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Abstract 

This study is about parents’ perception of child poverty in Sweden, how children get affected 

by family finances and how children can handle difficulties with being poor. The parents in 

this study express that there are times when the children do not have the same opportunities as 

their peers. According to the parents it is because of the families’ shortcomings in the 

economy, which can be seen through their leisure activities, clothes and holidays. Not being 

able to afford brand name clothes can give offense and be stigmatizing. Based on the parents' 

stories, we have interpreted the children's handling of situations through different strategies. 

The children mainly use adaptation and avoidance strategies to handle different situations.  

Adaptation strategies are where the child adjusts and accepts the situation and avoidance 

trategies where the child avoids situations that are stigmatized. The children also use action 

strategies where they actively try to change their situation.  
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Sammanfattning 

Studien handlar om föräldrars uppfattning om barnfattigdom i Sverige, hur barn påverkas på 

grund av familjens ekonomi och hur barn kan hantera svårigheter med att vara fattig. 

Föräldrarna berättar att det finns tillfällen då barnen inte har samma möjligheter som sina 

kamrater. Enligt föräldrarna beror det på familjernas brister i ekonomin, vilket blir tydligt när 

det kommer till fritidsaktiviteter, kläder och helgdagar. Att inte ha råd med märkeskläder kan 

ge upphov till utanförskap och vara stigmatiserande. Baserat på föräldrarnas berättelser har vi 

tolkat barnens hantering av situationer genom olika strategier. Barnen använder främst 

anpassnings- och undvikandestrategier för att hantera olika situationer. Anpassningsstrategier 

är där barnet anpassar och accepterar situationen och undvikandestrategin är där barnet 

undviker situationer som stigmatiserar. Barnen använder också handlingsstrategier där de 

aktivt försöker förändra sin situation. 

 

Nyckelord Barnfattigdom, barns strategier, stigma, försörjningsstöd 
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1 Inledning 

Vårt uppsatsarbete ingår i ett större internationellt forskningsprojekt under titeln 

Familjepolitik i praktiken 1). Projektet handlar om hur det är att leva med försörjningsstöd, 

hur livet ser ut för barnfamiljer med försörjningsstöd, hur familjerna ser på kontakten med 

socialtjänsten och vilka möjligheter de ser att förändra sin ekonomiska situation. Detta 

projekt genomförs även i länderna Polen, Finland och Tyskland.  Två forskare vid 

Högskolan i Gävle, som ansvarar för Sveriges del i projektet, gjorde en förfrågan om det 

fanns studenter som ville medverka i studien i samband med uppsatsskrivandet (se sid 37 

för information om projektet). Vi valde att vara med och inriktade oss på barnens situation 

i familjer med försörjningsstöd.  

1.1 Bakgrund 

Barnfattigdom i Sverige handlar om barn som lever i familjer med en svår ekonomisk 

situation. Det kan till exempel vara familjer där en eller båda föräldrarna är 

långtidssjukskrivna, utförsäkrade, arbetslösa, ensamstående eller låginkomsttagare 

(Salonen & Angelin, 2013). Inkomstskillnaderna i Sverige har de senaste åren ökat och 

det har skett åtstramningar i socialförsäkringssystemet, till exempel vad gäller sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkring. Detta har lett till en ökad uppmärksamhet kring barnfattigdom 

(Salonen, et al. 2015). Familjens ekonomiska situation är en del i de grundläggande 

förutsättningarna när det kommer till barns uppväxtvillkor och det finns samband mellan 

familjens ekonomi och barns hälsa, utbildningsmöjligheter och framtidsutsikter 

(Stigendal & Östergren, 2013).   

Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer kan vara tvungna att avstå från organiserade 

fritidsaktiviteter i högre utsträckning än andra barn och de upplever även en större 

exkludering, ensamhet och mobbning (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012). 

I Sverige, som betraktas som en välfärdsstat, finns större risk att det saknas en 

medvetenhet om att det finns barnfattigdom. Det innebär att det saknas förståelse och 

acceptans för att vissa barn inte kan delta i aktiviteter och ha tillgång till det som anses 

vara det normala.  Barn som lever i familjer med ekonomiska svårigheter kan riskera att 

bli retade eller uteslutna i gemenskapen av jämnåriga eftersom de inte har råd att ingå i 

det “normala barnlivet” (Näsman et al., 2012).  Studier har visat att barn inte anser att det 

är den ekonomiska utsattheten i sig som är det svåraste. Det som är svårast är att det leder 
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till socialt utanförskap (Bolin, 2016). I mötet med andra barn blir det synligt vad som är 

normalt eller avvikande avseende sociala och materiella villkor (Näsman, et al., 2012). 

Att stå utanför kan i sin tur leda till känslor av skam och sorgsenhet (Bolin, 2016). 

I Rädda barnens årsrapport (Salonen, et al. 2015) framkommer att 234 000 barn, det vill 

säga 12 % av alla i Sverige, levde i ekonomisk utsatthet år 2013. Rapporten visar att den 

ekonomiska utsattheten var 30 % i familjer med utländsk bakgrund att jämföra med 5 % 

för barn i familjer med svensk bakgrund. Rädda barnens definition av barnfattigdom har 

utarbetats i samarbete med professor Tapio Salonen och klassificeras som ett absolut 

fattigdomsmått. Definitionen består av två delar där barn i familjer med låg 

inkomststandard eller barn i familjer som beviljas försörjningsstöd ingår (ibid.). En låg 

inkomststandard innebär att hushållets disponibla inkomster inte räcker för att täcka 

nödvändiga utgifter under ett år. Med disponibel inkomst menas den inkomst som 

hushållet förfogar över själva och som de kan använda till att konsumera eller att spara. 

År 2013 innebar en låg inkomststandard en disponibel inkomst, efter skatt och eventuella 

bidrag, på mindre än 12 200 kr/månad för ett hushåll med en vuxen och ett barn. I den 

här studien utgår vi endast från familjer med försörjningsstöd. 

Socialtjänstens ekonomiska bistånd, det så kallade försörjningsstödet, är samhällets 

skyddsnät och är möjligt att söka när det inte finns andra möjligheter att försörja sig på. 

Syftet är att upprätthålla en skälig levnadsnivå men vad som anses som en skälig 

levnadsnivå är inte helt fastställt. Försörjningsstödet utgår ifrån en riksnorm (Näsman, et 

al., 2012) som varje år fastställs av regeringen. I normen ingår kostnader för livsmedel, 

kläder och skor, hygienartiklar, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, TV-

avgift, telefon och tidning. Riksnormen tar hänsyn till hur många som bor i hushållet, 

vilken ålder barnen har och om de äter lunch hemma eller i skolan samt om föräldrarna 

är ensamstående eller sammanboende (Socialstyrelsen, 2017). Riksnormen fastställs 

genom återkommande beräkningar av kostnaderna i ett hushåll. För barnfamiljer görs 

beräkningen med hänsyn till vad barnen har för behov utifrån sin ålder. 

Försörjningsstödet är utformat för att vara en tillfällig lösning. Det kan vara när en person 

befinner sig mellan två jobb eller mellan utbildning och jobb. Tanken är att den som söker 

försörjningsstöd redan har andra resurser och därför beräknas det ekonomiska biståndet 

bara utifrån de nya löpande utgifter som uppkommer (Näsman et al., 2012).  
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1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

I Socialtjänstlagen 1 kap 2§ SOL (SFS 2001:453) framkommer att barnets bästa särskilt 

ska beaktas när det kommer till åtgärder som rör barn. I 3 kap 5§ SOL (SFS 2001:453) 

står det att hänsyn ska tas till barnets inställning och vilja så långt det är möjligt utifrån 

barnets mognad och ålder. När det kommer till ekonomiskt bistånd ska barnperspektivet 

beaktas och enligt Regeringens proposition 1996/1997:124 ska barns situation 

uppmärksammas inom socialtjänsten när vuxna ansöker om ekonomisk eller annat 

bistånd (Alander, 2013).    

Enligt FN:s barnkonvention artikel 27 har barn rätt till den ”levnadsstandard som krävs 

för dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling” (Unicef, Sverige, 

2009). Barnkonventionen säger också att barn inte ska diskriminerad på grund av sin egen 

eller sina föräldrars sociala ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt (Unicef artikel 

2). Barnkonventionen är ännu inte lag i Sverige och är inte juridiskt giltig, men då Sverige 

har ratificerat konventionen är landet som stat tvungen att följa den (Alander, 2013). 

Då barn själva inte alltid kan påverka de faktorer som anses som viktiga för deras hälsa 

och utveckling, till exempel familjens ekonomiska situation, är det viktigt att synliggöra 

och belysa barns utsatthet när det kommer till barnfattigdom (Stigendal & Östergren, 

2013). Att arbeta med barn och ungas utsatthet är högst relevant i socialt arbete. Genom 

berättelser från föräldrar i hushåll med försörjningsstöd vill vi med denna studie belysa 

hur barn påverkas av familjens ekonomiska situation.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur föräldrar i familjer med försörjningsstöd uppfattar att barnen 

påverkas av den ekonomiska utsattheten.  

1.3.2 Frågeställningar 

1. I vilka situationer i vardagen uppfattar föräldrarna att den ekonomiska situationen 

påverkar barnen? 

2. Hur uppfattar föräldrarna att barnen hanterar situationer när pengarna inte räcker 

till? 

 



 

4 

 

2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas en sammanställning av tidigare forskning inom området 

barnfattigdom. Vi har sökt forskningen utifrån uppsatsens två frågeställningar där fokus 

legat på hur barnfattigdom påverkar situationer i vardagen och hur barn agerar i dessa 

situationer. Utifrån resultatet av litteratursökningen, tidsaspekten samt att 

undersökningen handlar om barnfamiljer med försörjningsstöd i Sverige, har 

forskningsområdet till största delen begränsats till svensk forskning.  

2.1 Hur barn påverkas av familjens ekonomiska situation  

I en rapport från Rädda barnen (Douglas, 2013) framkommer att barn i ekonomiskt utsatta 

familjer känner sig socialt uteslutna från olika sammanhang. Barnen kan känna sig 

uteslutna för att de inte har råd att vara med på aktiviteter eller med kompisar. För att inte 

bli utsatt för mobbning så berättar inte en del av barnen orsaken till varför de inte följer 

med på aktiviteter eller till att de inte kan delta på skolgymnastiken. Redmond (2009) har 

sammanställt flera olika studier inom området barnfattigdom. Han visar att det i vissa 

studier framställs att ekonomiska resurser inte är en faktor som påverkar utanförskap, 

medan det i andra studier framkom att inte ha rätt kläder kan leda till utanförskap och 

mobbning (ibid.). Även Harju och Thorød (2010) tar upp att barn kan hamna i utanförskap 

på grund av kläder. En flicka i deras studie berättar att hon inte fick vara med de andra 

för att de tyckte att hon var konstig på grund av att hon hade annorlunda kläder (ibid.). 

Intervjuade föräldrar i Näsmans studie (2012) berättar att deras barn har varit utsatta på 

grund av att föräldrarna inte har råd med sådant som andra familjer har. De ger exempel 

på situationer där deras barn blivit utsatta för negativ behandling av både personal och 

barn på skolan. Även barnen i studien berättar att de blivit allvarligt mobbade, vilket har 

lett till att en del barn stannat hemma från skolan. Näsman tar upp att det inte behöver 

vara fattigdom som är orsaken till att barnen behandlas dåligt, utan att det kan vara på 

grund av att det saknas kunskap och förståelse för att barnens familjer har ekonomiska 

svårigheter. 

