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Barnfattigdomen är ett samhällsproblem som är högaktuellt i media och i samhällsdebatten. 

Syftet med studien var att få en ökad kunskap om de fattiga barnens situation i Sverige, detta för 

att kunna ta fram empowermentstrategier som skulle kunna underlätta för dem, utifrån ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt. Uppsatsen är upplagd som en litteraturstudie och genom 

textanalys har vi sökt svar på frågorna: Vilken problematik möter de fattiga barnen i hemmet, i 

skolan och på fritiden? Hur hanterar barnen sin situation? Hur ser barnens behov ut? Kan vi 

underlätta för barnen och i så fall på vilket sätt? I vår resultatdel tittade vi på vilken problematik 

barnen möter och hur de hanterar det.  Resultatet visar att barnen möter begränsningar och 

upplever känslor av skam, i jämförelse med andra. Skolan märkte ut sig som en central arena där 

problematiken var tydlig. Barnen bär mycket inom sig och innehar en ekonomisk medvetenhet. 

För att hantera problematiken använder de sig av olika strategier som att sänka sina behov, dölja 

sin situation osv. I analysen lyfts barnens behov utifrån empowerment och tidigare forskning.  

Det framkom att barnen behöver stärkas och få möjligheter till deltagande. Vi avslutar med en 

diskussion om hur vi kan underlätta för de fattiga barnen. De professionella, t ex inom skolan, 

behöver bli medvetna om strukturer som finns och som skapar ett utanförskap.  
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Child poverty is a social problem that is highly topical in the media and in public debate. 

The purpose of this study was to gain a better understanding of the poor children situation in 

Sweden, this in order to develop empowerment strategies that could help them, from a social 

pedagogic approach. In the literature review, we have sought answers to the questions: What 

problems faced by the poor children in the home, at school and at play? How to deal with 

children in their situation? What are the needs of children like? Can we make it easier for the 

children and if so, in what way? By connecting the poor children situation with empowerment 

and previous research we hoped to contribute to theory development. In our result we looked at 

the problems children face and how they handle it. The results show that children encounter 

limitations and experiencing feelings of shame, in comparison with others. The school noticed 

out as a central arena where the problem clear. Children bear much within theme self, and hold 

an economic consciousness. To deal with problems they do use different strategies to reduce 

their need, to hide their situation and so on. The analysis pointed at the children's needs based 

on empowerment and previous research. It was found that the children need to be strengthened 

and given opportunities to participate. We conclude with a discussion on how we can make it 

easier for children where the professional has a responsibility to ensure the structures can 

create a sense of exclusion. 

Keywords: Childpoverty, poverty, meager economy, economically disadvantaged children,  

empowerment, childrens participation and agency, shame, restrictions 
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Inledning 

Barnfattigdomen ökar, avskaffa barnfattigdomen, barnfattigdomen är en skam för Sverige, 

barnfattigdomen bryter mot barnkonventionen, finns barnfattigdomen? Samhällsproblemet 

är högaktuellt och överallt hörs begreppet. Politiker från både höger och vänster samt media 

lyfter barnfattigdomen och försöker göra det till sitt.  Men vad innebär det egentligen att 

vara ett fattigt barn i Sverige idag? Samhällsdebatten har väckt ett intresse och frågor hos 

oss om hur barnens situation ser ut.  Syftet vi har med vår uppsats handlar utifrån detta 

samhällsproblem, som barnfattigdom i Sverige utgör. Vi vill rikta våra blickar på barnen som 

lever mitt i den verkligheten. När debatten förs om fattiga barn i Sverige är det lätt att det 

blir en sak för politikerna att lösa, men är det så enkelt att de bär hela ansvaret? In i 

uppsatsen har vi vår erfarenhet, och därmed förförståelse, som föräldrar till barn i 

skolåldern. I olika sammanhang har vi upplevt att det finns förväntningar och normer om att 

barn ska kunna delta i aktiviteter och åka på semestrar. Båda har mött frågan ifrån 

skolsköterskan om vilka aktiviteter barnen utövar på fritiden, som t ex fotboll. Även frågor 

vad man har gjort för roligt på sportlovet och andra lov visar på vilka förväntningar som finns 

i samhället. Detta ledde till att vi ville fokusera på de fattiga barnen i Sverige. Hur hanterar 

de förväntningarna som de möter? 
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Bakgrund 

Vi börjar med att ge en allmän kunskapsbild om fattigdom och ojämlikhet, för att få en ökad 

förståelse in i studien.  

 

Fattigdom 

Socialstyrelsens rapport (2006) har en diskussion kring Nationalencyklopedins definition av 

fattigdom att det handlar om en oacceptabel låg levnadsstandard. Först kan det se ut som att 

den fångar vad det handlar om, men författarna lyfter att ska det kallas fattigdom vid låg 

levnadsstandard, så ska den inte vara självvald. Det gäller alltså inte dem som väljer att ha en 

lägre levnadsstandard. Till detta kan också läggas att vad som hör till grundläggande behov 

förändras över tid. Med andra ord är det inte helt enkelt att definiera fattigdom. Fattigdom i 

Sverige handlar om att inte ha ett arbete att gå till, menar man i Social rapport. Om inte 

arbetsmarknaden, familjen eller välfärdsstaten kan bidra till försörjning så leder det till 

fattigdom. Ministerrådet i EU har gjort ett försök att definiera fattiga på, det är ”individer 

eller familjer vars resurser är så små att de utestängs (exkluderas) från den lägsta acceptabla 

livsstilen i respektive medlemsland” (s. 100). Här lyser ett ojämlikhetstänk fram, men innan vi 

kommer in på det måste vi förtydliga lite mer kring fattigdom. Det finns nämligen två sätt att 

dela in det i som kan göra det enklare att ta till sig att det finns fattiga i Sverige, och 

följaktligen också barn.  

 

Relativ och absolut fattigdom 

Först, den absoluta fattigdomen, som innebär att inte kunna tillgodose basala behov i livet 

för att ekonomin inte räcker till, dit räknas mat, kläder och någonstans att bo. Här handlar 

det om vilken möjlighet man har att inhandla det man behöver och påverkar så sett 

levnadsstandarden. De som faller under gränsen för skälig levnadsnivå, som i Sverige grundas 

på socialbidragsnormen 1985, är absolut fattig. Relativ fattigdom är det andra sättet att se på 

saken, vilken mer pekar på en ojämlik fördelning. Det innebär mer konkret att man har en 

inkomst som är lägre än de flesta i det samhälle man bor i.  
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Konsekvensen blir att man inte kan delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Har 

man själv gjort ett val att ha en begränsad ekonomi under längre eller kortare tid så går det 

inte under relativ fattigdom, det kan vara viktigt att stryka under (Bing 2003, Harju 2008, 

Social Rapport 2010). Inom EU har man ett relativt fattigdomsbegrepp där fattigdomsgränsen 

är vid högst 50 eller 60 procent av medianinkomsten i det aktuella landet, med andra ord går 

det att följa upp den relativa fattigdomen i statistik också. I vår studie är det den relativa 

fattigdomen som mest kommer att vara i fokus, men vi anser samtidigt att det inte alltid är 

en klar gräns emellan dem. För dem som upplever en relativ fattigdom är det en högre risk 

att också leva absolut fattiga. De grupper där det är mer förekommande är bland invandrare 

och ensamstående mödrar (Social Rapport 2010). Eftersom vi vill se på barns sätt att hantera 

fattigdom så menar vi på att deras upplevelser är kopplade mer till den relativa fattigdomens 

innebörd, de kan inte leva upp till det ideal som finns i deras omgivning. 

 

I Sverige har den absoluta fattigdomen har minskat men den relativa har ökat över tid. Ser 

man utifrån absolut fattigdom så har den minskat till följd av realinkomster som har ökat för 

alla. Men på grund av att inkomstökningen har fördelats ojämnt så har den relativa 

fattigdomen ökat. Det talar för att det har blivit en mer ojämlik fördelning i Sverige, 

skillnaden har ökat emellan dem som har det bra ställt och dem med knappa resurser. 

Internationellt sett har Sverige har ändå en mer jämn inkomstfördelning, och vi har en låg 

andel relativt fattiga, 11 procent. Det kan jämföras med ca 17 procent i EU och 25 procent i 

USA, som är relativt fattiga. Att det ser ut så i Sverige beror på statliga bidrag, som 

barnbidrag, bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd. Det är inte bara ekonomiska insatser som 

har en utjämnande effekt, utan även att staten subventionerar skola, barnomsorg och vård 

bidrar till att fördela de ekonomiska resurserna mer jämnt (Social Rapport 2010). Men trots 

detta ökar alltså de ekonomiska klyftorna här. En orsak till det är den förändring vi har gått 

igenom de senaste åren genom invandringen. Under 1950- och 1960-talen hade vi en 

arbetsmarknadsinvandring, men idag kommer många idag som flyktingar. För dem är det 

svårare att komma in i arbetslivet, vilket gör dem beroende av ekonomiskt bistånd.  
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Eftersom det är tänkt som ett yttersta skyddsnät så ska det vara av tillfällig art, vilket inte är 

verkligheten för många då de hamnar i ett långvarigt beroende av bidrag. Det i sin tur leder 

till att ekonomin blir knapp (Social Rapport 2006).  

