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Child poverty in Sweden is a widespread phenomenon and occurs in diverse spheres in 

society; at home, in school and in leisure activities. Therefore more professions than just 

traditional social workers meet this phenomenon in varied areas which creates different 

comprehensions and abilities to handle the issue among various professions.  

This study aims to investigate the collaboration between different professions in relation to 

child poverty in a municipality in Sweden. Represented professions are social workers, 

teachers, welfare officer, recreation instructor and leaders, special assistant and municipality 

coordinator. In total eleven persons were interviewed.  

The results illustrate a good will among the professions to collaborate to improve negative 

consequences of child poverty. Traditional boundaries between professions are limited since 

every profession is needed in this collaboration and have the opportunity to use their 

professional knowledge in a certain field. Professions with most experience and knowledge in 

social work are those who meet the child in least extent, while those with little knowledge in 

this field meet them to a greater extent.  

Key words: child poverty in Sweden, collaboration, professions, professional border, 

transboundary work,   
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Inledning 

Barnfattigdom är ett samhällsproblem med både kort och långsiktiga konsekvenser för den 

drabbade (Rädda Barnen, 2010). Barnfattigdom som socialt problem ser jag som gränslöst 

eftersom det förekommer så väl inom hemmet, skolan och på fritiden, i den här uppsatsen 

kommer det benämnas som barnfattigdomens sociala karaktär. I Sverige definieras 

barnfattigdom utifrån två begrepp, absolut och relativ fattigdom (ibid). Absolut fattigdom 

baseras på någons inkomst medan relativ fattigdom ses utifrån vilka möjligheter någon har i 

jämförelse till majoriteten i samhället. I Sverige uttrycks barnfattigdom främst i relativa 

termer då barn och unga inte kan delta i fritidsaktiviteter, avsaknad av kläder och materiella 

ting (ibid). Det leder till att barn i denna ekonomiskt utsatta situation förekommer inom flera 

verksamheter där olika professioner är verksamma med varierade utbildning, kompetens och 

ansvar för barn och unga. Det har således lett till att även andra professioner än de inom 

socialt arbete kommer i kontakt med barnfattigdom och får skapa strategier för att hantera 

barnfattigdom.  

I och med professioners skilda utbildning, yrken och verksamhetsområden skiljer sig 

relationen och arbetet med fattiga barn åt. Professioner kan vara verksamma inom formella 

eller mer informella arenor vilka kan ha stor betydelse för hur ofta man träffar barn och unga, 

hur man kommer i kontakt och upplever barnfattigdom. Formella arenor är till exempel 

socialtjänst och skola medan informella arenor kan vara fritidsgårdar och andra 

fritidsaktiviteter.   

I den här studien kommer professionsöverskridande samverkan kring barnfattigdom studeras. 

Studien är genomförd som ett fältarbete i en mindre kommun i mellersta Sverige. I 

kommunen pågår ett förvaltningsöverskridande projekt med syfte att minska konsekvenserna 

av barnfattigdom. I nuläget (januari 2012) finns en arbetsgrupp med representanter från olika 

förvaltningar och verksamheter inom kommunen. De olika verksamheter som representeras i 

denna studie från kommunen är socialtjänst, skola och elevhälsa, kultur och 

fritidsförvaltningen, Svenska Kyrkan samt kommunstyrelsen.  Professioner som deltar i denna 

studie är socionomer, lärare, fritidspedagog, fritidsledare, kurator, specialassistent och 

samordnare. I denna uppsats kommer formella och informella aktörers arbete kring 

barnfattigdom studeras och utforskas. Samt vilka möjligheter och hinder att minska negativa 

konsekvenser av barnfattigdom som kan förekomma i och med gränsöverskridande 

samverkan.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa och förklara de möjligheter och hinder för samverkan 

över professionsgränser som kan finnas i relation till barnfattigdom. Samt vad dessa hinder 

eller möjligheter kan innebära för en kommuns möjlighet att minska konsekvenserna av 

barnfattigdom. 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågor; 

  Hur kommer olika professioner i kontakt med barnfattigdom? 

 Hur arbetar professioner med barnfattigdom inom olika verksamheter och 

organisationer? 

 Vilken samverkan finns över professionsgränser i kommunen för att minska 

konsekvenser av barnfattigdom i kommunen samt hur professionerna tänker kring vad 

samverkan kan ge?  
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Barnfattigdom i Sverige 

Rädda Barnen har under de senaste decennierna studerat och kartlagt barnfattigdom och dess 

förekomst i Sverige (Rädda Barnen, 2010). Den senaste rapporten, Barnfattigdomen i Sverige, 

årsrapport 2010 är baserad på statistik från 2008. Denna statistik visar att 220 000, 11.5%, av 

alla barn i Sverige levde under ekonomiskt utsatta förhållanden. Rädda Barnens definition av 

barnfattigdom förklaras utifrån en situation där barn antingen lever i en familj med låg 

inkomststandard eller erhåller försörjningsstöd. Låg inkomststandard benämns som inkomster 

som inte täcker skäliga levnadskostnader och försörjningsstöd prövas genom kommunens 

socialtjänst och tilldelas endast hushåll som inte kan försörja sig på något annat sätt (ibid). År 

2010 ansökte 4,7 %, 437 100 svenskar om försörjningsstöd från socialtjänsten på sin kommun         

(DN, Utrikesfödda har blivit största gruppen fattiga, 2011). Fattigdom kan även definieras 

utifrån andra perspektiv så som samhällets normer och hur de ekonomiska förhållandena 

värderas (Rädda Barnen, 2010). En generell bild av fattigdom kan därmed sägas vara att 

någon har en oacceptabel låg levnadsstandard. Även detta är en definitionsfråga beroende på 

varje enskild persons normer, värderingar och ideologi som skiljer sig mellan bedömare och 

olika samhällen (Biterman & Franzén i red. Swärd & Egerö, 2008). I den här studien kommer 

barnfattigdom användas i likhet med Rädda Barnens (2010) definition. Synonymer till 

barnfattigdom kan förekomma, till exempel barn som lever i ekonomisk utsatthet och fattiga 

barn. 

Definition av barnfattigdom 

I Sverige talas det till största del om relativ fattigdom vilket då benämns som hur mycket 

pengar eller materiella tillgångar någon har i jämförelse till någon annan. Inkomsten för en 

viss person sätts i relation till levnadsstandarden i det samhälle man lever i (Regeringskansliet 

S2010:010). Mäts barnfattigdom utifrån ett relativt mått har barnfattigdomen i Sverige ökat 

sedan mitten av 1990-talet främst på grund av att förvärvs och kapitalinkomsterna ökat mer 

bland medel och höginkomsttagare än bland de med låg inkomst. Sett ur ett absolut 

fattigdomsperspektiv har fattigdomen däremot minskat sedan uppgången av kapitalinkomster 

under mitten av 1990-talet.  Absolut fattigdom definieras utifrån vilka ekonomiska tillgångar 

någon har under en viss tidsperiod. Barn och unga som lever i hushåll med ekonomiskt 

bistånd har minskat sedan 1990-talet (ibid). 
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Figur 1, Olika sätt att visa på fattigdom (Grafik hämtad från Sydsvenskan ”De fattiga både fler 

och färre”, 2010) 

 

Som figur 1 visar finns det två olika definitioner som används för att mäta barnfattigdom i 

Sverige, relativ och absolut fattigdom. Stapeldiagrammen visar hur relativ fattigdom ökat med 

åtta procentenheter från 1995 till och med år 2008. Medans den absoluta fattigdomen minskat 

under samma period med sex procentenheter. I och med att den absoluta fattigdomen minskat 

har fler människor mer pengar att leva på. Däremot talar den relativa fattigdomen för att fler 

människor idag jämfört med 1995 har mindre tillgångar i jämförelse med vad övriga 

befolkningen har (Regeringskansliet S2010:010). Den ekonomiska utveckling under 1990 och 

2000 talet har även skapat skillnader mellan de som är beroende av försörjningsstöd och 

medelinkomsthushållen. I samhället som sådant har standarden ökat vilket inte 

försörjningsstödet har gjort. Det innebär att en försörjningsstödsmottagare levnadsstandard 

skiljer sig ännu mer från vad som anses normalt och skäligt leverne för en normal barnfamilj 

(Salonen i red. Swärd & Egerö, 2008: 271). Det är inte möjligt att uttala sig om att en viss 

grupp i samhället är fattig, däremot finns det grupper som löper större risk att hamna i 

fattigdom, bland annat familjer med utländsk bakgrund och ensamstående föräldrar (Rädda 

Barnen 2010: 30).  
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Förändringar inom välfärdssamhället  

I och med att studien syftar till att studera samverkan över professionsgränser kring 

barnfattigdom vill jag lyfta fram hur välfärdssamhället förändrats under 1900-talet och i takt 

med det har flera professioner etablerats inom detta område.  

Sveriges välfärdssamhälle har utvecklats sedan 1950-talet. I och med denna utveckling har 

generella bidrag införts, bland annat socialförsäkringen, där barn och bostadsbidrag ingår. 

Barnbidraget infördes under 1950-talet till alla familjer oavsett behov, inkomst eller 

socialgruppstillhörighet. Syftet var att alla barn skulle ha samma möjligheter till en bra 

uppväxt och materiella förutsättningar gällande kläder och utrustning (Dellgran i red. Swärd 

& Egerö, 2008). Välfärdsstaten har utvecklats ytterligare till mer specialiserade utbildningar 

och professionaliseringar med kompetens inom särskilda områden. Det har lett till att fler 

aktörer etablerat sig inom området för socialt arbete, både frivilliga organisationer och privata 

företag.  (Myndighet för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007). Arbetet 

med fattigdom och barnfattigdom har utvecklats och det är inte enbart inom fältet för socialt 

arbete man kommer i kontakt och arbetar med barnfattigdom (Dellgran i red. Swärd & Egerö, 

2008). 

Professioner och barnfattigdom idag 

I arbete med barn och unga som lever i utsatthet, inte enbart ekonomisk, finns många 

professioner som arbetar inom olika verksamheter. Det kan röra sig om socialsekreterare inom 

socialtjänst, lärare i skola och fritidsledare i fritidsaktiviteter eller frivillig organisationer. 

Barnfattigdom kan göra sig tydligt påmint i dagens konsumtionssamhälle där yttre attribut 

ofta kan tala om någons ekonomiska situation. Detta kan leda till att andra professioner än 

socialarbetare kommer i kontakt med och får hantera situationer där barnfattigdom kan bli 

synligt. Ofta kan arbetet ske på skilda håll med lite medvetenhet och insyn i de olika 

verksamheterna om vad de gör. Gränsöverskridande arbete och samverkan lyfts fram som 

nödvändig för att öka effektiviteten mellan dessa organisationer när det gäller barn och unga 

(Westrup & Persson, 2007). Samverkan mellan professioner lyfts även fram som en 

nödvändighet för att kunna möta de behov som idag ställs i samhället (Myndighet för 

Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007).  

Tidigare forskning kring barnfattigdom och samverkan 

Forskning som tidigare studerat barn i ekonomisk utsatthet har genomförts inom fältet för 

socialt arbete men även utifrån sociologiska perspektiv. Anne Harju är en av dem och hennes 
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avhandling ”Barns vardag med knapp ekonomi” (2008) fokuserar på barns egna upplevelser 

av att leva i ekonomisk utsatthet. I denna studie ligger fokus på hur barns vardagliga liv är i 

förhållande till familjens ekonomiska resurser och hur det påverkar relationen till föräldrar, 

kompisar och andra barn. Harju vill även skapa en förståelse för hur barn upplever deras 

ekonomiska situation och hur det påverkar deras vardagliga liv. Resultatet visar på att 

ekonomisk utsatthet påverkar barnet i stort i förhållande till sina föräldrar och andra barn, 

framförallt möjligheten till att delta i fritidsaktiviteter som andra barn (Harju, 2008).    