Redmonds (2009) studie visar att elever som går i socialt blandade skolor känner sig mer 

stigmatiserade än elever som går i skolor där större delen av eleverna har ekonomiska 

svårigheter (ibid.). Salonen och Angelin (2013) tar upp att fattigdom ofta påverkar 

individens sociala och kulturella kontext och de sociala relationer som personen ingår i. 

Det finns en negativ inställning och en nedvärderande attityd till personer som uppbär 
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försörjningsstöd. Även de personer som lever i fattigdom har själva en bild av att 

omgivningen uppfattar dem på ett negativt sätt (ibid.). Att inte kunna försörja sig själv 

utan behöva gå och be om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd kan väcka starka 

skamrelaterade känslor såsom mindervärde, värdelöshet och förödmjukelse (Starrin, 

Blomqvist & Jansson, 2003). Näsmans et al. (2012) forskning visar att föräldrar i familjer 

med ekonomisk utsatthet inte vill visa sin utsatthet utan döljer den för att ge en bild av 

normalitet. Harju (2008) tar upp att det kan vara viktigt att dölja sin fattigdom om man 

bor i ett område där det är få boende som lever i ekonomisk utsatthet. Barnen önskar att 

framställa sig som sina kamrater för att passa in och undvika att bli utestängd från sociala 

sammanhang. Detta grundar sig i en rädsla för kamraternas attityder kring fattigdom 

(ibid.). Att barn känner skam på grund av fattigdom hör samman med att de skäms över 

att inte ha råd med materiella saker och att inte kunna delta i sociala aktiviteter (Douglas, 

2013). Bolin (2016) menar dock att de flesta barn i hennes studie inte skäms. Barnen 

förklarar situationen med att det inte är föräldrarnas fel utan att det beror på strukturella 

orsaker i samhället (ibid.). 

2.2 Barns agerande  

Studier i Norge och Sverige (Harju & Thorød, 2010) visar att barn tar ansvar för familjens 

dåliga ekonomiska ställning. Resultaten visar att barn agerar olika utifrån vilket kön eller 

ålder barnet har. Flickor slutar eller gör studieuppehåll i gymnasiet för att istället stödja 

familjen. Äldre syskon använder egna pengar till mat i det gemensamma hushållet men 

också till kläder åt småsyskon. Barn visar sympati för sina föräldrar genom att inte säga 

att de är intresserade av en aktivitet som t ex en sport. De berättar istället att deras 

kamrater är aktiva i en viss sport. På så sätt observerar de om föräldrarna förstår 

intentionen istället för att de direkt säger att de är intresserade av aktiviteten. Genom sin 

självbehärskning undviker de att stressa fram ett svar från sina föräldrar (ibid.).  

Ett flertal forskningsstudier visar att barn har strategier för att hantera fattigdomen som 

familjen befinner sig i (Harju & Thorød 2010; Redmond 2009; Fernqvist 2013; Bolin 

2016; Ejrnæs, Larsen & Müller, 2013).  Fernqvist (2012) lyfter fram att barn formar olika 

strategier för att hantera resursbristen och för att undvika att belasta föräldrarna. Barnen 

visar mer ansvar och förmåga att vara planerande genom att säga till sina föräldrar i god 

tid inför en kostsam aktivitet. Den ekonomiska knappheten har betydelse för barnens 

umgänge i skolan och bland jämnåriga samt innebär att de utvecklar olika strategier 
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beroende på sin position och roll i familjen. Fernqvist (2012) beskriver 

positionsbegreppet som något socialt konstruerat där de sammanhang och interaktioner 

som uppstår styr resurser och vad som begränsar individens möjligheter att agera. Bolin 

(2016) tar upp att en strategi i hennes studie som barn tillämpar är att ta ansvar genom att 

avstå från att be om olika saker. Ett av barnen i Bolins studie (ibid.) uttryckte att det känns 

viktigare att pengarna går till viktiga saker än att fika med kompisarna. 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning  

I sammanställningen av tidigare forskning inom barnfattigdom framkommer framförallt 

att barn riskerar hamna i ett socialt utanförskap och utsatthet på grund av att de inte har 

samma ekonomiska möjligheter som andra barn. Detta är något som sker både vid sociala 

aktiviteter och fritidsaktiviteter men också i skolan. Forskning om barns hantering av 

ekonomisk utsatthet visar att vissa barn tar mer ansvar genom att själva planera inköp och 

utgifter eller genom att inte be om saker för att inte pressa sina föräldrar. Andra barn går 

inte klart skolan utan väljer att arbeta och hjälpa familjen ekonomiskt. Barn kan uppleva 

känslor av skam och stigma när de inte har samma ekonomiska möjligheter som andra 

jämnåriga kamrater. Den tidigare forskningen har relevans då den tillför kunskap inom 

de områden som behandlas i denna studie.  

3 Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet redovisas de teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen i 

denna uppsats. Kapitlet avslutas med en kort diskussion om varför dessa perspektiv är 

relevanta för vår studie.  

 

3.1 Stigma 

Stigma är en egenskap som misskrediterar individen (Goffman, 2014). Den som inte 

uppfyller normen är en avvikare. En individ som bli behandlad som en avvikare känner 

sig stigmatiserad. Stigman handlar om den känsla individen har av att stå utanför. 

Individen kan då välja olika strategier dels att välja att vara med likasinnade d.v.s. med 

individer med liknande stigma eller att försöka anpassa sig till det som anses vara normalt 

(Sahlin & Machado, 2016).   



 

7 

 

3.2 Skam  

Skam uppstår i olika situationer när individen känner ett hot mot sina sociala band och är 

ett tecken på problem i en relation (Scheff & Starrin, 2013). Scheff (2003) benämner 

skam som den främsta av sociala känslor. Att tala om skam är också den mest tabubelagda 

av känslor vilket gör att skam är förknippat med tystnad och förnekelse. Lindberg (2004) 

beskriver skam som något destruktivt för individens självuppfattning och sociala 

relationer. Skam ger en känsla av otillräcklighet och att det egna självet inte är tillräckligt. 

Dessa känslor sker alltid i relation och i interaktion med andra människor. Utan 

integration med andra kan självet inte påverkas av skamkänslor. Upplevelsen av att andra 

betraktar en på ett negativt sätt skapar skam i samband med känslor av att ha misslyckats 

leva upp till något som förväntas samt känslor av att känna sig nedvärderad (Starrin & 

Kalander Blomqvist, 2003). 

Johansson (2008) framför att det skett en förändring i förhållningssättet när det gäller att 

bemästra skam i det sociala mötet. Han refererar till Goffmans teorier om strategier som 

människor har för att försvara, utveckla och hålla samman sitt själv. Johansson (ibid.) för 

fram att dessa strategier har förändrats i takt med att samhället har utvecklats och 

förändrats. Dagens samhälle ger möjlighet till ett mer utsträckt/vidgat själv.  Idag finns 

en större möjlighet för en människa till avvikelser i sociala roller. De sociala reglerna är 

inte lika hårda idag som på 1950- och 60-talen.  

3.3 Barns agency och strategier 

Barns agency kan definieras som barns förmåga att agera (Redmond, 2009). När det 

kommer till barnfattigdom handlar agency om barns förmåga att förstå och handla i 

situationer som uppkommer av att leva i en familj med ekonomiska svårigheter (Bolin, 

2016). Redmond (2009) för fram teorier om att barn som lever i familjer med låg inkomst 

agerar aktivt och att de använder flera olika strategier för att hantera sin situation. 

Fernqvist (2013) beskriver barnens strategier som ”dolda och/eller synliga och uttalade 

förhållningssätt och framtidsorienterade handlingar som på olika sätt kan betraktas som 

erfarenhetsbaserade med fokus på deras familjers ekonomiska situation” (Fernqvist, 2013 

s.46). Barnens strategier handlar om hur barnen använder sitt handlingsutrymme i 

familjer med ekonomiska svårigheter (ibid.). Fernqvist (2012) åsyftar på att tidigare 

forskning även visar hur barnen upplever sin situation och att detta påverkar vilka 

möjligheter de har att agera. Bolin (2016) har sammanställt tidigare forskning kring barns 
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strategier vid fattigdom som i huvudsak följande tre; undvikande-, anpassnings- och 

handlingsorienterade strategier. I analysarbetet använder vi oss av Bolins (ibid.) 

uppdelning och sammanställning av strategier.    

3.3.1 Undvikandestrategier  

Undvikandestrategier handlar om att barn undviker situationer som kan innebära att de 

känner sig annorlunda eller utanför på grund av familjens ekonomi (Bolin, 2016; 

Redmond, 2009). Självexkludering är vanligt bland barn som lever i ekonomisk utsatta 

familjer och innebär att exkludera sig själv från situationer där man riskerar att bli utanför. 

Det kan till exempel handla om att välja att inte delta i aktiviteter tillsammans med 

kompisar både i och utanför skolan, att skolka eller inte gå klart skolan. Skolan och 

fritidsaktiviteter är miljöer där det blir synligt vilka familjer som har ekonomiska 

svårigheter, och för att dölja sin situation väljer barnen att inte vara med i sådana 

aktiviteter (ibid.). Barn kan också undvika att fråga sina föräldrar eller skolan om stöd för 

att få delta i olika aktiviteter. Detta kan ses som att barnen anser att de skyddar sig själv 

och sina föräldrar från att bli stigmatiserade. Att be skolan om hjälp kan leda till att 

familjen situation avslöjas. Barnen vill inte heller ställa ekonomiska krav som föräldrarna 

inte kan uppfylla (Redmond, 2009). Fernqvist (2013) tar upp presentationsstrategier, som 

kan ses som en undvikandestrategi, i vilken individen har som mål att inte uppfattas som 

avvikande. Syftet är att presentera sig själv på ett sätt så att det inte syns att familjen har 

ekonomiska svårigheter. Det kan till exempel vara val av kläder och utseende för att passa 

in.  

3.3.2 Anpassningsorienterade strategier  

Anpassningsorienterade strategier, som är de vanligaste, handlar om att man har en 

medveten, realistisk och accepterande inställning till familjens ekonomiska situation. 

Barn är medvetna om situationen och accepterar den genom att inte bry sig (Bolin, 2016). 

Redmond (2009) tar upp termen getting by, vilket Bolin (2016) översätter till ”klara sig”. 

Det innefattar små handlingar och saker som barnen gör för att kunna hantera sin 

situation, till exempel genom att prioritera och tänka över utgifter. Det kan handla om hur 

de prioriterar inköp av kläder, andra personliga inköp och sociala aktiviteter. Barn kan 

uttrycka en förståelse för att det inte går att köpa de dyraste kläderna på grund av familjens 

ekonomi. Genom att de bortförklarar att de inte vill ha eller inte behöver en viss sak 

anpassar de sig och accepterar situationen (ibid: Redmond, 2009).   
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3.3.3 Handlingsorienterade strategier  

Handlingsorienterade strategier innefattar barns strategier för att nå ett mål eller förändra 

en situation (Bolin, 2016) Barn som använder handlingsorienterade strategier kan till 

exempel spara sin veckopeng för att kunna köpa något, vilket dels kan innefatta saker 

som de vill ha, men också vardagliga saker som de behöver, som frukt till fruktstunden i 

skolan. Det kan även innefatta att barn och ungdomar försöker tjäna pengar. Äldre barn 

och ungdomar har oftast lättare att kunna påverka sin egen eller sin familjs situation 

genom att tjäna egna pengar. Att använda sig av handlingsorienterade strategier kan också 

innefatta att välja andra alternativ som är billigare eller inte kostar något, till exempel 

genom att de väljer fritidsaktiviteter som är gratis (ibid.). 