 

Ojämlikhet 

Vad har då denna ojämlikhet för betydelse för ett samhälle? Är det inte bra nog att den 

absoluta fattigdomen har minskat? Ur ett perspektiv på 100 år så har medellivslängden ökat i 

vårt land, vilket delvis beror på en bättre levnadsstandard. Men den utvecklingen har 

bromsats de senaste årtiondena. Hälsan är ett område som Bing (2003) tar upp som påverkas 

av fattigdomen och den blir bättre när den absoluta levnadsstandarden ökar. Men det 

kommer till en gräns och vid en viss ekonomisk nivå i ett land så förbättras inte hälsan av 

ytterligare högre levnadsstandard. Wilkinson och Pickett (2010) menar på att ska livskvalitén 

höjas för alla så ska man arbeta för att samhället ska bli mer jämlikt. Att få det bättre 

materiellt sett höjer inte livskvalitén nu som den gjorde förr, eftersom vi har den ekonomiska 

standard vi har idag. När det blir större inkomstskillnader så ökar de sociala avstånden 

människor emellan och att ha sociala statussymboler blir viktigare. Det blir en hierarki i 

samhället och både sociala och hälsorelaterade problem är vanligare när det är ojämlikt. 

Konsekvensen blir att vi kommer in i ett ”Vi och dom”-tänk och det blir en social skiljelinje till 

följd av ojämlikheten. Vår empati minskar för dem vi inte kan identifiera oss med, ”materiella 

skillnader skapar social splittring” (s. 66). Den sociala dimensionen diskuteras även i Social 

Rapport 2010, har man inte ekonomisk möjlighet att leva på det sätt som samhället förväntar 

av en, så kan det leda till ett utanförskap. När pengarna inte räcker till aktiviteter, kläder och 

annat som kostar pengar så kan följden bli att man inte kan delta i gemenskapen i samhället 

fullt ut och det påverkar individen genom att uppleva skam och respekten för sig själv 

försvinner. Forskning visar på att skam är vanligt förekommande ihop med fattigdom. 

Fattigdomen ses i dagens Sverige som något personligt problem, det är individen som har 

misslyckats. Detta bär man med sig i mötet med andra, vilket ger en otrygghet i hur andra ser 

på en och i längden påverkar det individens syn på sig själv (Starrin, Kalander-Blomkvist & 

Janson 2003).  
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Det är detta som Scheff (1994) menar med att skammen är dynamisk då den påverkas av 

omgivningens uppfattningar och individens inre, vilket kan befästa ojämlikhet och hierarkier. 

Att ha möjlighet att delta i en gemenskap är viktig för den egna självkänslan, eftersom det är 

grundläggande för den sociala integrationen att se andras behov och att vilja tillfredsställa 

dem. Wilkinson och Pickett (2010) menar på att det finns olika strategier till social 

organisation, deras karaktär är varandras motsatser. Dominanshierarkier är de som bygger på 

statuskonkurrens, människan kan inte lita på någon annan än sig själv. Andra upplevs som 

mer eller mindre hot och det blir viktigt att försvara sig själv. På den motsatta sidan finns det 

andra sättet att hantera social organisation på, vilka kallas för de ”affiliativa strategierna” 

(s.215). De bygger på att man samarbetar och har ett beroende till andra som är ömsesidigt. 

Det som blir viktigt för individen är att bidra till att andra också mår gott. Bara det att pengar 

inte räcker till aktiviteter kan vara illa nog, men måste individen dessutom hävda sin status, 

som konsekvensen blir i ett ojämlikt samhälle, så blir det tydligt att hälsan påverkas negativt. 
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Problemformulering 

Barnfattigdomen är ett samhällsproblem som är aktuellt i Sverige idag och som 

uppmärksammas i media. Genom debatten kan det uppfattas som ett problem som helt 

ligger på politikerna att lösa då de har makt att förändra. Dock kan vi se att problematiken är 

mer komplex än så och ligger på flera olika nivåer. Inom fattigdomen är känslor av skam 

vanligt förekommande, människor blir stigmatiserade och får social identitet som fattig, vilket 

kan leda till ett utanförskap. Hur är verkligheten för barnen som befinner sig i ekonomisk 

fattigdom? Vi har saknat barnens röster i debatten och undrar vad fattigdomen har för 

konsekvenser för dem. Vilken makt och handlingsutrymme har de i sin vardag?  Därför har vi 

valt att rikta våra blickar på de fattiga barnen i Sverige för att se vad barnfattigdomen innebär 

för dem. Området är intressant för oss som socialpedagoger då vi kommer att möta dessa 

barn i olika sammanhang.  

 

Syfte och frågeställningar 

 Vårt syfte är att få en ökad kunskap om de fattiga barnens situation i Sverige, för att kunna ta 

fram empowermentstrategier som kan underlätta för dem, detta utifrån ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt. De frågor vi har utgått ifrån igenom arbetets gång har 

varit: 

 

 Vilken problematik möter de fattiga barnen i hemmet, i skolan och på fritiden? 

 Hur hanterar barnen sin situation? 

 Hur ser barnens behov ut? 

 Kan vi underlätta för barnen och i så fall på viket sätt? 
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Metod 

Vi har valt att göra en litteraturstudie, där vårt syfte och frågeställningar har styrt det vill 

rikta blickarna på i vår uppsats. Enligt Hartman (2003) är målet med en litteraturstudie att 

man vill lyfta upp något specifikt i den lästa litteraturen, det utifrån ett valt sammanhang. 

För att en textanalys ska kunna ge något för en samhällsvetenskaplig studie, där människor i 

samhället studeras, krävs både en intressant och välgenomtänkt fråga, menar Bergström och 

Boréus (red 2005). Till det kommer att på vilket sätt frågan besvaras på, alltså själva 

metoden. Vårt mål har inte varit att endast sammanfatta barns berättelser om att vara 

ekonomiskt utsatta, utan att i förlängningen se om det går att underlätta för dem. Vi har 

tagit intryck av vad Backman (2008) beskriver som en forskningsöversikt, där målsättningen 

bland annat är att den ska skapa praktiska tillämpningar eller utveckla teorier av tidigare 

forskning. Den har en dubbelhet genom att den både ska sammanställa relevant forskning 

samt ta fram ny.  Detta kan vara att t. ex belysa ett område i forskningen med ett nytt 

perspektiv eller att utveckla nya vetenskapliga praktiker. Vi har valt att koppla 

empowerment till barnfattigdomen, för att om möjligt kunna bidra med en teoriutveckling.  

Vi förhåller oss till det som Robertson (Bergström och Boréus red 2005) beskriver som den 

narrativa analysen. Narrativ står för berättelser och historier och enligt författaren hittas det 

lättast i intervjuskrifter och mediarapportering. Genom att fokusera på vad som berättas så 

får man information om något som har hänt, men också en inblick hur individer förstår det 

som händer. Den narrativa analysen kan bestå av de två delarna historien och diskurs. 

Historien svarar på frågan vad och diskursen på frågan hur. Vår uppsats första del består av 

vår teori och en genomgång av fattigdom och barnfattigdom, som ska ligger som en 

kunskapsgrund. I vår andra del går vi in på våra frågeställningar, som vi söker svar på i 

litteratur där barn kommit till tals. Svagheten i vår metod ligger i att vi inte intervjuar 

barnen, detta gör att vi inte får direkta svar på våra frågeställningar och att vi på så sätt 

skulle komma närmare barnens verklighet. Men styrkan blir däremot att vi genom vår 

litteraturstudie kommer åt flera barns röster och där med får en bättre helhetsbild i de olika 

kategorierna.  
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Datainsamling 

För att hitta litteratur och tidigare forskning till vår uppsats valde vi att söka i olika databaser 

som SOFIA, LIBRIS, JULIA och artikelsök. Vi har sökt på följande sökord fattiga barn, knapp 

ekonomi, ekonomiskt utsatta barn, fattigdom och empowerment. Vi har även sökt direkt i 

Rädda barnens och Majblommans databaser efter rapporter inom ämnet. Vi har även tittat i 

referenslistor på tidigare relevant forskning samt använt oss av tidigare kurslitteratur. I dialog 

med handledaren har vi fått tips på artiklar och litteratur. 

 

Urval 

Till vår första del av uppsatsen, där vi ger en bakgrund och lyfter tidigare forskning och teori, 

har vi sökt relevant och representativ litteratur för att öka och att redogöra för kunskap inom 

ämnet (Hartman 2003). Målet har varit att få kunskap om fattigdom och barnfattigdom i ett 

vidare perspektiv och att redogöra vår teori. Till resultatet har vi gjort en selektiv 

begränsning genom att inte ha med litteratur och forskning äldre än tio år, då det är dagens 

problematik vi vill lyfta (Backman 2008). Sociala problem och sociala överenskommelser är 

något som förändras över tid och därför har vi försökt att begränsa oss till så aktuellt material 

som möjligt. I resultatet är det fattiga barn i Sverige som är i fokus och därför är det också 

svensk forskning som vi tittat på. Vi bedömer att trovärdigheten i våra källor är goda då vi har 

använt oss av två avhandlingar och en rapport från socialdepartementet som har 

vetenskaplig grund, samt texter av Rädda Barnen och Majblomman. Dessa är trovärdiga 

organisationer inom området, socialdepartementet använder sig också av dessa källor. 

(Bergström & Boréus 2005) Följande litteratur ligger till grund för resultatet:  

 Barns vardag med knapp ekonomi – en studie om barns erfarenheter och strategier 

(Harju 2008) 

 Nödvändighetens pris. Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer (Hjort 2004) 

  Ekonomiskt utsatta barn (Socialdepartementet Ds 2004:41) 

 ”Dåligt ställt” – Barns röster om ekonomisk utsatthet (Lytsy 2004) 

 För en kvarts miljon barn är det val varje dag. (Majblommans årsrapport 2010) 

 Majblommans syn på barnfattigdom i Sverige. (Majblomman PM nr 2004) 
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Bearbetning och analys 

För att få fram vårt resultat har vi läst de utvalda texterna utifrån våra frågeställningar. I första 

skedet sökte vi svar på frågan: Vilken problematik möter barnen i hemmet, i skolan och på 

fritiden? Vi sammanställde problemen som uppkom för barnen under kategorierna hemmet, 

skolan och fritiden.  Här följer några exempel på vad som kom fram i uppdelningen: 

 

I uppdelningen såg vi gemensamma problem i de olika kategorierna hemmet, skolan och 

fritiden. Det var drag som var centrala i de olika kategorierna och som påverkade varandra.  

