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Abstract  

Child poverty  

A complex word and phenomenon 

 

This study was aiming to analyze living in a family with poor economic resources and 

what the consequences might be for the children by a perspective from a socialworker. 

The theories that was used in this study were social exclusion and the model of 

Bronfenbrenner. 

The study was a qualitative study and the interview methods have been focusgroup and 

two separate interviews. The social workers in the study describes that the children of the 

family with an economic exposure do get affected. The ways they got affected were both 

psychical and psychological, and also in both shortterm and in longterm. The children 

usually have a lack of social network and possibilities for participating in activities in 

school and after school. To be living in an economic deprivation shows a stagnation for 

upcoming generations. 
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Sammanfattning  

Barnfattigdom  

Ett laddat ord och fenomen 

 

Studien syftade till att studera barnfattigdom och dess konsekvenser för barn utifrån ett 

socialarbetsperspektiv. Teorierna som används i denna studie var social exkludering och 

Bronfenbrenner modellen. Det var en kvalitativ studie där vi har använt oss av både 

fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer som intervjumetod. Socialsekreterarena i 

studien beskriver att barn i familjer med en ekonomisk utsatthet blir påverkade både 

psykiskt och fysiskt, och det kan också påverka kortvarigt och långvarigt. De får oftast 

sämre möjlighet till ett socialt nätverk då dem inte kan följa med på aktiviteter både inom 

och utanför skolan. Att leva i ekonomisk utsatthet har också visat sig ge en ökad risk för 

att fortsätta generation till generation. 

 

 

Författare: Ann-Christine Ahlgren och Miranda Olander  

 

Nyckelord: Barnfattigdom, Fattigdom, Barnfattigdomens konsekvenser, Socialt arbete, 

systemteori, social exklusion, barnperspektivet.  
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1.  Inledning 

I världen lever cirka 700 miljoner människor i extrem fattigdom, detta motsvarar ungefär 

10% av jordens befolkning. Definitionen på extrem fattigdom beräknas utifrån ett globalt 

inkomstmått på 1,9 dollar per dag. Individer som lever med den inkomsten eller under 

den siffran räknas som extremt fattiga (Landin & Botnen Diamant, 2015). Fattigdomen i 

världen har minskat radikalt sedan 1990-talet, och har fram till 2015 minskat med tre 

fjärdedelar, men oavsett detta så är det fortfarande en stor del av världen som lever i 

fattigdom (Landin & Botnen Diamant, 2015).  

I Europa lever var fjärde individ i risk för fattigdom eller social utestängning, som vi 

kommer att diskutera mer ingående i uppsatsen. Detta omfattar cirka 116 miljoner 

människor. Medan rapporter från Statistiska centralbyrån (2012) visar att risken för att 

hamna i fattigdom i Sverige generellt är liten så visar andra studier (Angelin, 2013) att 

det finns en kvarts miljon barn i Sverige som lever i fattigdom.  

Tidigare forskning anger att storstäder som Malmö och Göteborg har en stor andel barn i 

ekonomisk utsatthet. Rädda Barnens rapport (2015) visar att det i Malmö lever mer än 

60% av ekonomiskt utsatta barn i området Rosengård. År 2013 hade Malmö högst andel 

barnfattigdom på 30,8% men gjorde en marginell minskning året efter med en 

procentenhet (Rädda barnen, 2015). Faktum är att de ekonomiska skillnaderna i Sverige 

ökar fortare än andra OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

- och EU-länder. Detta anses bero på bristande arbetsmarknadsintegration och ett ökat 

antal asylssökande (OECD, 2011, 2015, Schûck, 2018, 22 maj). 

Studier av Mood och Jonsson (2013) visar att barn i Sverige har det bra generellt jämfört 

med andra länder när det gäller fattigdom. Det är en liten andel av barn som kan betraktas 

som barn som lever i fattigdom. Det var framförallt i början av 2000-talet som 

barnfattigdom blev uppmärksammat i Sverige genom Röda Korset. Forskaren Tapio 

Salonen utredde frågan om hur barnfattigdom såg ut i Sverige (Rädda barnen, 2015). 

Sedan den första rapporten från Röda korset kom ut så har barnfattigdom i Sverige 

diskuterats som ett socialt problem och olika uppfattningar har bildats om dess karaktär 

(Mood & Jonsson, 2011, 2013, Rädda Barnen, 2014, 2015, Andersson & Swärd, 2010). 

Det finns många åsikter om huruvida barnfattigdom i Sverige är ett problem eller inte. 
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Rädda Barnen var de första att larma om barnfattigdom i Sverige och framställde det som 

en kris. Det finns forskare som påpekar att barnfattigdom i Sverige är mycket låg (Mood 

& Jonsson, 2013) medan andra påpekar att barnfattigdomen är ett faktum att diskutera 

vidare inom socialt arbete (Andersson & Swärd, 2010). 

Vårt intresse för barnfattigdom startade i samband med studierna inom 

Socionomprogrammet. Under studierna fick vi höra om en slags fattigdom som vi inte 

trodde fanns i Sverige, nämligen barnfattigdomen. Detta väckte frågor som vi ville ta reda 

på, om vad som menades med barnfattigdom, finns den verkligen och hur ser den ut? För 

att kunna besvara våra frågor tyckte vi att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd var 

en bra idé att intervjua. Denna studie syftar till hur barnfattigdom uppfattas av 

socialsekreterare i Sverige och hur de uppfattar konsekvensen hos det berörda barnet i 

barnfattigdom. Att intervjua just socialsekreterare var viktigt för oss i och med att studien 

handlar om socialt arbete.  

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att skapa kunskap om barnfattigdom och hur socialarbetare 

resonerar om den samt om och hur de anser att barn i familjer i ekonomisk utsatthet 

(barnfattigdom) ger för konsekvenser för barnet.  

1.2 Frågeställningar 
- Hur uppfattar socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd fenomenet 

barnfattigdom? 

- Hur uppfattar socialsekreterarna barnfattigdomens konsekvenser för berörda 

barn?  

- Hur uppfattar socialsekreterarna att barnfattigdom kan förebyggas?                              

  

2.  Bakgrund 
 

2.1 Fattigdom 

Sverige har egentligen ingen bestämd definition på fattigdom. Forskare talar om 

inkomstfattigdom eller relativ fattigdom (Mood & Jonsson, 2011). Fattigdom är ett 
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mycket komplext fenomen i ett jämförande perspektiv. Det finns olika mått att belysa 

fattigdom. 

Det finns tre olika definitioner av fattigdom i den nuvarande forskningen, extrem, absolut 

och relativ. Den relativa fattigdomen räknas utifrån de högsta och de lägsta inkomsterna 

i landet (Rädda barnen, 2014). Relativ fattigdom beräknas utifrån medianinkomsten i ett 

land, där man räknas som relativt fattig ifall inkomsten underskrider 60 % av 

medianinkomsten i landet. Jämför man relativ och absolut fattigdom så är den 

förstnämnda en mildare form av fattigdom där man jämför levnadsstandarden mellan 

individer. Den absoluta fattigdomen räknas fram utifrån en inkomstgräns, där de som 

tjänar mindre än den gränsen anses vara absolut fattiga. Den globala gränsen för absolut 

fattigdom ligger på cirka 2 US dollar per dag i världen (Unicef, 2018).  Detta innebär att 

den som är fattig är den som inte kan tillgodose vissa biologiskt grundläggande behov 

samt sociala behov såsom mat, kläder och ett socialt nätverk. När man pratar om extrem 

fattigdom så pratar man om den absolut lägsta gränsen av fattigdom, där individer ofta 

svälter för att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser till mat.  

 

Den fattigdom som oftast diskuteras i Sverige är den som kallas för relativ fattigdom, 

men även absolut fattigdom existerar i Sverige. Den relativa fattigdomen visar sig i att 

barnfamiljer inte har råd med till exempel bussbiljett, dyr fritidsutrustning eller att barnen 

inte kan vara med på aktiviteter utanför skolan. Barnen kan bli påverkade av att de inte 

kan hålla samma standard som andra barn i deras närhet (Swärd & Andersson, 2010). 

Detta kan leda till att barnen blir utsatta i sin vardag, då de inte känner att de får samma 

möjligheter som andra barn i samma ålder. För en familj som har låga inkomster och lever 

på ekonomiska marginaler kan leda till att barnen kan bli socialt exkluderade från 

samhället och den sociala gemenskapen (Höjer, 2013, Rädda barnen, 2012, 2015).  

 

Ett sätt att uttrycka fattigdomen i Sverige lyder enligt följande:  

 

Den moderna fattigdomen i ett överflödssamhälle som det svenska, handlar således 

inte bara om att klara livets nödtorft, utan om att kunna delta i samhällslivet som de 
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flesta andra. För barnen i ekonomisk utsatta hushåll handlar det om att kunna åka med 

på en skolutflykt trots att det kostar sjuttio kronor eller kunna vara med på 

fritidsaktiviteter eller i kompisgänget (Salonen, 2006, s 16). 

 

Sedan början av 1900-talet har Sverige försökt förebygga fattigdom och skapa goda 

levnadsförhållanden åt alla genom socialpolitik, och efter andra världskriget genom 

omfattande välfärdspolitik i form av aktiv arbetsmarknadspolitik, kostnadsfri utbildning, 

barnomsorg, hälso- och sjukvård, socialförsäkringar och socialtjänst (Swärd och Egerö, 

2008). Socialtjänsten, som står i fokus för denna studie, utgör det yttersta skyddsnätet för 

individer som inte har möjlighet att försörja sig och som behöver hjälp och bistånd, bland 

annat i form av försörjningsstöd. Socialförsäkringar i Sverige omfattar inkomstbaserade 

försäkringar (t.ex. sjuk- föräldraförsäkringar), generella bidrag (t.ex. barnbidrag) och 

behovsprövade (t.ex. försörjningsstöd) (Försäkringskassan, 2017).  De inkomstbaserade 

försäkringarna förutsätter arbetsinkomster. De som saknar arbetsinkomster får vända sig 

till Socialtjänsten om de inte annars kan försörja sig själva och sin familj. Socialtjänsten 

arbetar framför allt med individ- och familjeomsorg, omsorg av äldre och 

funktionsnedsatta samt med behovsprövat försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2018). Med 

socialarbetare menar vi som är författare i denna studie de som arbetar inom 

Socialförvaltningen och inom de olika avdelningar som ingår i Socialtjänsten.  

Risk för att hamna i fattigdom eller social utestängning är lägst i Tjeckien, Nederländerna 

och Sverige, som ligger på mellan 13,7% och 16,6% risk (SCB, 2012).  Barn under 18 

års ålder löper högre risk för att hamna i fattigdom i 22 av 27 länder runt om i Europa, 

återigen är Sverige ett av de länder som har lägst risk för barn under 18 år att hamna i 

fattigdom. Generellt för Norden så visar rapporter från Statistiska centralbyrån att det är 

mycket låg risk för att hamna i fattigdom (ibid, 2012). 

 

I Sverige används två begrepp som rör barn och fattigdom, barnfattigdom och barn som 

lever i familjer i ekonomisk utsatthet eller barn i ekonomisk utsatthet. Det är dessa 

begrepp som förekommer i texten beroende på författare men de rör samma problematik.  
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Andra likartade begrepp är social exclusion som på svenska kallas för social exklusion 

eller social utestängning, åsyftande till processer där människor blir utestängda från 

samhällets resurser och gemenskap (Se till exempel Petersson & Davidsson, 2016). Mer 

ingående diskuteras dessa i kapitel 4. 

 

2.2  Barnperspektivet 

Eftersom studien handlar om barn är barnperspektivet centralt för hela studien. 

Barnperspektivet har sin grund i barnkonventionens 12:e artikel som anger att barn har 

rätt till delaktighet och att få komma till tals i ärenden som berör barnet själv 

(Socialstyrelsen, 2012). Det finns olika sätt att uttrycka detta perspektiv såsom 

barnperspektiv eller barnens perspektiv eller barnens bästa. Vi som författare menar med 

barnperspektivet att barnet ska lyssnas på utan vuxnas antaganden och med hänsyn till hur 

barn och unga skapar mening utifrån sina individuella perspektiv och uttryck. På så vis 

blir barns aktörskap centralt just i den här situationen, vilket innebär att barn förstås som 

aktiva, kreativa interagerande, meningsskapande och förhandlande med sin omgivning. 