Tapio Salonen har under många år studerat förekomst och konsekvenser av barnfattigdom. På 

uppdrag från Rädda Barnen (2010) har han författat ett flertal rapporter om den rådande 

situationen med barnfattigdom i samhället. Det har konstaterats att barn och unga drabbas av 

fattigdom i det vardagliga livet då det inte finns möjligheter att följa med på skolresor, delta i 

fritidsaktiviteter eller åka på semesterresor. Det saknas även resurser att tillgodose barns 

behov i form av hjälpmedel de kan vara i behov av, till exempel glasögon. Barn och unga i 

ekonomisk utsatthet löper även större risk att drabbas för olyckor i hemmet eller på fritiden. 

Familjer med utländsk bakgrund och ensamstående föräldrar är grupper som löper stor risk att 

hamna i fattigdom (ibid). 

Studier om samverkan mellan professioner i samband med barnfattigdom är begränsat, 

däremot belyser flera studier hur olika organisationer inom välfärdsstaten samverkar om andra 

frågor. Bland annat finns forskning om samverkan mellan Försäkringskassan, psykiatrisk vård 

och socialförvaltning där samverkan om missbrukare kan ses som nödvändig. Något som lyfts 

upp är problematiken att samverka mellan olika organisationer som är styrda av olika ramar 

och regelverk, till exempel sekretess (Danermark & Kullberg, 1999).  

Skolverket (2009) har även publicerat en antologi, Kraften av Samverkan, där samverkan tas 

upp mellan skola, polis, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri om barn som riskerar att 

eller far illa. Här studeras olika professionsöverskridande samverkansprojekt om barn och 

unga som riskerar att fara illa, även om det inte handlar konkret om barnfattigdom kan det 

vara till nytta för denna studie då flera aktörer finns representerade. Något som tas upp kring 

dessa samverkansprojekt är hur skolpersonal ska kunna uppmärksamma om barn och unga far 

illa. Detta kan relateras till arbete med barnfattigdom, något som inte alltid syns och som 

personal inom skola inte är professionellt utbildade att hantera. Utifrån tidigare 

samverkansprojekt kring barn och unga som har eller riskerar att fara illa uppmärksammas att 

det krävs styrning från politiskt och förvaltningshåll, team med olika professioner som kan 
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tillgodose individens behov, en samordnare och coach för individen. Skolans roll lyfts även 

fram som främjande, förebyggande och åtgärdande, det är därmed viktigt att arbeta 

systematiskt för att kunna skapa en skyddsfaktor kring barnen. Ytterligare ett viktigt 

perspektiv är att fokus bör flyttas från just samverkan som fenomen till objektet för 

samverkan, barnet, och hur man på bästa sätt kan åtgärda de problem som finns och hjälpa till 

på bästa sätt (Skolverket, 2009).  

Med hjälp från tidigare forskning kan jag studera vilka erfarenheter som finns av samverkan 

inom välfärdssamhället, vilka hinder som kan uppstå samt vikten av gränsöverskridande 

arbete. De hinder jag identifierat utifrån tidigare forskning är att organisatoriska förhållanden 

kan påverka samverkan, sekretess mellan profession samt att professioner inom skola möter 

barn och unga dagligen men inte har kompetens att hantera de sociala problem som kan 

uppstå 
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Projekt barnfattigdom 

Beskrivning av medverkande kommun 

I kommunen där min studie är genomförd bor cirka 20 000 invånare varav cirka 5 000 är 

under 18 år. År 2008 levde 328 stycken av kommunens barn i fattigdom, vilket motsvarade 

6,6 %. Denna siffra är relativt låg i jämförelse med genomsnittet i Sverige som då var 11,5% 

(Rädda Barnen, 2010).  

Socialtjänsten kan redovisa statistik för hur många ärenden rörande försörjningsstöd de haft 

under 2011 där barn under 18 år funnits med i familjerna. Det är en ungefärlig indikator på 

hur många barn i kommunen som lever i någon slags ekonomisk fattigdom. I december 2011 

fanns 115 barn och unga under 18 år i aktuella försörjningsstödsärenden. Denna siffra kan 

representera andelen barn och unga med försörjningsstöd för hela året, då man på 

Socialtjänsten anser att lämnar en familj försörjningsstöd ersätts den snart av en ny (Johanna, 

personlig kommunikation 2011-12-16). De här siffrorna skiljer sig från den statistik Rädda 

Barnen (2010) redovisar där 328 barn i kommunen levde i fattigdom år 2008. Skillnaderna 

kan ha bakgrund i att Rädda Barnens definition för barnfattigdom inkluderade familjer med 

försörjningsstöd samt låg inkomststandard. Siffrorna kan även ha förändrats till följd av att 

mätningarna gjorts med tre års mellanrum och de socioekonomiska förutsättningarna kan ha 

förändrats under denna tidsperiod. De olika mätningar som härmed redovisas är genomförda 

med olika metoder för att ta fram siffror och med några års mellanrum vilket gör det svårt att 

redogöra för hur utbredd barnfattigdom egentligen är i kommunen. 

Projektet 

I kommunen har socialnämnden ålagt socialförvaltningen att utreda huruvida barnfattigdom 

förekommer och hanteras i kommunen. Socialförvaltningen i kommunen har genom sina 

utredningar kring barnfattigdom kunnat konstatera att barn och unga påverkas i stor grad av 

vilka möjligheter lokalsamhället erbjuder. I många fall drabbas ekonomiskt utsatta barn och 

unga i det sociala livet; så som svårigheter att delta i fritidsaktiviteter och i aktiviteter 

relaterade till skolgång. Därmed har socialförvaltningen valt att utveckla ett samarbete med 

skol och bildningsförvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen för att kartlägga frågan 

om barnfattigdom utifrån flera olika perspektiv och arbeta vidare med frågan. Det har varit 

viktigt att involvera aktörer som träffar barn och unga i olika sammanhang som skola och 

elevhälsa, fritid och inom socialtjänst. En arbetsgrupp med representanter från ovan nämnda 

aktörer som kommer i kontakt med barn och unga har satts samman och önskemål har 
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framförts om att andra aktörer så som kyrka och frivillig organisationer även ska medverka i 

gruppen.  

Arbetet är ännu i dess inledningsskede och förväntas utvecklas under våren 2012. 

Målsättningen med projektet är ett nämnd och förvaltningsöverskridande arbete kring 

barnfattigdom för att belysa barnfattigdom inom olika sfärer i kommunen. Tills vidare 

kommer arbetet fokuseras på hur negativa effekter av barnfattigdom kan minska i kommunen, 

vad kan göras samt vilka ekonomiska möjligheter finns till att bedriva dessa frågor vidare.   

Med bakgrund i den arbetsgrupp som startat i kommunen har följande medverkande 

organisationer arbetats fram och finns representerade i studien. Socialtjänst, skola och 

elevhälsa, kultur och fritidsförvaltning, Svenska kyrkan och representant från 

kommunstyrelsen. Nedan presenteras medverkande organisationer, ansvarsområden och 

arbetsuppgifter samt vilka professioner som finns representerade inom vilken verksamhet.  

Socialtjänsten; socialsekreterare och biträdande enhetschef 

Socialtjänsten kommer i kontakt med människor som bland annat lever i utsatthet, är i behov 

av äldreomsorg, funktionsnedsättning, behov av missbrukarvård och familj och 

individomsorg. Genom deras arbete kommer de i kontakt med personer som söker 

försörjningsstöd. De socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd kommer i kontakt 

med barnfattigdom vid handläggning av ärenden till barnfamiljer. I de allra flesta fall sker det 

genom kontakt med vårdnadshavare vilket innebär att socialtjänsten träffar barnen i fråga i 

liten utsträckning (Peter, personlig kommunikation, 2011-12-08). Socialtjänsten är den instans 

som har huvuduppdraget och samordnande ansvaret om ett barn eller ungdom far illa eller är i 

behov av hjälp (Skolverket, 2009).  

Skola; lärare och kurator 

Lärarnas främsta uppgift är att undervisa och få elever att uppnå de professionella mål som 

finns i skolan. Men de har även ett socialt ansvar att värna om barnen på bästa sätt. Skolans 

två huvuduppdrag är således kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget. I skolan 

finns ett elevhälsoteam tillgängligt där bland annat skolkurator och skolsköterska ingår. 

Lärarna kan kontakta elevvårdsteamet om de är oroliga att ett bar far illa eller är utsatt, även 

på andra sätt än ekonomisk utsatthet (Annika, personlig kontakt, 2011-12-13).  

Enligt Skollagen ska utbildning vara avgiftsfri, men ibland får dock grund och 

gymnasieskolan ta ut enstaka avgifter som anses medföra obetydliga kostnader för eleverna. 
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Alla elever ska dock ha möjlighet att delta på de aktiviteter som erbjuds, oavsett ekonomiska 

resurser hos den enskilda eleven (Skolinspektionen, 2011).  

Kultur och fritidsförvaltningen; fritidspedagog och fritidsledare 

Inom kultur och fritidsförvaltningens kommer man främst i kontakt med barnfattigdom i 

samband med de verksamheter som bedrivs på de två fritidsgårdarna i kommunen. Deltagande 

i föreningsliv och idrottsaktiviteter är något som ofta kostar pengar; dyra medlemsavgifter och 

utrustning vilket är något som kan försvåra för barn med begränsade ekonomiska resurser att 

delta. På fritidsgårdarna försöker man undvika att anordna resor eller aktiviteter som kostar 

pengar för den enskilde (Anna, personlig kontakt, 2011-11-29).  

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar även i nära kontakt med föreningslivet och arrangerar 

många evenemang i kommunen. Vid dessa evenemang försöker de ha en så låg inträdesavgift 

som möjligt för att alla ska kunna komma. Kommunen har även arbetat för att försöka sänka 

lokalhyror för föreningar med motivationen att inte höja medlemsavgifter så att alla ska ha en 

möjlighet att delta (Anders, personlig kontakt, 2011-12-09).  

Svenska kyrkan; fritidsledare 

Inom Svenska kyrkan finns flera verksamheter som kommer i kontakt med barnfattigdom. 

Diakoner finns tillgängliga för människor i utsatthet och kan komma i kontakt med personer 

som lever i ekonomisk utsatthet. Det bedrivs även en öppen förskola och kyrkan i kommunen 

har ett klädförråd där det finns möjlighet att få kläder och skor. I ungdomsgrupper och 

konfirmandgrupper kan även barnfattigdom identifieras, oftast genom materiella 

tillhörigheter, kläder och attityder men även svårigheter att betala medlemsavgifter till vissa 

verksamheter som scouterna (Kalle, personlig kontakt, 2011-12-08).   

Kommunstyrelsen; samordnare 

Kommunstyrelsen representant arbetar på ett övergripande plan för ungdomar med brott och 

drogförebyggande samt hälsoförebyggande arbete. Denna person kommer i kontakt med 

barnfattigdom i ett andra led genom samarbete med familjestöd, fältteam och hälsoteam. 

Genom dessa kontaktvägar uppmärksammas situationer där barnfattigdom kan förekomma 

(Margareta, personlig kontakt, 2011-11-30).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Samverkansteori 

I den här studien kommer begreppet samverkan användas med utgångspunkt att professioner 

arbetar tillsammans kring barnfattigdom. Dessa professioner har olika utbildning och 

kompetens, är verksamma inom olika organisationer som kan styras av varierade regelverk 

(Danermark & Kullberg, 1999). 