Vi valde att sammanföra de gemensamma dragen, vilket ledde oss in till 

problemuppdelningen begränsningar och skam. Det är denna uppdelning vi har i resultatet, 

dock finns hemmet, skolan och fritiden med som viktiga arenor, eftersom det är där de möter 

problematiken på olika sätt. Då vi vill bidra med en teoriutveckling i empowerment kopplat 

till de fattiga barnen i Sverige behöver vi se vilka problem de möter, för att kunna komma 

Hemmet 

 Vill inte visa hur de har 
det – tar inte hem 
kompisar 

 Saknar dator och/eller 
internet 

 Åker inte på semester, 
är mycket hemma och i 
närmiljön 

Skolan 

 Kan inte köpa de rätta 
kläderna  

 Kan inte åka med på 
aktiviteter som skolan 
ordnar 

 Känner skam när de 
inte kan leva upp till de 
förväntningar som finns 
i skolan 

Fritiden 

 Deltar inte i 
avgiftsbelagda 
aktiviteter 

 Färre sociala aktiviteter, 
bio mm 

 Kan inte delta i den 
sociala interaktionen 
som sker kompisar 
emellan via internet 
och mobiltelefon 

 

      

      

      

      

      

         Begränsningar            Skam 
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fram till hur det går att underlätta för dem, där av uppdelningen begränsning och skam. 

Enligt Backman blir det lättare att hitta svar på sina frågor genom att man från början har 

någon slags kategorisering redan innan man börjar läsa in sig på texterna. Detta för att inte 

stirra sig blind på enskilda detaljer utan istället låta en helhetsbild växa fram. För vår del var 

kategorierna hemmet, skolan och fritiden ledande in i vår läsning. Men de mynnade ut i 

kategorierna begränsningar och skam, eftersom det var spår som växte fram när vi gjorde vår 

sammanställning. Detta sammantaget är vad Backman beskriver som kodning eller 

tematisering. När vi konkretiserat problematiken blev nästa steg att se på hur de hanterar 

den. Därför fortsatte vi vårt arbete med att titta på frågeställningen hur barnen hanterar sin 

situation, för att kunna komma fram till hur det går att underlätta för dem. I vår analys 

analyserar vi de fattiga barnens behov utifrån empowerment och vår förkunskap, med det vi 

har sett i vårt resultat. Det mynnar ut i diskussionen, där vi resonerar kring hur vi kan 

underlätta för de fattiga barnen.  

 

Validitet 

Enligt Hartman (2003) så är leder det till god validitet när materialet överensstämmer med 

syfte och problemställningar man har i sin studie. Våra frågeställningar har varit bärande 

igenom vår studie, då vi har ställt frågorna direkt till texterna vi har läst. Målet för vår studie 

har varit att få en ökad förståelse och komma fram till hur det går att underlätta för fattiga 

barn i Sverige. Genom att använda oss av aktuell svensk forskning, där barn i fattiga familjer 

har kommit till tals, har vi kunnat närma oss syftet och frågeställningarna. För att studien ska 

bidra med något så behöver metoden vara valid, kan den undersökning man gör verkligen 

besvara frågan man ställt, är Bergströms och Boréus (red 2005) resonemang. Vi kan se att vår 

studie besvarar frågeställningarna kring problematiken, hur de hanterar sin situation och 

vilka behov de har utifrån empowerment. Dock ser vi att ytterligare studier måste göras för 

att ta fram konkreta strategier för att underlätta för barnen, då vi saknar inblick hur det 

arbetas med frågan i t. ex skolan. 
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Etiska överväganden 

I valet av metod för vår uppsats kom vi fram till att använda oss av redan skrivet material 

kring barnfattigdom. Vi har velat få tag på barns upplevelser kring att leva under knapp 

ekonomi, men av både praktiska och etiska skäl kom vi fort fram till att intervjua barn själva 

inte var aktuellt. Att intervjua barn är problematisk ur ett etiskt perspektiv, i all forskning, är 

de dessutom utsatta så bör det övervägas om det går att ta en annan väg (www.codex.vr.se). 

Till följd av detta valde vi att leta litteratur där barn hade kommit till tals, då det blev minst 

skada för barnen. En etisk diskussion vi själva hamnade i var kring formulering av vårt syfte, 

där vi till en början skrev att vi ville ge stöd till barnen. Att ge stöd upplevde vi blev 

utpekande mot enskilda barn, vilket skulle leda till stigmatiserande. Att välja att underlätta 

för barnen pekar mer på allas ansvar, enligt oss. Dock har vi valt att inte undvika att använda 

oss av begreppet fattiga barn, trots att vi kan se att det kan vara stigmatiserande. Detta är 

medvetet för att lyfta verkligheten för barnen och för att det väcker intresse. Begreppet 

används även i samhällsdebatten. 
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Teori - Empowerment som teori och metod 

Vi har i vår uppsats valt att ha empowerment som vår teori då syftet i uppsatsen är att ta 

fram strategier som kan underlätta för fattiga barn i Sverige.  Som teori handlar 

empowerment om att människor ska kunna ta makt över sitt eget liv. Att se det som en 

metod handlar om hur professionella kan ge kunskap som kan stärka individen. Att rikta 

empowerment i socialt arbete mot barnfattigdomsfältet kan hjälpa oss att se de problem de 

fattiga barnen möter, för att i förlängningen kunna underlätta för dem. Nedan följer en 

beskrivning om empowerment som teori och metod. 

 

Empowerment 

Empowerment kommer ifrån ordet power som på svenska kan översättas med ord som 

kraft, styrka och makt. Det handlar om utsatta individer och grupper som ska bekämpa 

maktlösheten genom att tillförskaffa sig detta. Även kompetens, självstyre, delaktighet, 

socialt stöd, självtillit, stolthet, samarbete är olika exempel på egenskaper och fenomen som 

kan hänföras till Empowerment. Empowerment är idag ett populärt begrepp som används av 

flera olika aktörer i samhället. Ett begrepp som har olika teoretiska inriktningar och 

innebörder beroende på vilka aktörer samt i vilket sammanhang det lyfts fram. Men något 

som är gemensamt för alla infallsvinklar är att det speglar något positivt, att människan i de 

rätta förhållandena är en aktiv och handlande individ som vet sitt eget bästa (Askheim 2007). 

 

Empowerment som motmakt 

I denna teoretiska infallsvinkel är sambandet mellan samhällets struktur och den enskilda 

människans livssituation i centrum (Askheim 2007). Man ser att individers och samhällets 

förhållanden har historiskt skapats av människan och kan därför också ändras. Det gäller att 

hjälpa till och medvetandegöra detta samband för individerna då detta förhållande har 

betydelse i vilken grad av kontroll och maktlöshet som råder för individen. Empowerment 

här handlar om processer som kan stärka utsatta människor och grupper så att de får större 

självförtroende, mer kunskap och en god självbild. 
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En viktig del är att få fram budskapet att man inte är ensam, att problematiken även finns 

hos andra, detta kan då uppmuntra till handling.  Askheim tar upp ett exempel där förtrycket 

mot kvinnor lyftes av kvinnorörelsen och genom att man synliggörande kvinnors problematik 

såg man likheter och mönster som inte handlade om personliga val utan var ett resultat av 

ett samhälleligt förtryck. 

 

En som betytt mycket för empowerment är pedagogen Paulo Freire (2000). Han ville öka 

medvetenheten hos de förtryckta. Om man har kunskap att se de ekonomiska, kulturella, 

intellektuella och känslomässiga orsakerna till förtrycket kan människor handla annorlunda 

för att skapa möjligheter att frigöra sig. Dialogen lyfts fram som en de viktigaste verktygen i 

frigörelsen då den innebär praxis reflektion handling. Freire menar på att dialogen är en 

skapelseakt, där man delar med sig och reflekterar vilket gör att man tillsammans kan 

komma fram till handling. För när människor blir medvetna om hur deras liv är så förvärvar 

de en förmåga att förändra det. 

  

Empowerment i socialt arbete 

I det sociala arbetet har empowerment lyfts fram både som en metod och teori. Teorierna 

handlar om hur människor tillsammans kan övervinna makt och tillfredställelse över sina liv. 

Metoderna har växt fram utifrån hur de professionella kan ge kunskap till utsatta 

människor/grupper så att de stärks och på så sätt kan få makt över sina egna liv. Det handlar 

om att människan ska börja tänka sig själv i termer som att man har förmågan, 

handlingskraft, och känner sig värdefull. Men även utveckla en medvetenhet om samhällets 

strukturer som något föränderligt och dess samband med människans inre och yttre. Man 

kan på så sätt säga att empowerment är en både en process och ett mål (Swärd, Starrin red 

2006). Alla processer som leder till att individer får mer inflytande över sina liv förklarar 

Björling (2005) som empowerment.  Hon menar på att individer har ett visst 

handlingsutrymme och att man i empowermentprocessen kan tydliggöra dessa gränser, men 

även att gränserna kan vidgas. 
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Illustration försöker visa människans eller gruppens handlingsutrymme och hur gränserna 

kan se ut. Nummer ett symboliserar det ultimata utrymmet som människan/gruppen kan 

vara agera inom. Denna gräns är svår att definiera där av den sträckande ringen. Nummer 

två är det objektiva utrymmet, människans yttre. Detta handlingsutrymme kan göra att man 

begränsas av attityder, normer, utbildning, mm. Den innersta ringen är det subjektiva 

handlingsutrymmet där ligger begränsningarna hos en själv, vad man bär med sig för bild av 

vad som är möjligt eller ej. Dessa handlingsutrymmen ser olika ut för olika personer men 

Björling menar på att empowermentprocesserna kan hjälpa till att tydliggöra och expandera 

gränserna så människor kan bli starkare aktörer i sina liv. Genom att expandera och äga sitt 

handlingsutrymme blir människan ett subjekt och får där med fler valmöjligheter i sitt egna 

liv. De professionellas uppgift blir att förmedla möjligheter och goda förutsättningar så 

klienter kan skapa sig denna makt. Empowerment handlar på så sätt mer om att hjälpa 

människor att frigöra sig mer än att socialarbetare ska rädda sina klienter (Adams 2003).  