3.4 Sammanfattning teoretiska perspektiv 

Sammanställningen under avsnitt 2 av tidigare forskning inom barnfattigdom visar att 

barn i familjer med ekonomiska svårigheter kan uppleva utanförskap samt känslor av 

stigma och skam. Utifrån detta väljer vi stigma och skam som teoretiska perspektiv då de 

utgår från människans känsla av utanförskap eller avvikelse från en normalitet. 

Ytterligare visar den tidigare forskning som vi redovisar att barn utvecklar strategier för 

att hantera sin och familjens ekonomiska situation. Då vi vill undersöka hur barn hanterar 

situationer som kan uppstå på grund av familjens ekonomi anser vi att teorier om barns 

strategier relevanta för uppsatsens analys.   

4 Metod 

I detta metodkapitel beskrivs studiens forskningsdesign, hur vi praktiskt gått tillväga, på 

vilket sätt urvalet av informanter gjorts, de etiska principerna samt trovärdigheten i 

studien. 

  

4.1 Forskningsdesign 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av kvalitativa forskningsintervjuer. Syftet 

med kvalitativa forskningsintervjuer är att få en förståelse för människor livsvärld ur den 

intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014).  Metoden anses av oss lämplig i 

denna studie då syftet är att fånga uppfattningar som intervjupersonerna har om hur deras 

barn påverkas av familjens ekonomi i olika situationer i vardagen. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

I det här avsnittet redovisas hur urvalen av litteratur och informanter gjorts, studiens 

genomförande samt vilka analysverktyg som används 

4.2.1 Litteratururval 

Med hjälp av de databaser som studerande vid Högskolan i Gävle har tillgång till sökte 

vi litteratur och artiklar. Sökningarna är gjorda bland annat på SocIndex, Discovery och 

Google scholar. Sökorden var: Children poverty, barnfattigdom, försörjningsstöd, poor 

family. De artiklar som vi valde var peer reviewed d.v.s. vetenskapligt granskade. 

Referenslistor i litteratur och artiklar gav oss ytterligare svensk forskning, ett par nordiska 

artiklar och flera engelska artiklar. Samtidigt med litteratursökning växte uppsatsens syfte 

och frågeställningar fram. Urvalet av relevant litteratur kompletteras under hela arbetet 

med uppsatsen. 

 4.2.2 Urval av informanter 

För studien har det gjorts urval i flera led. I projektet var en av förutsättningarna att 

undersökningen utfördes i två av Sveriges 290 kommuner. Urvalet av de två kommunerna 

styrdes av de svenska forskarna (våra handledare). Nästa steg i urvalsprocessen var att 

vända sig till personer med försörjningsstöd som har barn i sitt hushåll samt att minst ett 

barn är under 18 år. För att nå dessa individer (kallas nedan klienter) behövdes hjälp av 

den organisation som tar beslut om försörjningsstöd, nämligen socialtjänstens enhet i 

respektive kommun med detta ansvar. För att nå denna urvalsgrupp kontaktade våra 

handledare respektive enhetschef med uppdraget att be om hjälp att vidarebefordra 

informationsbrev med projektbeskrivning och förfrågan (se bilaga 2) om att delta. 

Uppdraget var att samtliga klienter som uppfyllde kriterierna skulle få 

informationsbrevet. I både kommun A och B vidarebefordrades informationen i det 

månadsutskick som klienterna fick med information från socialtjänsten. Därtill fick 

handläggare i kommun B uppdraget av sin chef att ställa förfrågan till deltagande i 

samband med kontakt med klienterna. Det första urvalet gav inte tillräckligt många 

informanter för att kunna genomföra studien. Vår handledare kände personer i kommun 

B på enheter som hade aktiviteter för personer med försörjningsstöd. Han kontaktade 

dessa som sedan i personlig kontakt med klienter frågade om de ville delta i studien. Detta 
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resulterade i ytterligare två personer som deltog i studien. Totalt antal intervjupersoner 

var då fyra att jämföra mot ursprunglig avsikt som var 5-6 intervjuer. I samråd med 

handledare gjordes bedömningen att det är tillräckligt för att genomföra studien. 

Förfrågan om att delta i studien, var riktad till samtliga i kommun A och B som uppfyllde 

kriterierna ovan. Detta urval kan benämnas ett strategiskt urval då informanterna inte är 

slumpmässigt utvalda (Bryman, 2002). Steg två i urvalet när vår handledare utnyttjade 

sina kontakter i Kommun B kan benämnas bekvämlighetsurval, då urvalet gjordes utifrån 

kontakter. Ett ytterligare urvalssätt som vi hoppades på var snöbollsurval (Bryman, 

2002). Vid våra första tre intervjuer frågade vi våra informanter om de kände någon som 

kunde tänkas ställa upp på intervju. Tyvärr så gav denna förfrågan inga mer informanter. 

4.2.3 Studiens genomförande 

Studien består av fyra intervjuer med informanter från två kommuner. Författarna till 

denna studie genomförde intervjuerna. Tre av intervjuerna gjordes av båda intervjuarna 

och en intervju av en intervjuare. Innan intervjuerna utformade studiens författare 

tillsammans en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden är dels formad av det 

internationella forskningsprojektet “Familjepolitik i praktiken” där vissa frågor var givna 

i förhållande till att de ska finnas möjlighet att göra jämförelser mellan de olika länderna 

som deltar i forskningsprojektet. Vi utformade även egna frågor enligt uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. Samtliga 

intervjuer spelades in och vid en av intervjuerna användes telefontolk. Efteråt 

transkriberades intervjuerna. Transkriberingsarbetet delades upp genom att författarna 

transkriberade halva intervjuerna var. Därefter följde genomläsning av varandras 

utskrifter och lyssnande av de inspelade intervjuerna för att säkerhetsställa att 

transkriberingen var korrekt. Utskrifterna är gjord efter principen att det skulle vara 

ordagrant vad informanterna sa (Kvale & Brinkman, 2014). Det innebär att “hmm” och 

“ehh” finns med samt längre pauseringar och skratt. Vid något tillfälle var det svårt att 

höra exakt ordagrant, men detta kommenteras i en anmärkning i den utskrivna texten. 

Inga namn på informanterna förekommer i transkriberingarna. 

  

4.2.4 Analysverktyg 

Utgångspunkten i denna uppsats har varit ett fenomenologiskt förhållningssätt. 

Fenomenologi syftar till att se människors verklighet enligt hur människor uppfattar sin 
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livsvärld. Det innebär att författarna ska låta informanternas berättelser vara ofärgade av 

sina egna värderingar och erfarenheter. Fokus ligger på att förstå sociala fenomen och 

innebörder i människors berättelser. (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter 

transkriberingarna fanns en stor mängd empiriskt material. För att få fram det viktigaste 

och mest centrala delarna ur intervjusvaren användes meningskoncentrering, vilket 

innebar att meningar och ord med liknande betydelse markerades med en färg, en annan 

betydelse med en annan färg o.s.v. Därefter kategoriseras materialet i olika teman för att 

få en enkel överblick av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Materialet lästes igenom 

flera gånger för att ingenting skulle missas. Flera mönster och teman framträdde men i 

slutresultatet valde vi att ha med färre men större teman som var återkommande i alla 

intervjuerna. 

  

  

4.3 Etik 

Intervjuerna inleddes med att vi läste upp de forskningsetiska riktlinjerna. Dessa innebar 

information om studien, samtycke för medverkan, konfidentialitet samt att vi informerade 

om hur materialet kommer att nyttjas (Vetenskapsrådet, 2007). Våra informanter fick 

information om studiens syfte, att det var helt frivilligt att delta och att det när som helst 

kunde avbryta deltagandet samt att de var anonyma. Vi informerade också att intervjun 

kommer att spelas in men att det inspelade materialet endast skulle användas till 

forskningens syfte och sedan förstöras. Vi var noga med att det fanns samtycke innan vi 

satte på inspelningsutrustningen (Kvale & Brinkman, 2014). Informanterna hade också 

fått skriftlig information om de forskningsetiska riktlinjerna i det i förväg utskickade 

informationsbrevet om studien (bilaga 2).  

 

4.4 Studiens trovärdighet 

Att få en trovärdighet i ett vetenskapligt arbete innebär att öppet redovisa alla moment 

som utförs i studien. Transparens är viktigt d.v.s. att det tydligt går att se de olika 

utförda momenten i studien (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005). I avsnitt 4.4 

beskrivs trovärdigheten genom begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

och hur dessa hanteras i studien. 
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4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet (Tjora, 2012). Ett sätt att öka 

tillförlitligheten är att intervjufrågorna inte är ledande, d.v.s. inte på något vis styr 

informantens svar. Samtidigt är det viktigt att intervjuaren är tydlig om vad som ska 

undersökas så att inga missförstånd uppstår (Bryman, 2002). Efter transkriberingen av 

intervjuerna hade vi gemensamma träffar där vi tematiserade resultatet och återkopplade 

våra tolkningar mot teorierna. Vi arbetade öppet, metodiskt och systematiskt för att 

komma fram till en tolkning som speglar informanternas berättelser av barnens situation 

och agerande. För att nå hög tillförlitlighet med undersökningen var det viktigt med 

transparensen, det vill säga genomskinlighet i studien. Läsaren av uppsatsen ska tydligt 

kunna följa hur vi förhåller oss till tidigare forskning, vilka metoder som har använts samt 

hur resultatet har tolkats och relateras till tidigare forskning. I resultatkapitlet strävade vi 

efter att vara tydliga när det kommer till vad som är egna tolkningar och vad som är fakta 

samt sådant som våra intervjupersoner sa. Syftet var att läsaren själv skulle kunna bilda 

sig en uppfattning om studiens resultat (Sohlberg & Sohlberg, 2014). 

4.5.2 Validitet 

Validitet eller giltighet är att mäta det som ska mätas. Man undersöker det man avser att 

undersöka. Validitet är att kontrollera, ifrågasätta och att teoretisera.   Det innebär att man 

under hela arbetets gång har kritiska ögon, stämmer av, kontrollerar, ifrågasätter samt 

tolkar resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014). För att öka validiteten använde vi oss av 

triangulering. (Bryman, 2002). Det innebär att vi har flera kontrollmoment av resultatet. 

Dels hade vi återkoppling på intervjun genom att sammanfatta svaren och ställa frågan 

om vi uppfattat rätt. På tre av fyra intervjuer var vi två intervjuare. Båda kunde därför 

ställa kompletterande frågor vid intervjutillfället. Transkriberingsarbetet av den inspelade 

intervjun delades upp så att vi transkriberade varsin del av intervjuerna. Därefter läste vi 

varandras utskrifter. Att vi var två personer med på intervjuerna samt att vi båda skrev ut 

och jämför utskrifterna valde vi för att minimera risken för en selektiv och snedvriden 

tolkning (Kvale & Brinkman, 2014).  