Samverkan kan ses som målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra 

professioner med ett tydligt mål och syfte. Samverkan sker kring något särskilt, ett objekt 

eller en särskild fråga, som barnfattigdom (Danermark, 2005). I det här specifika fallet med 

samverkan kring barnfattigdom berör det professioner som är utbildade för att arbeta med 

andra människor, så som socialsekreterare, personal inom skola, fritidsledare och personal 

inom kyrkan. Samverkan används för att underlätta arbete mellan olika aktörer, men det kan 

även uppstå problem då det finns olika perspektiv och ingångar kring samverkansfrågan för 

olika professioner (ibid). När människor är objektet för samverkan kan problem uppstå och 

svårigheter att finna en bra samverkansmetod. I det här fallet rör det barn som har egna 

känslor, åsikter och som kan reagera på hur arbetet bedrivs. Det finns även skillnader inom de 

inblandade professionerna där konkurrens kan förekomma. Till exempel kan det skilja i 

psykologiska, sociala och pedagogiska synsätt, vilket då kan få konsekvenser för hur 

problemet ska definieras, förklaras och åtgärdas ur ett gemensamt perspektiv (Danermark, 

2005: 16-17). I mitt fall där samverkan kring barnfattigdom studeras över professionsgränser 

kan det finnas olika synsätt, uppdrag och arbetsområden bland professionerna som kan 

försvåra samverkan.  

Lindberg (2009) menar att samverkan är viktig och nödvändig för att verksamheter och 

organisationer ska kunna genomföra arbete som de inte kan klara av på egen hand. Det finns 

ingen organisation som har tillräcklig kunskap eller ekonomiska och materiella resurser som 

man är i behov av, därför är samverkan en viktig del för att kunna genomföra det arbete som 

är nödvändigt. Det leder till ett gränsöverskridande arbete mellan olika professioner och 

organisationer som är styrda av varierade förutsättningar och regelverk. Lindberg (2009) 

poängterar att samverkan är av stor vikt för att kunna använda samhällets resurser på ett 

effektivt sätt och höja kvaliteten för dem samverkan berör, i den här studien fattiga barn.  
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Samverkan anses alltså viktig för att underlätta arbete och det finns ett ideal om att det ska 

fungera. Däremot kan hinder uppstå i form av ovan nämnda men även på grund av 

professioners olika struktur. Det finns således strukturella skillnader mellan professioner som 

kan påverka samverkan.  

Professionsteori 

Andrew Abbotts (1988) professionsforskning är grundläggande och diskuterar makt, 

relationer och gränser mellan professioner. Det är i utgångspunkt i Abbotts forskning jag 

kommer använda mig av förklaringar om professioner i denna studie.  Abbotts forskning 

menar att det har förekommit fyra typer av kategorier inom professionsteorier som kallats 

funktionell, strukturell, monopolistisk och kulturella koncept. Professionsforskningen 

inleddes med bakgrund i strukturfunktionalismen och Talcott Parsons som ansåg att 

professioner kontrollerade relationen mellan expert och klient. Strukturfunktionalismen sågs 

som en garanti för att möjliggöra denna kontroll. Vidare följde strukturell 

professionsforskning som fokuserade mindre på relationen mellan expert – klient men desto 

mer på professionell kontroll som helhet. Ur ett monopolistiskt synsätt var professioner 

samarbetande grupper som hade möjlighet att kontrollera arbete vilket gjordes med grund i 

status och makt över professioner som sågs utifrån en social process. Slutligen innebär det 

kulturella professionssynsättet en återgång till den tidiga professionsforskningen med grund i 

strukturfunktionalism där expertkunskap sågs som en social relation. Professionsforskningen 

har även övergått från de traditionella områdena inom medicin och juridik till att acceptera 

mer varierade kunskaper som professioner. Idag ses flera yrkesgrupper som professioner, 

både inom offentlig sektor, privat företagande, höga chefer och underordnade i jämförelse 

med tidigare då professioner var de som hade makt och kontroll (Abbott, 1988).  

Professionsteorier berör ofta de gränser och form av kontroll som kan finnas mellan olika 

professioner. Kontroll benämns som jurisdiktion och innebär att en viss profession 

kontrollerar en viss typ av arbetsuppgifter som man kan styra över. Jurisdiktion förekommer 

framförallt på tre arenor, inom arbetsplatsen, i media och inom juridiska sfärer. Professioner 

kan göra anspråk på ett yrkesfält för att skapa legitimitet till att utföra särskilda 

arbetsuppgifter eller exklusiv yrkesutövning inom ett fält. En profession kan även söka 

kontroll över ett visst arbetsfält där en särskild yrkesgrupp har rätt att utöva särskilda 

arbetsuppgifter. Olika yrken kan inneha olika sociala kontrollmekanismer, där en av de mest 

värdefulla är statlig legitimitet där arbetsuppgifter skyddas av lagar och regelverk (ibid).    
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Thomas Brante (2009) har försökt förklara utifrån sin artikel Vad är en profession? de 

grundläggande faktorerna inom professionsteori. Brante refererar till Andrew Abbotts syn på 

professionsteori som menar att professioner utgör specifika, autonoma sociala system. Det 

professionella systemet är konkurrens mellan professioner om jurisdiktion över områden. 

Abbotts teori förklarar tydliga aspekter av rivalitet inom och mellan närliggande professioner. 

Konkurrens kan uppstå vid samverkan mellan professioner och kan studeras i det syftet 

(Brante, 2009). 

En alternativ definition har konstruerats av Brante (2009: 28) till tidigare professionsforskning 

som betonar abstrakt kunskap, osäkerhet, förtroende, utbytbarhet och tillgångspunkt. Följande 

definition har då konstruerats  

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 

samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som 

uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten (Brante 2009:28). 

Professioner kommer i denna uppsats användas i likhet med Andrew Abbotts 

definition”professions are exclusive occupational groups applying somewhat abstract 

knowledge to particular cases” (1988: 8). Professioner är alltså särskilda yrkesgrupper med 

abstrakt kunskap till enskilda/särskilda områden. Profession syftar härmed till bland annat 

lärare, socialsekreterare, kurator och fritidspedagog. Lärarnas abstrakta kunskap är 

pedagogisk och i undervisande syfte. De arbetar inom en obligatorisk verksamhet med 

myndighetsutövning i form av betygsättning.  Socialsekreterarnas och även kuratorers 

kunskap baseras på socialpolitiska beslut och utbildning för att hjälpa människor i utsatthet. 

Kuratorer har däremot ett annat slags arbetsområde till skillnad från socialsekreterare men 

samma utbildning i och med en socionomexamen. Socialsekreterarna har makt över vilka 

ekonomiska resurser en familj kan få inom försörjningsstöd och är ett formellt skyddsnät. 

Fritidspedagoger och fritidsledare i det här syftet arbetar med barn och unga inom 

fritidsorganisationer som fritidsgård och ungdomsgrupper där det finns ett informellt 

skyddsnät inom en för barn och unga frivillig verksamhet. 

Professionsteoretiska aspekter visar alltså på att det finns strukturella skillnader mellan 

professioner som kan påverka samverkan. Ramfaktorer kan påverka samverkan ytterligare, 

men då är det snarare yttre omständigheter och kulturella faktorer som har inverkan.  
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Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin hör främst samman med pedagogiska teorier där undervisning ses som en 

process och utifrån denna analyseras och studeras. Undervisning förstås utifrån vad som är 

pedagogiskt möjligt och vilka begränsningar som kan finnas i undervisningen. Dessa 

begränsningar kallas sedermera ramar som sätter fysiska och tidsmässiga gränser. Detta 

innebär att det existerar gränser för olika slags pedagogiska handlingar, antingen 

begränsningar eller möjligheter inom bestämda ramar. Det kan även beskrivas utifrån vilka 

ramar eller faktorer som påverkar undervisning (Abrahamsson et al. 1999). Förhållanden 

utanför skolan studeras hur de kan komma att påverka situationen i skolan och undervisningen 

i form av resultat, måluppfyllelse och samhällets sociala och kulturella situation och ideal. 

Ramfaktorer kan lyfta fram vissa betydande strukturella förhållanden utanför undervisningen 

som påverkar hur undervisningen kan genomföras (Lindblad et al, 1999). Ramfaktorteorin har 

kommit att användas på andra fält utöver det pedagogiska och kan användas och utvecklas på 

varierande forskningsområden. Ramar och processer kan användas på olika sätt beroende på 

vilken utgångspunkt en undersökning har (Dahllöf, 1999).   

Ramfaktorteorin har kommit att utvecklas från pedagogiska områden till att även handla om 

frågor inom de samhällsstrukturella villkoren. Inom statsvetenskap, kultursociologi och 

sociolingvistiska ämnen söks svar till varför ramar uppstår och varför relationer mellan ramar 

och processer ger ett visst resultat. Ramfaktorteorin kan numera användas till ett 

handlingsperspektiv där man studerar hur de yttre förutsättningar som råder påverkar vilka 

handlingar som är möjliga att genomföra (Lindblad et al, 1999) till exempel inom samverkan. 

I min studie kommer ramfaktorteorin att användas för att förklara vilka yttre sociala och 

kulturella villkor som påverkar professionsöverskridande samverkan kring barnfattigdom. 

Sociala villkor kan vara de som förekommer inom organisationer och hur dessa verksamheter 

styrs av yttre villkor som gör det möjligt att hantera barnfattigdom. Kulturella villkor kan ses 

utifrån vilken utbildning och erfarenhet en profession har och därmed förstå dennes 

handlingar i relation till barnfattigdom. Kulturella villkor kring barnets ställning som objekt 

har förändrats, Vivien Zelizer (1994) konstaterar att barn och ungas värde i samhället och 

familjen har skiftat under 1900-talet. Tidigare sågs barn som en säkerhet inför framtiden 

genom säkrade inkomstkällor i och med barnet var arbetsförd och kunde försörja den äldre 

generationen. Idag ses barn inte som lika användbara genom arbete i tidig ålder utan man 

värderar familjetillhörigheten och kärleken det innebär att skaffa sig barn. Barns värde och 

status har förändrats vilket leder till att de ses som heliga (Zelizer, 1994).    
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Metod 

Val av metod 

Vid genomförande av en studie är valet av metod viktigt för att på bästa möjliga sätt kunna 

besvara de forskningsfrågor som ställs. Syfte och frågeställningen med en studie är något som 

ofta styr valet av metod, i mitt fall har jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för att kunna 

skapa en helhetsförståelse för barnfattigdom och få beskrivande information. Valet av metod 

föll på ostrukturerade intervjuer för att respondenterna skulle ha möjlighet att tala fritt och 

beskrivande om de frågor som ställdes. Fördelen med en kvalitativ undersökning är att man 

minimerar risken för bortfall och kan utveckla frågor om det är nödvändigt och på så sätt kan 

en helhetsbild skapas (Larsen, 2009).  

Om studien 

Studien har genomförts i en mindre kommun i mellan Sverige med ca 20 000 invånare i 

samband med ett pågående projekt om barnfattigdom. I kommunen har en arbetsgrupp startat 

för att diskutera och förbättra möjligheterna och konsekvenser för barn och unga som lever i 

fattigdom i kommunen. Endast ett par av respondenterna i studien medverkar i arbetsgruppen 

för barnfattigdom, detta på grund av att den nyligen startat men många av de andra är 

medvetna om och känner till arbetsgruppen. De har därmed kunnat besvara frågor om 

projektet och haft möjlighet att framföra synpunkter om vad de anser arbetsgruppen borde 

arbeta med och fokusera på kring barnfattigdom. Eftersom arbetsgruppen inte etablerat sitt 

arbete vid studiens genomförande har det inte studerats hur samverkan skett i arbetsgruppen 

med barnfattigdom utan hur professioner som kan vara aktuella för samverkan om 

barnfattigdom arbetat tidigare och har för uppfattning om kommande arbete.  