Att arbeta utifrån ett empowermentbaserat förhållningssätt innebär att man tror på 

människors förmåga och möjligheter. Man uppmuntrar och berömmer klientens styrkor och 

framhäver inte det negativa. Man har ett sammanlänkande språk som betyder att man aktivt 

lyssnar, bekräftar, stödjer, känner med och uppmärksammar. Detta kan då förstärka 

klientens självkänsla och skapa en trygghet. 

1 2 3 

Illustration av handlingsutrymme 

(Björling 2005 s. 181) 
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Att få bli sedda och bekräftade är grundläggande för alla människor. Sympati är en 

förutsättning för att förmedla ett empowermentbaserat arbete. Att känna en känslomässig 

samhörighet är en av grunderna i de mellanmänskliga relationerna. Detta sammanlänkar 

människor och främjar den sociala integrationen. För att visa sympati krävs ett emotionellt 

arbete. Detta kan ske med hjälp av rösten, kroppsspråket och syftar till att påverka klienten 

(Askheim, Starrin 2007). 

 

Skam och stolthet 

I interaktioner med andra människor uppkommer känslor, dessa brukar förklaras som den 

emotionella energin. I det positiva mötet fylls man av den emotionella energin och detta 

utvecklar sig i entusiasm, solidaritet, handlingskraft och självtillit. Här känner man sig 

värdefull och har en tro att man gör rätt. Men ett möte kan också leda till att man tappas på 

den emotionella energin och upplever då känslor av maktlöshet, hopplöshet osv. I detta 

möte avspeglar sig en dålig självkänsla och man har svårigheter att uppnå en samhörighet 

med andra.  Man känner sig misslyckad och osäker. På så sätt innehåller den emotionella 

energin känslor om vad vi tycker är rätt och fel. Randall Collins, citerad i Starrin (2007), 

kopplar ihop den emotionella energin med skam och stolthet.  Där skammen är en 

upplevelse av de osäkra och hotfulla situationerna. Medan stoltheten är ett svar på det 

trygga och säkra mötet. Skam och stolthet är på så sätt de självreflekterande känslorna som 

uppkommer i relation till andra människor (Scheff 1994). Känslan av skam framträder när 

man ser sig själv genom andra på ett negativt sätt eller om man tror sig veta utfallet på dessa 

reaktioner. Dock är skammen tvetydig då det finns både en konstruktiv och en destruktiv 

skam. Den konstruktiva kan leda till att man förbättrar vissa saker för att reparera sociala 

band. Medan den destruktiva skammen gör att man kan känna sig förödmjukad, kränkt osv. 

Den destruktiva skammen är något som hämmar empowerment. Då den leder till sämre 

handlingsförmåga, initiativförmåga och därmed sänkt självtillit. Stoltheten har den motsatta 

effekten den leder istället till ökad initiativförmåga och handlingskraft (Starrin 2007). 
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Social identitet 

Människor som upplever skam på grund av ekonomiska bekymmer isolerar sig ofta hemma, 

då man inte orkar bära upp identiteten man blivit tilldelad (Øvrelid 2007). 

För överallt i samhället där människor möts sker en social identitetsbildning. Vi människor 

iakttar och kategoriserar varandra utifrån det vi har med oss och den informationen vi kan 

läsa av. Trots att vi inte känner varandra så placerar vi varandra i olika fack. Utifrån de fack 

och kategorier vi placerar människor får deras sociala identitet olika positioner och status i 

samhället. Denna sociala identitet påverkar även den personliga identiteten. För när andra 

har definierat dig med en negativ social identitet kan det den också bli verklig för dig och på 

så sätt påverka din egen självuppfattning. Det är detta som kallas avvikaridentitet och 

innebär att man tar till sig den bilden/stämpeln andra har av dig (Madsen 2006). Becker 

(2006) kallar det en självuppfyllande profetia. Enligt Becker så händer det saker i den 

avvikande personen när människor behandlar en som avvikare. Man svarar och tar till sig 

bilden andra har av en och på sätt förstärks själva stämplingen. Inom det sociologiska 

synsättet tar Becker upp avvikandet som något som avviker från en överenskommelse. Att vi 

människor tillsammans har skapat sociala regler om hur man ska agera, bete sig, klä sig o.s.v. 

i olika sammanhang. De människor som sticker ut och inte följer dessa överenskommelser 

kan då ses som avvikare av de övriga. Madsen (2006) tar upp avvikandet som en kollektiv 

process där det är lika viktigt att se till dem som konstruerar avvikelsen som de som avviker. 

För här har maktperspektivet än central roll då stämplingsprocessen förutsätter att vissa 

äger rätten att stämpla och nedvärdera andra. Denna maktutövning är som ett hierarkiskt 

nollsummespel och kan kallas makt över. Vilket innebär mer makt till någon leder till mindre 

makt hos någon annan. Sådan makt leder till utökad makt för dem som redan är mäktiga. 

Makten används för att rangordna människor vilket leder till minskat värde och 

handlingsutrymme hos de marginaliserade individerna/grupperna. Inom empowerment ser 

man istället makten som något expanderbart och dynamiskt. Här pratar man om makt att, 

makten ska här berika människor och alla ska gynnas av det. Exempel på sådan makt kan 

vara handledning här utbyter man kunskap och omfördelar makt utan att någon har blivit av 

med sin makt (Tengqvist 2007).  
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Julian Rappaport citerad i (Starrin, Swärd 2006) lyfter att detta även kan gälla sociala 

problem. Då det inte finns en sann lösning utan han menar på att det alltid finns fler utvägar 

på ett problem. Och att lösningen inte alltid finns hos de professionella utan kanske finns där 

man minst anar det.  

 

Sammanfattning 

I ett empowermentbaserat arbete blir det den professionellas uppgift att konkretisera 

möjliga vägar för att kunna ge stöd och underlätta för individen i sin resa mot ett 

självständigare liv. Den professionellas roll blir att lyssna in sina klienter, uppmuntra till 

deltagande, hjälpa till att undanröja hinder/barriärer, förmedla rättigheter, vara en 

företrädare mm. När människor blir bemötta av ett gott förhållningssätt i empowerment får 

de stärkt självkänsla, bättre initiativförmåga och större ansvarsförmåga. Vilket leder till att 

möjligheterna till delaktighet i samhället ökar (Swärd, Starrin).  

 

Professionerna inom socialt arbete ska främja social förändring, problemlösning och 

empowerment och frigörelse hos individer och grupper för att förbättra deras välfärd… I 

solidaritet med dem som befinner sig i en svår livssituation skall professionerna eftersträva 

att lindra fattigdom och att frigöra sårbara och förtryckta personer för att främja inkludering 

(IASSW/IFSW 2004 s. 2).  
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Kunskap om barn och barnfattigdom 

Nedan följer en genomgång av kunskapsläge och tidigare forskning kring barn och 

barnfattigdom. Detta för att få en allmän kunskapsbild, vilket ska leda till en ökad förståelse 

in i resultatdelen. 

 

Synen på barn inom barnforskningen 

Barnforskningen har förändrat sig över tid. Så sent som 1970-tal började barnen få sin plats 

inom den samhällsinriktade forskningen. Innan så räknades barnen som en del av familjen 

och man nöjde sig med vad föräldrarna sa om barnen. Man missade helt att barnen hade en 

aktiv del i socialisationen och istället skulle de bli lärda av de vuxna. Det synsättet resulterar i 

att man missar barnets situation här och nu och uppväxten blir bara en övergående resa på 

väg till vuxenlivet (Bing 2003). Sommer (2005) beskriver denna utveckling som ett 

paradigmskifte, vilket pekar på att grunduppfattningarna inom vetenskaplig forskning har 

förändrats på ett markant sätt. Med andra ord har barnen kommit fram i forskningen som 

egna individer, inte bara som en del av familjen. Denna förändring i synen på barn har också 

skett inom FN, vilket kommer fram i deras konvention för barnets rättigheter.  Barnen ses 

idag som aktörer och har rätt att delta i det som bestäms om deras liv. De har gått från 

objekt, utlämnade åt vuxenvärlden, till att idag både ses som objekt och subjekt (Näsman 

2005). Inom samhällsvetenskaplig forskning har barns vardagsliv fått ett allt större fokus. 

Med bland annat varande som begrepp har barndomssociologin lyft att barn är både 

delaktiga och deltagande i livet i samhället. Här ingår en syn på att barnen är aktörer och 

vara med och påverka, inte bara sin egen verklighet utan även deras omgivning. Kompisar 

spelar en viktig roll och öppnar upp till en förändring (Harju 2008). Men forskningen är också 

enig om att när barn växer upp under ekonomisk utsatthet så innebär det en begränsning i 

deras levnadsvillkor.  Risken är stor att deras hälsa, utbildning och hemmamiljö påverkas 

negativt. Även om barnen lyfts upp som aktörer så förblir ändå deras handlingsutrymme 

begränsat i förhållande till familjens ekonomi.  
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Men det är ändå det handlingsutrymmet vi vill försöka få tag på för att öppna upp 

möjligheter för barnen, mitt i deras vardag i nutid, men också för framtid. 

