 
barnens vardag. 
Den spelar en stor 
och viktig roll i 
relation till andra 
barn och i 
relationen mellan 
barn och 
föräldrar. Barnen 
har begränsade 
möjligheter till 
socialt deltagande 
inom olika arenor. 
Samtidigt 
framträder barnen 
som aktörer dvs. 
att de aktivt bidrar 
till formandet av 
sin egen vardag 
samt familjens 
vardag i relation 
till de knappa 
resurserna. 

 

Det som 
framträder från 
studien är den 
komplexa och 
sammansatta 
bilden om barns 
vardag med knapp 
ekonomi utifrån 
barnens egna 
perspektiv. 
Författaren frågar 
vilken bild 
forskningen 
skapar av barns 
liv med knappa 
ekonomiska 
resurser? Denna 
bild (tolkning av 
barnens utsagor) 
kan ha betydelse 
för hur barn ser på 
sig själva och sin 
vardag. 

 

Titel: Children in 
poverty in 
Germany: 
reflections on 
recent social 
work research 

Författare: P. 
Rahn, K.A. 
Chassé 

Tidskrift: 
Journal of Social 
Work Practice 

Årtal: 2009 

 

 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunkter 
baseras på 
fattigdomens 
mångartade icke-
materiella 
konsekvenser. 
Detta innebär 
intresse för 
individens 
möjligheter, risker 
och 
valmöjligheter att 
agera. Detta 
synsätt tillåter 
fokus på 
individens 
självförverkligand
e och utveckling. 

 

Hur barn som 
lever i fattigdom 
upprättar kontakt 
med jämnåriga 
och skapar 
vänskap? 

 

Ekonomisk 
utsatta barn och 
deras föräldrar 
intervjuades. 
Barnens ålder 
varierade mellan 
10 och 13 år. 

 

Studien visar att 
barnen utvecklar 
strategier för att 
minska 
fattigdomens 
påverkan. 
Familjen kan 
hjälpa barnen 
genom att förklara 
sin syn på 
familjens 
fattigdom och 
genom praktiska 
handlingar. Även 
jämnåriga kan 
utgöra stöd för 
ekonomisk utsatta 
barn. 

 

Författarna 
diskuterar olika 
strategier för en 
väg bort ifrån 
fattigdom. Barnen 
behöver hjälp av 
olika institutioner 
(som skola och 
institutioner som 
erbjuder 
fritidsaktiviteter) 
för att barnen 
skall bli 
”inkluderade”. 
Även barnens 
familjer behöver 
stöd (strukturell, 
finansiell, social) 
för att hjälpa 
barnen på bästa 
sätt. 
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Titel: Children 
living in poverty: 
Their perception 
on career 
opportunities 

Författare: 
Weinger S. 

Tidskrift: 
Families in 
society: the 
journal of 
contemporary 
human services 

Årtal: 1998 

 

Författaren 
förespråkar 
kognitiv teori för 
att förstå ett 
möjligt samband 
mellan strävan 
efter ett jobb och 
det utfall som 
resulteras i ett 
jobb. Barnens 
erfarenheter 
formar åsikter om 
dem själva och 
deras framtid – 
växer de upp med 
föräldrar som har 
lågavlönade jobb 
kan de dra 
slutsatser att deras 
framtid blir ser 
likadan ut. 

 

Studien vill 
undersöka om 
fattiga barn är 
medvetna att barn 
i deras ålder men 
med rikare familj 
har större 
möjligheter till 
framgång i 
framtiden. 

 

24 barn 
intervjuades i 
åldern 5 till 13 år 
där både ”vita” 
och 
afroamerikaner 
var 
representerade. 

 

Barnen är 
medvetna om att 
samhälle erbjuder 
bättre karriär 
möjligheter till 
rikare barn 
samtidigt som 
fattiga barns 
möjligheter är 
begränsade 

 

Författaren 
diskuterar olika 
strategier i hur 
man kan bidra till 
att fattiga barn 
kan höja sina 
chanser om en 
bättre framtid. 
Författaren 
förespråkar att 
socialarbetare 
skall bli mer 
politiskt aktiva 
och verka för att 
skaffa mer 
arbetsplatser. 
Vidare menar 
författaren att det 
är viktigt att jobba 
med ungdomar 
för att utvidga 
barnens 
livshorisonter; 
hon förespråkar 
att barnen bör lära 
känna olika yrken 
för att på så sätt få 
olika karriär- 
möjligheter. 