Elva intervjuer har genomförts med personer som arbetar inom kommunen och kommer i 

kontakt med barnfattigdom i och med deras yrke. I studien medverkar representanter från 

skola, elevhälsa, socialförvaltning, kyrka, kultur och fritidsförvaltningen och 

kommunstyrelsens förvaltning. De yrkesgrupper som intervjuats är lärare, socialsekreterare, 

kurator, fritidspedagog, fritidsledare, special assistent, biträdande enhetschef och samordnare 

(se tablå 1). Tre observationer har genomförts där jag fått delta i möten. Mötena har varit 

tillsammans med den arbetsgrupp som arbetar kring projekt barnfattigdom i kommunen. Samt 

ett politiskt arbetsutskottsmöte där flera olika nämnder medverkade och diskuterade 

barnfattigdom. Vid mötena förde jag anteckningar och fick information om hur politiker och 

tjänstemän vill arbeta vidare med barnfattigdom i kommunen.  Vid det politiska 



16 
 

arbetsutskottsmötet diskuterades möjligheten att ålägga övriga förvaltningar förutom 

socialförvaltningen att arbeta med barnfattigdom. Detta är något skol och bildningsnämnden 

nu ålagt sina respektive förvaltningar att ta i beaktande i och med deras arbete.  

Urval av respondenter 

Respondenterna till denna studie valdes med utgångspunkt i hur de i deras yrke kan komma i 

kontakt med barnfattigdom. Med bakgrund i litteratur kring barnfattigdom och i samtal med 

kontaktperson på kommunen arbetades tänkbara respondenter fram som sedan kontaktades 

via e-post. Vid första kontakt med biträdande enhetschef, samordnare på kommunstyrelsen, 

fritidsledare på fritidsgården, kurator, speciallärare och lärare tillfrågades om de kunde ge mig 

information på kollegor eller verksamheter som kunde medverka i studien. På så sätt fick jag 

kontakt med fler respondenter till studien och detta visade sig vara en effektiv 

kontaktförmedling . Det var via dessa kontakter bland annat kyrkans representant kontaktades, 

ytterligare ett par socialsekreterare kunde medverka samt kontakter inom skolan (se tablå1 för 

lista av respondenter). 

Framtagning av intervjuguide     

Inför genomförandet av intervjuerna arbetades en intervjuguide fram för att skapa en röd tråd 

genom frågorna och relevans till ämnet. Intervjuguiden konstruerades med hjälp av forskning 

och utredningar om barnfattigdom, profession och samverkan och prövades genom en 

pilotintervju för vidare bearbetning innan intervjuerna till studien genomfördes. Pilotintervjun 

var av stor vikt för studien då frågornas relevans kunde testas och formuleras om vid behov. 

Vid pilotintervjun upptäcktes att vissa frågor var otydliga och svåra att förstå för 

intervjupersonen vilka fick omformuleras till en tydligare fråga. Ett par frågor saknade även 

relevans till ämnet och togs bort från intervjuguiden. Genom pilotintervjun fick jag även en 

möjlighet att träna min intervjuteknik och skapa självförtroende i uppgiften som intervjuare. 

Intervjuguiden förändrades till viss del i takt med att intervjuer genomfördes och jag insåg att 

vissa frågor aldrig ställdes och inte var relevanta för mitt uppsatsämne.  

Genomförande 

Intervjuerna är genomförda i likhet med vad som benämns som personlig intervju på 

respondentens arbetsplats (Rosengren & Arvidsson, 2002: 141) med motivation att 

respondenterna tog sig tid att träffas under arbetstid och de bjöd in mig att besöka 

arbetsplatsen. Två intervjuer genomfördes utanför arbetsplatsen, på kommunens bibliotek i ett 
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enskilt rum. Vid ett par intervjutillfällen genomfördes intervjun på en lite mer öppen plats, 

personalmatsal och fritidsgård.  

Genomförandet av intervjuerna kan betecknas som ostrukturerade intervjuer (Larsen, 2009: 

84).  Frågorna som arbetats fram till intervjuguiden användes till viss del men följdes inte fullt 

ut. Vid en ostrukturerad intervju används frågorna som stödord för att matcha den 

frågeställning som finns och att de frågor man vill ha svar på besvaras (ibid). Alla frågor i 

intervjuguiden användes dock inte vid alla intervjutillfällen. Detta berodde främst på att 

respondenten inte hade så stor anknytning till frågan. Andra frågor uppkom i stället under 

intervjun som följdfrågor till det som respondenterna förde fram.   

 

Namn Yrke & arbetsplats Genomförande plats 

Anna (IP1) Fritidsledare, Fritidsgård Fritidsgård 

Margareta (IP2) Samordnare, Kommunstyrelse Personalmatsal 

Gunilla (IP3) Kurator, Skola Arbetsrum 

Kalle (IP4) Fritidsledare, Svenska Kyrkan Sammanträdesrum 

Peter (IP5) Socialsekreterare, Socialtjänst Sammanträdesrum 

Anders (IP6) Fritidspedagog, Kultur&Fritid Arbetsrum 

Eva (IP7) Socialsekreterare, Socialtjänst Sammanträdesrum 

Annika 
1
 (IP8) Lärare, Skola Sammanträdesrum 

Katarina (IP9) Speciallärare, Skola Bibliotek 

Johanna (IP10) Bitr. enhetschef Socialtjänst Arbetsrum 

Janne (IP11) Specialassistent, Skola Bibliotek 

Tablå 1, Översikt respondenter; namn, yrke & arbetsplats samt genomförande plats 

Etiska överväganden 

Jag har tagit del av de riktlinjer som Vetenskapsrådet presenterar angående God 

Forskningssed (VR 1:2011) för att på bästa möjliga sätt genomföra studien i enlighet med de 

etiska krav som ställs vid forskning.  Vid varje intervju informerades respondenten att de 

skulle avidentifieras och allt material behandlas med anonymitet. Respondenterna tillfrågades 

om de godkände inspelning av intervjun för att jag på ett enklare sätt skulle kunna delta i 

samtalet. Alla respondenter godkände inspelning av intervjuerna. Jag informerade även att 

                                                           
1
 Annika har tidigare arbetat som lärare i grundskolan men arbetar idag inom en annan utbildningsverksamhet 

där hon inte kommer i lika stor kontakt med barnfattigdom som på sin tidigare arbetsplats 
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materialet endast kommer användas till studien och att ingen förutom jag kommer ha tillgång 

till materialet.  

Analytisk bearbetning  

När alla intervjuer var genomförda och transkriberade analyserades de i likhet med en 

innehållsanalys. Genom att använda sig av en innehållsanalys kan mönster identifieras, finna 

samband och gemensamma drag eller skillnader kan upptäckas (Larsen, 2009). Med bakgrund 

i uppsatsens syfte och frågeställningar kunde skillnader och likheter urskiljas. Teman 

arbetades fram och var till grund för ytterligare analys. Fokus lades på barnfattigdom, hur det 

identifieras bland olika yrkesgrupper, hur olika yrkesgrupper arbetar med det, samverkan, 

professionsöverskridande arbete och projektet i kommunen. När tematiseringen var 

genomförd konstruerades resultatet baserat på ovan nämnda teman.  

Då intervjuerna genomfördes som ostrukturerade intervjuer reducerades materialet till viss 

del. Datareduktion kan ske då intervjupersonen pratar om sådant som inte är relevant för 

studiens syfte och den frågeställning som ställts (Larsen, 2009). Viss information skrevs inte 

ut i samband med transkriberingen då jag som forskare ansåg det vara irrelevant och saknade 

koppling till ämnet. I citatredovisningen har vissa språkliga korrekturförändringar skett för att 

skapa en tydlighet från tal till skrift. Borttagna ord eller meningar skrivs ut med […]. Exempel 

på borttagna ord kan vara ”ehm”, ”vad var det jag sa nu” eller liknande formuleringar.  

Studiens giltighet 

I och med att studien avgränsats till utvalda professioner kan jag endast uttala mig om deras 

arbete med barnfattigdom och inom de organisationer de är verksamma. Det är således 

personal inom socialtjänst på försörjningsstöd och biträdande enhetschef, speciallärare och 

specialassistent från skolan, kurator från elevhälsoteam, en tidigare högstadielärare som nu 

arbetar inom annan utbildningsverksamhet, samordnare på kommunstyrelseförvaltningen, 

fritidspedagog och fritidsledare inom kultur & fritidsförvaltningen samt fritidsledare inom 

Svenska Kyrkan. Om fler aktörer från andra organisationer medverkat skulle det vara möjligt 

att ett annorlunda resultat redovisats.  

Trots att studien är begränsad och genomförd i en given kommun kan resultaten användas 

inom andra kommuner där samverkansprojekt ska genomföras över professionsgränser som 

kommer i kontakt med barnfattigdom eller andra frågor kring barn och unga. De medverkande 

professionerna styrs och begränsas av samma regelverk som är aktuella i denna kommun, 

bland annat Socialtjänstlagen och Skollagen. Professionerna som förekommer i denna studie 
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har liknande utbildningar som andra som arbetar och kommer i kontakt med barnfattigdom på 

annat håll i Sverige. Deras utbildning och kompetens kan därmed användas inom liknande 

verksamheter oavsett var man befinner sig. Det handlar alltså om den speciella utbildning och 

kompetens en profession har som kan komma till användning vid arbete med barnfattigdom 

samt organisatoriska förutsättningar som möjliggör samverkan.   

Metodreflektion 

Under studiens gång har det uppkommit vissa svårigheter och hinder för mig som forskare. 

Ett hinder har varit att få kontakt med några verksamheter som arbetar i kommunen. Vid 

kontakt med en diakoniverksamhet inom kyrkan vidarebefordrades jag till deras regionala 

verksamhet för att få information. Eftersom studiens syfte är att föra fram hur olika aktörer 

och organisationer inom just denna kommun arbetar valde jag att inte gå vidare med detta. Jag 

hade även velat få med mer frivilliga organisationer vilket visade sig svårt då kommunens 

Rädda Barnen organisation inte längre är aktiv. Det fältteam som arbetar i kommunen på 

fredag och lördagskvällar valde att inte ställa upp.  

Eftersom två olika verksamheter valde att inte medverka i studien kan det ses som bortfall. 

Min uppfattning är att studien skulle få en mer representativ bild av arbetssituationen kring 

barnfattigdom om fler aktörer medverkade. Min uppfattning är att detta bortfall kan bero på 

att uppsatsen berör barnfattigdom vilket kan vara ett känsligt ämne. Dels kan bortfallet ha att 

göra med att kommunen är relativt liten och rädslan att kännas igen i samband med ens 

verksamhet är stor eller en skyddande aspekt då man värnar om personer man kommer i 

kontakt med i samband med sitt yrke och därmed infinns en rädsla att de på något sätt kan 

kännas igen.  

”Frågor” 

En av respondenterna frågade huruvida min position som forskare var gentemot kommunen, 

om jag genomförde studien på uppdrag från dem eller på eget bevåg. Respondenten 

informerades om att studien genomförs av mig på egen hand men med hjälp från kommunen i 

kontakt med intervjupersoner samt få medverka på möten rörande frågan. Respondentens 

uppfattning var att om jag genomförde studien på uppdrag av kommunen var det svårt att 

förhålla sig opartisk till frågan och det arbete som bedrivs av olika aktörer och organisationer. 

Min egen uppfattning är att jag tydligt redogjort viljan att lyfta fram olika aktörer och 

organisationer för att beskriva arbetet ur olika perspektiv och inte försökt understödja någon 

aktör.  Denna fråga kan tänkas ha bakgrund i någon slags maktstruktur eller hierarkisk 
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ordning där respondenten kan ha uppfattningen att någons åsikter eller synsätt ansågs 

viktigare än någon annans. Min uppfattning av situationen var att det kan ha varit så och att 

respondenten därmed inte vågade uttrycka sig på ett sådant sätt som kan ha tolkats kritiskt 

gentemot andra professioner eller organisationer.  
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Resultat 

Barnfattigdom 

Barnfattigdom är en komplex fråga som definieras och uppfattas olika utifrån olika bedömare. 