 

Barnperspektiv 

Nu har vi sett att barnen har fått ett större fokus i forskningen, men det kan visa sig på olika 

sätt. För att göra det tydligare vad vi menar när vi säger att vi i första hand vill se till barnen i 

vår studie så tar vi hjälp av Gunilla Halldéns (2003) uppdelning mellan barnperspektiv och 

barns perspektiv. För att börja med barns perspektiv så handlar det om att barnen själva 

aktivt deltar i en studie, med sina egna ord. Det ska ge en direktinformation hur barnen 

själva ser på det aktuella ämnet. Vi har inte intervjuat några barn i vår studie, så med andra 

ord är det inte barns perspektiv som vi får. Däremot har vi läst litteratur där barn har kommit 

till tals, men när vi använder oss av det materialet blir följden att det blir ett barnperspektiv i 

vår studie. Barnperspektiv, enligt Halldén, är mer att man pratar om barn, med deras bästa 

för ögonen. Här behöver inte barnens egna ord vara i fokus men det handlar ändå om att 

tillvarata barns intresse och villkor. Det är en fördel att barns perspektiv studeras med men 

då ska medvetenheten finnas att det sker en tolkning av det man läser. Näsman (2005) 

menar på att utgår man från barn som en social kategori i sin tolkning av situationer i 

samhället, så leder det till ett barnperspektiv. Det går att ha ett barnperspektiv utan att få 

direktinformation från barnen själva, då utifrån empirisk kunskap om barn, men även en 

teoretiskt grundad förståelse. Det som blir viktigt att se på är hur barn har det här och nu. 

Barndomen blir inte bara en väntan på vuxenlivet utan den blir nuet blir viktigt och sätts 

värde på (Bing 2003). Enligt socialtjänstlagen 1 kap 2 § så ska hänsyn tas till barns bästa. 

Gunvor Andersson (2010) har dock sett att barnperspektivet allt för ofta missas när 

ekonomiskt bistånd handläggs. Barnen kommer i skymundan och ses i många fall bara som 

en del av familjen. Socialtjänsten missar att se dem som egna individer i familjen och kan då 

missa att se de rättigheter barnen faktiskt har. Till rättigheterna hör inte bara en rimlig 

levnadsstandard och skolgång, utan också insatser som befrämjar hälsan och social 

delaktighet. Ett mål för socialtjänsten bör vara att jobba för att barnen inkluderas i det 

sammanhang de lever i. 
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Vi kommer inte ifrån att det är ett dilemma att ha barnen i fokus i vår studie eftersom deras 

livssituation är så starkt kopplad till familjen, vilket visar sig också i socialtjänstens arbete. 

Men ändå vill vi göra ett försök att rikta blickarna på barnen och genom det hitta sätt att 

underlätta för dem i, mitt i deras verklighet. För oss handlar det inte i första hand att 

förändra den ekonomiska verkligheten, utan med barnen för ögonen handlar det mer om 

hur de hanterar sin situation om och det går att underlätta för dem.  

 

Fattiga barn, ekonomiskt utsatta barn eller vad? 

Det är inte helt självklart att använda begreppet fattig. Ekonomiskt utsatta barn tar upp att 

det är ett värdeladdat ord, som kan ha olika betydelse vem som använder det. För att vara 

tydliga kring att det handlar om brister i ekonomin för barn så har de valt att använda sig av 

”ekonomiskt utsatt” istället för fattig. Harju för en diskussion kring vad hon skulle utsätta 

barnen för om hon använde sig av fattig. Barnen i hennes avhandling associerade det till 

något som var dåligt. Den bild de fick av ordet var bland annat fattigdomen som finns i u-

länder. Hon vill inte skada deras identitet genom att kategorisera dem som fattiga, utan 

väljer istället ”barn i familjer med knapp ekonomi” Rädda barnen har inte någon konkret 

sådan diskussion men använder olika begrepp som synonymer till barnfattigdom, till 

exempel ekonomisk utsatthet och knappa ekonomiska omständigheter. Intressant kan ändå 

vara att de har gett ut först en årsrapport som heter Barns ekonomiska utsatthet. Av den har 

de gjort en sammanfattning, den heter Barnfattigdomen i Sverige. När frågan har lyfts i 

media och det har hänvisats till Rädda Barnen har de alltid sagt det sistnämnda. Vilket vi kan 

se sannolikt är ett medvetet val, då det skapar mer debatt. Men risken blir, som Hjort 

nämner, ett stigmatiserande av dem som lever under en knapp ekonomi att kallas fattig. Det 

och att han inte vill låsa sig till en bestämd fattigdomsdefinition gör att han har valt ”knapp 

ekonomi” som definition i stället. Vi har valt att använda oss av de olika begreppen i vår 

uppsats, men de pekar alla på fattiga barn i Sverige. 
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Fattiga barn i Sverige 

Men vad menas då med fattiga barn i Sverige? Att få en klar bild på vad fattigdom är var inte 

helt enkelt och att lägga till barn framför gör det mer komplicerat. Hur många barn har egen 

inkomst? Hur går det att komma fram till att barn är fattiga?  Eftersom Rädda Barnen ser till 

att skapa debatt i ämnet med jämna mellanrum, vill vi börja med deras definition. De mått 

de använder sig av är låg inkomststandard och försörjningsstöd. Valet att välja har mynnat ut 

från en önskan att hitta data som både håller i längden och går är trovärdiga, dessutom är de 

kopplade till barn och deras familjers ekonomiska villkor, på kommunal nivå (Salonen 2011). 

Redan här märker vi att barns ekonomi hänger ihop med i vilket sammanhang de växer upp i, 

hur deras föräldrars ekonomi ser ut. Det gör att vi lätt kan komma att blanda ihop 

begreppen under resans gång, men för att styrka vårt fokus så är det att se hur barnen 

hanterar sin situation och att försöka hitta strategier som kan ge dem stöd. Social Rapport 

(2006) lyfter även de att barnfattigdom hänger ihop med föräldrarna, då utifrån att de inte 

har något arbete alls. Tydligt är att det finns olika metoder för att komma fram till vilka som 

ska ses som ekonomiskt utsatta. Enligt ”Ekonomiskt utsatta barn” var det 2002 ungefär 7,6 

procent av samtliga barn som levde i familjer som fick ekonomiskt bistånd och cirka 12 

procent levde i fattiga familjer, då med en disponibel inkomst som var under 60 procent av 

medianinkomsten för befolkningen. Finansdepartementet har på ett annat sätt att beräkna 

kommit fram till att 8 procent av barnen levde i fattiga familjer. Rädda barnen (2003) menar 

att det handlade om 14 procent år 2001. Trots olika metoder så finns ändå problematiken 

kvar, fattiga barn i Sverige finns och den verkligheten påverkar deras liv på olika sätt.  

 

Oberoende av vilken metod som används och vilka siffror som kommer fram så stämmer 

bilden överens om vilka som kan ses som fattiga i Sverige idag. Först kan klargöras att den 

absoluta fattigdomen har minskat över tid och den relativa har ökat. Alltså, skillnaderna har 

blivit större och de fattigaste har halkat efter mer. Det är det barn till ensamstående 

föräldrar, barn i hushåll med många barn och barn till föräldrar som endast har 

grundskoleutbildning som har stora risker att leva i fattiga familjer.  
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Om ett barn lever i en familj med utländsk bakgrund är det fem gånger så hög risk att leva i 

ett hushåll med ekonomisk utsatthet, än om de lever i en svensk familj. Det kan ha sin 

förklaring i att invandrare som kom under 1990-talet har haft det svårt att få arbete och 

egen försörjning, vilket i sin tur leder till att barnfattigdomen är högre i den gruppen också 

(Social Rapport 2006, 2010, Salonen 2011, Galloway m. fl 2010). Den etniska aspekten är 

svår att gå runt och det finns sina skäl att det ser ut som det gör, och det är något som gäller 

för hela Skandinavien, inte bara Sverige, visar Galloway m. fl (2010) på. Problemet är att det 

är inte bara det att själva barnfattigdomen är större bland invandrare, den pågår dessutom 

över betydligt längre tid i den gruppen. Orsaken till det är just svårigheten att ta sig in på 

arbetsmarknaden för föräldrarna. Att det tar lång tid kan leda till negativa konsekvenser för 

barnen. Om de under stor del av uppväxten lever under knappa förhållanden kan det 

påverka hur de går vidare i livet, genom vad de väljer för utbildning, om de över huvud taget 

väljer att utbilda sig. Det kan också påverka hur de själva integrerar sig i samhället. Mönstret 

känns igen då det inte ovanligt för barn som växer upp i fattiga familjer att själva hamna i 

samma situation som vuxna (Social Rapport 2006). Mönster som behöver brytas på något 

sätt, men frågan är på vilket sätt? 

 

Förväntningar och krav 

Kan barnen vara fattiga utan att föräldrarna per definition är fattiga? Säg de barn som inte 

någon gång tycker att de inte får det de vill ha och i förlängningen drar det till att föräldrarna 

har det dåligt ställt. Men är det att vara fattig? Nej, det handlar mer om vilken prioritering 

familjen har. Inom familjen kan det finnas en intressekonflikt kring vad man ska lägga sina 

pengar på, på vad som ska konsumeras. Det gäller inte bara föräldrarna emellan, utan alla i 

hushållet har sina förväntningar och krav. Barn i ekonomiskt utsatta familjer har samma 

önskemål som andra barn i deras omgivning har. I en del fall får de vad de vill ha och ibland 

får de stå över sin önskan. I de fall de får det önskade så ansträngs ekonomin extra mycket. 