Perspektivet innebär att en förståelseram för hur barndomen skapas i relation till ett socialt 

sammanhang. Varje barn har sin egen uppfattning om hur det är att vara barn i sin miljö 

och att deras röst inkluderas (Cederborg, 2016).  

 

Socialtjänstens riktlinjer gällande barnperspektivet är att arbetet med barn och unga 

innebär ett fokus på barnets livssituation vid en utredning. I Socialtjänstlagens 

portalparagraf (SoL 1:1) betonas att människors egna resurser ska tas tillvara och att 

hänsyn ska tas till deras integritet och självbestämmande. Socialtjänstlagen har fokus på 

just det specifika barnet  

och precis som barnkonventionen finns det en förväntan om att det enskilda barnets bästa 

ska vara en vägledande princip både i utredningsarbetet och i beslut om åtgärder (SoL 

1:2).    
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Barnperspektivet och barnens bästa grundar sig på barnkonventionens mänskliga 

rättigheter för barn (Unicef, 2018). Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) poängteras 

behovet av barnperspektiv och arbete för barnens bästa där socialtjänsten ska:  

 

“[...] främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, 

aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 

människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet”.  

 

Socialtjänsten ska utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) även arbeta för att barn och unga 

växer upp i trygga förhållanden, samtidigt som de ska främja en allsidig personlig och 

fysisk utveckling hos barn och unga. I åtgärder eller beslut som rör barn generellt så ska 

alltid barnets bästa beaktas. Barn är enligt Socialtjänstlagen alla människor under 18 års 

ålder (ibid, 2001). Socialtjänsten har kritiserats för bristande förståelse för barns utsatthet 

i ekonomiskt svaga familjer eftersom hänsyn inte tas till att det finns komplicerade 

samband mellan familjers ekonomiska resurser och deras materiella standard (Cederborg, 

2016). Här finns ett behov av ett utvecklat barnperspektiv i bedömningar då dessa barn 

behöver individuell förståelse i förhållande till föräldrarnas behov.  

 

3.  Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis redogöra för hur sökprocessen för den tidigare 

forskningen gått till för detta arbete. Sedan kommer vi redovisa det mest relevanta 

resultatet. Strukturen på avsnittet går först in på fattigdom i världen och sedan in på 

Sverige. Den forskning vi har använt oss av har en funktion av att visa hur fattigdom har 

sett ut i världen och Norden och till slut hur det ser ut i Sverige för att få en tydligare bild 

av ämnet. Det finns tidigare forskning som bidrar till förståelsen av hur barnfattigdom i 

Sverige ser ut och vad den handlar om. Det finns också lite om hur barnfattigdomen 

påverkar barnen och deras reaktioner av detta. Delvis kan man också förstå utifrån den 
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tidigare forskningen vilka utvecklingsområden som finns att förbättra inom ämnet. Det 

finns begränsat med forskning om konsekvenserna av fattigdom och barnfattigdom, och 

därav har vi använt oss av forskning runt ämnet. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning. 

För att få fram tidigare forskning började vi sökprocessen utifrån att vi använde oss av 

olika databaser för att söka få fram forskning inom det område vi behövde information 

om.  Databaserna vi använde oss av bestod av Diva, Google Scholar, SocIndex, Swepub, 

Pubmed samt Socialvetenskaplig tidskrift. Sökorden som användes var följande; 

Barnfattigdom, fattigdom, barnfattigdomens konsekvenser och socialt arbete. Utöver den 

litteratur vi kunde hitta inom databaserna har vi också använt oss av litteratur från 

socionomprogrammet samt andra rapporter och forskning inom ämnet.  

 

3.1 Fattigdom i världen  

En rapport om världsfattigdomen av globala målen visar att 700 miljoner individer levde 

i extrem fattigdom år 2015, men att det har minskat med en miljard de senaste 15 åren 

(Landin & Botnen Diamant, 2015). Detta har vi angett redan i inledningen men vill 

påminna om det igen, i och med att fattigdom är ett av världens största problem, och det 

är också den främsta orsaken till andra världsproblem i världen, bakom många konflikter 

i världen ligger fattigdomsproblem, som till exempel att dö i förtid. Anledningen till 

varför det är ett allvarligt problem är för att det också leder till en ökad risk för många 

olika slag av hälsoproblem där risken för att etablera sjukdomar har ökat markant (ibid, 

2015). 

Ett vanligt sätt att beräkna och definiera fattigdom är att räkna hur många som tjänar 

mindre än en viss summa per dag, och detta räknas utifrån vilken fattigdomsgräns det 

finns i respektive land (Landin & Botnen Diamant, 2015).  Det globala måttet för extrem 

fattigdom ligger på 1.9 dollar per dag. Personer som tjänar mindre än detta anses leva i 

extrem fattigdom. Det är också denna fattigdomsgräns man jämför statistiken utifrån, om 

fattigdom minskar eller ökar. Medan länder med ekonomisk utveckling har minskat i 

fattigdom, som till exempel Kina, så har Afrika inte lyckats vända på sin utveckling när 

det gäller fattigdomen i landet. Idag lever cirka 390 miljoner individer i Afrika i extrem 

fattigdom. Om man istället reflekterar över fattigdom i världen utifrån tillgången till mat, 
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vatten och sjukvård är det 2.2 miljarder individer som ligger under den gränsen eller i 

närheten av den (ibid, 2015).  

 

3.2 Barnfattigdom utifrån barnets perspektiv 

En studie av Harju och Thoröd (2011) som handlar om hur bra barn lever utifrån välfärden 

i Norden och som visar att barnen upplever en begränsad möjlighet till en bra 

levnadsstandard vad gäller mat, kläder, hushållsvaror samt möjligheten till att studera 

vidare (Harju & Thoröd, 2011). På grund av dessa begränsningar tar barnen ansvar genom 

att ändra familjens roller eller att anpassa sig till situationen genom antingen en reaktiv 

eller proaktiv strategi. Detta innebär att barnen agerar förebyggande för att förhindra en 

åtgärd som hade kunnat uppstå. Dessa strategier är till hands för barnen och beror på 

vilken ålder de befinner sig i och vilket socialt nätverk de har att använda sig av. Äldre 

barn är mer benägna att använda sig av mer proaktiva strategier för inflytandet på deras 

egen familjs omfattning (ibid, 2011). 

 

Barnens upplevelser av långvarigt låg inkomst över tid utgör en större risk kopplad till 

upplevelser av fattigdom i sena tonåren (Harju & Thoröd, 2011). Familjens låga inkomst 

påverkar barnens möjligheter till att få ett socialt aktivt liv. Att ge möjligheten att vara 

med på fritidsaktiviteter, bio med kompisar, semester eller skolaktiviteter är exempel på 

aktiviteter som minskar eller exkluderar barnen. Barnen beskriver brist på konsumtions 

prylar och de rätta kläderna leder till frustration och en känsla av exkludering och en 

rädsla av att bli mobbad (ibid, 2011). 

 

3.3 Arbetslöshetens konsekvenser för barn i olika åldersgrupper 
 

Hagquist och Starrin (1994) har gjort en studie som handlar om att det finns en skillnad 

hur barn i olika åldrar påverkas av föräldrarnas arbetslöshet. Studien visar att barn som 

går i årskurs fyra inte påverkas avsevärt av att ha en förälder som är arbetslös. Däremot 

är det en stor påverkan för de barn som går i årskurs nio. Studien visar att barnen fick 

flera psykosomatiska besvär om de hade föräldrar som var arbetslösa jämfört med de barn 

som inte hade arbetslösa föräldrar. Dessutom var motionsvanorna olika utifrån ålder och 
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om man hade en eller två föräldrar som var arbetslös. Dessa forskare visade även att 

andelen pojkar och flickor i årskurs nio som inte motionerar regelbundet oftast har 

föräldrar som är arbetslösa, och andelen som inte har en förälder som är arbetslös är färre 

och tränar mer regelbundet än gruppen med arbetslösa föräldrar.. Även användning av 

tobak och alkohol var vanligare bland de ungar som hade arbetslösa föräldrar bland båda 

könen. Enligt studien hade flickor en högre andel av skolk som hade föräldrar som var 

arbetslösa jämfört med de som inte hade det. Det förekom också att ungdomar med 

föräldrar som är arbetslösa även stannar hemma mer på grund av sjukdom och 

sjukanmäler sig oftare (ibid, 1994). För flickorna i årskurs fyra fanns en förhöjd oro till 

att någon av föräldrarna skulle bli arbetslösa som kunde bidra till psykosomatiska besvär 

(Hagquist & Starrin, 1994). Det fanns även stora risker för barnen i årskurs fyra att hamna 

i allvarlig nedstämdhet i samband med oro för arbetslöshet bland föräldrarna, precis som 

att deras självbild hade samband med hur mycket barnet oroar sig för föräldrarna (ibid, 

1994). 

 

3.4 Levnadsvillkor 

En FoU-rapport som är skriven av Davidson och Bredmar (2012) visar att barn som är 

äldre än sex år har ett större behov av hjälp från socialtjänsten eller andra insatser än de 

barn som är yngre än sex år. Dessutom har pojkar ett större behov att få hjälp från insatser 

än vad flickor har (Davidson & Bredmar, 2012). 

 

Davidson och Bredmars (2012) rapport visar att barn till föräldrar med lägre inkomst får 

bättre förutsättningar när det kommer till fysisk hälsa i form av motion, ett bättre socialt 

liv och självständighet (ibid, 2012).  Barn med föräldrar med högre inkomst får fler 

tillgångar vad gäller materiella saker och ett mer fungerande socialt nätverk. Det visar sig 

också att föräldrarnas bild av hur deras barn mår i situationen är tämligen positiv. Barnen 

har bra tillgång till materiella ting och fysisk motion. I studien framkom inte några stora 

skillnader mellan könen. 
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3.5  Barns strategier och positioner i familjer 

En artikel skriven av Fernqvist (2012) som har forskat i hur ekonomisk utsatthet påverkar 

barn visar att barn kan ta på sig mer ansvar än de kan hantera.  Det har speciellt visat sig 

att när en familj lever i ekonomisk utsatthet så skapar detta olika positioner inom familjen. 

Barnens position blir någon slags restställning, då den utgörs av resterande platser i 

familjen. Problemen skapas då positionerna inte alltid passar den som får den, till exempel 

är det många barn som får ta mycket ansvar i ekonomi och andra beslut även fast de 

kanske inte har förmågan till detta (ibid, 2012).  

 

Studien (Fernqvist, 2012) visar dessutom att barnen etablerar olika strategier som de 

använder för att försöka förbättra situationen familjen lever i. Att till exempel inte visa 

föräldrarna oron för svårigheterna familjen går igenom är en strategi många barn visar. 

Men att oroa sig över den ekonomiska utsattheten visar också att barnen etablerar 

erfarenheter och kunskap (ibid, 2012). Studien av Fernqvist (2012) visar också att barnen 

kan få ta ansvar som de inte klarar av utifrån deras ålder. Det kan vara en oförmåga från 

föräldrarna att sköta ekonomin för familjen som gör att barnen måste ta detta ansvar.  

Detta resultat visar också att de barn som får ta ansvar påverkas negativt av detta i 

framtiden.  