Trots att studiens medverkande arbetar och träffar barn och unga i olika situationer och i 

varierande utsträckning finns det en enighet mellan professionerna om vad barnfattigdom 

innebär.  

… det yttersta när man inte får mat […] eller ens har pengar att få mat hela månaden ut, att få leva på 

gröt, man får äta jätte mycket i skolan för annars är man hungrig […] man får vara hemma från skolan för 

man kan inte gå om det är utflykter […] inte kan gå på bio, inte ha någon idrottsaktivitet eller vara med i 

någon förening, allt sådant kostar ju… alla barn som hamnar utanför det systemet.  

Anna, fritidsledare 

 

… när man inte kan göra det som alla andra kan göra […] sen är det ju fritidssysselsättningarna man kan 

se det på…  

Gunilla, kurator 

 

… utanförskap för barn som inte kan delta på samma sätt som andra barn skulle kunna göra i 

fritidsaktiviteter […] familjen har inte tillräckligt med resurser ekonomiskt för att kunna fylla de behov 

som barn har, det behöver inte bara vara sysselsättning och utanförskap det kan handla om att inte ha mat 

[…] så jag tror att det kan vara på flera olika områden hur barnfattigdom kan se ut. 

      Eva, socialsekreterare 

Barnfattigdom är för respondenterna främst något i jämförelse till vad andra barn och unga 

har och kan göra, alltså en fråga om relativ fattigdom. Men även där familjen inte kan 

uppfylla de grundläggande behov i form av mat och kläder.  

Hur barnfattigdom uttrycks i olika situationer 

Katarina och Janne som arbetar inom skolan beskriver hur de har kommit i kontakt med 

barnfattigdom i anknytning till deras yrke.  

… det kan ju vara utflykter, olika slags resor man ska ha med sig fickpengar, det kostar en slant och den 

slanten kan räcka till mycket annat. Just i och med det här att man ska tänka på att det inte ska kosta det är 

viktigt… det diskuterar vi alltid när man ska göra en aktivitet som kostar pengar så måste man se till att 

täcka det, och att man diskuterar det öppet med alla…  

Katarina, speciallärare 

… när vi åkt på skolresor har inte alla barn haft madrasser för att föräldrarna inte har haft råd att 

köpa…  

Janne, specialassistent  
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Inom skolan försöker man diskutera frågan om kostnader för utflykter och skolresor för att 

alla ska kunna delta och inte ”någon ska behöva vara hemma och vara sjuk den dagen” 

(”Katarina”, speciallärare). Även inom skolan kan man se relativ fattigdom i form av att 

någon inte har den utrustning som det finns behov av.  

Fritidspedagogen Anders beskriver hur de upplever barnfattigdom på fritidsgården i 

kommunens centrum. 

    De barn som går på fritidsgårdarna har av någon anledning inte kommit in i föreningslivet… det blir två 

grupper av barn och det tror jag är ett praktexempel på barnfattigdom […] en del av barnen på 

fritidsgården där föräldrarna inte har råd att betala relativt dyra avgifter för att delta […] de kan inte följa 

med om det ska göras något kul för de har inte råd.   

Anders, fritidspedagog 

Även Anders beskriver att han upplever barnfattigdom utifrån de möjligheter barn och unga 

har att delta i fritidsaktiviteter. Han tycker det är synligt på fritidsgården, dit kommer ofta de 

ungdomar som inte har möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter som ofta kostar 

ganska mycket pengar. Det blir då två grupper ungdomar, de som har råd att delta i dyra 

fritidsaktiviteter och de som inte har råd vilka söker sig till fritidsgården. Anders reflekterar 

även över möjligheterna att ”följa med om det ska göras något kul” vilket även Anna 

beskriver som barnfattigdom då man ”inte kan följa med på bio eller ha någon 

idrottsaktivitet”. Något annat som visar sig tydligt på fritidsgårdarna är vilka möjligheter 

barnen har att handla i kiosken  

Ja alltså man märker ju att vissa har råd att handla i kiosken men andra kanske inte…  

     Anna, fritidsledare 

I Svenska Kyrkans regi finns flera olika verksamheter, bland annat diakoni där man har 

möjlighet att få stöd och råd, öppen förskola och ungdomsgrupper, däribland scouterna. 

… vi har medlemsavgifter på scouterna och så är det barn som inte har råd att betala […] man kan även se 

det på attityder, på sätt, på kläder, på föräldrar, man kan höra de prata. 

     Kalle, fritidsledare 

Man ser ju att det är många som går med trasiga kläder och trasiga skor, speciellt nu när det snöar som 

fan. 

     Janne, specialassistent 

Återigen reflekteras det över vilka materiella tillhörigheter barn och unga har, det syns tydligt 

i och med att de har trasiga kläder som inte är väderanpassade.  
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Inom socialtjänsten träffar man sällan barnen när det rör sig om försörjningsstödärenden utan 

det är i kontakt med vårdnadshavare man får en uppfattning om hur familjens situation ser ut. 

Jag som jobbar med försörjningsstöd så träffar jag ibland föräldrar som har barn och inte klarar att 

tillgodose sina behov så det är i samband med försörjningsstödansökan som vi […] träffar den här 

målgruppen. Det är inte så att vi träffar barnen alla gånger, men det händer ibland… men i och med att vi 

gör utredningar så får vi en ganska klar bild av familjesituationen om det finns barn i familjen och hur de 

ekonomiska resurserna ser ut. 

Peter, socialsekreterare 

De olika professionerna som är representerade i studien kommer således i kontakt med 

barnfattigdom på olika sätt och inom olika verksamheter.  

Närhet till barnen 

De intervjuade yrkesgrupperna har även olika uppdrag i sitt yrke, utbildningar och 

erfarenheter. Dessa olikheter skapar varierade ingångar till barnfattigdom beroende på hur de 

kommer i kontakt med det. Även om socialtjänsten är den organisation som har i uppdrag att 

hjälpa utsatta människor träffar de barn och unga som lever i fattigdom i ganska liten 

utsträckning. Inom skola och diverse fritidsaktiviteter träffar man barnen nästintill dagligen 

och kan på så sätt få en annan uppfattning om hur situationen ser ut.  

Ja för ju närmare vi är barnet ju större ser vi problemet. Men vi som jobbar med barnen vi ser det ju. Det 

är ju för alla inte ser det, där finns en skillnad. För man är inte så nära barnet.  

Kalle, fritidsledare 

Men skolan har ju en annan ingång och träffar barnen varje dag nästan och vi träffar föräldrarna och inte 

barnen så ofta. Och skolan träffar ju barnet och det kan ju leda till att vi får olika bilder av hur situationen 

ser ut. 

     Peter, socialsekreterare 

… de som träffar barnet mer har ju en annan bild tänker jag, att man har sett barnet i olika situationer och 

kommer man in väldigt tillfälligt så tror jag det är ganska naturligt att man inte har ett helhetsperspektiv.  

     Eva, socialsekreterare 

Kalle, Peter och Eva är överrens om att de som arbetar nära barnet kan ha en bild av 

situationen som skiljer sig mot någon som endast träffar barnet tillfällig under kortare 

perioder. Det har alltså betydelse hur ofta och inom vilken verksamhet man träffar barn och 

unga för att skapa sig en bild av barnfattigdom. Det kan leda till att olika professioner 

upplever en individs situation olika beroende på vilken verksamhet de befinner sig i.   

Arbete med barnfattigdom inom olika organisationer 

De olika aktörerna kommer i kontakt med barnfattigdom på olika sätt och har i sitt yrke 

varierade möjligheter att arbeta med det eftersom olika professioner har olika jurisdiktion.  



24 
 

När Annika arbetade som lärare på högstadiet kontaktade de alltid elevhälsan om de befarade 

att ett barn for illa, det anses mer höra till elevhälsans uppdrag att hantera sådana frågor än 

lärarnas.  

Först var det ju självklart skolkurator, elevvården, rektor. Ofta lämnade vi lärare över till den instansen att 

dem fick föra det vidare om det behövs. 

      Annika, lärare 

Elevhälsan kan hjälpa till inom flera områden bland annat med stödsamtal men även mer 

praktiskt med pengar från försäljning av Majblommor och kläder från kyrkans klädförråd. De 

kan även kontakta socialtjänsten för vidare stöd och hjälp om det finns behov av det.   

Man får ta kontakt med socialtjänsten om det är något de kan hjälpa till med. Kanske är det något barn där 

det inte funkar med kläder och sådär så vet man att det finns kyrkan har ju sådär att dem lämnar och tar 

emot, då kan man åka dit och hämta […] man försöker kontakta föräldrar och frågar om hur det är, 

behöver ni något extra, ska jag kolla om det finns något? 

     Gunilla, kurator 

Svenska kyrkan i kommunen har ett klädförråd dit det är möjligt att vända sig och få hjälp att 

hitta kläder till barn som är i behov. Utöver det klädförråd som finns kan kyrkan även erbjuda 

presentkort på kläder och mat för personer som söker sig till deras verksamhet för hjälp. Som 

Kalle tidigare beskrev upplever de barnfattigdom tydligt när föräldrar inte har råd att betala 

medlemsavgiften till scoutverksamheten. Kyrkan har då möjlighet att subventionera 

avgifterna om någon familj är i behov av det. 

På fritidsgårdarna anser personalen att alla ska få komma och vara med och göra något som 

inte kostar pengar på en verksamhet som är öppen för alla oavsett vilka familjeförhållanden 

någon kommer ifrån. Inom kultur och fritidsförvaltningen har man försökt hålla nere 

kostnader för lokalhyror för idrottsföreningar med motivation att de inte ska höja 

medlemsavgiften så att alla ska ha en möjlighet att delta. Anders är delaktig i de olika 

arrangemang som anordnas ett par gånger om året i kommunen, bland annat rockkonsert och 

disco för ungdomar.  

[…] då försöker vi i största mån göra det gratis […] ibland har vi kommit på att det är bättre att ta lite 

betalt bara 10 eller 20 kr för det höjer statusen […] men man ska inte heller där behöva säga att man inte 

kan vara med eller delta av ekonomiska skäl. 

     Anders, fritidspedagog 

När socialtjänsten beviljar försörjningsstöd till familjer görs det med grund i de normer som 

bestäms i Socialtjänstelagen utifrån hur många barn familjen har och vilken ålder de är. 
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Socialtjänsten har möjlighet att bevilja extra pengar utöver normen vid speciella tillfällen, 

exempelvis jul och födelsedagar. De försöker även bidra med rådgivning och stöd för familjer 

som är i behov av det. 

Så det vi gör är […] att vi beviljar lite extra för vi bedömer att barnet har ett behov av det och förstärker 

barnets ställning och tillgodoser barnets behov.  

     Peter, socialsekreterare 

Vi bidrar ju mycket med rådgivning […] vi försöker hjälpa till och hitta utflykter man kan göra för en 

mindre summa. […] försöker hålla koll på vad som finns i kommunen att nu anordnas det här. 

    Johanna, bitr. enhetschef socialtjänst 

Samverkan 

De olika professioner som finns representerade i studien kan komma i kontakt med samma 

unga personer men inom olika verksamheter. Barn och unga kan därmed sägas vara aktörer på 

flera olika arenor på en och samma gång. Det är därför viktigt att samordna så många olika 

aktörer som möjligt för att underlätta arbetet och på så vis få en helhetsbild från de olika 

aktörerna.  