Det är främst när det gäller kläder som barnen inte vill avvika för mycket. Familjen har att 

förhålla sig till både interna och externa krav när det rör konsumtionen.  
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De interna handlar om vad de olika familjemedlemmarna frågar efter och de externa sådant 

som samhället i stort sätter upp som krav. Det är inte alltid så lätt att skilja dem åt eftersom 

barn kan fråga efter något som till en början är ett externt krav, t ex en mobil som alla andra 

i skolan har (Hjort 2004). Att vara utestängd ifrån det som hör till de allmänna 

förväntningarna i samhället, konsumtion och sociala aktiviteter kallas deprivation. När man 

inte klarar av att leva upp till den allmänna livsstilen så är man depriverad. Resonemanget 

känns igen från den relativa fattigdomen, som också är kopplat till det omgivande samhället. 

Men att uppleva deprivation inom ett område innebär inte att en person är fattig. Det är inte 

många som kan säga att de kan leva upp till allt som hör till den allmänna livsstilen.  Kan inte 

ett barn köpa senaste modellen mobiltelefon, om det är den allmänna livsstilen, så handlar 

det inte om fattigdom per automatik.  Det är bara att konstatera att alla inte har råd med allt 

de önskar sig och det leder inte till att man är fattig för det. Men är det så att det är fler 

områden som man blir utestängd ifrån, alltså en deprivation på fler fronter, så kan personen 

definieras som fattig (Halleröd 1991). 

 

Konsekvenser av barnfattigdom 

Vad är det då som händer med barnen när inte ekonomin räcker till? Konsumtionen 

påverkas helt klart av en begränsad ekonomi, vilket gör att handlingsfriheten blir mindre. 

Det sociala livet blir påverkat genom att det kan vara svårt att delta i fritidsaktiviteter som 

kostar pengar. En konsekvens av det kan vara att synen på sig själv blir skadat, självkänslan 

blir dålig och det kan bli svårt att ta sig för saker. Barnens hem är i en bostad som får väljas 

utifrån vad ekonomin tillåter, det innebär i många fall att de hamnar i otrygga områden. 

Dessutom tar både psykisk och fysisk hälsa stryk. Det är inte ovanligt med huvudvärk och ont 

i magen och det är vanligare att dessa barn känner sig ledsna, spända och irriterade. 

Prestationen i skolan drabbas och det är inte ovanligt med låga betyg hos dessa elever.  Om 

man slår ihop de här delarna går det att se att det finns en social dimension i fattigdomen, 

man har inte ekonomisk möjlighet att leva på det förväntade sättet i samhället. Pengarna 

räcker inte till aktiviteter, kläder och annat som kostar. Man kan inte delta i gemenskapen i 

samhället fullt ut. 
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Det påverkar individen genom att uppleva skam och respekten för sig själv försvinner (Social 

Rapport 2006, 2010). Det här stämmer väl överens med Wilkinsons och Picketts (2010) 

beskrivning av vad ojämlikheten gör i ett samhälle. Till ytan kan det verka som, främst de 

unga, är mer självsäkra idag. Men istället har osäkerheten växt kring hur man blir sedd utav 

andra och hur andra tänker om dem. Det har lett till att man byggt upp det egna jaget, som 

ett slags försvar, vilket kan tolkas som ett gott självförtroende, men är en vacklande 

egenkärlek. Stress under uppväxten kan skapa en osäkerhet, den kan förvärras av 

osäkerheten till följd av låg social status. Kompisar har en skyddande effekt, där man känner 

sig uppskattad. Utan dem växer ett dåligt självförtroende och oron ökar för hur andra 

betraktar dem. Det är lätt att den sociala statusen bestämmer vårt värde. Som följd av att vi 

idag lever i ett massamhälle, med anonymitet som följd, så har frågan kring ens identitet 

blivit mer ifrågasatt. Vi vill göra intryck på vår omgivning, vilket skapar en osäkerhet. Upplevs 

vi attraktiva eller tråkiga? Som kärna i samspelet med andra ligger vilka sociala omdömen 

och värderingar vi blir bedömda med. Det här mynnar ut i konsumismen. Social status blir 

viktigare till följd av ojämlikhet. Vi jämför oss med varandra istället för att se oss som likar. 

Den sociala positionen blir en stor del av identiteten. 

 

Barns aktörskap och handlingsutrymme 

Forskningen kring barn har gått från ett synsätt där de setts som objekt som blivit format av 

det sammanhang de lever i tills att idag ses som kompetenta individer. Egna individer som 

har förmågan att reflektera och påverka sin situation. Med detta menas att de har ett eget 

aktörskap. De är aktiva inom det sammanhang de lever i. Dock är barn enligt lag beroende av 

vuxna och innehar begränsningar som vuxna inte har. Trots detta har barnet ett eget 

handlingsutrymme där de kan agera och göra egna val för att vara med och forma sin 

vardag. De är med och påverkar under de förutsättningarna de lever inom. Därför blir 

föräldrarnas knappa ekonomi en verklighet som barnen får lära sig hantera och förhålla sig 

till. Enligt Harju (2008) så utvecklar barnen en ekonomisk kompetens. I relation till den 

knappa ekonomin lär barnen sig att ta olika perspektiv, tolka, reflektera och därefter ta 

ställning till olika handlingsalternativ.   
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Dessa handlingar blir barnens strategier och är ett exempel på barns aktörskap och 

kompetens. I Harjus studie framkom två utmärkande strategier de proaktiva som handlar om 

att barnen försöker påverka sin situation aktivt genom att t ex spara pengar, låna, låta sig bli 

bjuden osv. De reaktiva strategierna innebär att man försöker anpassa sig inom det 

befintliga handlingsutrymmet och innebär att man t ex undviker att fråga om pengar, inte 

väljer att delta, inte anser sig behöva mm. Men båda innefattar att barnen handlar utifrån 

den kunskap och det sammanhang de befinner sig i. 

 

Hinder till utveckling 

Forskningen visar på att barn som växer upp ekonomisk utsatthet själva har stor risk att 

hamna i samma situation som vuxna (Social rapport 2006). Ett önskescenario vore att det 

gick att bryta den trenden genom att hjälpa barnen att hantera sin situation under 

uppväxten. En stor risk vi tar när vi har ambitionen att se på barnen är att det slutar med att 

de får ett allt för stort ansvar. Hjort (2004) visar på forskning som säger att dessa barn har en 

ekonomisk medvetenhet och att de försöker hjälpa till att göra situationen bättre. Det visar 

på att de redan i nuläget tar ett stort ansvar och det skulle inte underlätta för dem om det 

trycket ökade ännu mer. Dessutom får det inte, som Andersson (2010) skriver, leda till att 

barn ställs mot sina föräldrar. Hennes resonemang handlar mer konkret om insatser rent 

ekonomiskt, men vi kan se att det kan gälla andra situationer också. Vi har att balansera 

mellan barnet som både egen person som samtidigt är beroende av sin familj. Ett inte helt 

oviktigt resonemang att ta upp i sammanhanget handlar om det sociala arvet, där idén finns 

att sociala problem mer eller mindre överförs mellan generationer. Bär vi den tanken är 

risken överhängande att vi missar att se barnens egna möjligheter. Fokuseras det för mycket 

på föräldrarna i de sammanhang man kommer i kontakt med familjen, t ex i skolan, kan 

barnens egna samspel med omvärlden missas. Finns inte högre förväntningar på barnen än 

att de ska hamna i samma situation som sina föräldrar kan det bli så att man begränsar deras 

utvecklingsmöjligheter. Ser vi det som att de inte kan förändra sina livsmöjligheter, genom 

egna initiativ, så blir de dömda att upprepa deras föräldrars livsmönster. Alltihop leder till ett 

stigmatiserande. 
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Madsen föreslår istället begreppet ”det sociala uppåtstigandet” som mer visar på en 

förändringsmöjlighet (Madsen 2006). Det är den här kärnan vi vill åt i vår tanke att ha barnen 

i fokus, att öppna upp för möjligheter till förändring hos barnen, utan att ta dem ur det 

sammanhang de lever i. Att med empowerment som grund få barnen att tänka på sig själva 

som att de har förmåga och handlingskraft, men framförallt att de får känna sig värdefulla 

(Swärd, Starrin red 2006). 
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Resultat  

I vårt resultat har vi, utifrån våra frågeställningar, sökt efter vilken problematik de fattiga 

barnen i Sverige möter och hur de hanterar det. Detta för att se var behoven av 

empowermentstrategier finns. Vi tittade på de arenorna som barn vanligtvis vistas i, 

hemmet, skolan och fritiden. Problematiken mynnade ut i begränsningar och skam, som 

återkom i alla tre arenorna och som påverkade varandra. Som följd av det blev de rubriker i 

vår första del av resultatet.  

 

Begränsningar 

Begränsningar tillhör vardagen för ett fattigt barn i Sverige. För fattiga barn är möjligheterna 

till deltagande mindre och begränsningarna större, visar vårt resultat på. Enligt 

socialdepartementets rapport Ekonomiskt utsatta barn (Ds 2004:41) är det mindre vanligt för 

ekonomiskt utsatta barn att på fritiden delta i organiserade aktiviteter, som är avgiftsbelagda, 

detta för att familjens ekonomi inte räcker till. Att delta i aktiviteter leder till att man delar 

samma erfarenheter som andra och att de sociala relationerna hålls vid liv. Enligt Harju 

(2008) så upplever barn som går på aktiviteter att de är meningsfulla för deras vardag, både 

vad det gäller innehåll och skapandet av relationer. Är en aktivitet kostnadskrävande så 

stängs en del barn utanför den sociala arenan. Men risk finns också att barn missar en 

möjlighet till lärande. Som exempel så sa en flicka i 7-10-årsåldern: 

”…kanske lära mig simma lite bättre. Det behöver jag lära mig” (Harju 2008 s. 78). 