 

3.6 Barnfattigdomen är värst i Sverige på 90-talet  
 

Höjer (2013) som har forskat om barnfattigdom menar att barn i Sverige har haft det bra 

både bakåt i tiden och i nutid. Att vara fattig idag innebär att man inte har möjlighet att 

leva på det sätt som de flesta andra i samhället gör. Enligt Höjer (2013) är den största 

delen fattiga människor bland invandrare i Sverige. Totalt är det runt 100.000-200.000 

barn som lever i fattigdom (ibid, 2013) och att mellan 40.000-60.000 barn lever i 

långvarig fattigdom, det vill säga de som har levt i fattigdom i mer än fem år i rad, och 

drygt 20.000 barn saknar de basala nödvändigheter. Två barn med samma resurser kan få 

olika framtid utifrån var i landet de bor, och de påverkas på olika sätt utifrån ålder. Yngre 

barn påverkas inte speciellt mycket medan barn i skolåldern har en annan effekt.  
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Den relativa fattigdomen är också ett inkomstmått, där man räknas som fattig om man 

tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten i landet (Höjer, 2013). Att inkomsterna 

minskar eller blir mer jämn kan påverkas av en låg- eller högkonjunktur, som var precis 

det som hände på 1990-talet där fattigdomen i Sverige var som värst. Höjers artikel (2013) 

har också visat att familjer i absolut fattigdom har minskat. Kriterierna för absolut 

fattigdom kan vara exempelvis svårigheter att betala det viktigaste såsom hyra, mat och 

andra grundläggande varor upprepade gånger, det vill säga riksnormen och dylikt i 

Sverige. Den långvariga fattigdomen hos barnfamiljer har också minskat rejält sedan år 

2000 men den relativa fattigdomen har däremot ökat (OECD 2011/2015). Det är ett 

resultat av de ökade inkomstklyftorna i landet. Fokuserar man på barnens resurser ser 

man att barnen som är fattiga mer sällan är med i fritidsaktiviteter, umgås sällan med 

kompisar och de har sällan en bästa kompis att umgås med (Höjer, 2013). De tränar inte 

lika ofta och de kan till och med hoppa över frukost hemma. Därtill finns det större risk 

för rökning. Samhället kan enligt Höjer hjälpa genom att ha lägre avgifter för 

gemensamma aktiviteter och simhallar (ibid, 2013).  

 

3.7 Utvecklingstrender i Sverige  
 

En studie av Mood och Jonsson (2015) om utvecklingstrender i Sverige visar att 

hushållens absoluta inkomstfattigdom och den ekonomiska fattigdomen ökade i samband 

med lågkonjunkturen 1991-96, för att därefter minska något och har sedan 2006 i stort 

sett varit oförändrad. Relativ inkomstfattigdom har ökat sedan mitten av 90-talet. De 

materiella förutsättningarna visar sig ha förbättrats och den relativa fattigdomen har 

ändrats mycket lite, om än något alls, till skillnad mot utvecklingen av hushållens relativa 

fattigdom. Detta motsägande mönster är möjligtvis en konsekvens av att fattiga föräldrar 

fördelar den relativa mer av hushållets inkomst till deras barn i tider av ekonomiskt tvång 

där föräldrar lägger sina få ekonomiska resurser för barnens olika materiella önskningar. 

Resultatet av studien visade tydligt att den barnfattigdom som finns är kopplat till låg 

livskvalité i olika grader. Enligt Mood och Jonsson (2015) finns en risk att en normal 

konsumtionsnivå bland barn eskalerade i familjer med ekonomiska resurser såsom 

fritidsaktiviteter, elektronikprylar eller modekläder, och fick till konsekvens av att de 

fattigaste inte kan leva upp till vad deras vänner eller skolkamrater har möjligheten till.  
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3.8 En jämförande studie mellan olika län och befolkningsgrupper 
 

Barnfattigdomen har till en stor del blivit ett storstadsproblem menar Rauhut och 

Lingärde (2014) som har skrivit en studie om hur fattigdom ser ut i olika län. Även i äldre 

industriområden såsom exempelvis Bergslagsregionen, anses barnen vara mer utsatta än 

andra regioner i Sverige då de har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och har sämre 

möjligheter till utbildning. De personer som är mest utsatta omfattar tre grupper, barn 

med en utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn med en ensamstående 

förälder (ibid, 2014). Barnen drabbas negativt av att deras föräldrar är arbetslösa, 

sjukskrivna eller har låg inkomst; barn vars föräldrar är unga och individer med 

invandrarbakgrund är också signifikant påverkade och upplever en högre risk av 

fattigdom. Anledningen till detta är för att deras föräldrar inte har lyckats att etablera sig 

på arbetsmarknaden (ibid, 2014).  

 

3.9 Sammanfattning  
 

Tidigare forskning visar att fattigdom definieras på tre olika sätt. Extrem, absolut samt 

relativ. Relativ fattigdom varierar mellan olika inkomstgrupper beroende på land och 

konjunktur. De som tjänar mindre än 60 % av den nationella medianinkomsten kallas för 

relativt fattig. Det förekommer också absolut fattigdom, som hänger tätt samman med 

extrem fattigdom och som kan relateras till absoluta gränsvärden som två dollar eller 

riksnorm för försörjningsstöd eller dylikt. Generellt har barnen det bra i Sverige men det 

finns mellan 100 000 - 200.000 barn som enligt forskningen lever i ekonomisk fattigdom. 

Forskningen visar även att fattigdom generellt är som störst i storstäder och i förorter. De 

tre grupper som är mest utsatta är barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas 

förorter samt barn till ensamstående föräldrar. Forskningen har också visat att de som står 

längst ifrån att etablera sig på arbetsmarknaden är de som är mest utsatta i samhället. Att 

vara sjukskriven, arbetslös och ha låg inkomst är de största faktorerna för ekonomisk 

utsatthet.  

Därtill visar forskningen dessutom att ålder spelar stor roll i hur man påverkas av 

fattigdom som barn, ju äldre barnen är desto mer blir man påverkad av den ekonomiska 

utsattheten. Detta kan bero på att de med tiden börjar reflektera över skillnader som finns 

runt omkring. Det har visat sig att motionsvanor, skolk, sjukdom och oro ökar i och med 

en ekonomisk utsatthet. Alkoholvanor och intag av tobak ökar också. Rapporter och 
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forskning har visat att barn som lever i ekonomisk utsatthet utvecklar strategier för att ta 

på sig ansvar som egentligen är till för vuxna. De utvecklar också förebyggande strategier, 

som kan innebär att de inte frågar om materiella saker. Enligt forskning kan de också 

försöka hjälpa till att införskaffa egen ekonomi för att underlätta för familjen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vi inte har funnit några studier som rör 

socialsekreterarnas roll i att hantera frågor om barnfattigdom och dess konsekvenser. I 

denna studie avser vi därför studera vidare socialsekreterarnas uppfattningar och arbete 

kring barnfattigdom.   

4. Teoretiska utgångspunkter 

 
I denna del kommer vi presentera de teorier som vi anser är relevanta för denna studie. 

De teorier vi har valt är social exklusion och Bronfenbrenner modellen. Systemteorin har 

vi också tagit delar ifrån då den påvisar hur samhället är uppbyggt i ett system som 

påverkar alla invånare (Broberg et al., 2015).  

Systemet påverkar också hur välfärdssystemet fungerar och detta kan påverka individer 

som lever i fattigdom och barnfattigdom på en högre samhällsnivå. Att en del är fattiga 

och en del inte beror på hur samhället är uppbyggt av olika system, och alla dessa påverkar 

individen på olika sätt. Social exkludering har vi tagit med då fattigdom räknas som ett 

sätt att vara socialt exkluderad. Bronfenbrenners teori är liknande systemteorin men 

skiljer sig med att individens system har olika egenskaper som följs åt genom livet. De 

tre teorierna tillsammans kan tillsammans hjälpa individer som är utsatta eller på samma 

sätt få dem att bli utsatta.  

 

4.1 Bronfenbrenners systemekologiska modell  
 

Bronfenbrenners modell pekar på att varje individ ingår i olika system, precis som 

systemteorin pekar på (Broberg et al., 2015). Dessa system följer en individ genom hela 

livet men har olika egenskaper som ändras utifrån hur livet förändras. Det finns fyra olika 

system, mikro, meso, exo och makrosystemet. Mikrosystemet kallas de olika grupper som 

ligger närmast individen, såsom familj, vänner, grannskap, skola etcetera. Mesosystemet 

visar hur integrationen mellan alla grupper och är nödvändig för att individ ska utvecklas 

ordentligt. Det tredje systemet, exonivån, går in på uppfostringssystemen som skolan, 

familj och hemmet samspelar för att skapa den bästa framtiden för barnet. Makronivån 

handlar om samhället i stort, och vilka regler och normer som påverkar barnens samspel 
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med andra individer. Ett exempel är att det finns en lag som förbjuder aga i Sverige. Det 

visar på vilka regler som finns i ett samhälle för att hjälpa barn att utvecklas på ett tryggt 

sätt (Ibid, 2015).   

 

Systemteorin fokuserar på sociala relationer, nätverk, mål, förändring och interpersonellt 

arbete menar Payne (2015). Systemteorin bygger på tanken om att socialt arbete skapar 

en social ordning i samhället snarare än radikala sociala förändringar. Det vill säga att 

man accepterar den sociala ordningen som samhället byggs på istället för att förkasta och 

analysera den. Samhället uppfattas i systemteorin som ett övergripande system som 

omfattas av andra mindre system (Michailakis & Schirmer, 2017). När det kommer till 

barn så kan man vara exkluderad från sina vänner i skolan, men att man samtidigt är 

inkluderad i familjesystemet (ibid, 2017).   

 

Enligt systemteorin i socialt arbete tillhör en individ olika system; familjesystem, 

släktsystem, arbetssystem eller välfärdssystem. (Michailakis & Schirmer, 2017).  

Samhället är indelat i olika funktionssystem som är till för att lösa vissa samhällsproblem. 

Dessa olika system fungerar tillsammans på ett sätt som kan få konsekvenser för att en 

individ kan vara delaktig i samhället. För att bli betraktad som att vara inkluderad i 

samhället behövs en relevans i de olika sociala systemen (ibid, 2017). Exkludering i ett 

systemiskt tänkande innebär att även om man är exkluderad i samhället, så finns det ändå 

system som man kan vara inkluderad i samtidigt (ibid, 2017). Exempelvis kan en 

brottsling vara exkluderad från olika organisationer i samhället, men kan däremot vara 

inkluderad i till exempel kriminalvårdsanstalter, rättspsykiatriska avdelningar eller i ett 

kriminellt gäng. 

 

 

4.2 Social exklusion 

Social exklusion är ett begrepp som beskriver en process där individen utestängs från 

samhället på något sätt och inte får tillgång till samma resurser som andra individ i 

samhället får. Exempel på detta kan vara arbetslöshet, hemlöshet, missbruk, att vara 
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invandrad eller att ha en låg utbildningsnivå (Petersson & Davidsson, 2016). Petersson & 

Davidsson (2016) definierar social exklusion som en uteslutning från mänskliga 

rättigheter, bland annat genom direkta eller indirekta diskriminerande praktiker. Detta 

innebär att ofrivilligt vara med i en uteslutningsprocess som ligger utanför individens 

egen kontroll. 

För en individ kan detta betyda det frånvaro av materiella resurser och begränsade 

möjligheter till deltagande i samhällslivet. På samhällsnivå betyder det försvagning av 

den sociala sammanhållningen (ibid, 2016). 

Teorier om social exklusion vill vi ha med i detta arbete, därför att den tydliggör de 

exkluderande processer som barn kan råka ut för när de lever i familjer med ekonomisk 

utsatthet. Social exkludering handlar inte endast om pengar utan också om andra sociala 

processer som kan bidra till mångdimensionell utestängning där flera olika system 

sammanför en utestängning på olika nivåer som exempelvis möjligheten till arbete 

genererar möjligheten till att inkluderas i socialförsäkringar. 

 

4.3  Sammanfattning teorier 

Vi har valt teorier om social exklusion och Bronfenbrenner modellen i vår studie. Dessa 

två teorier ansåg vi kunde tydliggöra att samhället delas in i flera olika system och 

delsystem såsom välfärdspolitik och dess delområden som arbetsmarknadspolitik, 

socialförsäkring och socialtjänst som påverkar barn och deras livssituation i ekonomisk 

utsatthet. Men även att barn i ekonomisk utsatthet kan delas in i olika system och nätverk. 

Dessa system kan vara försörjningssystem men också de olika nätverken som en individ 

omringar sig av genom livet. Familj, skolan (både elever och lärare) och om man går på 

någon sport är alla exempel på olika nätverk en individ omringar sig med.  

 

Det ovan beskrivna kan både hjälpa men också försvåra i situationer då samhällets system 

både kan inkludera och exkludera människor. Vi uppfattar systemteori i denna studie som 

en teori som underlättar för oss att analysera och förstå hur helheter och delar, funktioner, 

relationer, sammanhang samt mönster kan påverka varandra kring barnfattigdom. 