Att använda sig av tolk kan leda till ökad giltighet eftersom risken annars kan vara att 

våra intervjupersoner på grund av språket missförstår frågorna. Å andra sidan kan 

validiteten variera i de fall tolk används då man tvingas lita på tolkens förmåga att 

översätta forskarens frågor men också av hur tolken lyckas översätta intervjupersonens 
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svar. Vi förlitar oss på tolkens kunnighet och förmåga genom att vi anlitar en tolkservice 

som upphandlats av Högskolan i Gävle.  

4.4.3 Generaliserbarhet  

Att generalisera i en studie innebär möjlighet att kunna säga något om en större population 

i jämförelse med den population som har studerats. Att generalisera kan vara svårare i 

kvalitativa studier, vilket även brukar ses som en kritik mot kvalitativa metoder. 

Generalisering kan ses som huruvida resultatet i en studie går att överföra till andra 

liknande personer eller sociala miljöer. Genom att jämföra resultatet med andra studier 

som kommit fram till liknande resultat kan generaliserbarheten och även trovärdigheten 

öka (Ahrne & Svensson, 2015) Vår möjlighet att generalisera är begränsad då studien har 

ett litet antal intervjupersoner. Att dra slutsatser om en större population blir därmed 

svårare. 

5 Resultat & Analys 

I det här kapitlet redovisas resultatet av studien. Vi har valt att dela upp det här avsnittet 

genom att först beskriva våra intervjupersoner och sedan redovisa resultat och analys 

utifrån våra två frågeställningar. Vi har även delat upp resultat och analys i relevanta 

teman som vi kunde utläsa av intervjusvaren. 

 

Vi intervjuar fyra ensamstående föräldrar. Intervjupersonernas namn skrivs inte ut utan 

förkortas IP1 = intervjuperson 1 osv.  

 

IP1 är en kvinna på 47 år som har fem barn i åldrarna 10 - 21 år. Hon berättar mest om 

den 10-åriga dottern. IP2 är en kvinna på 54 år som har två barn som är 16 respektive 24 

år. Hon talar framförallt om den 16-årige sonen. IP3 är en kvinna på 26 år som har 4 barn 

i åldrarna 2 - 7 år. Hon svarar och relaterar till den 2-åriga dottern och den 7-årige sonen 

bor som i hennes hushåll. IP4 är en kvinna på 26 år som har en flicka i 4-årsåldern som 

bor i hushållet varannan vecka. 
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5.1 Vilka situationer i vardagen uppfattar föräldrarna att den 

ekonomiska situationen påverkar barnen? 

5.1.1 Skolan 

Ingen av intervjupersonerna tar upp att det finns några problem med skolan för barnen. 

IP2 säger att sonen går på en skola som inte har några avgifter på grund av att många 

elever på den skolan har familjer som är i samma ekonomiska situation som henne. 

Jag tycker det har gått bra, därför att på den skolan som (sonens namn) går på, (skolans 

namn) och där man har ju jättestor andel nyanlända och familjer som inte… så den skolan 

ordnar så att det blir just ingen utgift. Och har det varit 25 kr eller nånting sånt där och det 

är och det kan man nog ordna. Jag vet att det finns skolor där det ser annorlunda ut men där 

räknar man med att föräldrarna inte har råd och det är väldigt skönt, för det blir aldrig den 

diskussionen, så att säga (IP2). 

IP1 säger att det är bra i Sverige då skolan är gratis, barnen få gratis mat och böcker. Även 

IP3 konstaterar att förskola och skola inte har några avgifter eller andra speciella 

kostnader som påverkar barnen. IP4 tycker att det ibland är svårt att få ihop ekonomin när 

förskolan har utflykter och dottern ska ha med sig matsäck. Speciellt i slutet av månaden 

kunde detta bli tydligt men IP4 relaterar till de gånger hon av någon anledning inte haft 

med matsäck då har förskolan haft extra matsäck med sig så att dottern inte har behövt 

vara utan. 

Jaa  ja vet att jag nån gång då jag hade..då var det min vecka...och eh..och då var det just 

det där att han hade glömt att säga till mig när jag inte kunde ta med något på måndagen 

ehhh  men då ...för de har ju typ alltid extra festis eller nånting och så fick hon ju någon 

frukt och sen så när jag hämtade henne så hade hon ju delat macka med typ alla andra ungar 

så (IP4). 

Näsman et al. (2012) tar i sin studie upp att barn jämför sig med andra jämnåriga barn 

och blir därmed medvetna om vad de förväntas ha råd med. De blir medvetna om normer 

och skolan är ett ställe där barnfattigdom kan bli synligt genom att man ska ha råd med 

aktiviteter som skolan har.  Genom att skolorna som föräldrarna i vår studie nämner inte 

har några särskilda avgifter skapar det en särskild norm bland barnen. Det skulle kunna 

tänkas leda till att barnen inte känner sig utanför eller blir mobbade, på grund av att det 

inte skapas situationer där det blir tydligt vilka barn som måste avstå från aktiviteter i 

skolan. Hade familjerna bott i ett område där skolan förväntat sig att föräldrarna kunde 

betala för aktiviteter som klassen ska åka på, då skulle de kunnat riskera att hamna i 
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situationer där de uppfattas som annorlunda. Redmond (2009) belyser att barn som går i 

skolor där det är olika sociala status mixade, där finns det också mer stigmatiserade barn. 

5.1.2 Fritidsaktiviteter och socialt umgänge 

IP1 och IP2 konstaterar att det inte finns ekonomiskt utrymme för aktiviteter. IP2 säger 

att det bara är tur att sonen inte är intresserad av hockey eller andra aktiviteter. 

Så är det, och det är inte så lätt att växa upp när det inte finns till semestrar t ex och till 

idrott t ex. Det är bara tur att han inte velat börja med hockey och sånt där.  Därför det 

skulle inte gå [eftertryck i orden; författarens anm].  Sånt finns inte alls, idrott och sånt 

(IP2). 

Hon säger också att somrarna är jobbigast för den 16-årige sonen. Då är alla kompisar 

borta på semester och hittar på saker, men de har inte råd med sådant. 

Men det som är värst för honom det är somrarna, det märker jag, han vill sova bort 

sommarloven, därför att… då blir det så tydligt. Under resten av året tror jag inte han lider 

så mycket annat än med kläder och sådär, och att han ser hur jag får pussla verkligen (IP2). 

Det är ju jobbigt för honom på somrarna. När kompisarna får åka ut och göra saker. Då är 

det jobbigt. Då vill han helst sova så att säga hellre än att gå ut och sånt där för att det finns 

inget i vår stad och hans kompisar är borta här och där, dom har släktingar och dom kanske 

åker utomland eller åker någonstans och gör något. Det får inte han göra. Och det är, det är 

nog det största, det jobbigaste (IP2). 

IP2 säger att sonen umgås mycket med kompisar via datorn och spel. IP2 säger också att 

hon försöker prioritera saker som sonen tycker är roligt, till exempel att prioritera att det 

finns pengar så sonen kan gå ut och äta med sina kompisar en till två gånger i månaden 

på en pizzeria eller liknande. 

Han vet att…..att jag inte har råd att ge honom saker, så är det ju. Det han vill göra då det 

är, det är att gå ut med sina kompisar och äta nånstans. Det tycker han är jätteroligt och det 

försöker jag se till att det finns lite pengar, en eller två gånger i månaden. Det är ju inte så 

att han kan gå på en fin restaurang, han vill gå på typ en pizzeria eller nåt sånt där (IP2). 

IP2 säger även att de inte har råd att ha kalas eller födelsedagsfiranden där sonen kan 

bjuda in kompisar, men att hon till exempel sparar pengar för att kunna göra ett lite 

speciellt firande inom familjen. 

Även IP1 konstaterar att de inte har råd med att åka på semester eller göra aktiviteter som 

kostar: 
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Man har inte så mycket förutsättningar, eller kanske möjligheter, när man tar socialbidrag 

på grund av ekonomiska skäl och det gör att vi inte har så mycket över, pengar som man 

kan röra sig med som om man jobbar till exempel, så man kan inte, när barnen är lediga på 

skolloven eller andra tider barnen kan inte gå. Kanske vissa ställen det kostar och 

fritidsaktiviteter kostar, allt kostar. Så de är barnen är begränsad (IP1). 

 

Det finns olika saker, olika hinder skulle jag tycka personligen det är kanske, nu kanske, 

jag har några barn, några lite större som kan jobba själva och få lite inkomst men den här 

flickan som är 10 år, hon har frågat mig för några dagar sen om hon kunde åka semester 

eller åka något annat ställe, för hon har inte sett så mycket. Hon har inte varit ute 

någonstans. Så hon frågade mig men möjligheten ser ganska dåligt ut (IP1). 

IP3 framhåller att hennes barn fortfarande är ganska små och inte har så stora krav på att 

göra massor med aktiviteter men att de brukar hitta på roliga saker som till exempel åka 

till badhuset ibland eller köpa glass. Men ibland när barnen behöver kläder prioriterar IP3 

det och då anser hon att de måste välja bort aktiviteter som att till exempel att åka till 

badhuset. 

”Ja så när barnen behöver nya kläder och skor och sånt där då kan vi inte gå på badhuset 

och göra såna saker” (IP3) 

IP3:s 7-årige son står i kö för att börja på en fritidsaktivitet. Genom att de får pengar för 

fritidsaktiviteter om 500 kr/termin från socialtjänsten, den så kallade fritidspengen, 

möjliggör det för sonen att kunna delta i en fritidsaktivitet som han vill utöva. Även IP4 

pratar om att möjliggöra fritidsaktiviteter genom socialtjänsten. IP4 pratar om att låta den 

4-åriga dottern börja på någon aktivitet, till exempel dans. Detta är inte något som dottern 

själv har frågat efter men som IP4 tror skulle vara bra för dottern då hon har mycket 

energi. Detta skulle i så fall finansieras genom fritidspengen. IP4 konstaterar att om de 

pengarna inte skulle räcka får dotterns pappa betala resten. Att socialtjänsten kan bidra 

med 500 kr per termin för fritidsaktiviteter var något som IP4 inte hade fått information 

om från socialtjänsten eller från sin handläggare, utan det var något som IP4 fick höra 

från annat håll.   

IP3 berättar att den 7-årige sonen går i en verksamhet som har träffar en dag i veckan där 

de bakar, badar och gör andra aktiviteter tillsammans. IP3 informerar att verksamheten 

till exempel anordnar en dag då de åker till Gröna Lund för en liten summa. 

Där gör de ju saker ..alltså dom ska ju åka till Gröna Lund nu och det kostar 80 kr (IP3) 

Dom träffas och bakar och badar och …. det tycker han ju är kul (IP3) 
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I och med det får sonen delta i aktiviteter med andra barn och göra aktiviteter som familjen 

annars inte skulle ha råd med. Precis som IP1 och IP2 säger IP3 i intervjun att de inte har 

råd att åka på semester på sommaren. IP3 pratar om att de ska söka ett speciellt 

sommarpaket från en stiftelse där det ingår inträde till en nöjespark, biobiljett med mera 

för att kunna göra en rolig dag tillsammans. 