 
Titel: Child 
Poverty in a 
Scandinavian 
Welfare Context 
– From 
Children’s Point 
of View 

Författare: A. 
Harju, A.B. 
Thorød 

Tidskrift: Child 
Indicators 
Research 

Årtal: 2010 

Studien utgår från 
barnens 
perspektiv där 
man ser barnen 
som självständiga 
människor med 
egna rättigheter. 
Man ser 
barndomen som 
viktig där barnet 
aktivt deltar i det 
sociala livet samt 
är medaktörer i 
skapandet av 
normer och 
värden.   

Studiens syfte är 
att titta på 
familjer som lever 
i knapp ekonomi i 
välfärdssamhällen 
som Norge och 
Sverige. Fokus är 
på barnens 
erfarenheter kring 
förnödenheter 
som mat, bostad 
och kläder (som 
nämns som 
grundläggande 
rättigheter för en 
god uppväxtmiljö 
enligt FN: S 
barnkonvention). 
Fokus är även på 
om huruvida 
barnen upplever 
begränsningar i 
relation till 
utbildning. 

Artikeln bygger 
på två fristående 
studier som gjorts 
av författarna i 
Sverige 
respektive Norge. 
Den svenska 
studien inkluderar 
totalt åtta vuxna 
och 14 barn i 
åldern 7-19 år. I 
den norska 
studien intervjuas 
totalt 26 stycken 
familjer där 1 
vuxen och ett 
barn (11-13 år) i 
vardera familj 
intervjuas. Denna 
artikel drar 
paralleller mellan 
dessa två studier 
där man tittar på 
resultaten utifrån 
FN:s 
barnkonvention 
om barns 
rättigheter. 

Resultatet av 
studien visar att 
även barn i länder 
som Sverige och 
Norge som lever i 
ekonomiskt 
knappa 
förhållanden 
upplever brist i 
förnödenheter 
såsom mat, bostad 
och kläder. 
Studien visar att 
barn som lever i 
sådana 
förhållanden i 
större grad hoppar 
av skolan i syfte 
att arbeta istället. 
Man finner också 
att barn tar ett 
stort ansvar 
gällande den 
ekonomiska 
situationen 
familjen befinner 
sig i. 

Författarna 
diskuterar hur 
barnen påverkas 
av att under en 
längre tid befinna 
sig i en familj 
med knapp 
ekonomi. Man 
diskuterar även 
föräldrars ansvar 
relaterat till 
statens ansvar av 
barnens 
välbefinnande. 
Författarna ställer 
sig frågor som: 
kommer allt fler 
barn i länder som 
Norge och 
Sverige i 
framtiden att 
uppleva brist på 
förnödenheter 
såsom mat, 
boende och 
kläder? 
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Titel: It’s a 
Family Affair: 
Low – Income 
Children’s 
Perspective on 
Maternal Work 

Författare: T. 
Ridge 

Tidskrift: Journal 
of Social Policy 

Årtal: 2007 

Studien intar ett 
holistiskt synsätt 
på familjer med 
knappa 
ekonomiska 
tillgångar 
eftersom den tittar 
på både barnen 
samt deras 
mödrar.  

Syftet med 
studien är att titta 
på barns 
upplevelser av att 
leva i en familj 
med en 
ensamstående 
mamma och 
knappa 
ekonomiska 
resurser. Man 
utforskar hur 
barnet påverkas 
av att mamman 
kommer ut på 
arbetsmarknaden 
från att ha varit 
arbetslös. Studien 
följer barnen både 
innan och efter 
moderns 
anställning. 

Studien är en 
longitudinell 
studie av familjer 
med knappa 
ekonomiska 
förhållanden. I 
studien intervjuas 
sammanlagt 50 
mödrar samt deras 
barn (totalt 61).  

Resultatet visar 
att moderns 
anställning 
medförde både 
andra ekonomiska 
förutsättningar 
samt sociala 
förändringar. Hur 
barnen upplevde 
förändringarna 
samt hur de 
hanterade det 
berodde på saker 
som ålder, syn på 
materiella saker, 
barnomsorg m.m. 
Resultatet visar 
också att barnen 
använde sig av 
olika strategier för 
att hantera den 
press som livet 
kunde innebära 
med en mamma 
som jobbade. 

Författarna 
diskuterar hur 
moderns arbete 
påverkar barnet 
där många barn i 
studien gav 
uttryck i att 
förändringen 
medförde stora 
svårigheter. Man 
menar att det 
finns stora luckor 
inom detta 
forsknings-
område. Särskilt 
gällande barn som 
lever i familjer 
med två föräldrar 
som arbetar.  