Bronfenbrenner denna modell är liknande systemteorin men skiljer sig med att individens 
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system har olika egenskaper som följs åt genom livet. Social exkludering innebär att man 

blir utestängd från samhällets resurser och/eller utesluten från samhällets gemenskap. Att 

vara arbetslös eller ekonomiskt utsatt innebär risker för att bli exkuderad ekonomiskt och 

socialt i ett samhälle, där lönearbete innebär lön och tillgång till socialförsäkringssystem 

samt social nätverk och gemenskap. Anledningen till att teorier om social exklusion 

presenteras i denna studie är för att teorin pekar på faktorer som kan bidra till varför man 

blir socialt exkluderad, men också hur man kan ta sig ur det och få möjligheten att bli 

inkluderad i samhället igen. Teorin är viktig för studien då den kan hjälpa att identifiera 

såväl exkluderande som inkluderande processer. 

 

5.  Metod   

Studien är en kvalitativ studie med intervjuer i form av en fokusgrupp och med enskilda 

intervjuer. Den kvalitativa metoden innebär att man samlar in data utifrån intervjuer 

istället som med den kvantitativa metoden där datainsamlingen går till via enkäter till 

exempel.  Vi valde den kvalitativa metoden för att vi var intresserade av att utföra 

intervjuer med informanterna för att kunna få så mycket information som möjligt. I vårt 

fall så lämpade det sig att det var extra viktigt att få socialsekreterarnas uppfattning om 

hur de arbetar med barnfamiljer i den ekonomiska utsattheten. Till skillnad från den 

kvantitativa metoden som går ut på att kvantifiera fakta handlar den kvalitativa metoden 

om att förstå och tolka texter, utsagor och upplevelser. En kvalitativ intervju ger 

möjligheten till en djupare diskussion där man också kan ställa följdfrågor för att få en 

förståelse över intervjun och det sagda (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2011).  

 

Målet var att bilda två fokusgrupper men grupp nummer två innehöll endast två personer, 

och för att kunna göra en fokusgrupp behövs minst tre informanter. Därför valde vi att 

göra en fokusgrupp och två enskilda intervjuer. Fokusgruppen används specifikt för att få 

igång en diskussion personer emellan där de får möjligheten att själva reflektera över de 

frågor vi ställer och diskutera detta tillsammans (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2011).  
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Vi började forskningsprocessen genom att tematisera vårt valda ämnesområde - 

barnfattigdom. Vi gjorde en beskrivning vad vi behövde för förkunskaper, vad fanns för 

tidigare forskning, vad diskuterades bland forskare och vilken typ av metod som bäst 

lämpade sig. Båda två av oss tog kontakt med socialförvaltningen i två olika städer om 

en förfrågan om intervjuer, se vår bilaga för intervjufrågor. Vi kom fram till att 

fokusgruppsintervjuer och innehållsanalys passade till studien. Vi valde att använda oss 

av intervjuer i form av fokusgrupp, men i det andra fallet blev inte gruppen tre informanter 

utan endast två och därför blev det två enskilda intervjuer istället. Fokusgruppsmetoden 

är baserad på diskussioner i grupp som inriktar sig på olika perspektiv av ett ämne eller 

tema (Ahrne & Svensson, 2016). Kunskapen som fokusgruppen producerar är baserad på 

en samling av gemensamma erfarenheter och fokuserar variationen i den samlande 

förståelsen som växer fram ur dessa diskussioner. Metoden är användbar för att utforska 

hur människor ser omvärlden ur deras synvinkel, hur de och varför människorna har 

denna uppfattning. Metoden förutsätter att det är skillnad mellan människor över vad de 

säger och gör (Ahrne & Svensson, 2016).  

 

Studien är såväl induktiv som deduktiv.  En induktiv studie innebär att man använder sig 

av observationer av flera liknande fall för att kunna dra en slutsats om det fallet (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  Här kan endast en generell slutsats dras, vilket innebär att 

slutledningen inte är helt valid då även om de första nittionio fallen visar på samma sak 

så är rapporten ej strikt valid ifall det sista fallet är annorlunda. Den deduktiva studien 

innebär att man använder sig av de regler som redan finns i samhället och använder dessa 

för att dra slutsatser om enskilda fall (Svensson, 2015). Induktion används för att utifrån 

intervjuerna få information om enskilda fall och meningsbärande utsagor. Deduktion 

användes för att strukturera informationen i förhållande till teman och teorier. Vi 

analyserade först intervjuerna med hjälp av teman och sedan tolkade dem hjälp av tidigare 

forskning och de valda teorierna. 

 

Vi utgick från olika teman och sedan lät vi informanterna berätta deras erfarenheter och 

uppfattningar av att möta familjer med barn i ekonomisk utsatthet. Vi diskuterade även 

vilket analysperspektiv som behövdes och kom fram till att en innehållsanalys passade 
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och vår intervju blev både en induktiv och deduktiv eftersom frågor utgick från olika 

teman och sedan lät vi informanterna berätta deras upplevelser utifrån att möta familjer i 

ekonomisk utsatthet (ibid, 2011).  

 

5.1 Förförståelse 

Vår förförståelse inför det valda fenomenet bestod till stor del av att vi under våra år som 

socionomstudenter läst och haft föreläsningar om fattigdom. Under vårt första år hade vi 

föreläsningar om fattigdom i olika delar av världen. Till exempel fattigdomen i Indien 

och Afrika etcetera. Detta kan ha skapat en bild av fattigdom som den värsta möjliga, och 

inte den som existerar i Sverige som kan ha färgat vår syn av fattigdom. Detta kan i sin 

tur ha fått frågorna att dras mot just detta område för att få den bilden bekräftad. Ingen av 

oss författare har någon specifik förförståelse om ämnet sedan tidigare, utan det är endast 

det vi har fått höra under programmets gång som kan visas som förförståelse. Samtidigt 

som att vara helt ny på ämnet kan påverka vår syn på området så kan också mycket 

kunskap om ämnet påverka. Vi har gjort vårt yttersta för att inte låta vår förförståelse 

påverka studien eller intervjuerna på något sätt.  

 

5.2 Urval  

Vi har valt av praktiska skäl att intervjua socialsekreterare som arbetar i två mindre 

kommuner i Sverige som vårt urval. I ena kommunen intervjuade vi våra informanter i en 

fokusgrupp, som innebär att man intervjuar en grupp tillsammans och låter alla diskutera 

frågorna som en grupp. Då vi inte lyckades få ihop minst tre informanter i den andra 

kommunen så gjorde vi istället två enskilda intervjuer. Vi valde att skicka mejl till 

cheferna på försörjningsstödsenheten på Socialtjänsten med en förfrågan om att få 

intervjua personal på försörjningsstöd. Efter det fick vi kontakt med några som ville vara 

med. Informanterna fick då mejl med vår intervjuguide som de kunde använda sig av för 

att förbereda sig, som också var ett av förfrågningarna. Våra informanter var alla av 

samma kön och omfattade sju socialarbetare som arbetar på Socialtjänsten och som träffar 

familjer och barn i ekonomisk utsatthet. Ett flertal hade många års arbetslivserfarenhet 

och ett par som endast hade något års arbetserfarenhet. Tillsammans bidrog de med 



 

22 

 

erfarenheter och upplevelser av barn i ekonomisk utsatthet. Barnen som nämns i studien 

är barn i åldern 10-18.  

 

5.3 Forskningsetiska utgångspunkter 

Det fyra etiska principerna som finns i forskningssyfte är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet fokuserar på att dela med sig av information om vad studien är till för 

samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att ett samtycke från 

deltagaren måste lämnas och ibland även om den deltagande är omyndig, samtycke från 

föräldrarna. Den deltagande bestämmer också hur länge den vill deltaga, och väljer 

personen att avsluta sitt deltagande ska inga negativa följder följa. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifterna som den deltagande ger ut ska ej kunna kopplas tillbaka till denna 

person från utomstående och innehållet som är insamlat skall förvaras så att ingen 

utomstående kan få tag på det. Nyttjandekravet anger att uppgifter om enskilda inte får 

användas till annat än forskningen och att det inte heller får användas på det sätt som kan 

påverka den enskilde (ibid, 2002).  

 

I vår studie har vi tillämpat dessa principer genom att informera våra deltagare. Vi har 

läst upp och diskuterat tillsammans med informanterna om hur dessa principer beaktas. 

Informanterna var införstådda med att deras del med att delta var på frivillig basis men 

att de kunde avbryta deltagandet om så önskades och samtliga informanter gav sitt 

samtycke till att vara med. Intervjuerna som sedan skedde förklarades med att det som 

sades under intervjun stannade mellan författare och informanter och att allt sedan 

raderades, och att ingen kan läsa sig till vem som har sagt vad. Vi nämnde även att det 

färdiga materialet ej kommer att påverka informanterna. 

 

5.4 Genomförande  

Informanterna hade före intervjun fått tillgång till vår intervjuguide med frågor som skulle 

ställas under intervjun. Detta i syfte för att kunna förbereda sig på frågorna. Under 
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fokusgrupps intervjun ordnade vi det så att de i början fick svara i en viss ordning för att 

sedan lättare kunna urskilja rösterna på inspelningen av intervjun. Efter en stund i 

intervjun fick de svara i vilken ordning som helst som också ledde till större och djupare 

diskussioner. Det är också en av fördelarna med fokusgrupp som metod, att informanterna 

får diskutera fram ett svar och ta hjälp av varandra. Nackdelen kan dock vara att det leder 

till att man påverkas av varandra med åsikter som man inte har på grund av grupptryck. 

Informanterna i fokusgruppen var dock arbetskollegor sedan länge tillbaka och kunde 

vara öppna med varandra. Under intervjun utgick vi alltid ifrån intervjuguiden och ställde 

frågorna i ordning. Vi ställde följdfrågor om vi behövde. De enskilda intervjuerna följde 

samma intervjufrågor, men upplevdes som att intervjuerna fick ett annat djup då vi endast 

kunde fokusera på en intervjuperson i taget och hur denne upplevde frågorna som ställdes. 

Efter intervjuerna så ställde vi frågan ifall vi kunde höra av oss om det fanns något som 

saknades eller fortsatta frågor som informanterna godkände. De fick också information 

om att de kunde höra av sig ifall de ville ställa någon fråga etcetera.  

Efter intervjuerna transkriberade vi vårt data och skrev ner det på papper för att lättare 

kunna se vad vi hade fått fram och lägga in det i uppsatsen. Då kan man också lättare dela 

in texten i teman som man senare kan använda i studien.  

 

5.5  Innehållsanalys 

För denna studie har vi använt oss av innehållsanalys. Innehållsanalysen är en 

analysmetod som grundar sig på kodning (Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen består 

av att först läsa texten och koda speciella avsnitt, för att sedan dela in texterna i olika 

nyckelord. Detta görs för att underlätta identifieringen av meningen i texten. I vår studie 

har vi använt oss av kodning. Först transkriberades all data, sedan läste vi igenom texten 

och delade in detta i avsnitt utifrån vad texten säger för att lättare kunna skriva ned teman. 

Vi har sedan använt oss av dessa indelningar i texten för att komma fram till vad de 

intervjuade säger. De olika teman som vi hittade beskrivs i kapitel 6.  
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5.6 Trovärdighet 

Specifikt för kvalitativa studier måste trovärdigheten styrkas, för att läsaren ska kunna 

förlita sig på att studien är sann. Därför måste det finnas något som visar på varför just 

denna studie är trovärdig. Det finns därför några steg i studien som ska påvisa huruvida 

studien är trovärdig och sann eller inte. I en kvalitativ studie finns tre olika sätt att 

genomföra studien trovärdigt. De är transparens, triangulering och återkoppling till 

forskning. Att en studies trovärdighet inverkar om forskaren har transparens och kan 

diskutera och kritisera utan att ta något parti. (Ahrne & Svensson, 2016). Triangulering 

kan öka trovärdigheten genom att kombinera olika metoder, data, teoretiska perspektiv 

eller vad tidigare forskare kommit fram till och på detta vis få fram ett mer trovärdigt 

resultat än om att endast använda en metod (ibid, 2016). En återkoppling kan även göras 

då forskaren låter de som studerats att ge sin syn på det färdiga resultatet och kan relatera 

till resultatet. Forskaren kan med en återkoppling få en mer nyanserad bild av det 

studerade fenomenet och få fram ny data (ibid, 2016). I vår studie har vi använt oss en 

del från tidigare forskning och litteratur. Vi har även försökt att vara så transparenta som 

möjligt utifrån vår förförståelse, vi har även sett att det är ett omtvistat fenomen och att 

forskare har delade åsikter.  Detta kan bidra med att trovärdigheten i sig kan bli något 

snedvriden beroende på hur man tolkar de olika studierna som finns. Att synliggöra dessa 

olika synvinklar av problemet ser vi som en trovärdighet då vi inte vinklar det på något 

sätt utan endast låter källorna tala. Vi har även tagit in information om ämnet från olika 

källor samt med olika tillvägagångssätt för att få med så mycket som möjligt av ämnet. 