Peter betonar vikten av samverkan för att skapa en helhetsbild av situationen men även för att 

effektivisera arbetet och använda tillgängliga resurser för att underlätta för 

samverkansobjektet.  

Ja alltså det gör ju att det blir lättare att hantera det här i och med att det är fler som hjälps åt på olika sätt 

och olika nivåer  […] om man samlar olika resurser så kan man ju hjälpa fler än vad en aktör kan hjälpa i 

och med att man får ju bättre förutsättningar för att hjälpa de som behöver samhällets hjälp och i det här 

fallet barn. 

     Peter, socialsekreterare 

I och med samverkan finns det möjlighet att lyfta fram erfarenheter och synsätt mellan olika 

professioner och på så sätt få kunskap om andras synsätt samt en gemensam vision och 

helhetsbild av barnfattigdom.  

 … vi måste ha en vision hur vi ska se på barnfattigdom, för det är det vi inte har. 

      Margareta, samordnare 

… vi lånar ju bara barnet i skolan, sen är det ju anda delar för att få ihop dygnets alla delar så måste man 

ju samverka  […] det handlar ju om att man ska försöka få ihop ett pussel och utifrån det sen kunna se hur 

bilden ser ut. 

     Gunilla, kurator 
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Samverkan idag 

I kommunen finns redan viss samverkan mellan flera av de representerade aktörerna men 

många av dem påpekar att det kan bli bättre.  

Samarbetet fungerar bra och det blir bara bättre och bättre hela tiden men det kan ju bli bättre såklart.

      

     Kalle, fritidsledare 

Kalle har i och med sitt yrke varit i kontakt med det fältteam som arbetar nära ungdomar i 

kommunen på kvällar under helger. Han berättar även att diakonerna har kontakt till 

socialtjänsten. Även kultur och fritidsförvaltningen samarbetar med fältteamet när det 

anordnas evenemang för ungdomar.  

Som Gunilla tidigare nämnde har hon som kurator haft kontakt till kyrkan där det funnits 

kläder men även till socialtjänsten vid behov och hon anser att alla gjort vad man kunnat för 

att hjälpas åt när man haft kontakt.  

[…] när jag har ringt socialtjänsten eller tagit kontakt med de i kyrkan så tycker jag ändå att det varit att 

man gjort så gott man kunnat utifrån vad det finns för möjligheter. 

     Gunilla, kurator 

Inom socialtjänsten samverkar man på olika håll beroende på arbetsuppgifter. Inom 

försörjningsstöd sker mest samverkan inom den egna organisationen till andra enheter medan 

Johanna som är biträdande enhetschef haft kontakt till andra professioner i kommunen, bland 

annat kultur och fritidsförvaltningen. Eva har haft kontakt med kyrkan och bland annat fått 

hjälp med kläder till klienter vid behov. 

[…] samarbetar inom organisationen finns olika enheter till exempel barn och ungdomsgruppen, det är 

ofta dem vi samarbetar med. 

     Peter, socialsekreterare 

Lite fritidsförvaltningen har nog jag i alla fall. Men jag brukar påtala när det här jippot pågår och hur är 

det då kostar det något eller är det gratis. 

    Johanna, bitr. enhetschef socialtjänst 

Vi har haft kontakt med kyrkan genom öppna förskolan och även genom att vi fått kläder genom deras 

klädförråd som dem har där. Och sen vet jag också att genom kyrkan så har de stöttat några familjer rent 

praktiskt. 

     Eva, socialsekreterare 
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Hinder i samverkan 

Viljan att samverka finns i kommunen och bland de olika tillfrågade professionerna, men 

samverkan kan ibland innebära hinder eller problem mellan olika organisationer och yrken. 

Samverkan medför att olika yrkesgrupper med varierande erfarenheter, utbildning, normer 

och organisatorisk styrning ska finna ett gemensamt arbetssätt (Lindberg, 2009). Danermark 

(2005) beskriver hur samverkan kan försvåras då organisationer och de som är verksamma 

inom dem är reglerade av olika lagar och förordningar. 

Inom samverkan kring barnfattigdom har tystnadsplikt och sekretess 
2
 varit ett av de hinder 

som uppstått. Katarina nämner tystnadsplikt som ett hinder, men tycker det är viktigt att man 

kan hitta ett arbetssätt där tystnadsplikter kan samsas. Den organisation som främst nämns när 

det gäller tystnadsplikt är socialtjänsten vars arbete är reglerat av Socialtjänstlagen. 

Det här med tystnadsplikt det har ju alltid, det är ju det här lagliga som man måste följa alltid i alla 

avseenden […] då gäller det att man kan hitta ett arbetssätt som passar den gruppen där alla dessa 

tystnadsplikter kan samsas. 

Katarina, speciallärare 

Om vi tar socialtjänsten så finns ju vissa hinder […] sen har vi ju också lagar som vi måste följa vilket gör 

att man inte kan vara hur flexibla som helst. 

Peter, socialsekreterare 

Några respondenter tror även att det kan uppstå vissa förväntningar på eller oförståelse för 

andra yrkesgruppers arbete.  

… socialförvaltningen där tror jag det är många som lider […] de är ju också styrda av vad politikerna 

bestämmer och normen, där skulle det kunna skära sig… ja vi då skulle ju kunna tycka kom igen nu då [!] 

som inte är styrt av något sådant.  

      Anna, fritidsledare 

Det kan te sig uttryck i att man inte är införstådd i hur andra yrkesgrupper arbetar och därmed 

kan tycka att mer insatser borde göras från något särskilt håll för att hjälpa till i en viss 

situation. 

… jag tror att det kan finnas en problematik där man kan tro att vi har större möjlighet att ersätta än vad 

vi har […] det kan ju finnas en förväntan på oss att vi ska kunna lösa ekonomiska problem…    

      Johanna, bitr. enhetschef Socialtjänst  

                                                           
2
 Tystnadsplikt och sekretess liknar varandra, men tystnadsplikt kan användas för den professionella (t.ex. en 

socialsekreterare har tystnadsplikt) medan sekretess handlar om den särskilda informationen som är 
sekretessbelagd och inte får föras vidare till någon utomstående (Mälardalens högskola, utbildning, kultur & 
kommunikation)  
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Margareta menar att man måste skapa en öppenhet och samlad bild för olika yrkesgrupper 

vilket då kan skapa bättre förståelse för varandras arbete och mer information. Det skulle 

innebära ett mer dynamiskt arbetssätt och öppenhet för olika organisationer då man kan 

undvika missförstånd.  

Ja en nyfikenhet och öppenhet […] också för varandras olika yrkesprofessioner […] vi måste göra det här 

tillsammans […] en ökad samsyn och förståelse skulle jag vilja ha. 

      Margareta, samrodnare 

 […] ge sin information och inte att bara är utifrån försörjningsstöd […] att det blir lite mer dynamiskt 

eller öppet för olika områden och frivillig organisationer och även andra som jobbar med barn. 

Eva, socialsekreterare 

Oförståelse för andra yrkesgrupper kan grunda sig i att man själv är verksam inom en annan 

organisation eller har en annan utbildning och erfarenheter. De olika professionerna är 

verksamma inom olika områden som har varierande uppdrag och kan därmed ha olika 

ingångar till barnfattigdom.  

Ja men självklart det ligger ju i mitt yrkes natur att undervisa och få eleverna att bli motiverade att lära sig 

och bli godkända i vårt system. Men socialtjänstens personal de har ju ett annat mål, men jobbar du i en 

frivillig organisation då har du ytterligare andra mål.  

Annika, lärare 

Personal inom socialtjänst är utbildade för att arbeta med sociala problem medan skolans 

främsta uppdrag är den pedagogiska verksamheten. 

Jag tror tyvärr inte det ses som ett problem i skolan, de vill väl undervisa. Men i socialen och kyrkan ser 

man det, tyvärr blundar man alldeles för ofta inom skolan tror jag.  

Kalle, fritidsledare 

… socialtjänsten så har ju de en större vana att jobba med utsatta familjer och barn än vi på kultur & fritid 

har… så det är ju olika ingångsvinklar.  

Anders, fritidspedagog 

Utbildning och uppdrag inom respektive verksamhet kan därmed ha betydelse för hur man ser 

och upplever barnfattigdom. Som Anders beskriver det har ju socialtjänsten mer erfarenhet att 

arbeta med utsatthet, det kan då leda till att det finns olika ingångsvinklar till frågan beroende 

på vilken verksamhet man arbetar inom.   
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Projekt barnfattigdom  

Det utmärkande med projektet om barnfattigdom i kommunen är att arbetet kommer ske över 

nämnd och förvaltningsgränser. Detta innebär att övriga nämnder förutom socialnämnden, så 

som skol - och bildningsnämnd, kommer ålägga respektive förvaltningar att arbeta och delta i 

processen med barnfattigdom. I och med detta finns det en politisk styrning för projektet 

vilket underlättar samverkan då det finns en gemensam vilja och beslut till arbetet.  

… nu kommer vi få ett uppdrag som är över alla nämnder och alla förvaltningar och det är bra. Så i en 

sådan här liten kommun är det ju viktigt att man samarbetar över förvaltningsgränserna… 

     Anders, fritidspedagog 

Det jag tycker är bra är ju att man här i kommunen har som ambition att bekämpa barnfattigdom och att 

det finns en politisk enighet och att arbetet har kommit igång, det tycker jag är jätte bra. 

Peter, socialsekreterare 

Katarina talar om det angelägna i att olika nämnder och förvaltningar inom kommunen 

samverkar för att få en samlad organisation kring barnfattigdom. En samlad organisation 

innebär ett gränsöverskridande arbete med barnfattigdom, man kan då samla resurser och 

arbeta mer effektivt.  

… belysa den i de olika grenarna [...] i kommunens verksamhet, det tror jag är viktigt, ta fram det, belysa 

det, bearbeta det, vad kan vi göra? […] Att man får en organisation som eller ett samverkansorgan… 

     Katarina, speciallärare 

En annan viktig aspekt kring barnfattigdom och samverkan tror Margareta är att olika 

yrkesgrupper känner en samhörighet och har stöd hos varandra vid behov. 

… att yrkesgruppen inte behöver vara rädd, om jag synliggör det här så står jag här ensam […] man 

känner att man har andras stöd runt om kring. 

     Margareta, samordnare 

Hittills är arbetsgruppen i ett inledningsskede med tidigare nämnda aktörer involverad. Det 

betonas däremot att så många aktörer och organisationer som möjligt som kommer i kontakt 

med barn och unga borde finnas med i denna samverkan för att skapa en helhet av 

barnfattigdom i kommunen. Fler aktörer har bjudits in till arbetsgruppen för att delta i det 

fortsatta arbetet.   

Alla som kommer i kontakt med barn och barnfamiljer på ett eller annat sätt för det det handlar om är att 

upptäcka det och det kan vara svårt.  

Peter, socialsekreterare 
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Peter anser att det är viktigt att involvera så många olika aktörer som möjligt för att kunna 

upptäcka barnfattigdom vilket kan vara svårt beroende på hur man arbetar och kommer i 

kontakt med barn och unga.  

… fritidsförvaltningen och personal därifrån, och så skolförvaltningen och vi men sen tycker jag även vi 

måste flytta ner det ett steg, vi har folk ute på fältet som ser mycket mer än vad vi ser, vi har folk på 

fritidsgårdar, vi har folk som jobbar som vaktmästare i skolan där det är lätt att hitta någon att hänga med 

[…] det finns många yrkesgrupper de här barnen söker sig till … så jag tror inte vi får begränsa oss när vi 

gör samverkansgrupper.  

Johanna, bitr. enhetschef Socialtjänst 

Som Johanna beskriver det är det viktigt att inte begränsa sig i samverkan utan försöka se 

utanför de traditionella yrken som kan tänkas komma i kontakt med barnfattigdom. På så sätt 

kan man utveckla arbetet och få mer information om hur det upplevs inom kommunen.  