Titel: Listening to 
Children: 
Gaining a 
Perspective of the 
Experiences of 
Poverty and 
Social Exclusion 
from Children 
and Young 
People of Single-
Parent Families 

Författare: J. 
Walker, K. 
Crawford, F. 
Taylor 

Tidskrift: Health 
& Social Care in 
the Community 

Årtal: 2008 

 

 

Barnens 
perspektiv som 
utgångspunkt för 
studien. Barn 
betraktas som 
subjekt - 
självständiga 
aktörer som kan 
agera och välja att 
handla på olika 
sätt. Det framhålls 
att det är av stor 
vikt att barnens 
röster och 
erfarenheter blir 
hörda. 

 

1) Hur barn från 
ensamstående 
föräldrars familjer 
upplever och 
förstår deras 
vardag? 

2)Hur barn från 
ensamstående 
föräldrars familjer 
förstår och 
hanterar 
fattigdom och 
social exklusion 
de erfar? 

3)Hur barn 
upplever 
nuvarande stöd 
och tjänster som 
finns tillgängliga 
för dem? 

 

Individuella 
intervjuer och 
fokusgrupper 
arrangerades för 
intervjuer. I 
studien ingick 
barn i åldern 6-16 
år som levde med 
en ensamstående 
förälder. I studien 
finns jämlikt 
beträffande 
barnens ålder, 
kön, etnicitet, 
klass och 
geografisk 
lokalisering. 

 

Resultat visar att 
barn och 
ungdomar förstår 
att fattigdom och 
social exklusion 
påverkar både 
deras familjeliv 
och vardagliga 
erfarenheter. 
Barnen och 
ungdomarna är 
medvetna om 
fattigdom och hur 
den exkluderar 
barnen från 
vänskap, lek, 
fritid och lokala 
aktiviteter. 

 

 

Barnens röster har 
bekräftat att det är 
viktigt att närma 
sig 
barnfattigdomen 
utifrån barnens 
perspektiv. Nära, 
omtänksamma 
relationer med 
betydelsefulla 
vuxna är ett 
viktigt stöd för 
barnen för att 
inkludera dem. I 
studien framhålls 
ömsesidigt 
beroende gällande 
barnen och deras 
familjer, andra 
människor och 
lokalsamhället. 

 

Titel: That child 
is smart because 
he’s rich: the 
impact of poverty 
on young 
children’s 
experiences of 
school 

Barnens 
perspektiv ligger 
till grund för 
studien. Studien 
tar utgångspunkt i 
Barnkonvention - 
att barnen har rätt 
att uttrycka sina 
åsikter gällande 

Studien syftar till 
att undersöka 
barnens 
erfarenheter av 
skolan. 

 

Studien jämförde 
barnen från skolor 
i de mest 
ogynnsamma 
samt de mest 
gynnsamma 
områdena i 
Nordirland. 
Gruppintervjuer 

Familjens 
fattigdom 
påverkar barnens 
erfarenheter av 
skolan på många 
olika sätt redan 
från grundskolan. 
Barnen från 
ogynnsamma 

Barnens åsikter 
visar att barnens 
upplevelser av 
skolan är 
beroende på hur 
många 
olägenheter de 
möter. Fattiga 
barn är medvetna 
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Författare: G. 
Horgan 

Tidskrift: 
International 
Journal of 
Inclusive 
Education 

Årtal: 2009 

 

frågor som angår 
dem och rätt att 
delta i beslut som 
berör dem. 
Eftersom barnen 
är den största 
målgruppen 
angående 
utbildning har de 
rätt att uttrycka 
sig om 
utbildningen för 
att förbättra den 
och 
utbildningsresulta
t. 

 

genomfördes med 
barn i ålder 5-11 
år. 

 

skolor uttrycker i 
mindre grad 
glädje att lära sig 
än barnen från 
gynnsamma 
skolor; barnen 
från ogynnsamma 
skolor blir sämre 
behandlade av 
lärarna. 

 

om sin sociala 
position och att 
den påverkar 
deras erfarenheter 
av skolan. Barnen 
är medvetna om 
kostnaderna för 
skola och deras 
föräldrars kamp 
för pengar. 
Nuvarande 
skolsystemet 
brister i att möta 
upp de fattiga 
barnens behov. 

 

Titel: The Impact 
of Poverty on 
Children and 
Young People’s 
Use of Services 

Författare: F. 
Wager, M. Hill, 
N. 