Exempel på dessa källor är intervjuer, information från tidigare forskning samt litteratur. 

Den slutgilitga studien kommer efter intresse från de intervjuades sida skickas till var och 

en för att granskas innan det skickas in.  

 

6.  Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi redovisa de resultat vi har fått fram utav intervjuerna vi har 

genomfört. Resultatet utgår ifrån hur ett begränsat antal socialsekreterare uppfattar 

fenomenet barnfattigdom, detta kopplas mot tidigare forskning, teorier och perspektiv vi 

har använt för denna studie.  
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6.1 Barnfattigdom existerar inte i Sverige 

Intervjun startar med frågan hur socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd 

uppfattar fenomenet barnfattigdom. Informant tre förklarade det som att ordet fick henne 

att tänka på andra länder som var mer utsatta än Sverige. En gemensam tanke angående 

barnfattigdom mellan några av informanterna är att de tänker på ordet barnfattigdom som 

den fattigdom man ser som reklam på tv:n, från olika organisationer som jobbar med 

fattigdom ute i världen. Utifrån deras svar förstår vi att de försöker definiera absolut 

fattigdom eller extrem fattigdom, och inte den relativa fattigdomen som existerar i 

Sverige. I diskussionerna framgår det att informanterna inte vill kalla ämnet för 

barnfattigdom för att de inte anser att det är det som existerar utifrån deras arbete inom 

försörjningsstöd. De vill hellre kalla det för ekonomisk utsatthet.  

 

Informant tre förklarar att när hon diskuterar fenomenet fattigdom generellt så är den 

första bilden hon får upp i huvudet det som framgår från utsatta länder. Hon förklarar att 

hon inte ser Sverige som ett land som har fattigdom, utan precis som de andra 

informanterna så vill hon förklara det som ekonomisk utsatthet.  

 

 (…) min första tanke som kom upp är att det inte ens gäller Sverige alltså, 

man tänker att det gäller det man ser på tv som reklam, alltså om organisationer, att man 

inte har tak över huvudet, att man inte har mat på bordet, det är ju kopplat till andra 

saker också. (…). I3 

 

Den sjätte informanten är inne på samma område som tidigare informanter, och 

uttrycker att själva ordet barnfattigdom uppfattas vara ett väldigt laddat ord och 

informanten nämner att familjer som finns på försörjningsstöd inte uppfattas leva i 

fattigdom, utan att de lever i en ekonomisk utsatthet. En ekonomisk utsatthet som är 

direkt synbar och kännbar för barnet och som visar sig vara en skillnad på om du är 

”svensk” eller om du är nyanländ. 
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            De som kommer från andra kulturer och andra länder uppfattar inte 

försörjningsstöd som en fattigdom, men skulle du fråga en svensk familj som är född 

i  det materiella samhället, så skulle du få ett helt annat svar. I6 

 

Informant fem förklarar att hon uppfattar barnfattigdom som att den nu för tiden 

handlar om att barnen jämför sig med andra barn och att det uppstår en skillnad 

mellan barnen och familjerna. 

 

  Men samtidigt när de jämför deras standard, som du sa, med 

andras, med bilar, de åker buss till fotbollen, de andra åker bil. I5 

 

Diskussionen fortsätter med att informanterna berättar att de uppfattar barnfattigdom som 

att barnen i ekonomisk utsatthet jämför sig med andra barn och ser skillnader mellan 

varandra, vilket verkar vara en gemensam tanke för alla intervjuade. Informanterna menar 

att när barnen jämför sig med andra barn så synliggörs en social exkludering där dessa 

barn inte blir inkluderade bland kamrater då de är avvikande jämfört med kamraterna i 

deras nätverk. Ett exempel kan vara att de inte har möjligheten att utöva samma aktivitet 

som sina kompisar på grund av få resurser. Fortsättningsvis kommer diskussionen in på 

hur ofta socialsekreterarna möter barnfattigdom, som de vill kalla för ekonomiskt utsatta 

familjer.  

 

  Ja men jag tänker mig den delen, den relativa fattigdomen, och utifrån 

Sverige, så är det ju i princip varje gång en familj får försörjningsstöd. I1  

 

De resterande informanterna stämmer in på samma sak. De träffar på barnfattigdom, eller 

ekonomiskt utsatta familjer och barn varje gång de får en ny klient då det ofta är familjer 

med barn som socialsekreterarna får som klienter. Informant fyra förklarar:  
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 Ja, vi möter ju det varje dag, dagligen. Vi sitter ju med flera ärenden, och 

många är ju barnfamiljer.  Och då är det ju barnen hit och barnen dit, och ena grejen 

med den andra. I3 

 

En tolkning av det informanterna har berättat om är att det är en vanlig uppfattning att 

barnfattigdom inte existerar i Sverige, utan är mer en ekonomisk utsatthet. Detta kan bero 

på att den vanliga uppfattningen av just fattigdom är den bild som beskrivs av Rauhut 

(2011). Där fattigdom historiskt sett har förknippats med svält, krig, hunger, missväxt och 

naturkatastrofer och det är den uppfattningen som fortfarande finns kvar. Att 

informanterna anser att det tillstånd som barn i Sverige befinner sig i inte kan kallas för 

barnfattigdom utan mer om en ekonomisk utsatthet kan vara en följd av det som skapats 

när samhällets system inte är samstämmiga.  

 

 

När socialsekreterarna diskuterar om huruvida barnfattigdom finns eller inte i Sverige 

hamnar den i den del av teorins makronivån i Bronfenbrenners systemekologiska modell 

(Broberg, Almqvist, Mothander-Risholm, & Tjus, 2015). Makronivån handlar om hur 

ämnet, i detta fall barnfattigdom, påverkas utifrån lagstiftning eller andra högre instanser 

i samhället. Socialsekreterare som arbetar inom kommunen ingår i den högre instansen 

då de har en påverkan på samhället i stort och dess normer och regler. Även mesonivån 

ingår, då mesonivån berättar om integreringen mellan de olika mikronivåerna och vad 

den skapar (ibid, 2015). När socialsekreterare diskuterar sinsemellan vad barnfattigdom 

betyder för dem är det en integrering mellan två individer inom mikronivån som därefter 

kan skapa förändring för resterande samhälle. Då socialsekreterare har ett stort ansvar och 

kan kontrollera samhället på olika sätt genom deras arbete blir det en viktig del i 

samhällets utveckling. 
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Vi kan också förstå utifrån informanterna att det kan finnas olika syn på fattigdom 

beroende på vilken kultur individen kommer från. Detta kan bero på att andra kulturer har 

andra perspektiv på fattigdom. Kommer individen från ett land med extrem fattigdom 

som i Afrika så kan man tycka att det inte ses som fattigdom när man bosätter sig i Sverige 

där det är en annan version av fattigdom (Landin & Botnen Diamant, 2015). De som är 

födda i Sverige kanske istället ser den relativa fattigdomen som en fattigdom. En tolkning 

av att nyanlända som kommer till Sverige inte ser fattigdom på samma sätt som svenskar 

kan också bero på att de är socialt exkluderade från samhället de lever i, och de normer 

och värderingar som det samhället har. Därför kan det vara så att man utgår ifrån den 

tidigare tanken man hade om fattigdom och applicera det på det nya samhället man har 

bosatt sig i. Petersson och Davidsson (2016) menar att social exkludering är en 

uteslutningsprocess som ligger utanför individens egen kontroll, detta kan tolkas som att 

personer som bosätter sig i Sverige och inte har samma uppfattning om barnfattigdom är 

utesluten från samhällets normer och har begränsade möjligheter till deltagande i 

samhället då personen utgår ifrån en annan definition som också förklaras nedan.  

 

Att vara socialt exkluderad kan innebära frånvaro från materiella resurser och begränsade 

möjligheter till deltagande i samhällslivet (Petersson & Davidsson, 2016). Att vara 

beroende av försörjningsstöd och inte ha en egen inkomst räknas som att ha begränsade 

möjligheter till deltagande i samhällslivet då man lever på existensminimum och inte har 

möjlighet till externa kostnader som andra har tillgång till. I och med att socialsekreterare 

träffar familjer som lever i fattigdom så räknas också barnen som fattiga.  

 

6.2 Konsekvenser av barnfattigdom  

Intervjun kommer även in på att det finns både positiva och negativa sidor av 

barnfattigdom, och att det kan ge dem en kraft att antingen ta sig ur fattigdomen där 

man tar kraft av det negativa och vända det till positivt. Informanten tar exempel 

som att studera. Hon förklarar också att det istället kan vända till det negativa och 

riskera att hamna i till exempel kriminalitet eller fattigdom vid vuxen ålder. 
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 (...) den här fattigdomen kan ge dem en kraft för att studera vidare, bli 

bättre ELLER hamna i kriminalitet. Det är det, vilken sida kommer de att välja? I5 

 

Informant fyra diskuterar också att ekonomisk utsatthet och barnfattigdom kan 

återkomma i framtiden för de individer som inte lyckas ta sig ur det.  

 

Många familjer blir kvar länge i den ekonomiska utsattheten och sedan 

kommer barnen själva som ungdomar efter några år och är i samma spiral. Den negativa 

upplevelsen kan även bestå utav att barnen hamnar på den kriminella sidan för att kunna 

ge sina föräldrar mer pengar vilket signalerar fel beteenden, men utifrån barnens 

synvinkel anser de att de hjälper till på sitt sätt. I6 

 

Det har också visat sig att den ekonomiska utsattheten kan gå från generation till 

generation, att barnen som har fått leva i det också blir ekonomiskt utsatta när de blir 

vuxna. Risken för kriminalitet har också visat sig vara återkommande i diskussionen.  

 

Jag kan ju bara tillägga att ibland kan det ju också bli så att det blir från 

generation till generation, att de blir försörjningstagande, att de blir kvar. Men mina 

föräldrar har ju lättare och lite såhär och då blir det att man inte kämpar för att komma 

ut utan man fortsätter bara på. I4 

 

Utifrån nedanstående citat framgår även att barnen i ekonomisk utsatthet blir påverkade i 

form av stress genom att barnen kan känna ansvar i familjens ekonomi.  
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               (...) många föräldrar låter sina barn ta väldigt mycket ansvar hemma, nu 

är det inte riktigt kopplat till ekonomi men barnen blir ju involverad väldigt mycket i 

deras problematik eller sociala situation [...] I3 

 

Barnen involveras i och med att föräldrarna diskuterar öppet i hemmet om de ekonomiska 

problemen. 

Och det blir ju en konsekvens av det, genom att barnet får ju en ännu högre 

stress, och blir mer kanske varse om den ekonomiska svårigheten i familjen, som i sig 

säkert kan ha många negativa konsekvenser. I1 

 

Socialsekreterarna menar att detta är en stor anledning till att barnen blir oroliga över den 

ekonomiska situationen.  

 

Jag har ju varit med om att klienter säger, ja men, för det första finns det 

många föräldrar som pratar om den ekonomiska situationen framför barnen. Ja men vi 

får ingen hjälp osv, och då tar barnen åt sig det här. Och barnen kan uttrycka det på sina 

egna sätt, de kan ju ändå prata med oss, eller det finns ju föräldrar som säger att barnen 

inte mår bra för de får inte det här eller det här. Vi har jättedålig ekonomi eller vi har 

inga pengar kvar, vi har betalat allt. Man kan ju liksom höra det från båda håll, från 

barnens sida också. I4 

 

Att komma med förslag på hur man kan underlätta situationen och få det som barnet vill 

ha kom det också exempel på.  
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Hen kom med ett förslag, vet du vad det var för förslag? Du behöver inte 

laga mat, vi har mat i skolan, vi äter och äter och äter, vi behöver inte ha middag. Jag 

vill ha en mobiltelefon. Och då satt den här mamman och berättade det här, och hon sa 

att hen hade vägrat att äta middag hemma, jag vill ha mobiltelefon. Jag vill inte ha 

middag, jag har ätit jättemycket i skolan. I5 

  

Informant sju uttrycker att en ekonomisk utsatthet brukar höra ihop med andra 

ekonomiska problem. Det kan vara att föräldrarna prioriterar bort att köpa cyklar, eller att 

köpa nya kläder till barnen, för att de till exempel måste lägga pengarna på annat som 

behövs till hushållet såsom mat och räkningar. Barnen och barnens intressen blir då 

försummade i familjesystemet.  