Respondenterna uttrycker en vilja till samverkan om barnfattigdom och det är även 

kommunens ansvar att stötta och hjälpa de invånare som är i behov av det. 

… vi ska kunna möta upp barnens behov […] vi måste göra något för de här barnen. Och det har man ju 

gjort i och med det här projektet. 

     Margareta, samordnare 

… ja men det är ju ett kommunövergripande ansvar, och inte bara för de som är fattiga på olika sätt eller 

så. 

     Anders, fritidspedagog  

Gunilla poängterar att samverkan är viktig för att minimera de riskfaktorer som barn och unga 

kan utsättas för som senare kan leda till negativa erfarenheter.  

… genom att man samarbetar och försöker få bort så mycket riskfaktorer som möjligt från barnen så är 

det ju det man tjänar på i det långa loppet. 

     Gunilla, kurator 

Något som Johanna tror är viktigt är att föra en öppen dialog mellan olika aktörer som 

kommer i kontakt med barnfattigdom för att på så sätt kunna identifiera situationer och 

uppmärksamma de barn som lever i fattigdom. Genom en öppen dialog mellan aktörer kan 

erfarenheter utbytas och strategier arbetas fram som kan underlätta arbetet.  

Se de här barnen, att se de situationer där det skapas utanförskap det tror jag är jätte viktigt, att lära sig att 

uppmärksamma… jag tror det är viktigt att vi öppnar upp och pratar med varandra om vilka situationer 

det är. 

Johanna, bitr. enhetschef socialtjänst 
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[…] känna igen de här tecknen som barnen visar, att låtsas vara sjuk på en friluftsdag. […] Att inte vara 

rädd och lära sig känna igen, vad står olika saker för? 

     Gunilla, kurator 

Peter vill sprida mer information om barnfattigdom för att lättare kunna arbeta med frågan 

och likt Johanna nämnde hitta strategier för att hantera och se barnfattigdom.  Även Kalle 

lyfter hur viktigt det är med information och utbildning kring barnfattigdom för att kunna 

arbeta med frågan på bästa sätt.  

Mer kunskap om barnfattigdom skadar ju aldrig. Ju mer man vet om barnfattigdom ju lättare är det ju att 

arbeta kring det och avhjälpa problemet. Medvetenheten gör ju att man kan finna strategier för att kunna 

relatera till problemet. 

     Peter, socialsekreterare 

Utbildning, alltifrån samtalsutbildning, där är ju kyrkan väldigt duktiga. Kommunen skulle ju kunna bidra 

på samma sätt till oss, med utbildningar och information framförallt […] så att fler folk så man kan 

bredda det, både lärare och sådana som jobbar som också kan hantera sådana frågor när de dyker upp. 

Kalle, fritidsledare 

Det finns en enighet bland respondenterna att samverkan är viktig kring barnfattigdom för att 

skapa en helhetsbild av situationen och viljan finns även till att genomföra arbetet. 

Avslutningsvis lyfts det fram vikten av att utbilda och informera om vad barnfattigdom 

innebär och vilka sociala konsekvenser barnfattigdom kan innebära i form av utanförskap.  
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Analys 

I det här avslutande kapitlet kommer studiens syfte försöka besvaras med hjälp av de 

empiriska resultat som presenterats och teoretiska utgångspunkter som använts. 

Syftet med denna studie är alltså att belysa och förklara de möjligheter och hinder för 

samverkan över professionsgränser som kan finnas i relation till barnfattigdom. Samt vad 

dessa eventuella hinder eller möjligheter kan innebära för en kommuns möjlighet att minska 

konsekvenserna av barnfattigdom.   

Barnfattigdomens sociala karaktär  

Barnfattigdom är som tidigare nämnt en väldigt komplex och svår fråga att studera vilket kan 

bero på att det ses som ett gränslöst fenomen som förekommer inom olika sfärer och på olika 

sätt i samhället. Respondenternas skilda utbildningar, yrken, erfarenheter och relation till 

barnfattigdom har inte betydelse för hur de upplever det. En gemensam bild talar för att 

barnfattigdom innebär svårigheter att delta i fritidsaktiviteter, sämre standard vad gäller kläder 

och utrustning och svårigheter att få basala behov i form av mat uppfyllda. Det finns alltså en 

enighet bland respondenterna om vad barnfattigdom innebär vilken stämmer överrens med de 

skildringar som Rädda Barnen (2010) konstaterat i sin senaste rapport om barnfattigdom. 

Barnfattigdom i Sverige kan således konstateras handla om relativ fattigdom där barn och 

unga inte har samma möjligheter som andra runt omkring att delta fritidsaktiviteter eller ha 

sämre materiell standard (Rädda Barnen, 2010).    

Professioner kommer i kontakt med barnfattigdom inom olika verksamheter, dessa 

verksamheters uppdrag kan skilja sig åt och barnfattigdom kan således förekomma på olika 

sätt. Olika professioner finns verksamma inom organisationer med särskilda uppdrag där de 

har möjlighet att utöva de abstrakta kunskaper de innehar i och med särskild utbildning. 

Denna särskilda kompetens kan sedan användas inom särskilt givna yrkesfält, till exempel 

socialt arbete eller pedagogik (Abbott, 1988). Abbotts definition förklarar därmed de 

skillnader som kan finnas bland personal som är verksamma inom olika organisationer. 

Socialtjänsten som syftar till att hjälpa utsatta i samhället kan bidra med stöd och rådgivning 

men även mer ekonomiskt bidrag genom att bevilja extra utöver riksnormen vid särskilda 

tillfällen.  Det är i kontakt med familjer som söker försörjningsstöd barnfattigdom 

uppmärksammas inom socialtjänst, då i de utredningar som görs i samband med 

försörjningsstödsärenden. I skolan och inom fritidsaktiviteter ger det uttryck mer materiellt 

där det kan saknas kläder efter säsong, utrustning till idrottsaktiviteter eller fickpengar att 
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handla i kiosken på fritidsgården eller ta med till skolutflykten. Det finns varierade 

möjligheter att hantera och arbeta med barnfattigdom inom olika verksamheter beroende på 

vilket uppdrag och syfte verksamheten fyller. Inom skolans verksamhet tar man 

barnfattigdom i beaktande vid planering av utflykter och resor för att det inte ska kosta den 

enskilde något. Skolan erbjuder även stöd och hjälp från elevhälsovården där skolkurator 

finns tillgänglig och kan kontakta socialtjänsten vid behov. Kultur och fritidsförvaltningen 

försöker bedriva sin verksamhet utan att det ska kosta pengar för ungdomarna. Där finns ett 

komplement till fritidsaktiviteter i form av fritidsgårdar som inte kostar pengar och kräver 

särskild utrustning eller medlemsavgift.   

Barnfattigdom har till viss del lyfts fram inom olika verksamheter i kommunen, bland annat 

för att underlätta för målgruppen att kunna delta. I skola och på fritidsgårdar arbetar man 

utifrån att det aldrig ska kosta pengar för den enskilde individen att delta på aktiviteter eller 

resor. Fritidsförvaltningen har vidtagit mer praktiska åtgärder i form av att sänka lokalhyror 

för föreningar så att alla ska ha en möjlighet att delta och inte drabbas av höga 

medlemsavgifter. Det tas även i beaktande vid evenemang att ett eventuellt inträde ska kosta 

så lite som möjligt.  

Gränsöverskridande arbete 

Samhället har utvecklats till att professioner är mer specialiserade med särskild kompetens 

inom vissa arbetsområden (Myndighet för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 

2007). Dessa specialiseringar kräver därmed samverkan över professionsgränser för att kunna 

genomföra ett arbete som kräver kompetens inom andra områden än just det egna. Samverkan 

ses därmed som en nödvändig arbetsform för att genomföra de utmaningar som finns i och 

med mer specialiserade professioner (Lindberg, 2009). Det är inte möjligt att arbeta kring 

barn och unga utifrån endast ett perspektiv då de är objekt inom flera verksamheter, 

samverkan är alltså nödvändig för att skapa en helhetsbild utifrån olika professioner som 

kommer i kontakt med målgruppen (Danermark, 2005).  

Samverkan kring barnfattigdom förekommer redan till viss del i den studerade kommunen. 

Den samverkan som förekommit hittills i kommunen kring barnfattigdom har varit både 

praktiskt och informativt. Kyrkans möjlighet att dela ut kläder och skor till de som är i behov 

har använts av både socialtjänst och elevhälsa. På socialtjänsten har det funnits intern 

samverkan till andra enheter kring individer som förekommer i deras verksamhet. Kontakt har 

även tagits med kultur och fritidsförvaltningen för att söka information om vad som finns att 
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göra i kommunen som sedan kan delges klienter inom socialtjänst. Elevhälsoteamet har även 

kontakt med socialtjänst om det finns behov av att hjälpa familjer eller barn. Samverkan som 

hittills har förekommit över professionsgränser har upplevts som positiv och en vilja av att 

hjälpa till med det man har möjlighet till. Det finns en tro och förhoppning bland 

professionerna om att samverkan är möjlig att utveckla ännu mer i och med att barnfattigdom 

lyfts upp i kommunen. Professionerna uttrycker således en vilja till att utveckla samverkan 

kring barnfattigdom för att stärka barnets ställning och kommunens skyldighet att värna om 

alla invånare.  

Genom en utvecklad samverkan över professionsgränser gällande barnfattigdom finns det 

möjligheter att skapa en helhetsbild av de olika förhållanden som råder i samhällets olika 

delar. Professioner inom socialtjänst, skola och fritid kan på så sätt delge varandra om hur 

barnfattigdom uppfattas och uttrycks inom olika verksamheter i kommunen. Genom att 

involvera fler aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i kommunen kan samverkan 

breddas ytterligare och göra det synligt inom ytterligare sfärer i kommunen. I och med 

möjligheten att skapa en helhetsbild och samverka över professionsgränser i kommunen kan 

kort och långsiktiga konsekvenser för den enskilde minskas (Westrup & Persson, 2007). 

Samverkan skapar bättre förutsättningar för att effektivisera arbetet kring barn och unga och 

tillgängliga resursers kan användas på ett bättre sätt. Tidigare samverkansprojekt kring barn 

och unga som far illa har inneburit bättre hjälp för den behövande, mer tidseffektivt och 

barnperspektivet stärks då socialtjänst arbetet närmare verksamheter som träffar barn och 

unga på annat håll (Myndighet för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 2007).   

Med bakgrund i professionsteorier finns det ofta gränser och en fråga om makt mellan 

professioner (Abbott, 1988). Utifrån de resultat jag kan presentera kring gränsöverskridande 

arbete tycks professionsgränser inte alltid vara av så stor betydelse. Professionerna som 

medverkat i studien visar en välvilja till samverkan och förståelse för eventuella hinder som 

kan finnas mellan olika professioner. Samverkan lyfts fram som en nödvändighet i kommunen 

för att på bästa sätt tillgodose de behov som finns hos barn i utsatthet. Professionerna samlas 

således kring barnet som är huvudperson för samverkan och släpper på eventuella gränser 

som kan finnas professioner emellan. Barnet som samverkansobjekt kan förklaras som heligt 

(Zelizer, 1994) och förenar därmed professioner i samverkan kring ett gott syfte. Barnet ses 

därmed som en kulturell faktor som verkar utanför de ramar professioner påverkas av inom 

sin egen organisation. På grund av barnet är en kulturell faktor påverkas inte samverkan 

mellan professioner, utan professioner tillåts att enas kring barnet som verkar utanför deras 
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egna ramar. Professioner kan däremot påverkas i samverkan av de strukturella ramar som kan 

finnas inom den egna organisationen där någon är styrd av ett visst tänkande eller handlande. 