När vi frågar IP4 om de har möjlighet att åka på semester berättar hon att de brukar åka 

till IP4:s mamma som bor i en annan kommun på sommaren.IP2, IP3 och IP4 har alla 

vetskap om att det går att söka bidrag till aktiviteter genom bland annat Majblomman och 

detta är något som IP2 och IP3 gör. IP4 säger att hon inte har gjort det ännu men att hon 

har tänkt att hon ska göra det. IP1, IP2 och IP3 berättar att de inte har råd med någon 

semesterresa på sommaren, vilket innebär att deras barn kan hamna i situationer där deras 

kamrater har åkt på semester och de blir kvar på hemorten utan vännerna. 

Att inte kunna delta i fritidsaktiviteter eller åka på semester kan tänkas skapa känslor av 

både skam och stigma. Skam kan uppstå genom att barnet känner att de inte är tillräckligt 

och inte lever upp till sådant som förväntas, till exempel möjligheten att delta i en 

fritidsaktivitet med jämnåriga kompisar (jmf Starrin, & Kalander Blomqvist, 2003). 

Känslor av stigma kan uppkomma då individen känner att denne inte lever upp till normen 

av vad andra anser vara normalt (Goffman, 2014). Johansson (2008) tar upp att det idag 

finns större möjligheter att avvika i sociala roller och det inte finns lika hårda regler idag 

som på 1950- och 60-talet. Den 16-årige sonen i vår studie har som fritidsintresse att spela 

spel på datorn med sina kompisar istället för att delta i fritidsaktiviteter Detta skulle kunna 

ses som en del i den utvecklingen som Johansson pratar om. Det finns idag möjlighet för 

ungdomar att vara en del av en gemenskap utan att delta i till exempel sportaktiviteter. 

Att genom försörjningsstöd erbjudas 500 kr/termin för fritidsaktiviteter bidrar till att barn 

får möjlighet att delta i aktiviteter med jämnåriga kompisar. Rädda barnens rapport 

(Douglas, 2013) visade att barn i familjer med ekonomiska svårigheter känner sig socialt 

uteslutna när de inte kan delta i aktiviteter på fritiden och att barn inte vågar berätta för 

sina kompisar varför de inte kan delta. Det kan bero på att barnen känner en skam för att 

de avviker från det normala. Genom att de yngre barnen i vår studie på olika sätt ges 

möjlighet att delta i olika aktiviteter minskar det risken att barnen känner skam och en 

känsla av att de avviker från normen. 
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5.1.3 Kläder och materiella tillhörigheter  

Intervjupersonerna säger att de prioriterar barnens behov, speciellt kläder, framför sina 

egna. Att inte ha rätt kläder är något som påverkar barnen, berättar IP2, eftersom om man 

inte har rätt kläder kan man ses som udda och bli retad. IP2 framhåller att trycket är 

hårdare på tjejer än för killar när det kommer till kläder, på grund av att killar inte är lika 

intresserad av att fråga vart andra har köpt sina kläder. IP2 beskriver att hon letar online 

för att kunna hitta märkeskläder till nedsatt pris. 

Och jag trollar med knäna för att hitta, jag söker online för att hitta kläder som är billiga till 

typ 80% så att han kan få en märkesvara som gör att han inte blir udda (IP2). 

På frågan hur det märks att IP2 märker att sonen påverkas av att inte ha märkeskläder 

svarar IP2 så här: 

Det är mest tar det ju på humöret. Därför att, man får ju kommentarer naturligtvis. (IP2) 

IP2 konstaterar att det har varit jobbigare för hennes dotter, när det kom till kläder än för 

hennes son. Hennes dotter är nu vuxen.  

..för trycket var hårdare på tjejer, helt klart, så hon mådde ju väldigt dåligt av det, det gjorde 

hon, att inte ha råd att handla kläderna på MQ och sånna saker. För man blir retad (IP2). 

IP1 pratar inte om att det är viktigt med rätt kläder, däremot att hon prioriterar kläder till 

dottern inför till exempel sommaren och att det påverkar resten av månaden då det finns 

mindre pengar kvar till mat och uppehälle. 

”Men ändå för några dagar sedan vi fick pengar från socialen, ekonomiskt och på grund 

av det här att det snart kommer bli sommar, jag bestämde att de här pengarna köpa henne 

lite kläder och olika saker. Sen.. sa hon mamma pengarna har tagit slut. Jag sa jag köpte 

saker du behövde och nu har vi inte pengar att köpa kanske andra saker och uppehälle och 

mat som vi skulle behöva” (IP1). 

IP4 beskriver att hon brukar handla kläder på rea och köpa större storlekar till dottern så 

att hon har något att växa i. IP4 berättar också att hon får hjälp med kläder från vänner 

vars barn har vuxit ur sina kläder. Det som är det viktigaste är att den 4-åriga dottern har 

skor som är bra för fötterna. Hon (IP4) brukar dela kostnaden med dotterns pappa eller 

be hennes föräldrar att hjälpa till med pengar. IP4 tycker att hon har ett bra nätverk som 

hjälper till med kostnader till dottern och att det skulle vara svårare om hon inte hade den 

hjälpen. 
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Jaa ehh det blir det ju, asså eh men jag försöker alltid... så fort jag hittar något på re.. 

[rea]  asså jag köper storlekar i förväg om jag hittar något på rean, så nu har hon en del att 

växa upp i ...så har jag ju även ..kompisar som kan, som brukar lämna kläder som är för 

små för deras barn, ehh (IP4). 

När IP2 pratar om sonens kläder är det tydligt att hon inte vill att hennes 16-årige son ska 

avvika från det normala. Kläder ses enligt henne som en viktig del i att passa in i normen. 

Att inte ha rätt kläder kan leda till att man avviker från det som är accepterat. 16-åringen 

kan ha en känsla av vara utanför och tycker att han är annorlunda och skapar då sitt eget 

stigma (Goffman, 2014). Han kan känna skam för att inte vara som andra. Känslor av 

skam kan knytas till upplevelsen av att andra betraktar dig på ett negativt sätt (Lindberg, 

2004; Scheff & Starrin, Blomqvist & Janson, 2003). IP2:s 16-årige son påverkades genom 

att få kommentarer om att inte ha rätt kläder. Märkeskläder kan därför anses som viktigt 

för att inte sticka ut och för att inte känna skam.   

Näsmans et al. (2012) forskning visar på att det är viktigt för familjer i ekonomisk 

utsatthet att kunna dölja sin ekonomiska situation. Märkeskläder och att ha kläder som 

alla andra har är något som visar på normalitet.  Att sträva efter att inte se fattig ut är 

något som Fernqvist (2013) kallar för presentationsstrategi och som vi kan relatera till en 

undvikandestrategi då det innebär att presentera sig själv på ett sätt att det inte ska märkas 

att man är fattig. Att undvika ha kläder som utmärker sig gör att man passar in i normen. 

5.1.5 Bristfällig information om försörjningsstödets regler påverkar 

barnen 

IP2 tar upp att systemet gällande försörjningsstöd påverkar barnen i form av att barnen 

inte kan arbeta då socialtjänsten har sagt att inkomsten från arbetet kommer att räknas in 

som en inkomst i hushållet, vilket påverkar försörjningsstöd. 

…som att få lite extrapengar det som det går inte. (Sonens namn) ville, han pratar om 

sommarjobb, ja visst men han får ju inte behålla pengarna, så att säga så då ser han ju ingen 

poäng med att arbeta. Om man har en förälder på socialbidrag så blir det ju lätt, ja det 

kanske inte att bli så för honom för jag har ju försökt att arbeta men, men i förlängningen 

som nu den här sommaren så skulle han ju inte kunna ta ett sommarjobb för pengarna går 

ju in i den gemensamma ekonomi så han får ju inte en krona mer och vilken 16-åring vill 

arbeta då (IP2). 
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IP2 hävdar att detta påverkar barnen då det lär barnen att inte arbeta. IP2 önskar att barnen 

fick möjlighet att tjäna egna pengar. Hon för fram att barnen fostras till att inte arbeta så 

som systemet är nu. Hon menar att den här regeln påverkar barnens inträde i vuxenlivet. 

Så okej nu har jag ju inte gått många år och så men om man säger om man helt växer upp 

med socialbidrag.. du fostras ju inte till att arbeta. Därför att allt, han skulle ju vilja dela ut 

reklam till exempel och få någon peng extra ..så går det ju också in på konto så det blir ju 

inte en krona extra in då heller. Så man fostras ju inte in till att arbeta alls som barn och 

tonåring (IP2). 

Det är mammans (IP2) tolkning av socialtjänstens information att om barn har 

extrainkomster så minskar det försörjningsstödet. Liknande situation tas även upp av IP1 

som menar att det inte finns möjligheter att spara pengar till barnen på grund av att det 

påverkar försörjningsstödet och hur mycket pengar familjen får. 

Och sen också, barnen har barnbidrag har dom och det är 1050 kr men om man tillhör 

socialen och tar socialbidrag, de här summan ska räknas in också som familjens inkomst 

och det händer kanske också som andra föräldrar skulle haft ett jobb, dom kunde spara det 

här pengarna för barnen och barnen hade kunde haft lite möjlighet senare att kunna göra 

saker, men vi har inte möjlighet att kunna spara en kronor för allt räknas in som familjerna 

har. Så barnen blir påverkade här sättet (IP1). 

Som vi nämnde tidigare menade IP4 på att det är dålig information från socialtjänsten om 

vad försörjningsstöd kan bidra med. IP2 menar också på att relationen med handläggarna 

är dålig i och med att man inte har så mycket kontakt med sin handläggare. IP2 konstaterat 

att hon upplever att handläggarna inte har tid med sina klienter och att det känns som att 

handläggarna drar sig undan och inte vill ha kontakt med klienterna. 

Ja som jag upplever det - man har inte tid. Man har för många. Jag vet inte alls om det är 

så i verkligheten men jag tror säkert att man går in i yrket med önskan om att göra någon 

skillnad men nu verkar det mer som att man drar sig undan och vill ha så litet kontakt med 

klienterna som möjligt så att säga därför (IP2). 

Hon säger att förut (när förut är framgår inte av IP2) kunde man ringa och få tips och råd 

men att det inte finns samma möjlighet nu. IP2 säger att nu är systemet byggt på så vis att 

man endast lämnar in sin ansökan och “hoppas på det bästa”. 

…men det har ju förvandlats från att ha varit någon som dels kunde tipsa om olika saker 

till att vara 100 procent att lämna in sin lapp och hoppas på det bästa...(IP2). 
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Enligt en informant har socialtjänsten inte informerat om ekonomiskt stöd som riktar sig 

direkt till barnen (aktivitetspeng etc) vilket kan innebära att barn går miste om möjligheter 

till dessa stödåtgärder. Dålig information kan alltså leda till att barnen riskerar att hamna 

i situationer där de påverkas av ekonomin och hamnar i ett socialt utanförskap.  

5.2 Hur uppfattar föräldrarna att barnen hanterar situationer när 

pengarna inte räcker till? 

De intervjuade IP1, IP2, IP3 och IP4 informerar om hur de uppfattar att barnen hanterar 

situationen att de lever på försörjningsstöd.  IP1 som har fem barn pratade mest om hur 

yngsta dottern som är 10 år hanterar situationen. IP2 anser att det var svårare för dottern, 

som nu är 24 år, att hantera den ekonomiskt knappa situationen än det är för pojken. IP3 

pratar om reaktioner från barnen men tänker att det kan bero på att de är så små och 

egentligen inte förstår så mycket av deras ekonomiska situation. Intervjupersonerna säger 

att, samtidigt som de tycker det är jobbigt att prata om situationen, så vill de att andra ska 

få veta hur det är att vara barnfamilj och hantera att leva på försörjningsstöd och för att 

det också påverkar barnen. 