Bailey, R. Day, 
D. Hamilton, C. 
King 

Tidskrift: 
Children & 
Society 

Årtal: 2010 

Artikeln intar ett 
barnperspektiv 
där man betonar 
vikten av att 
barnens röst blir 
hörd för att på så 
sätt kunna 
påverka barnets 
roll i samhället. 

Studiens syfte är 
att titta på barns 
tillgång och 
användande av 
olika tjänster i 
samhället. Man 
tittar på barn och 
jämför barn från 
fattiga områden 
med barn från 
mer välbärgade 
områden.  

Studien bestod av 
både intervjuer 
samt 
fokusgrupper. 
Totalt deltog 56 
barn mellan 10 till 
14 år boende i 
Scottland.  

Studien visar att 
barn som lever 
under knappa 
ekonomiska 
förutsättningar i 
mindre grad har 
möjlighet att 
nyttja den service 
som samhället 
erbjuder i form av 
olika organiserade 
aktiviteter. Det 
visar sig att 
föräldrar har svårt 
att betala de 
kostnader som 
aktiviteterna 
innebär – både 
direkta och 
indirekta 
kostnader.  

I diskussionen 
menar författarna 
bl.a. att aktiviteter 
såsom nöjen och 
shopping är en 
viktig del i 
barnens liv för att 
de i sådana 
sammanhang lär 
sig färdigheter, 
kunskap och 
sociala kontakter. 
Författarna menar 
att man måste 
lyssna på barnen 
och deras behov 
och detta måste 
ske lokalt, där 
barnen bor och 
vistas.  
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Bilaga 2 

Databassökningar  

Genomförande: V 14-17 2011 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Social 
Science 
Citation 
Index 

poverty 
AND 
experience 

1316 70 4 3 3 

 children 
AND 
poverty 
AND 
experience 

333 140 8 3 3 

 children 
AND 
experience 

 

29541 0 0 0 0 

 adolescent 
AND 
poverty 
AND 
experience 

37 37 2 0 0 – inga nya 
artiklar  

 adolescent 
AND 
poverty 

 

467 110 3 0 0 

 Children 
AND 
poverty 

3938 80 1 0 0 – inga nya 
artiklar 
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Databas Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Sociological 
Abstracts 

poverty 
AND 
experience 

 

3951 0 0 0 0 

 children 
AND 
poverty 
AND 
experience 

1539 75 1 0 0 

 children 
AND 
experience 

 

8424 0 0 0 0 

 adolescent 
AND 
poverty 
AND 
experience 

565 175 4 0 0 

 adolescent 
AND 
poverty 

1912 65 0 0 0 

  

children and 
poverty 

5709 0 0 0 0 
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Databas Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar 

 
Social 
Services 
Abstracts 

 
poverty 
AND 
experience 
 

 
1568 

 
60 

 
3 

 
0 

 
0 

 children 
AND 
poverty 
AND 
experience 
 

923 150 4 0 0 

 children 
AND 
experience 
 

5337 0 0 0 0 

 adolescent 
AND 
poverty 
AND 
experience 
 

399 75 0 0 0 

 adolescent 
AND 
poverty 
 

1335 55 4 0 0 

 children and 
poverty 

3445 0 0 0 0 
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Bilaga 3 

Granskningsmall  

Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008, s. 206) 

A. Syftet med studien?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja �  Nej �   

B. Undersökningsgruppen  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja �  Nej �   

Var genomfördes undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

…………………………………………………………………………………………………….…….  

Vilken urvalsmetod användes?  

� Strategiskt urval  

� Snöbollsurval  

� Teoretiskt urval  

� Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  

bakgrund).  
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…………………………………………………………………………………………………….……..  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja �  Nej �   

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja �  Nej �   

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………  

Ange datainsamlingsmetod:  

� ostrukturerade intervjuer  

� halvstrukturerade intervjuer  

� fokusgrupper  

� observationer  

� video/bandinspelning  

� skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja �  Nej �   

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Ange om:  

� teman är utvecklade som begrepp  
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� det finns episodiskt presenterade citat  

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

� svaren är kodade  

Resultatbeskrivning:  

………………………………………………………………………………………………………….  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja �  Nej �   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja �  Nej �   

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja �  Nej �   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja �  Nej �   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja �  Nej �   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja �  Nej �   

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja �  Nej �   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja �  Nej �   

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja �  Nej �   
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Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja �  Nej �   

Finns risk för bias?  

Ja �  Nej �   

Vilken slutsats drar författaren?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Håller du med om slutsatsen?  

Ja �  Nej �   

Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………………………….  

Ska artikeln inkluderas?  

Ja �  Nej �   

 

 
 