 

Ja, det kan vara fritidsaktiviteter och det kan vara att man inte har 

möjligheten att åka till badhuset för att man inte har ett busskort, eller man har inte råd 

att skicka med barnen fickpengar när de ska på skolresa eller liknande. I7 

 

Informant sex nämner att framtidens konsekvenser för barnet är att föräldrar som mår 

dåligt av den ekonomiska utsattheten utgör en brist i att ett barn inte får den stabila 

trygghet och grund som barnet behöver för att kunna komma vidare i livet och få sunda 

värderingar. Barnet kan även utveckla ett beteende som inte är acceptabelt i vårt samhälle 

och på så sätt komma på fel väg i ett tidigt skede. Barnet kan också påverkas negativt i 

sitt mående vilket kan leda till destruktiva handlingar som ger permanenta psykiska 

skador. 

 

       [...] en stabil och trygg grund är a och o för ett barn. Idag är det ju, jag 

måste säga, tyvärr, idag är en stabil och trygg grund en materiell grund, och det är tidigt, 
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de små sitter på smartphones, plattor och det ena med det andra, och där har du ju väldigt 

mycket som ligger bakom med föräldrarna. I6 

 

Informant sju berättar att barnet får konsekvenser både på lång och kort sikt. Att vara i 

fattigdom och hela tiden oroa sig för de mest grundläggande gör att man inte kan planera 

framåt. Föräldrar kanske inte ställer barnen i bostadskö, eller ser över om det finns andra 

skolor att söka till och man kanske inte ens har tid att göra läxor med dem hemma. För 

barn som lever i en ekonomisk utsatthet kan ekonomin lika mycket bidra till andra 

problem som exempelvis att det genererar ångest och då blir det väldigt dubbelt för dessa 

barn. 

 

I framtiden tänker jag att det blir, det händer nåt med ens personlighet om 

man hela tiden behöver oroa sig för det som är nu, att inte få drömma, att inte få känna 

att man klarar saker, och man kan ju tänka bara så här med hur viktigt det är att läsa 

sagor, skriva dagbok, jobba med språket och så, oavsett vilket språk man har, att om 

ingen har tid att följa med till biblioteket eller om man inte har kommit ihåg att lämna 

böckerna, och inte kan betala den avgiften, som det säkert är för många, då är det ju 

säkert att ingen har råd att köpa böcker heller hemma och ingen som har tid att läsa de, 

och det är ju också en stor del att få drömma och få fördjupa sig i ämnet eller oavsett 

vilken typ av böcker det är. I7 

 

Studier av Stina Fernqvist (2012) har visat att barn som lever i ekonomisk utsatthet kan 

lära sig positiva erfarenheter av att leva snålt ekonomiskt. Dessa erfarenheter kan få 

barnen att vända den onda cirkeln och ta sig ur fattigdomen när de blir äldre, eller att 

erfarenheterna leder till det motsatta där barnet etablerar negativa erfarenheter (Fernqvist, 

2012). Hon (ibid, 2012) menar dock att det oftast leder till det motsatta, att barnen 

etablerar erfarenheter som endast är negativa för barnet. Att leva i social exklusion har 

också visat sig medföra risker för kriminalitet, passivitet, ohälsa, missbruk och i värsta 
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fall terrorism (Petersson & Davidsson, 2016). Att vara fattig eller leva i ekonomisk 

utsatthet är ett sätt att vara socialt exkluderad menar Petersson och Davidsson (ibid, 

2016). Informanterna menar att om man ska komma ur den onda cirkeln och inte hamna 

i samma problematik som vuxen så måste man fortsätta kämpa för det, till exempel att 

utbilda sig och skaffa sig ett arbete.  

 

Det framgick också av informanterna att barnen kan försöka hjälpa sina föräldrar att ta 

sig ur situationen genom att göra sitt bästa genom att tjäna egna pengar så att de kan bidra 

till ekonomin. Fernqvist (2012) har i sin forskning synliggjort detta. Barnen förstår vad 

som händer runtomkring dem och försöker hjälpa till på deras sätt. Utifrån Fernqvist´s 

forskning framgår det att barn också slutar fråga om materiella saker som de vet påverkar 

deras utsatthet även mer (ibid, 2012). I just detta fall innebär det dock att situationen 

utvecklas till något negativt i slutändan, även om deras utveckling handlade om att de 

fick utrymme för hur de skulle underlätta för sig själv och andra runt omkring sig.  

 

Konsumtionen är precis lika viktig för familjer i en ekonomisk utsatthet som familjer med 

stora ekonomiska resurser. De äldre barnen och tonåringar i en familj med ekonomisk 

utsatthet lägger stor vikt på att inte särskilja sig från de normer som finns i samhället. De 

vill till stor del äga samma sorts spel, datorer eller mobiler som sina kompisar (Swärd & 

Egerö, 2010).  

 

En definition på social exklusion är att man som individ inte har möjlighet att leva som 

andra i samma samhälle, både utifrån materiellt och socialt perspektiv (Petersson & 

Davidsson, 2016). Utifrån denna definition framgår det att det uppstår en skillnad, och en 

skillnad uppstår när man jämför något med något annat. En viktig del i social exklusion 

är också att man som socialt exkluderad måste jämföra sin levnadsstandard med andra i 

sitt nätverk och andra nätverk runt omkring sig för att kunna dra slutsatsen att man är 

socialt exkluderad. Därför har också systemteorin en grund i att människor blir socialt 

exkluderade som förklaras i netående stycke (Michailakis & Schirmer, 2017). 
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Att växa upp som barn i en ekonomisk utsatthet ökar risken för social exkludering 

(Cederborg, 2016). Barnen i en familj i ekonomisk utsatthet avstår från att vara med på 

skolresor eller aktiviteter efter skolan då det innebär en kostnad menar Cederborg (ibid). 

Detta betyder att barn i ekonomisk utsatthet blir begränsade jämfört mot jämnåriga 

kamrater. Informanterna på Socialtjänsten menar att familjer med barn som lever i 

ekonomisk utsatthet faktiskt utgör sig i just detta, att barnen jämför sig med sina kamrater 

i sitt nätverk och därmed framgår det ifall det finns några skillnader dem emellan. Det 

kan vara att vissa barn får gå eller åka buss till fotbollen medan vissa kamrater i nätverket 

åker bil menar informanterna. Detta kan medföra att det barn som inte åker bil till 

fotbollen blir utanför och socialt exkluderad för att denne är ”avvikande” i kompisarnas 

ögon. Informanterna förklarar att familjer som de träffar har svårt att köpa saker åt sina 

barn då de måste prioritera sina pengar på mat och hyra etcetera, men även att utföra 

aktiviteter såsom att åka till badhus bortprioriteras för att det saknas resurser. De 

förklarade också att barnen kan få ta mycket ansvar hemma.  

 

Skolan är ett system som kan ses som ett skydd mot samhällets sanktioner, då det 

samtidigt kan lära oss hur man ska agera för att samhället ska bli bättre men också skydda 

oss mot svårigheter som till exempel fattigdom (Michailakis & Schirmer, 2017). Det 

framgår av informanterna att barnen som lever i fattigdom kan använda sig av skolan som 

ett skyddsnät där de får mat och får träffa vänner. Då samhället är ett helhetssystem och 

ett delsystem av något större så innebär detta att barnen som individer blir påverkade av 

alla system som är interagerande med varandra för att samhället ska fungera (ibid, 2017).  

 

Barn som får leva i fattigdom och som får vara en del av att vända på kronorna varje 

månad för att få det att gå ihop ekonomiskt blir sällan framgångsrika, istället visar det sig 

att problematiken oftast går i misär (Fernqvist, 2012). Engelska forskare (Grahn, 2010) 

har kommit fram till att barn som lever i fattigdom kan lära sig något av att ta mycket 

ansvar ekonomiskt sett, men att det är det enda som har visat sig ge positiva lärdomar. 

Den överhängande risken med fattigdomen anses vara att barnen senare i livet kan hamna 

i samma problematik för att det inte har kunnat generera varken styrka eller vilja att ta sig 

ur det, snarare hopplöshet. Detta händer då föräldrarna oftast tror att barnen förstår vad 
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det innebär att leva fattigt och att man måste ta vara på pengarna. Barnen anpassar sig 

efter situationen, men lyckas inte förstå eller reflektera över den som skulle behövts för 

att bryta den onda cirkeln (ibid, 2010).  Enligt informanterna så har det hänt att barn som 

lever i fattigdom senare kommer tillbaka som vuxna till Socialtjänsten och har samma 

problematik med ekonomi som föräldrarna hade haft år tidigare. Detta visar på att 

ekonomisk utsatthet/fattigdom kan gå i generationer framåt.  Risken för att barn etablerar 

avvikande beteenden är en vanlig sanktion av att leva i social exkludering, då det riskerar 

att hamna i passivitet, kriminalitet och ensamhet (Petersson & Davidsson, 2016). Barnens 

sätt att försöka få uppmärksamhet kan vara just det som får dem att hamna fel i samhället, 

till exempel att stjäla pengar för att klara sig ekonomiskt (Grahn, 2010).  

 

6.3  Hur kan barnfattigdom förebyggas?  

På frågan om hur samhället kan hjälpa mot barnfattigdom så förklarar informant ett att 

just försörjningsstöd kan hjälpa väldigt mycket mot fattigdom.  

 

   Jag skulle vilja tillägga något, om man tänker så att dem barnfamiljer som 

finns hos oss, samhället och att försörjningsstöd finns bidrar ju också till att vi inte har 

absolut barn-fattigdom, det får man inte glömma. Sen den relativa finns ju i samhället 

på grund av klyftor. I1 

 

Ett annat ämne som socialsekreterarna berörde var att det måste finnas en 

grundförutsättning att det måste finnas arbete till alla. Då det är viktigt att föräldrarna har 

ett arbete att gå till för att det kan påverka både ekonomin och barnens välmående. Att 

vara arbetslös är ett sätt att vara socialt exkluderad i samhället därför behövs ett arbete 

för att lösa problemet för den arbetslöse.  

 

 [...] och att föräldrarna går till jobbet kan hjälpa till att det blir bättre och 

att barnen och föräldrarna får tillbaka till självkänsla. Det ser jag som ett stort arbete 

och det är jättebra för att gå vidare för att undvika barnfattigdom. I7 
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Ett till område där samhället hjälper mot ekonomisk utsatthet är något som kallas för 

jobbstimulansavdrag, där familjer eller enskilda som varit aktuella i mer än 6 månader 

kan räkna bort 25% av lönen för att få mer pengar från försörjningsstöd. Detta är till för 

att familjer ska få mer pengar att göra något extra med, och finns det barn i familjen är 

också barnperspektivet inräknat där pengarna ska gå till aktiviteter för barnen.  Skolan 

kan ibland vara som en skyddande faktor som hjälper barnet att få ett extra mål mat innan 

skoldagen är slut. 

Jag har ett barn som oroar sig vad hen ska äta för mat nästa dag, som inte 

vet vad det finns för mat i kylen och som inte vet om det finns sängkläder i sängen och på 

lång sikt påverkar det den grundläggande tryggheten till allting. I7 

 

Diskussionen fortsätter med att skolan bör vara kostnadsfri för att minska skillnader 

mellan barn och familjer som blir synligt när vissa kan följa med på aktiviteterna och 

andra inte på grund av ekonomin. Skolorna i Sverige ses som kostnadsfria redan då det 

är gratis att gå i skolan i Sverige, men med kostnadsfri skola menar vi att dessa små 

aktiviteter som skolan åker iväg också måste vara kostnadsfria för att ingen ska uteslutas 

på grund av ekonomi då det påverkar barnen som tidigare har tagits upp.  