5.2.1 Barn agerar med undvikandestrategi 

IP2 menar att den 16-årige sonen hanterar det “rätt ok”. Han trivs hemma. IP2 säger också 

att “det är tur att han inte velat börja med hockey” men efter att ställt frågan vid ett annat 

tillfälle i intervjun när vi pratar om fritidsaktiviteter och om huruvida sonen valt bort 

fritidsaktiviteter på grund av att det inte finns intresse eller på grund av ekonomin svarar 

IP2: 

Det är ju svårt att säga men jag tror att han väljer bort saker för att han vet att det inte finns 

[pengar; författarnas anm.]…Han har det med sig i bakhuvudet, hela tiden. Han har slutat 

fråga, helt enkelt, ganska tidigt (IP2). 

När den 16-årige sonen inte frågar sin mamma om saker riskerar han inte att få ett nej och 

därmed bli besviken. Både Bolin (2016) och Fernqvist (2013) tar upp självexkludering 

som är vanligt vid ekonomisk utsatthet som innebär att undvika situationer där det riskerar 

att avslöjas att man inte har samma ekonomiska förutsättningar som sina kompisar. Att 

inte ha intresse för fritidsaktiviteter kan vara ett sätt att självexludera sig själv. Genom att 

den 16-årige sonen inte vill spela hockey behöver han inte riskera att hamna i en situation 

där han kan avvika från till exempel lagkamrater. Redmond, (2009) hävdar att den som 
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inte frågar om något man vill ha eller vill göra, har en undvikandestrategi. Genom att till 

exempel inte fråga skolan om hjälp vid aktiviteter undviker barn att avslöja sina föräldrars 

ekonomiska situation, vilket är ett sätt att både skydda sig själv och sina föräldrar. Att 

inte fråga sina föräldrar gör att man inte försätter dom i en situation som dom inte kan 

uppfylla (ibid.). Den 16-årige sonen undviker därför att fråga om någonting.  

IP2 beskriver att den 16-årige sonen sover bort sommaren. Mamman förklarar det så här:  

...helst sova….hellre än gå ut och sånt där för det finns inget i vår stad och hans kompisar 

är borta här och där, dom har släktingar och dom kanske åker utomlands eller åker 

någonstans och gör något, det får inte han göra (IP2). 

Genom att sova undviker han att hamna i situationer där det blir tydligt att han inte har 

samma ekonomiska möjligheter som hans kompisar. Det skulle kunna ses som en 

undvikandestrategi från den 16-årige sonens sida.  

5.2.2 Barn agerar med anpassningsstrategi 

IP1 talar om att den 10-åriga dottern till exempel kan fråga om de kan åka på semester 

men att hon då måste svara att de inte har råd. När vi frågar hur dottern hanterar detta och 

hur hon reagerar på att familjen måste avstå från vissa saker svarar föräldern att dottern 

är väldigt förstående över att de inte har så mycket pengar. 

Det tycker jag faktiskt, hon är förstående. Hon vet att vi är begränsade, att vi inte har som 

alla andra (IP1). 

Den 10-åriga dottern till IP1 visar sin förståelse genom att ursäkta sig när hon frågar sin 

mamma om något. 

Sen säger hon också: Förlåt att jag fråga den här känsliga frågan. Så säger hon ofta. Så hon 

reagerar så (IP1). 

Man har ett barn som, som har lärt sig helt enkelt att det inte finns pengar, så där och att 

han faktiskt tar hänsyn till det... En del barn blir som min son som inte ber om saker och 

ting och vet att det inte finns pengar (IP2) . 

Den 16-årige sonen kan sägas använda sig av anpassningsstrategier. Enligt Bolin (2016) 

har man då en realistisk och accepterande syn på familjens situation och genom att säga 

att man inte vill ha eller behöver något anpassar man sig och accepterar situationen. Detta 

kan den 16-årige sonen antas göra då han inte frågar efter saker som han vet att hans 

mamma inte har råd med, han har därmed accepterat situationen och har en realistisk syn 
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på vad familjen har råd med eller inte har råd med. Vi kan här se ett exempel på hur barn 

agerar ibland kan tolkas in under flera strategier. Att inte fråga kan vara för att undvika 

risken att få nej och bli ledsen men kan också vara att ha anpassat sig till situationen och 

accepterat det. Det finns många faktorer som påverkar och vilken kontext situationen 

uppstår men också på hur barnets kontext ser ut i stort. Harju (2008) talar om att olika 

kontexter har betydelse då det både ger barnet möjligheter och begränsningar att agera.  

(Sonens namn) ville, han pratar om sommarjobb, ja visst men han får ju inte behålla 

pengarna, så att säga så då ser han ju ingen poäng med att arbeta. Om man har en förälder 

på socialbidrag så blir det ju lätt, ja det kanske inte att bli så för honom för jag har ju försökt 

att arbeta men, men i förlängningen som nu den här sommaren så skulle han ju inte kunna 

ta ett sommarjobb för pengarna går ju in i den gemensamma ekonomi så han får ju inte en 

krona mer och vilken 16-åring vill arbeta då (IP2) 

Det var inte kul att berätta, ska jag säga för honom, att visst ta sommarjobb men vi får inte 

behålla de pengarna men …. det var inte roligt inte (IP2).  

Att den 16-årige sonen väljer att inte arbeta på grund av att de fått uppgifter om att det 

minskar försörjningsstödet kan ses som en anpassningsstrategi eftersom sonen då 

förhåller sig till den situationen som är. Han vill inte påverka sin mammas 

försörjningsstöd och anpassar sig till det (Bolin, 2016).  

IP1 berättar att hon tror att hennes 10-åriga dotter blir påverkad på så sätt att hon inte blir 

glad när alla andra barnen kan göra en massa saker men att hennes dotter inte kan göra 

det på grund av deras begränsade ekonomi. 

Och hon kommer inte ha lika mycket möjligheter som alla andra barn och kommer inte bli 

glad som alla andra barnen, alla andra barnen kanske gör massa saker och vi är begränsad 

(IP1) 

När den 10-åriga dottern inte kan göra det som de andra barnen har råd med så reagerar 

hon genom att bli ledsen. Mamman talar om att dottern är förstående vilket enligt 

Redmond (2009) skulle kunna tydas som en anpassningsorienterad strategi. 

IP2 talar om att de inte har avgifter på den grundskola som sonen går på men att de ibland 

ordnar med försäljning av saker för att få in pengar till aktiviteter.   

De har sålt lite saker och det är klart det finns familjer där man har råd att köpa själv där 

det blir bättre men nu har jag en son som har varit duktig på att sälja och så där så det har 
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heller inte känts för oss så att säga, att man har stått där med sin kvot och inte kunnat sålt 

(IP2) 

Att anpassa sig är också en strategi som kan handla om att göra något bra i den sociala 

grupp man tillhör. I det här fallet skolan. Här gäller det att få in pengar till en aktivitet de 

ska göra tillsammans. Hans handling inkluderar honom i ett socialt sammanhang och ger 

honom den grupptillhörighet som skolan ger. Genom att leda bort fokus på hans situation 

hemma med dålig ekonomi undviker han skammen att bli sedd som “den fattige” (Starrin, 

Blomqvist & Jansson, 2003). 

5.2.3 Barn agerar med handlingsstrategier 

IP4:s 4-åriga dotter kan ibland uttrycka att hon vill ha något som någon annan har. 

“men mamma dom har ju en sån då vill jag också ha en” (IP4 citerar dottern)   

IP4 uppfattar att det är ett beteende som många barn i den åldern har. När IP4 måste säga 

nej till dottern reagerar dottern på det genom att bli ledsen en stund men att det sedan 

snabbt går över. Dottern kan sedan fråga samma sak igen lite senare. IP4 säger också att 

en vanlig kommentar från den 4-åriga dottern kan vara att hon föreslår henne låna 

pengar.   

“mamma du kan låna pengar” (IP4 citerar dottern) Nej pengar växer inte på träd (IP4) “joo, 

vi kan plantera mamma” (IP4 citerar dottern). 

Detta kan tolkas som att flickan har börjat utveckla en medvetenhet kring att det finns fler 

sätt att få pengar, hon reagerar inte med skam och stigma, hon undviker inte att ta upp det 

och hon accepterar det inte (mer än korta stunder). Dottern ger mamman förslag på hur 

deras situation kan förändras.  

IP1 berättar att den 10-åriga dottern säger att hon ska arbeta när hon blir större och att 

hon då ska hjälpa sin mamma.  

“Mamma det är inga problem. När jag blir äldre jag går och jobba jag kommer att hjälpa 

dig så du behöver inte tänka” (IP1 citerar dottern). 

IP1 för fram sin oro för den 10-åriga dottern då hon räknar med att de fortsatt kommer 

leva med försörjningsstöd under hennes uppväxt. Mammans oro säger egentligen inget 

om hur flickan kommer att hantera situationen men moderns uppfattning är att det 

kommer påverka dottern att de lever i ekonomisk utsatthet.  
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Och det här nu, mina barn en är 21 och en kommer snart fyller 18 och jag tror själv dom 

kommer få bättre framtid, bättre möjlighet och dom kommer få bättre kanske ekonomiskt 

stöd och röra sig än jag för att dom kan skaffa jobb och dom har allt förutsättningar.....jag 

kommer bli beroende med socialbidrag och ändå det här det blir svårt och jag är lite orolig 

också för min yngsta dotter som är 10 år för att hon kommer att stanna, det här några år 

framöver och det kommer påverka henne (IP1). 

Bolin (2016) tar upp att äldre barn och vuxna i många fall har lättare att själva kunna 

påverka sin eller familjens ekonomiska situation genom att till exempel tjäna egna pengar. 

Detta är något som IP1 tar upp när hon pratar om att hennes äldre barn har större 

förutsättningar att klara sig ekonomiskt än vad hennes 10-åriga dotter har som kommer 

vara beroende av IP1 under några år framöver.  

Den 16-årige sonens ambitioner att studera på gymnasiet och att sedan läsa vidare kan 

visa på en vilja att hitta utvägar från den ekonomiska situationen, skapa sig en annan 

framtid, eller för att välja Redmonds uttryck, “getting out” (Redmond, 2009). Fernqvist 

(2013) talar om framtidsorienterande handlingar vilket kan knytas an mot hans val att 

studera för att komma ut ur sin situation. Också den 10-åriga flickans ambitioner är att få 

arbete och hjälpa sin mamma ekonomiskt när hon blir stor är framtidsorienterat.  Flickan 

har ca 5 år till innan hon väljer gymnasium så hennes strategi om att hitta utvägar “getting 

out” är inte realiserbara idag utan på sikt. Den 4-åriga dotterns förslag om att plantera 

pengar kan tolkas som ett kreativt sätt att tänka och en vilja att agera för att förändra deras 

situation.   

I det här kapitlet har vi redovisat resultatet av denna studie samt analyserat utifrån de 

teoretiska perspektiven stigma, skam och barns agency. Resultatet har visat att barn i 

ekonomiskt utsatta familjer påverkas i olika situationer, främst när det kommer till 

aktiviteter utanför skolan och att inte ha möjlighet att göra sådant som andra barn gör. 