 

Barns sociala aktiviteter på fritiden påverkas av ekonomin, de kan inte lika lätt följa med på 

bio, åka och shoppa, bowla och så vidare. Det visar sig i att de håller sig hemma i stor 

utsträckning, och i den närmaste omgivningen.  De sociala relationerna påverkas inte bara av 

att de inte kan delta i olika aktiviteter, de vill inte gärna ta med sig vänner hem heller då de 

inte vill visa hur deras situation ser ut. När åldern ökar stiger också de ekonomiska 

inträdesbiljetterna till det sociala sammanhanget, med andra ord blir det dyrare att delta ju 

äldre man blir (Harju 2008, Ds 2004:41). 
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”Alltså, allting handlar om att man ska betala för att få någonting. För att känna någonting 

måste man betala och jag har inte det. Alltså jag fyller 18 år och jag kan inte ens gå ut med 

mina kompisar” (Harju 2008 s. 83). I de sociala aktiviteterna upptäcker och upplever man nya 

saker tillsammans med andra, vilket är viktigt för relationsbyggandet. 

 

Forskningen visar också på att det är mer ovanligt för barn med ekonomisk utsatthet att åka 

på semester. Deras sommaraktiviteter skiljer sig inte mycket från deras vardag resten av året, 

de befinner sig mest hemma eller i närområdet. Det är inte bara resandet i sig som blir en 

begränsning, utan det är också berättandet av upplevelsen som man fråntas. Önskan finns att 

resa, som de upplever att kamraterna i skolan får göra, men också att få vara delaktig i den 

gemenskap som skapas i utbytet av semesterminnen. En kille i 11-14-årsåldern beskriver det 

så här: 

”Alltså, de flesta brukar åka till varma länder och sånt, så det är ganska viktigt för folk pratar 

om det. Om några bara stannar hemma så undrar de varför. Ni kunde väl åtminstone åka 

någonstans i Sverige. Det är lite så” (Harju 2008 s. 84). 

 

Att inte ha pengar till aktiviteter visar sig också i skolans värld. Problemet är inte bara de rena 

utgifterna utan också att skolan tar för givet att alla barn innehar vad man kan tro är 

självklara ägodelar, som t ex en cykel.  

”Våra utflykter kostar inget, det är bara en matsäck och så cyklar vi dit vi ska. Det är viktigt 

med utflykter eftersom det stärker gemenskapen mellan barnen.” 

 Detta är vad en rektor säger och tror att de har hittat en bra lösning för alla. Men enligt 

Majblomman är just cykel en sak som ofta söks bidrag för (Majblomman 2004, Ds 2004:41). I 

Majblommans årsrapport 2010 har barn fått frågan om det har funnits aktiviteter i skolan 

som de inte kunnat följa med på grund av de behövt betala för dem. Ett par av svaren löd: 

”Ja, en resa till Romme som skulle inkludera mat och skidor kostade runt 400-500 kronor. 

Jag kanske skulle ha åkt om jag verkligen hade velat, men det var ett stort minus så 

därför åkte jag inte” (s. 14). 
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”Jag tycker att det är väldit jobbigt att man måste köpa fika och andra saker. Jag tycker 

att skolan ska bjuda istället” (s. 14). 

Citaten visar på att barnen har olika lösningar på de problem de hamnar i till följd av den 

bristande ekonomin. Majblomman menar på att smärtgränsen för vad en ekonomisk utsatt 

familj kan betala rör sig om 20 kronor. För övrigt ska skolan, enligt skollagen (4 kap. § 4), vara 

avgiftsfri. 

 

Har man begränsad ekonomi blir det svårare att nå upp till det konsumtionsmönster som 

majoriteten i samhället har. Vilket leder till att barnen inte har möjlighet att handla sådant 

som antingen kan vara nödvändigt eller sådant som man tror att omgivningen förväntar sig 

att man ska ha. I litteraturen visar det sig att datorn idag har blivit en nödvändighet för barn, 

mycket skolarbete ska göras med detta hjälpmedel. Barn som inte har tillgång till en dator på 

hemmaplan måste söka sig till bibliotek, datastuga (avgiftsbelagd), fritidsgården med mera, 

för att kunna göra sina läxor. Kunskapsinhämtning är en funktion datorn har, men datorn och 

internet fyller även en social roll för barnen idag. Efter skoltid sker mycket av deras 

interaktion och kommunikationen via nätet. Citat från Harju (2008) 

”…Om jag ska träffa nån så kollar jag först om de är inne [på nätet] om inte hon eller han är 

inne så ringer jag och säger logga in på msn så vi kan snacka där” Tjej 11-14 år (s. 73). 

”Det är det som är livet [msn] tycker jag. Det är tack vare det som man finns.…” Tjej 11-14 år 

(s. 74). 

”…Alltså det är mycket som man inte skulle veta om man inte haft internet” Tjej 15-19 år ( s. 

74). 

Även mobiltelefonen fyller denna funktion idag, då man genom den upprätthåller sina 

relationer. De missar de socialt integrerande mötesplatserna om de inte har tillgång till dator 

och mobiltelefon. I de fall de har tillgång till dator hemma eller mobiltelefon är de ofta av 

äldre modell som inte möter upp dagens behov och förväntningar. En nödvändighet som kan 

vara avgörande för barnets lärande och utveckling är att kunna införskaffa glasögon. Även om 

behovet finns kan det dröja för ett barn att få glasögon då det inte finns utrymme i hemmets 

ekonomi att köpa några. 
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”Jag skulle ha fått glasögon om jag hade behövt, men just nu tror jag inte att jag skulle 

behöva, men jag har problem med min syn ibland för jag får huvudvärk Väldigt ofta... :(” 

(Majblomman  2010 s. 19). 

 

Skam 

Enligt Harju (2008) upplever fattiga barn ofta skam på grund av att de inte kan nå upp till de 

förväntningarna samhället har på dem. Skolan har märkt ut sig som en central plats där 

jämförelsen blir ett faktum. Skolan är på så sätt inte bara en är arena för lärande utan det är 

även en plats där de sociala relationerna skapas och där det förhandlas det om hierarkier, 

status, tillhörigheter med mera. Följande citat visar på detta... 

”...När de visar sina märkeskläder, kolla vad jag köpte på JC för 700. Kille14år (Lytsy 2004 s. 

11). 

”...men vissa kollar bara på kläderna, oh så fula kläder du har idag. Du har typ inga 

märkeskläder, du köper typ dina på loppis och så de andra typ köper äkta skor, typ Nikeskor 

så säger de ja det är falskt” Tjej 11-14år (Harju 2008 s. 69). 

”...hade mamma köpt ett linne åt mig. På Ullared. Och så kommer en tjej i skolan och fråga 

var jag köpt det och jag säger Ullared och hon säger, Ja, det kan man ju förstå. Då kände jag 

mig verkligen som en loser...” Tjej 18år (Lytsy 2004 s. 67). 

I mötet med andra barn uppkommer ofta känslor av skam och stolthet som är kopplat med 

den sociala identiteten. Den knappa ekonomin leder till att fattiga barn inte har råd med de 

sociala och symboliska funktionerna i samma utsträckning som andra barn. I skolans värld 

finns det ofta så kallade klädkoder om vad som är inne, äkta eller oäkta osv. När man inte 

innehar detta kan det hända att man känner en osäkerhet inför de andra barnen. Enligt Harju 

kan man då se sina klasskamrater som potentiella hot för att man har en rädsla att bli retad 

för fel kläder, skor, väska, osv. En 14 årig pojke vittnar om detta då några barn har påpekat att 

hans nya skor var fula och frågat om de var köpta på UFF sen hade någon annan kallat honom 

fattiglapp.  

”Det är det värsta man kan bli retad för…” (Lytsy 2004 s.10).  
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De flesta barnen innehar en önskan om att ha de rätta kläderna, då det innebär en form av 

strävan efter normalitet (Harju). Thorbjörn Hjort (2004) menar på att den sociala nödvändiga 

konsumtionen har stor betydelse idag och ekonomiskt utsatta varje dag får förhålla sig till 

den. Då den handlar om jämförelse och rädslan av att bli avvikare. Problemet för de fattiga 

barnen blir att de inte själva kan välja sin presentation, vilket då kan leda till skam (Harju).  

 

Skammen är ett centralt problem i barnens vardag då rädslan av den påverkar många 

situationer, som till exempel att välja att inte ta hem vänner för att dölja hur de har det. En 

14-årig pojke berättar att han medvetet väljer att leka med likasinnade för  

”Det är enklast så. Det gör minst ont” (Lytsy 2004 s12).  

En annan tjej väljer att inte ge ut sitt hemtelefonnummer till sina kompisar för att hon har en 

telefon där utgående samtal är spärrade.  

”Man kan inte ringa sina kompisar. Man kan inte ge ut telefonnummer. För till exempel om 

jag gör det till en kompis som inte vet var jag bor så ringer hon mig och så säger hon ”kan du 

inte ringa upp mig” så kan inte bara jag säga jag kan inte ringa upp dig. Och så kanske hon 

frågar ” Varför” Och då kan jag inte heller säga varför hon inte kan göra det” (Harju 2008 s. 

74).  

Här är exempel på att barn hela tiden får förhålla sig till skammen, vilket också leder till att 

de gör val som påverkar de deras relationer. Barns kompisrelationer har visat sig vara av stor 

betydelse men när barnen inte kan nå upp till normens standard eller äger de rätta sakerna 

kan det uppkomma rädslor av att inte duga eller får vara med i gemenskapen. Något som kan 

påverka deras självkänsla och kan leda till att det blir svårt att knyta eller upprätthålla sociala 

relationer (Harju 2008). 