 

  En mellanmålskostnad när man går på fritidsklubb. Där har det nog varit 

lite så att vi har beviljat fritidsklubb men kanske inte mellanmåls kostnad, men när vi satt 

och resonerade i efterhand så var det som att ska vi säga ja till en fritidsklubb men du 

ska titta på när de andra äter mellanmål, det blir ju jättekonstigt. För det blir ju samma 

sak som att du skulle gå på ett vanligt fritids. I3  

 

Informant sex berättar att skolan kan ansvara att resor och utflykter görs inom ramen för 

en kostnadsfri skola. Föreningar skulle kunna erbjuda subventionerade kostnader på till 

exempel medlemsavgifter, träningskläder mm. Socialförvaltningen kan ha ett samarbete 
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med kyrkan och föreningar för att kunna erbjuda läger under längre lov som är 

kostnadsfria. 

 

[...] skolan bör ha kostnadsfria skolresor och friluftsdagar då speciellt 

familjer i en ekonomisk utsatthet kan uppleva att det blir kännbart i ekonomin, även om 

det handlar om 100 kronor för en betalning för en skolresa. I7 

 

Socialtjänsten är ett delsystem i välfärden som finns för att hjälpa människor mot problem 

som kan uppstå. Precis som med skolan så finns den till för att hjälpa individer. Enligt 

Michailakis och Schirmer (2017) så består samhället av olika system, det kan vara till 

exempel arbetsmarknadssystem och välfärdssystem som interagerar med varandra för att 

skapa ett bättre samhälle. Socialtjänsten är ett funktionssystem som försöker lösa ett visst 

samhällsproblem, men som i Michailakis och Schirmers tolkning inte förmår göra allt det 

som lagen anger eller önskas (ibid, 2017).  Här ingår också problemet att det inte finns 

jobb till alla och att det är ett område där samhället kan hjälpa till. Detta är en av systemets 

främsta uppgifter, att förbättra samhället för människor och lösa problem som dessa (ibid, 

2017).  

 

Informanterna förklarar att en anledning till varför det finns fattigdom i världen är för att 

det inte finns tillräckligt många arbeten. Våra informanter uppfattar fattigdom även som 

att barnen som finns i familjer med en ekonomisk utsatthet är i en slags fattigdom 

eftersom familjerna saknar den här tryggheten med att ha en kontinuitet i arbete och som 

i sin tur genererar kontinuitet i lön. 

 

Det framgick utifrån våra informanter att det även är viktigt för barn i ekonomisk utsatthet 

att få möjlighet att vara med på aktiviteter inom skolan för att inte bli socialt exkluderade, 

och en önskan var även att aktiviteterna var kostnadsfria alternativt väldigt låga. De ansåg 

även att om skolaktiviteter blir kostnadsfria så skulle många kanske kunna ta sig ur den 
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sociala exklusionen genom att de kan ta pengarna som de skulle behövt lägga på 

aktiviteter inom skolan på något annat välbehövligt, som t.ex mat, kläder, eller andra 

aktiviteter för barnen utanför skolan. Informanterna i vår studie menade också att när 

barnen kan vara med på aktiviteter utanför skolan skulle det innebära att de kan bli 

inkluderade och skapa ett bättre socialt nätverk då de kan umgås med sina kompisar utan 

skam för att inte ha råd.  

Barnfattigdomen kan förebyggas inom Bronfenbrenners alla nivåer. Att förebygga 

barnfattigdom på mikronivå och mesonivå innebär att fokuset hamnar på jobb och att 

föräldrar i en utsatt familj har ett jobb att gå till, samt att de tar sitt ansvar och sköter det 

så att en inkomst finns för familjen att försörja sig på (Broberg et.al, 2016). På exonivå 

innebär det att integrationen i samhället fungerar som det ska så att individer har ett arbete 

att gå till för att försäkra en inkomst till familjen. Därmed ingår också makronivån där 

samhället och lagstiftningen har ett stort ansvar och göra det så lätt som möjligt för 

personer att kunna få ett jobb och att det finns till alla. Att Socialtjänsten kan hjälpa till 

att förebygga barnfattigdom ligger också i makronivån, precis som att skolan kan hjälpa 

till genom att vara kostnadsfri ligger i vilken lagstiftning samhället har och hur politiken 

ser ut. Beroende på hur delarna i makronivån är strukturerade så kan det bidra till många 

positiva eller negativa på resterande nivåer (Broberg et.al, 2016).  Att ett arbete gynnar 

familjer var även något våra informanter diskuterade och uppfattade som viktigt. Ett 

arbete menade informanterna gav upphov till en tryggare vardag för barnen i dessa 

familjer och gav även upphov till föräldrar som fick en mening i arbetslivet.  

 

6.4  Sammanfattning  

Socialsekreterare talade inte om barnfattigdom utan barn i ekonomiskt utsatta familjer 

och betonade att barnperspektivet är viktigt. En av socialsekreterarna visade sig ha goda 

kunskaper om fattigdom och resonerade om den som svenska forskare att det finns relativ 

och absolut fattigdom. De andra verkade inte göra denna åtskillnad lika tydlig. Den 

svenska fattigdomen ansågs vara relativ och absolut med betoningen att den handlar om 

inkomstfattigdom. Begreppet barnfattigdom uppfattades som ett laddat begrepp. Å ena 

sidan ansågs barnfattigdomen vara ett icke-svenskt fenomen men å andra sidan 



 

39 

 

uppfattades den höra ihop med behovet av försörjningsstöd. Detta stöd räcker inte till allt 

som barn i jämförelse med andra barn behöver och önskar. Barnen påverkas enligt 

socialsekreterare negativt av att leva i ekonomiskt utsatta familjer. Bland annat tog de upp 

att barnen blir exkluderade. Exkluderade på det sätt att de inte har möjligheten att kunna 

vara med på aktiviteter efter skolan och har även svårt att kunna vara med i den materiella 

utvecklingen. De förslag som socialsekreterare gav att utveckla socialt arbete handlade 

om olika insatser från att erbjuda arbete till att skapa samverkan mellan olika instanser. 

Socialsekreterarna ansåg att det tydlig pågår social exkludering bland barn i ekonomiskt 

utsatta familjer. Systemteoretiskt sett kan vi se att välfärdssystem inklusive socialtjänsten 

inte har lyckats lösa problemet med barn i ekonomiskt fattiga familjer, utan det enligt vår 

analys finns barn som lever i relativ barnfattigdom i och med välfärdssystemen inte verkar 

fungera optimalt att skapa arbete och välfärd åt alla. Utifrån vår intervju kan vi 

sammanfatta att barnfattigdom, det vill säga, barn i ekonomiskt utsatta familjer är ett mer 

komplext fenomen än vad man i allmänhet vill erkänna. 

 

7.  Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att utifrån vårt syfte, frågeställningar och empiri diskutera 

fattigdom utifrån studiens resultat, forskning och teorier. 

 

7.1 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de viktigaste resultaten som har kommit fram i 

studien samt koppla det till våra frågeställningar och vårt syfte. Vi kommer även att 

koppla empirin till den tidigare forskning som finns och jämföra skillnader och likheter 

med dessa. Vad gäller fråga ett visade det sig att de socialsekreterare som vi intervjuat 

inte talade om barnfattigdom utan hellre om barn i ekonomiskt utsatta familjer. 

Barnfattigdom ansågs som icke-svenskt, men å andra sidan uppfattades behovet av 

försörjningsstöd utgöra ett mått på barnfattigdom.  
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Vårt huvudresultat från studien visar från intervjuer med socialsekreterare och tidigare 

forskning att vissa barn i familjer med en ekonomisk utsatthet blir påverkade och får 

konsekvenser senare i livet. Några av sätten barnen kan bli påverkade av är stress, 

försämrat mående, lättare påverkan från påtryckningar utifrån. Det framkom även från en 

informant att det också kan betyda att barnen är oroliga för vad de ska äta nästa dag då de 

inte vet ifall det kommer finnas mat i kylskåpet osv. Både från tidigare forskning och från 

vår studie visar att en påverkan kan vara både på kort sikt och lång sikt. På kort sikt kan 

det innebära att barn vill hjälpa till med ekonomin vilket kan göra att de får för sig att den 

kriminella banan kommer att förbättra sin och familjens situation. Detta medför dock 

endast att barnen hamnar fel redan tidigt i livet och får det svårt att ta sig ur det. På lång 

sikt har det visat sig utifrån tidigare forskning att barn som lever i ekonomisk utsatthet 

oftast hamnar i en liknande situation själv när de blir vuxna, det vill säga att det finns en 

förhöjd risk att hamna i ekonomisk utsatthet eller fattigdom som äldre om man har levt i 

det som yngre. Om familjen jobbar för att motverka detta, som att barnen får fortsätta sina 

studier och komma in i arbetslivet så minskar riskerna enligt socialsekreterarna. En 

specifik händelse som socialsekreterarna på Socialtjänsten kunde se var att föräldrarna 

tappade hoppet om att ta sig ur fattigdomen, och därmed försvårade det för barnen på 

detta sätt. Men också att inte ställa barnen i bostadskö etcetera som kan underlätta för 

barnen i framtiden. Det kan bli en ond cirkel där den ekonomiska utsattheten går vidare 

från generation till generation. Det kan också innebära att föräldrarna inte kan planera för 

något framöver, och därmed inte kan planera för sin framtid.  

 

Resultaten pekar även på att socialsekreterarna beskriver hur barnen kan anpassa sig till 

situationen och försöker hjälpa till på olika sätt. Det kan innebära att barnen avstår från 

aktiviteter som de vet att deras föräldrar inte kan betala för eller att de äter mer mat i 

skolan med förhoppningen att föräldrarna kan betala mindre pengar för mat. Vad gäller 

vår sista fråga om hur socialsekreterarrna anser att barnfattigdom kan förebyggas angavs 

flera förslag på vad som kan förbättras på vägen från försörjningsstöd till egen försörjning 

av arbete eller studier. Bland annat diskuterades olika möjligheter med 

jobbstimulansavdragen. Systemteorin och teorier om social exklusion inom ramen för 

barnperspektiv har hjälpt oss att se barnfattigdomen som ett välfärdspolitiskt 

systemproblem men också som ett problem för enskilda barn i välfärdssystem, 

familjesystem och deras nätverk. I Sverige lever barn i en ekonomisk utsatthet; 



 

41 

 

barnfattigdom och detta utgör en samhällsutmaning för oss alla, politiker, socialtjänsten 

och socialsekreterare.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att se hur socialsekreterare på Socialtjänsten definierade 

fenomenet barnfattigdom och ifall de ansåg att barn påverkas av att leva i en familj i 

ekonomisk utsatthet, samt att socialsekreterarna skulle få förklara hur de ansåg att 

fenomenet kan förebyggas.  Enligt tidigare forskning visar det sig att barnen blir 

påverkade av den ekonomiska utsattheten då den begränsar deras sociala aktiva liv. Dessa 

studier beskrev en exkludering eftersom de inte hade möjligheter att vara med kompisar 

som till exempelvis gå på bio, fritidsaktiviteter eller friluftsaktiviteter i skolan. 

Socialsekreterarna i våra intervjuer beskriver på ett liknande sätt hur barn är exkluderade 

utifrån att de inte har möjligheten att vara med då den ekonomiska utsattheten begränsar 

deras val. De barnfamiljer som socialsekreterarna möter tar upp exempel om att de inte 

kan ta bussen till skolan, att inte gå på fritids eller att hålla på med någon sport, till 

exempel fotboll.  

 

Tidigare forskning visar också att den ekonomiska utsattheten påverkar barnen på flera 

olika sätt. Exempel kan vara skolkning, sämre fysisk hälsa samt sämre psykisk hälsa bland 

unga barn och ungdomar (Hagquist & Starrin, 1994). Detta kan medföras till att barnen 

hamnar i en livsstil som innebär en kriminell bana. Utifrån ett par av våra intervjuer 

framkommer det att barnen är involverade i familjens ekonomi vilket då blir ett självklart 

val att hjälpa till och bidra med en bättre ekonomi för familjen. Utifrån detta ser vi att vår 

teori om social exkludering stämmer in på ekonomisk utsatthet eftersom man då blir 

utstött från samhällets olika resurser. För barnen som upplever att de är exkluderade i 

samhället uppstår det någon form av utanförskap, och intervjuerna samt tidigare forskning 

har visat att en skillnad uppstår i och med att barnen jämför sig med andra.  