Det framkom att alla intervjupersonerna i vår studie prioriterade barnens behov men att 

barnen ändå påverkas på olika sätt. Vi redovisade även hur barnen hanterade den 

ekonomiska situationen. Barnen i vår studie hanterade ekonomiska svårigheter på olika 

sätt, till exempel genom känslor eller genom undvikande och accepterande. I följande 

kapitel förs en längre diskussion om studiens resultat. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet ges en kort sammanfattning av studiens viktigaste resultat. Därefter följer 

en diskussion om resultatet i studien samt en kritisk diskussion om vald metod. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om förslag till fortsatt forskning.  

  

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur föräldrar i familjer med ekonomiska 

svårigheter uppfattar att deras barn påverkas av familjens situation och hur barnen 

hanterar dessa situationer. Resultatet visar att det finns flera situationer där barnen 

påverkas. Enligt de föräldrar som intervjuades i studien påverkas deras barn genom att 

inte kunna åka på semester och/eller att inte ha råd att göra saker som andra barn kan, till 

exempel att inte kunna delta i fritidsaktiviteter eller i andra sociala aktiviteter. Andra 

situationer där föräldrarna uttryckte att barnen påverkas är när familjen inte har råd med 

materiella saker, till exempel kläder. Föräldrarna uttrycker att de alltid prioriterar barnens 

behov och att detta även påverkar barnen. Genom att prioritera till exempel kläder måste 

familjen avstå från något annat, vilket ibland kan innebära att fritidsaktiviteter för barnen 

prioriteras bort. 

Hur barnen hanterar situationer då pengarna inte räcker till menar föräldrarna att barnen 

uttrycker det på olika sätt. Föräldrarna tar upp att barnen kan bli ledsna men att de 

accepterar situationen. Utifrån föräldrarnas beskrivningar och berättelser tolkar vi att 

anpassningsstrategin och undvikandestrategin är de strategier som förekommer mest 

bland barnen i vår studie. Föräldrarna uttrycker att deras barn inte frågar om sådant de 

vill ha eller att de accepterar familjens ekonomiska situation. Föräldrarnas berättelser om 

hur deras barn hanterar olika situationer skiljer sig beroende på barnets ålder. Några av 

föräldrarna berättar att deras barn tydligt visar att deras handlingar, som att undvika att 

fråga om saker, är en reaktion på familjen ekonomiska situation, medan några föräldrar 

uttrycker att barnen endast reagerar med känslor och inte förstår familjens ekonomiska 

utsatthet på grund av barnets låga ålder. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I avsnittet tidigare forskning redovisades att det är vanligt bland barn i ekonomiskt utsatta 

familjer att utforma strategier som till exempel innebär att avstå från att be om saker de 

vill ha. Att undvika att be om saker är ett sätt att inte belasta föräldrarna (Bolin, 2016). I 

vår studie uppfattar vi enligt föräldrarnas berättelse att denna strategi endast används av 

de äldre barnen. Det som skiljer sig i föräldrarnas beskrivningar är att föräldrarna till de 

äldre barnen uttrycker att deras barn har en förståelse för familjens ekonomiska situation, 

vilket inte föräldrarna till de yngre barnen uttrycker att deras barn har.  Föräldrarna till de 

yngre talar inte om att barnen agerar eller har strategier. Det kan möjligtvis bero på att de 

yngre barnen inte hunnit utveckla strategier. Det är rimligt att anta att de yngre barnen 

inte har samma förståelse för familjens ekonomiska situation på samma sätt som äldre 

barn.  I föräldrarnas utsagor framkommer att ett av barnen har lärt sig att det inte finns 

pengar då det funnits ekonomiska svårigheter i flera år. Även om de små barnen kan 

tolkas använda anpassningsstrategier då de accepterar att föräldern inte har råd med något 

trots att barnen blir ledsna och arga, kan det inte uteslutas att det är just så många små 

barn reagerar när de blir nekade att få någonting i affären, vilket även föräldrarna till små 

barn i studien framhåller.   

Vilka situationer som barnen påverkas i är olika för barnen i studien enligt föräldrarnas 

berättelser. Näsman et al (2016) tar upp att barn i ekonomiskt utsatta familjer riskerar att 

behöva avstå från fritidsaktiviteter samt att barnen riskerar att uppleva exkludering, 

ensamhet och mobbning. Vi kan se liknande resultat i vår studie genom att föräldrarna 

måste neka barnen att delta i fritidsaktiviteter och att barnen därmed inte får samma 

möjligheter till aktivitet i samma utsträckning som jämnåriga kamrater. 

Intervjupersonerna berättar att sommaren är den period som de ekonomiska svårigheterna 

påverkar mest. Föräldrarna berättar att barnens har begränsade möjligheter till aktiviteter. 

Barnen har sommarlov men har inte möjlighet att åka iväg på semester och göra sådant 

som deras kompisar gör. I vilken mån barnen har möjlighet till fritidsaktiviteter skiljer 

sig dock mellan familjerna i studien. Barnfamiljernas möjlighet att söka den så kallade 

terminspengen från socialtjänsten gav barnet en möjlighet att delta i en fritidsaktivitet. 

Förutsättningen är dock att familjerna har vetskap om att detta finns, vilket framkommer 

av intervjupersonerna att alla familjer har. Under en av intervjuerna framkommer att 

information om terminspengen inte har erhållits från socialtjänsten utan genom andra 

kontakter. Att få information från socialtjänsten om vad man som privatperson och 
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barnfamilj kan få hjälp med vid situationer där familjen har ekonomiska svårigheter, kan 

ses som en förutsättning för att klara av den ekonomiska situationen. I avsnitt 1.2 där 

studiens relevans för socialt arbete framfördes tog vi upp barnperspektivet i förhållande 

till ekonomiskt bistånd. Barns situation ska särskilt uppmärksammas av socialtjänsten. I 

vårt resultat kan vi se att försörjningsstödet tar hänsyn till barns situation till exempel 

genom terminspengen. Det som vi finner intressant är att en intervjuperson nämner att 

hon inte har fått information om att det stödet finns. Det kan tänkas att sådan information 

bidrar till förbättring av barnens levnadsstandard. 

Vi kan se kopplingar till den tidigare forskningen som visar på att inte ha rätt kläder är en 

faktor som kan leda till att barn och ungdomar upplever utanförskap och mobbning (Harju 

& Thorød, 2010; Redmond 2009). Att ha kläder som inte passar in i normen kan göra att 

omgivningen upplever barnet som konstig (Harju & Thorød, 2010).  Föräldrarna till de 

yngre barnen nämner ingenting om att det är viktigt med rätt kläder för att inte bli mobbad, 

men en förälder till ett av de äldre barnen tar upp att det är viktigt för barnen att ha kläder 

som är accepterade i den umgängeskrets som barnen är en del av. Föräldern tar upp att 

barnen påverkas negativt i form av mobbning och kommentarer om barnen inte har 

märkeskläder eller om kläderna är köpta i en affär som anses vara fel i barnen 

umgängeskrets. Att köpa begagnade kläder är något en förälder nämner som ett dåligt 

alternativ utifrån vad barn i hennes barns umgänge tycker. Harju (2008) tar upp att det 

kan vara viktigt att dölja sin fattigdom och att barn har en önskan att framställa sig själva 

så att de passar in bland sina kamrater, vilket även är en undvikandestrategi (Fernqvist, 

2013; Bolin, 2016). 

I tidigare forskning framkommer att barn ofta påverkas av familjens ekonomiska situation 

i skolan genom att inte kunna delta i aktiviteter som skolan anordnar och att barnen 

därmed hamnar i ett utanförskap (Näsman et al, 2016; Douglas, 2013). Våra 

intervjupersoner berättar att de skolor som deras barn går i inte tar ut några avgifter för 

till exempel aktiviteter, vilket gör att de inte riskerar att utsättas för den typen av 

utanförskap. Ingen av informanterna sa att deras barn kände sig utanför i skolan. Om man 

relaterar det till den forskning som Redmond (2009) sammanställt så visar den att de barn 

som går i socialt blandade skolor är mer stigmatiserade än de som går på skolor som är 

socialt mer enhetliga. Att studien är gjord utifrån föräldrarnas perspektiv kan innebära att 

viss information om barns vardag inte kommer fram. Det kan antas att föräldrar inte har 

vetskap om allt som rör deras barn. Till exempel är det möjligt att barn inte alltid berättar 
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för sina föräldrar om mobbning i skolan på grund av skam då skam är en känsla av 

nedvärdering, otillräcklighet och något som man inte talar om (Lindberg, 2004; Scheff; 

2003; Starrin & Kalander Blomqvist, 2003). Hade vi valt att intervjua barn hade resultaten 

möjligtvis sett annorlunda ut. Detta diskuteras även vidare i avsnitt 6.3. 

I denna studie har vi tagit upp begreppet skam, dels i sammanställningen av tidigare 

forskning inom barnfattigdom samt som ett analysverktyg. Det framkommer inte i 

intervjuerna med föräldrarna i vår studie att barnen känner skam på grund av familjens 

ekonomiska situation. Douglas (2013) tar i Rädda barnens studie upp att barn kan känna 

skam på grund av att de inte har råd med materiella saker eller inte har råd att delta i 

sociala aktiviteter tillsammans med sina kamrater. Bolin (2016) tar dock upp att barnen i 

hennes studie inte känner skam på grund av att de ser orsaken till fattigdomen som något 

de inte kan påverka. Våra intervjupersoner talar om att fattigdom är svårt och känsligt 

ämne att prata om, men utöver detta pratar inte föräldrarna om skamkänslor på grund av 

ekonomi, varken utifrån sig själva eller utifrån barnens känslor. Detta kan antas bero på 

olika saker. Ett rimligt antagande är att det, som Scheff (2003) tar upp, är ett tabulagt 

ämne att prata om skam. Ett annat rimligt antagande är att föräldrarna till barnen inte är 

medvetna om barnens känslor och tar därför inte upp att barnen känner skam. Precis som 

barnen i Bolins (2016) studie kan det också bero på att barnen i studien inte känner skam 

och därför är det inget som föräldrarna nämner. Som tidigare diskuterats i detta avsnitt är 

majoriteten av barnen i vår studie yngre. Ett rimligt antagande kan vara att de yngre 

barnen inte känner skam på grund av familjens ekonomi då de ännu inte har en 

uppfattning eller förståelse för samhällets normer. Enligt Starrin & Kalander Blomqvist 

(2003) kommer känslor av skam när en individ känner att hen misslyckats att leva upp till 

något som andra förväntar sig, till exempel att ha råd att delta i sociala aktiviteter.  

6.3 Metoddiskussion 

Valet att intervjua föräldrar till barn i familjer med försörjningsstöd styrdes dels av det 

internationella projektet Familjepolitik i praktiken. En nackdel med att intervjua 

föräldrarna om barnens situation anser vi dels är att det inte är barnens berättelser som 

kommer fram och att föräldrarna kan ses som en andrahandskälla. Det är möjligt att 

föräldrarna inte har samma uppfattning om hur deras barn påverkas av familjens ekonomi 

som barnen själva har.  När det kommer till barns situation i skolan anser föräldrarna i 

vår studie att deras barn inte påverkas i skolan i form av utanförskap. Metoden att 
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intervjua föräldrarna kan vara problematisk då föräldrarna inte alltid har all kunskap om 

hur barnen det har vilket gör att viktig information inte kommer fram i vår studie. Ett 

exempel kan vara när föräldrarna berättar att barnen inte påverkas av utanförskap på 

skolan eftersom skolans aktiviteter inte kostar något. Det kan vara svårt för föräldrar att 

få en inblick i hur det ser ut för deras barn på skolan. Om barnet hamnat i ett utanförskap 

på skolan finns risk att barnet döljer detta för föräldern. 