Strukturella ramar påverkar även vikten av att gå samman över professionsgränser för att 

genomföra samverkan. Samverkan kring barnfattigdom är i behov av flera professioners 

kompetens och utbildning för att kunna skapa en helhetsbild av situationen. Professioner inom 

ett område som är påverkade av strukturella ramar har inte möjlighet att skapa denna 

helhetsbild på egen hand. Alla involverade professioner ses därmed som nödvändiga och kan 

bidra med särskild kunskap inom ett område, de behöver därmed inte bevaka sina 

professionsgränser och hävda dem som det rätta synsättet. Jurisdiktion förekommer för 

professionerna där de får möjlighet att kontrollera en viss typ av arbetsuppgifter som de själva 

kan styra över och de får även möjlighet att utöva den inom ett särskilt yrkesfält där de har 

särskild kompetens. De får alltså möjlighet att utöva sin abstrakta kunskap för ett särskilt 

område men med legitimitet från andra involverade professioner på grund av att deras 

kunskap är nödvändig. De får därmed vara experter inom sitt fält i denna samverkan och 

hjälpa de klienter som samverkan handlar om, barn i ekonomisk utsatthet. Däremot uppstår 

aldrig de gränser och konkurrens mellan professioner som till exempel Abbott (1988) lyfter 

fram inom professionsforskning.  

Hinder vid gränsöverskridande samverkan 

Gränsöverskridande arbete kring barnfattigdom visar att de som är minst utbildade och 

professionaliserade att hantera sociala problem är de som möter barn och unga i störst 

utsträckning. Inom skola och fritidsaktiviteter möter barn och unga dagligen eller flera gånger 

i veckan professioner som finns verksamma där, medan socialtjänsten i kommunen träffar 

denna målgrupp i betydligt mindre omfattning. Det kan till och med finnas situationer där de 

aldrig träffas och barnens situation bedöms utifrån de berättelser som ges av vårdnadshavarna 

som är i kontakt med försörjningsstödshandläggaren. Detta leder till ett komplext förhållande 

av professioners relation och arbete till barnfattigdom. Professioner som är utbildade att 

hantera frågor inom socialt arbete träffar målgruppen fattiga barn i liten utsträckning och får 

då svårt att bedöma hur helhetsbilden ser ut runt barnet. Medan professioner inom andra fält, 

till exempel skolan där ett annat uppdrag finns, träffar målgruppen i betydligt större 

utsträckning men har inte de kompetenser och resurser som krävs för att arbeta med 

barnfattigdom. Tidigare samverkansstudier över professionsgränser kring barn som far eller 

riskerar att fara illa lyfter fram skolan som en viktig aktör (Skolverket, 2009). Som mina 

resultat visar är det professioner inom skolan som träffar barnet i störst utsträckning och det är 
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därmed viktigt att skolan utgör en skyddsfaktor för barnen (ibid). Genom att verka främjande, 

förebyggande och åtgärdande har skolan stor inverkan över barn och ungas situationer i 

samhället. Även elevhälsan inom skolan är av stor vikt för att underlätta för denna målgrupp, 

då genom att bidra med kompetens att hantera frågor likt barnfattigdom och annan utsatthet 

(ibid). Det resultatet alltså visar är att de minst utbildade inom socialt arbete träffar 

målgruppen i störst utsträckning och får utöver sina övriga professionella uppdrag finna 

strategier och möjligheter att hantera barnfattigdom.  

Ytterligare hinder som lyfts fram i studien som kan försvåra och hindra samverkan mellan 

organisationer och över professionsgränser kan vara olika sekretess och regelverk. 

Professioner som medverkar i samverkan tillhör olika organisationer vilka har olika 

styrningar, normer eller erfarenheter. Sekretess kan försvåra arbetet med barn och unga då 

samma barn kan förekomma inom flera organisationer som inte kan delge varandra den 

information som finns hos var och en. Sekretess styrt av bland annat Socialtjänstlagen är ett 

hinder som framkommit bland respondenterna vilket stämmer överrens med de hinder 

Danermark (2005) tar upp. Inom samverkansprojekt är det därför viktigt att diskutera och 

försöka finna lösningar hur man på bästa sätt kan delge varandra information som man kan 

tänkas vara i behov av för att underlätta arbetet (Danermark, 2005: 41-45).    

Hinder inom samverkan kan vidare kopplas till ramfaktorteorin. Lindblad et al. Talar om 

fysiska, juridiska och administrativa ramfaktorer som kan påverka vilka möjligheter som finns 

till att genomföra en särskild handling. Dessa ramar kan påverka de hinder Danermark (2005) 

lyfter fram, främst sekretess och olika organisatoriska former. Fysiska ramar kan begränsa 

samverkan i och med olikheter inom en organisation, utbildning och uppdrag för en 

profession. Detta skildras utifrån lärarnas fysiska ramar som är undervisning där de styrs av 

skolans uppdrag, vilka är det undervisande och det demokratiska. Skolans uppdrag kan 

sedermera leda till att dessa professioner fokuserar på ramar som påverkar skolan och finner 

förklaringar till problem inom pedagogik eller psykologi och inte utifrån ett socialt problem. 

Juridiska ramar uttrycks i form av hinder med sekretess och tystnadsplikt mellan professioner. 

De juridiska ramarna innebär att olika professioner inom olika organisationer styrs av skilda 

regelverk som kan påverka samverkan. Detta kan relateras till vad som nämns som 

jurisdiktion inom professionsforskning där statlig kontroll och legitimitet skyddar en 

profession i och med lagar och regelverk (Abbott, 1988).   
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 Samverkan kan även präglas av föreställningar om olika professioner och verksamheter. 

Inom socialtjänsten finns en föreställning om att andra professioner inte har förståelse för det 

arbete som bedrivs inom denna organisation. Det kan uttryckas i att andra talar negativt om 

deras verksamhet och funderingar över varför de inte gör mer insatser. Socialtjänsten styrs av 

politiska beslut från socialnämnden i kommunen och regleras utifrån Socialtjänstlagen. Det 

innebär att socialtjänsten på kommunen är styrd av andras beslut och förordningar vilket gör 

det svårt för dem att agera utifrån egen fri vilja om en fråga. Professionerna inom 

socialtjänsten är således styrda av juridiska ramar som påverkar vilka möjligheter de har till 

ett visst handlande.  Oförståelsen för socialtjänsten kan grundas i att andra professioner inte är 

insatta i deras arbete eller själva inte är styrda av liknande regelverk. Liknande problem och 

oförståelse är möjligt att undvika om verksamheter bemöter varandra med öppenhet och 

information (Danermark, 2005).  

Vad som framkommit i mina studier är att professioner inom socialtjänsten upplever denna 

oförståelse från andra, medan utomstående professioner haft förståelse och visat medlidande 

för de som arbetar inom socialtjänst. Men det visar även på att professioner samtidigt är 

medvetna och har förståelse för sina egna och andras gränser gentemot varandra till exempel 

vilka svårigheter som kan uppstå och vilka möjligheter som finns. Det blir således en 

motsättning mellan professioner där det uttrycks att det inte finns förståelse för en viss 

organisations arbete medan det samtidigt visas respekt och förståelse för det arbete som 

bedrivs. Det professionerna upplever som oförståelse kan relateras till de gränser och makt 

som kan finnas mellan professioner (Abbott, 1988). Medan den förståelse som visas från 

andra professioner kan förstås med bakgrund i kulturella ramfaktorer med särskild erfarenhet 

eller kunskap för ett visst område.      

Möjligheter och hinder att minska negativa effekter av barnfattigdom 

Det finns flera möjligheter till att minska negativa effekter av barnfattigdom i och med 

gränsöverskridande arbete. Professionerna i studien visar en stor välvilja och intresse för att 

samverka kring denna målgrupp vilket underlättar fortsatt arbete. I och med en större 

spridning bland professioner som medverkar i samverkan kring barnfattigdom är det möjligt 

att skapa en helhetsbild av hur barnfattigdom upplevs inom olika delar av kommunens 

verksamheter. Gränsöverskridande samverkan kring barnfattigdom tycks leda till att 

professioner bevakar sina gränser i mindre utsträckning och samverkan underlättas då det inte 

finns en tydlig kamp eller makt mellan professioner. Barnet kan ses som helig huvudperson 
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kring samverkan om barnfattigdom och kan förena professioner till ett gemensamt arbete som 

inte styrs av professionsgränser.  

Det krävs fler insatser för att kunna minska konsekvenser av barnfattigdom i samhället, men i 

och med en gemensam helhetssyn och ett samlat organ som arbetar kring frågan finns det 

större möjligheter till att lyckas. Genom att sprida medvetenhet, information och väcka frågan 

om barnfattigdom finns det möjligheter till att lyfta frågan och diskutera tillvägagångssätt för 

att minska negativa konsekvenser av barnfattigdom i samhället.  

Hinder kan däremot försvåra samverkansprocesser över professionsgränser. Sekretess mellan 

organisationer som styrs av olika regelverk ses som ett av de svåraste hindrena med 

gränsöverskridande arbete.  Vid samverkan kring barn och unga kan de förekomma inom flera 

verksamheter som inte kan delge varandra all information som kan anses nödvändig på grund 

av sekretess. Organisatoriska förhållanden kan även påverka samverkan då professioner har 

olika strukturella villkor.  Ett av de största hindrena som framkommit i denna studie är de 

skillnader som finns i hur olika professioner träffar barn och unga. De professioner som har 

kompetens och i uppdrag att arbeta med utsatta människor är de som träffar målgruppen i 

minst utsträckning. Till skillnad från socialtjänsten träffar professioner inom skola och fritid 

barn och unga i stort sett varje dag, svårigheten är att dessa professioner saknar kompetens för 

att hantera liknande frågor och det kan då leda till att det inte uppmärksammas eller ses som 

ett pedagogiskt eller psykologiskt relaterat problem.  
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Sammanfattande slutsatser 

De slutsatser som är möjliga att konstatera i och med mitt resultat och analys är att 

professioner som är utbildade och har särskild kompetens kring socialt arbete och utsatthet är 

den yrkesgrupp som träffar barn i fattigdom minst. Det innebär således att professioner inom 

andra yrkesgrupper träffar målgruppen mer än de professionella. Professioner träffar barn och 

unga formellt eller informellt vilket skiljer sig åt vilken verksamhet de arbetar inom. De olika 

verksamheterna arbetar med barnfattigdom utifrån olika möjligheter beroende på vilken 

organisation de tillhör, arbetet kan även relateras till ramfaktorer som kan påverka en individs 

handlande.  

Professionerna i denna uppsats uttrycker en vilja till att samverka kring barnfattigdom. Denna 

samverkan kan härledas till barnet som heligt objekt (Zelizer, 1994) vilket skapar förmildrade 

omständigheter kring professionsgränser som annars kan skapa hinder vid samverkan. Barnet 

förenar alltså professioner kring samverkan vilket gör det möjligt att skapa en helhetsbild av 

barnfattigdom. Helhetsbilden från olika professioner är nödvändig för att förstå den 

gränslöshet barnfattigdom uttrycker inom hem, skola och fritid. Professioner blir således en 

viktig del av helhetsbilden inom barnfattigdom och alla deltagande professioner anses 

nödvändiga för att skapa en större förståelse. Det innebär att alla professioner behövs och 

fyller en funktion inom samverkan vilket leder till att ingen profession behöver strida för att 

lyfta sin kunskap som den rätta. Viljan till samverkan kring barnet som heligt överskrider 

därmed de professionsstrider som annars kan uppstå när professioner samverkar. 

Gränsöverskridande samverkan leder således till ett effektivare arbete och bättre 

förutsättningar att använda tillgängliga resurser för att minska negativa konsekvenser av 

barnfattigdom. 
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