 

Resultatet och tidigare forskning av Fernqvist (2012) visar också att fattigdom och 

ekonomisk utsatthet kan gå i generationer. Det visar att barn som får leva i en familj med 
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få ekonomiska resurser lär sig att det är det normala istället för att hitta viljan att ta sig ur 

det, och hamnar därmed i samma situation i vuxet liv. Är det så att barnen får ta ansvar 

för familjens ekonomi som barn kan det innebära att barnen kan ta sig ur den ekonomiska 

utsattheten som vuxen. Informanterna förklarar att ett av deras arbeten är att förebygga 

att utsattheten genereras vidare till nästa generation genom att berätta hur viktigt det är 

med skola och kunskap samt att hitta viljan att ta sig ur det. Att ha ett nätverk som kan 

hjälpa är en fördel. Systemteoretiskt sett anser vi att även olika system av 

välfärdssamhället måste också förbättra sina funktioner för att hjälpa människor att 

komma ur ekonomisk utsatthet. 

 

Både tidigare forskning och information från våra intervjuer har pekat på att barnen 

försöker göra sitt bästa för att hjälpa sin familj eller sina föräldrar utifrån den situation de 

är i. Det har visat sig att barnen hittar olika strategier för att anpassa sig efter situationen, 

det kan vara till exempel att de försöker arbeta förebyggande i form av att tjäna egna 

pengar, inte be om saker som de inte har råd med eller att barnen helt enkelt inte tar upp 

problem i den ekonomiska utsattheten. En socialarbetare arbetar utefter barnperspektivet 

och vad som är bäst för barn. Det finns en stor risk för barn att hamna i ett utanförskap då 

de lever i en familj med ekonomisk utsatthet, och detta betyder att en socialarbetare 

behöver grundligt analysera och lyssna på barnen och samtidigt göra en bedömning 

utifrån föräldrarnas ansökan om ekonomiskt bistånd. Intervjuerna visade dock att en 

socialsekreterare sällan träffar barn som befinner sig i en familj med ekonomisk utsatthet. 

Utifrån våra intervjuer så framstår en bild av att en socialsekreterare har som mål att våga 

fråga hur ekonomin ser ut i familjen och därmed även se över hur barnen mår och om de 

behöver hjälp också men mer på det emotionella planet. Det har även visat sig att det 

tidigare var mer kännbart för nyanlända att vara i en ekonomisk utsatthet medan det 

utifrån våra intervjuer är en mer blandad kompott av familjer med både nyanlända och 

“svenska” familjer.  

Denna studie har gett oss kunskap om fattigdomens påverkan på barn och vuxna, och att 

barn jämför sig med varandra och därmed synliggör ekonomiska skillnader dem emellan. 

Socialsekreterarna som vi intervjuade har lärt oss att de ser barnfattigdomen i Sverige 

som en ekonomisk utsatthet hellre än att använd sig av ordet fattigdom. 

Socialsekreterarna anser också att fattigdom skapar problem för barnen och kan ge 
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konsekvenser i form av att de måste ta mer ansvar för att de klarar av att lära sig språket 

fortare, vilket medför en risk för att de får agera tolk för sina föräldrar. Detta kan medföra 

problem för deras skolgång och aktiva liv då mycket tid kan gå åt att tolka. Utifrån den 

tidigare forskning vi har sett så skulle det sociala arbetet inom området barnfattigdom 

ändras mer utifrån olika ekonomiska resurser. Detta kan till exempel vara att skolan ska 

vara en kostnad som alla kan ha råd med, då syftar vi på aktiviteter inom skolgången som 

är ekonomiskt baserade. Vi har också lärt oss att barnperspektivet är en riktlinje som 

socialtjänsten arbetar med men inte tillräckligt. Att fokusera mer på hur barnen mår och 

ha enskilda samtal med barnen skulle kunna bidra till bredare kunskaper inom området 

och vad som behövs utvecklas.  

Utifrån deras svar förstår vi att de försöker definiera absolut fattigdom eller extrem 

fattigdom, och inte den relativa fattigdomen som existerar i Sverige.  

 

7.3 Metoddiskussion  

Fördelar med den kvalitativa metoden är att man får en levande diskussion mellan den 

som intervjuar och informanten. När man sitter tillsammans och har en dialog är det 

dessutom lätt att ställa följdfrågor och analysera svaren i dialogen. Det blir också lättare 

att utifrån ansiktsuttryck och kroppsspråk uppfatta relevansen i svaren som ges. 

Nackdelar med metoden är att det blir mycket empiri som måste analyseras i flera steg. 

Det är en lång process som tar tid. Det kan också vara svårt att ta sig tiden för fler 

intervjuer ifall det är något som saknas efter den första intervjun. Vårt mål var att våra 

intervjuer skulle vara fokusgrupper, men då den ena kommunen inte lyckades få ihop 

tillräckligt många av personalen valde vi istället att intervjua två informanter som 

enskilda intervjuer. Det vi hade kunnat göra annorlunda var att söka efter någon kommun 

som hade haft möjligheten till en fokusgrupp. Vårt teorival om social exklusion och 

bronfenbrenner modellen föll sig naturligt då vi vill se hur de olika systemen interagerar 

med varandra och hur de i sin tur samspråkar med barn i en ekonomisk utsatthet och om 

systemens agerande kan vara skäl till att barn blir socialt exkluderade.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Utav analysen får vi fram att det stämmer att barnen påverkas av att leva i en familj i 

ekonomisk utsatthet. Där barnen många gånger upplever att de blir socialt exkluderade 

genom att de inte kan delta i samma aktiviteter som sina jämnåriga och om den 

ekonomiska utsattheten fortsätter under en längre tid kommer även många av dessa barn 

i vuxen ålder att hamna i samma situation som sina föräldrar en gång gjorde. Dock kan 

vissa barn lära sig positiva saker av att leva med ekonomiska svårigheter, men forskning 

har visat att det många gånger får en negativ spiral där barn hamnar i fel umgängeskretsar 

för att hjälpa familjen ekonomiskt.  

 

För att helt kunna fastställa att barnen påverkas på de sätt som de sägs göra i denna och 

andra studier så skulle det behöva göras intervjuer med barnen själva, där de får beskriva 

hur de mår och hur de ser på livssituationen. Av intervjuer med socialsekreterarna 

framgick det att de till största delen träffar de vuxna och att de inte pratat med barnen. 

Socialsekreterare arbetar utifrån barnperspektivet med utgångspunkten barnens bästa. I 

fall som dessa där barn inte beaktas genom en fysisk träff anser vi är anmärkningsvärt. 

Det torde tyda på att föräldrar återger hur barnen upplever det hela och hur barnen mår, 

men ingen frågar barnen hur de ser på det hela. Vi tänker oss att om barnens bästa ska 

beaktas till fullo borde ett barn få göra sin röst hörd för att beskriva hemsituation, 

skolmiljön och hur deras möjligheter är för att vara med på aktiviteter efter skoltid.  

 

Utifrån vår studie uppfattar vi att forskningen som finns om barnfattigdom är ambivalent. 

Det behövs mer teoretisk och empirisk forskning på området. I vårt fall har vi gjort en 

explorativ studie som kartlägger och problematiserar utifrån existerande forskning och 

intervjuer med socialsekreterare. Vi har inte intervjuat barn, men ett sätt att gå vidare med 

forskning är att intervjua barn i grupp, att låta till exempel genom lek tala om fattigdom i 

allmänhet och deras egna uppfattningar om den, eller att göra en mer socialpolitisk studie 

om barnfattigdom i ett historiskt perspektiv.  
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9. Bilaga 1 

Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Inbjudan till intervju 

 

Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter tillhörande Högskolan i Gävle. Vi ska nu påbörja vårt 

examensarbete som handlar om Barnfattigdom och dess eventuella nackdelar för 

barnet. Det vi menar med barnfattigdom är barn som lever i en familj med få 

ekonomiska resurser, dvs. fattigdom. Vårt syfte är att ta reda på om och hur barnen 

påverkas av att leva i en familj med  ekonomisk utsatthet.  

 

För att göra detta är vi intresserade av att intervjua socialsekreterare som är inriktade 

mot försörjning, då vi tror att det är där vi kan hitta våra svar. Intervjuerna kommer 

ligga till grund för vårt arbete och de kommer också spelas in. Detta kommer raderas 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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när vi är klara med innehållet av intervjuerna. Alla deltagare i detta arbete kommer 

förbli anonyma och det kommer inte finnas någon information som kan ledas fram till 

vilka ni är eller vart ni arbetar. Deltagandet är alltid frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Om du känner att detta verkar intressant och vill ställa upp på 

en intervju så kan du kontakta någon av oss, våra kontaktuppgifter finner du längre ner i 

bilagan. Intervjun kommer hålla på i 45-60 min, men det kan variera beroende på 

diskussionen som kan förekomma. Kontaktuppgifter till vår handledare kommer också 

att medfölja.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Miranda Olander 073-563 38 52  Olander.miranda@gmail.com  

 

Ann-Christine Ahlgren           073-960 60 37 ofk15aae@studenthig.se   

 

Päivi Turunen (handledare)      

Paivi.turunen@hig.se  

 

 

 

 

 

mailto:Olander.miranda@gmail.com
mailto:ofk15aae@studenthig.se
mailto:Paivi.turunen@hig.se
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10. Bilaga 2 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  

Ahlgren Ann-Christine & Olander Miranda   

Handledare; Turunen Päivi 

 

Barnfattigdom – Ett laddat ord och fenomen 

Intervjuer i Norberg och Gävle 

Norberg 2 st 

Gävle 5 st (fokusgrupp) 

 

Intervjuguide  

Förberedelser: 

 

● Informera om de etiska aspekterna/dilemman 
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- Informationskravet - dela med sig av information om vad studien är till för 

samt att deltagandet är frivilligt. 

- Samtyckeskravet - Samtyckeskravet handlar om att ett samtycke från 

deltagaren måste lämnas och ibland även om den deltagande är omyndig, 

samtycke från föräldrarna. 

- Konfidentialitetskravet - uppgifterna som den deltagande ger ut ska ej kunna 

kopplas tillbaka till denna person från utomstående och innehållet som är 

insamlat skall förvaras så att ingen utomstående kan få tag på det. 

- Nyttjandekravet - uppgifter om enskilda inte får användas till annat än 

forskningen och att det inte heller får användas på det sätt som kan påverka den 

enskilde. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att lättare transkriberas, detta kommer raderas när vi 

är klara med arbetet. 

 

 

Inledning  

Med ordet barnfattigdom menar vi barn som har familjer som lever i ekonomisk 

utsatthet.  

 

Syfte  

I denna studie är vårt syfte att skapa kunskap om barnfattigdom generellt och hur 

socialarbetare resonerar om och arbetar med barn i familjer i ekonomisk utsatthet. 

 

Frågeställningar 

- Vad handlar barnfattigdom i Sverige om? 

- Hur resonerar socialarbetare som arbetar med ekonomiskt utsatta familjer om 

barnfattigdom? 

- Hur upplever socialarbetare att barnfattigdomen ger för konsekvenser för 

barnet? 
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- Hur kan socialt arbete utvecklas på området?                            

 

Bakgrundsfrågor  

Kön, befattning, hur länge har du arbetat med det, stor andel som berörs av 

barnfattigdom? 

 

Intervjufrågor:  

1. Hur resonerar socialarbetare som arbetar med ekonomiskt utsatta familjer 

om barnfattigdom? 

- Vad tänker du när du hör ordet barnfattigdom. 

- Hur ofta möter ni det i ert arbete? 

- Vad innebär barnfattigdom utifrån ditt arbete?  

- Har ni några riktlinjer att arbeta utifrån? Om så, vad anger dessa? 

 

2. Hur upplever socialarbetare att barnfattigdomen ger för 

konsekvenser för      

barnet? 

- Tror du barnfattigdom kan påverka barnen utifrån er erfarenhet?  

- Vilka konsekvenser får barnen i framtiden? 

- Vilka behov och problem finns det med barnfattigdom?  

- Vilka dilemman kan barnfattigdom skapa i ert arbete?  

  

3.  Hur kan socialt arbete utvecklas på området? 

- På vilket sätt kan samhället hjälpa? arbetslivet, skola, socialtjänst, förening. 

- Hur skulle du vilja utveckla arbetet på området? 
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4.  Finns det något som du vill tillägga? 

 

Intervjun avslutas med att informera vad som kommer att hända efter vår intervju. Att  

följdfrågor kan behövas och hoppas att informanterna samtycker till att få följdfrågor. 

Informanterna blir tackade för att de tagit sig tid för att berätta och bidra till vår studie.  

 