En fördel med att intervjua föräldrarna anser vi är att vi har fått reda på orsakerna till 

barnens situation och hur de påverkats. Som vi nämnde i avsnitt 1.2 om studiens relevans 

för socialt arbete är det av stor vikt att synliggöra faktorer som påverkar barns hälsa och 

utsatthet, vilket till exempel kan vara familjens ekonomi. En av orsakerna till att vi valde 

att intervjua föräldrar är för att de kan ge en annan bild av barnens förutsättningar än vad 

barnen själva kan. Informanternas upplevelse var att de yngre barnen inte är medvetna 

om till exempel varför de inte får delta i fritidsaktiviteter mer än att föräldrarna inte har 

råd. Yngre barn kanske inte är medvetna om att de påverkas av ekonomiska svårigheter i 

familjen medan föräldrarna har en tydligare bild av hur barnen påverkas. 

Ett problem som uppstod under uppsatsarbetet var att det var få som ville bli intervjuade 

och det var svårt att hitta informanter. Vi fick hjälp av socialtjänsten som skickade ut 

informationsbrev till klienter som uppfyllde kriterierna för studien. Vi fick också hjälp av 

andra verksamheter som gjorde förfrågningar muntligen till klienter som uppfyllde 

kriterierna. Urvalsmetoden att tillfråga informanterna om de känner någon, den så kallade 

snöbollsmetoden, gav inte några fler informanter. Det kan bero på att vi inte var 

tillräckligt duktiga på att motivera våra intervjupersoner att fråga andra eller att det ett 

känsligt ämne för våra informanter. Våra intervjupersoner påpekade att ämnet fattigdom 

är svårt att prata om då det är ett känsligt och jobbigt ämne vilket kan var en förklaring 

till det låga antalet personer som ville delta i studien.  

Informanterna fick möjlighet att själva välja i vilken miljö intervjun skulle vara, vilket 

innebar att intervjuerna gjordes både i hemmet, på högskolan samt ute i socialtjänstens 

lokaler. Att intervjuerna gjordes i en miljö där informanterna kände sig bekväma var 

viktigt för oss för att genomförandet av intervjun skulle avdramatiseras. Att genomföra 

en kvalitativ intervju kräver både förberedelser och förmåga att anpassa sig i intervjun 

när svaren och/eller berättelserna inte ger svar på intervjufrågorna. Under intervjun 

försökte vi återkomma och ställa frågan senare i ett annat sammanhang eller ställa frågan 
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på ett annat sätt. Alla informanter var välvilliga till att ställa upp i intervjun men det skilde 

sig mycket åt hur de svarade. Några informanter gav långa och informationsrika svar på 

intervjufrågorna och några gav korta svar med lite information. Detta innebar att vi fick 

olika mycket material från intervjupersonerna att arbeta med. Trots att vi förberett oss 

med studier och intervjuguide är vi relativt oerfarna i intervjusituationen. Vi är medvetna 

om att detta kan ha påverkat utfallet och de svar vi fick i intervjuerna. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Redmond har i sin artikel (2009) tagit upp ytterligare en strategi som benämns 

organiseringsstrategin. Vilka möjligheter har barn att organisera sig idag? En mötesarena 

är olika sociala medier. I resultatet finns exempel på där informanten berättar om att 

hennes tonårsbarn använder datorn som en plats att möta kamrater på. Det vore intressant 

att forska på hur barn kan använda sig av datorer och sociala medier och hur det i sin tur 

kan påverka sociala roller, exkludering och inkludering när det kommer till barn i 

ekonomiskt utsatta familjer. Harju & Thorød (2011) ger exempel på att barn känner 

utanförskap genom att inte kunna vara med på aktiviteter med kompisar eller att inte ha 

samma saker som sina kompisar. Kan barn i ekonomisk utsatta familjer bli mer medvetna 

om vad de inte har råd med i och med sociala medier där det idag är vanligt att visa upp 

vad man har och gör, och kan det i sin tur öka känslan av utanförskap? Eller kan barnen 

hitta nya vänner och vägar för social samvaro genom sociala medier? 
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1) Projektet “Familjepolitik i praktiken - om situationen för barnfamiljer med 

försörjningsstöd.” Projektet ingår i ett forskningsprojekt som undersöker och 

jämför hur det är att leva med ekonomiska svårigheter i Sverige, Finland, Tyskland 

och Polen.  För att få reda på hur det är här i Sverige, vill vi intervjua personer som 

får försörjningsstöd.   

Det övergripande syftet är att förstå hur ekonomiskt utsatta barnfamiljer lever, 

vilken hjälp de får genom socialtjänsten och andra socialpolitiska stödformer 

samt vilka möjligheter de själva ser att påverka sin ekonomiska situation.  

Studenter medverkar som intervjuare i projektet. Det är tänkt att fyra 

studentuppsatser genomförs varav två under våren 2017 och två under hösten 

2017 grundat på intervjuerna. Dessa publiceras normalt runt terminsskiften. 

Varje uppsats har 1-2 författare (som mest medverkar åtta studenter). 
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BILAGA 1 Intervjuguide 

Vi kommer från högskolan i Gävle. Vi är studenter och ska skriva uppsats. 

Du har fått ett brev från forskarna Pär Grell och Sven Trygged och du har pratat med 

vår handledare Pär Grell. 

 

Syftet med intervjun är att undersöka och jämför hur det är att leva med ekonomiska 

svårigheter i Sverige, Finland, Tyskland och Polen.  

I Sverige intervjuar vi barnfamiljer som får försörjningsstöd hos socialtjänsten. Vi kommer 

att intervjua personer i Xkommun och Ykommun. 

 

Intervjun handlar om:  

● hur livet ser ut för er som barnfamilj 

● vad du tycker om kontakten med socialtjänsten,  

● vilka möjligheter du ser att förändra ekonomiska situationen.    

 

Vi följer forskningsetiska riktlinjer. Det betyder att alla som vi intervjuar kommer att vara 

anonyma. Inga namn nämns i forskningsrapporten. Intervjuerna kommer att spelas in och 

tar ungefär 1 timme.  Det bandade materialet kommer att förvaras i ett låst utrymme vid 

Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle.  Ingen obehörig kommer att få veta 

hur Du har svarat. 

Den här intervjun är frivilligt för dig. Du kan välja att avbryta om du vill.  

Vi är mycket tacksamma för att du ställer upp och svarar på våra frågor.  

 

Vad tycker du? Ska vi börja? 
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forts. bilaga 1 

Först några frågor som alla får (10 frågor)  

1. Kön? 

 

2. Vilken är din ålder 

 

3. Vilken är din nationalitet? (Medborgarskap?) 

 

4. Är du, dina föräldrar eller dina mor/farföräldrar invandrade från ett annat land till 

Sverige? 

 

5. Vad har du för utbildning? Vilken är din högsta utbildning?  

- Ingen 

- Grundskola 

- Gymnasieskola 

- Högskola/universitet (Kandidat, master, magister) 

- Annat 

 

6. Vilket är din yrkesprofession? 

 

7. Är du anställd?  

- Nej (arbetslös). Får du wage compensation benefits? (A-kassa? 

- Ja (Heltid/deltid) 

 

Frågor om familjen 

 

8. vad är din civilstatus? 

- Gift/registrerat äktenskap (Bor tillsammans / bor inte tillsammans) 

- skild 

- änka 

- förhållande (bor tillsammans / bor inte tillsammans) 

 

9. Har du barn? 

- Nej 

- Ja. Antal:  

 

10. Hur är din boendesituation 

- Hyr i…  

- Ägare av lägenhet (bostadsrätt) 

- Ägare av hus 
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forts bilaga 1 Intervjuguiden 

 

1. Kan du berätta om en vanlig dag i din familj?  

- Hur ser en vanlig dag ut för dig?: Vad gör du fritiden? 

- Hur ser en vanlig dag ut för dina barn?: Går barnen på förskola/skola? Hur många 

timmar går barnen på förskola? Hur tycker du att det fungerar? Går dina barn på 

fritidsaktiviteter? Känner du till vilka fritidsaktiviteter som finns i Gävle?  

- Hur brukar helgerna se ut för er familj? Vad brukar ni göra på helgerna? 

 

2. Berätta om hur det är att klara sig på försörjningsstöd. 

 

- Vad ska pengarna räcka till? 

- Räcker pengarna? 

- Finns det något som du måste välja/prioritera bort? 

- Vad prioriterar du i första hand? 

- Vad skulle du göra om du hade det bättre ekonomiskt? 

- Får du hjälp från annat håll? På vilket sätt? Hjälper vänner eller släktingar dig? Får du 

hjälp av någon förening? 

 

3. Nu tänkte att du försöker tänka med barnens ögon 

Finns det tillfällen då barnen påverkas av att ni inte har så mycket pengar 

ge exempel 

- som till exempel  i skolan 

- fritidsaktiviteter (fotboll, spela gitarr, datorspel) 

- sociala aktiviteter tex gå ut och fika, köpa glass…. 

eller något annat som du kommer på 

 

4. Hur tycker du att dina barn hanterar situationen? 

 

 

Ställ eventuellt kompletterande frågor om det saknas på checklistan 

 

● Sammanfatta intervjun  -    Har vi uppfattat rätt? 

 

● Är det något som vi inte pratat om men som du berätta? 

 

Om du kommer på något efteråt som du vill berätta så kan du ringa eller maila eller sms:a till Pär 

Grell. 

070- 568 04 33  

par.grell@hig.se  
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BILAGA 2 - Informationsbrev till informanter  

 

Vill du bidra med dina kunskaper och erfarenheter i ett 

forskningsprojekt?  

 
 

Vi har bett Socialtjänstens enhet för försörjningsstöd i Xkommun resp Ykommun att lägga 

med det här brevet tillsammans med alla beslutsbrev som går till familjer med barn den här 

månaden. Med brevet vill vi informera om en intervjustudie som genomförs av Högskolan i 

Gävle. Förhoppningsvis vill du vara med i den. 

 

Det finns väldigt lite forskning om vad de personer som har kontakt med socialtjänsten 

tycker och tänker om sin situation. Därför är det mycket värdefullt om Du kan tänka dig att 

bli intervjuad – dina kunskaper och erfarenheter är viktiga!  

 

Intervjufrågorna handlar framförallt om: 

● Hur ser livet ut för barnfamiljer med ekonomiska svårigheter?  

● Hur uppfattas kontakten med socialtjänsten? 

● Vilka möjligheter finns att förändra den ekonomiska situationen?   

 

Intervjuerna tar ungefär 1 timme och Du kan själv välja plats: på Högskolan i Gävle, hemma 

hos dig eller på någon annan plats som känns bra för Dig. Det är helt frivilligt att göra 

intervjun och Du kan avbryta när som helst. Samtalet kommer att spelas in men ingen 

obehörig kommer att få veta hur just Du har svarat.  

 

Hör av dig till Pär Grell via E-post, sms, eller telefon om du kan tänka dig att bli intervjuad, 

eller om du har några frågor.   

par.grell@hig.se 