 

Att hantera vardagens problem 

Barn som lever i ekonomisk utsatthet lär sig hantera situationer och blir väl medvetna om 

pengar. Denna ekonomiska kompetens är ett resultat av att dessa barn hela tiden måste 

förhålla sig till den knappa ekonomin. I hemmet förhandlas det och prioriteras om hur 

vardagen ska se ut.  
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Dessa barn utvecklar då en medvetenhet om pengar och dess värde, men även en 

ömsesidighet för de andra i familjen. De får en förståelse för den ekonomiska situationen och 

dess prioriteringar. När barn möter problem i relation till den knappa ekonomin använder de 

sig av olika strategier, detta är en del av deras aktörskap. De tar in information, reflekterar 

och handlar utifrån det. När barnen upplever att de har handlingsutrymme att förändra och 

påverka situationer använder de sig av så kallade proaktiva strategier. Detta innebär att man 

aktivt gör något åt problemet. Det kan vara att man sparar pengar till något, lånar pengar av 

en kompis, låter sig bli bjuden, handlar där det är billigt, prioriterar, använder sitt nätverk 

mm. Här spelar givetvis åldern in då handlingsutrymmet ökar med åldern. De äldre barnen 

har en annan möjlighet att både finansiera saker genom eget arbete. Men de umgås också i 

större sammanhang och kan få ett större stöd från vänner. När barn inte upplever sig kunna 

påverka situationen försöker de istället anpassa sig och leva under de förutsättningar som 

råder. Detta brukar kallas reaktiva strategier och de brukar vara svåra att upptäcka då barnen 

här kan sänka sina behov för att lättare anpassa sig. Det handlar om att dölja, inte fråga, 

vänta, inte tycka något är viktigt, ta ställning emot osv. (Harju 2008).   

”Jag sparade själv lite sen fick jag lite av min storebror” (Harju 2008 s. 89). Tjej 11-14år som 

sparade till en mp3. 

”Jag jobbade varje helg och vardag, två dagar och tänkte på mobilen. Jag köpte den 

begagnad och så satt jag med den hela tiden” (Harju 2008 s. 89). Kille 11-14år som ville ha 

en mobiltelefon. 

”Ja en resa till Romme som skulle inkludera mat och skidor kostade runt 400-500 kronor. Jag 

kanske skulle ha åkt om jag verkligen hade velat, men det var ett så stort minus så därför 

åkte jag inte” (Majblomman 2010  s. 14).  Ett barn som valde bort klassutflykten då det blev 

en för stor utgift. 

”Jag har hellre mat på bordet än lägger hundra kronor i en kassa” (Lytsy 2004 s. 11). Barn 

som prioriterar mat på bordet framför klassresan. 

”...men matsäck, jag brukar vara den enda som tar skolans. Andra tycker jag är konstig”  

(Majblomman 2010 s. 14). Ett barn som låter sig bli bjuden av skolans matsäck trots 

klasskamraternas reaktioner. 
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”Ja, men det får jag göra när mamma har råd till det. Man får ju först tänka” (Harju 2008 

s.91). En 7-10-årig tjej väljer att vänta till möjlighet finns. Hon gör en bedömning om det är 

någon idé att fråga. Det finns både en medvetenhet och förståelse för det ekonomiska läget. 

”För det första så tror jag inte att folk skulle bry sig, men jag är duktig på att dölja det [knapp 

ekonomi]. Jag är bra på de andra sakerna. Jag är bra på fotboll, jag är duktig i skolan, jag har 

en bra familj. Folk tänker inte på att det är så. De ser mig som en vanlig kille” Kille 11-14 år 

(Harju 2008 s. 91). Han är medveten om skillnader som finns men genom att sticka ut på 

andra områden utjämnar han dem. 

”Jag skulle ha fått glasögon om jag hade behövt, men just nu tror jag inte att jag skulle 

behöva, men jag har problem med min syn ibland för jag får huvudvärk Väldigt ofta...” 

(Majblomman 2010  s. 19). Väljer att sänka sina behov då glasögonen innebär en kostnad för 

familjen. 

Ett annat exempel är en pojke på 14 år som drömmer om att bli fotbollsproffs men utövar 

ingen fotboll i någon klubb idag. Han har aldrig frågat sina föräldrar då han inte vill belasta 

dem med kostnaderna som tillkommer. I dialogen nedan lyfts frågan och föräldrarna får höra 

om sin sons intresse. När sedan föräldrarna säger att det kanske går ordna. Försöker han hitta 

något annat som talar emot.  

Pojken: ”Och fotbollsskor är så dyra, säger han. Säkert 600kronor. Och så måste man ha 

skydd och allting ” Föräldrarna: ”Men det är klart vi måste försöka ordna så att du får gå i 

fotbollsskola…” Pojken: ”Fast jag tror jag är för gammal...” (Lytsy 2004 s. 10). 

 

I ovanstående exempel kan man se att barnen är med och formar sin vardag. Att de innehar 

en ekonomisk kompetens som gör att de kan resonera kring ekonomin. Att de utvecklar en 

förståelse samt en ömsesidighet gentemot sina nära. Men när barnen inte kan påverka finns 

också utrymme för irritation, besvikelse, frustration och missnöje.  

”Jag tänker inte så jättemycket på det men alltså det kommer upp då och då och då blir jag 

irriterad men jag försöker komma bort ifrån det hela tiden ” (Harju 2008 s. 107). En pojke 11-

14 år som försöker bortse från den rådande situation och irritationen uppkommer då han 

inte har utrymme att påverka. 
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”Jag kan faktiskt vara arg på dem ibland, säger han, för att de aldrig har pengar. För att vi 

aldrig kan göra något. Jag kan känna mig besviken. Ibland tycker jag att de kunde strunta i 

att köpa snus så att jag fick gå och bada” (Lytsy 2004 s. 13-14). Pojke 14 år som är arg och 

besviken över föräldrarnas ekonomi. Pojken här vill också prioritera annorlunda. 
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Analys 

I resultatet framkommer att begränsningar och skam hindrar barnen till delaktighet. De har 

olika sätt att hantera situationerna på och resultatet visar på att de bär mycket inom sig. 

Barnen behöver stärkas och få möjligheter till delaktighet.  Empowermentstrategier behöver 

riktas både mot de fattiga barnen och deras omgivning, då problematiken inte endast finns 

hos barnen utan även i de strukturer som finns i samhället. I analysen lyfter vi resultatet för 

att se var det finns för behov hos de fattiga barnen utifrån empowerment och förkunskapen 

kring barnfattigdom 

 

Utifrån resultatet kan vi se att barn som växer upp i fattiga familjer inte har samma möjlighet 

till utveckling och deltagande. Barnen utestängs ifrån sociala sammanhang på grund av den 

ekonomiska begränsningen. De utestängs rent konkret för att det inte finns pengar, men det 

finns även en rädsla för att avvika som leder till att de avstår. Det kan bero på att de inte vill 

avslöja sin situation för sin omgivning, de vill dölja hur de har det, de vill inte belasta 

familjens ekonomi eller så kan det handla om att de prioriterar familjens behov före sitt eget. 

Här ser vi att barnen bär mycket inom sig då det visat sig att de inte i samma utsträckning 

söker stöd hos de vuxna. Vilket kan vara en anledning till både deras psykiska och fysiska 

ohälsa (Ds 2004:41). Utifrån detta kan vi se att barnen behöver stärkas och få mer makt för 

att kunna utvecklas, vilket är en grundtanke i empowerment. Barnens handlingsutrymme 

behöver vidgas för att deras valmöjligheter ska bli fler. I det subjektiva handlingsutrymmet 

finns de egna begränsningarna om vad som är möjligt för dem. Exemplet tidigare med pojken 

som ville träna fotboll hade nog haft möjligheten till det, men han satte själv upp hinder, fast 

föräldrarna faktiskt ville försöka göra det möjligt. Det handlar om att få barnen att våga säga 

sina önskningar, fast de själva är medvetna om de ekonomiska begränsningarna. Det kan leda 

till att det finns lösningar på andra håll än vad de själva kan räkna ut.  Här kommer Freires 

(2000) idé om dialogen som en skapelseakt fram, att man genom dialogen utbyter 

information som kan leda fram till en lösning. Även det objektiva utrymmet behöver vidgas 

för att underlätta för barnen i ekonomisk utsatthet. Här handlar det om hur barnen blir 



38 

 

 

 

begränsade av attityder, normer och de förväntningar de möter av sin omgivning. Vi har sett 

att skolan är en arena där skillnaderna blir tydliga. Ekonomiskt utsatta barn har inte samma 

möjligheter att mäta sig med andra barn genom olika statussymboler, som rätt kläder eller 

senaste modellen av mobiltelefon. Att inneha dessa ting innebär att man kommer upp sig i 

den sociala hierarkin och ger högre status. När man inte lever upp till det här kan det leda till 

otrygghet och skamkänslor. Även skolan som institution har en del utestängande 

mekanismer. Det anordnas utflykter och skolresor och alla är inte avgiftsfria, även om de är 

det ska ofta en matsäck tas med, vilket ett barn ur majblommans årsrapport 2010 

ifrågasätter. Hon ansåg att det skulle skolan fixa, det var jobbigt för att det kostade pengar. 

Fast skolan ska vara avgiftsfri så finns det ändå förväntningar på att barnen ska inneha vissa 

materiella ägodelar, som rektorn som ansåg att de inte hade avgifter på skolan, men tog för 

givet att alla hade tillgång till en cykel och att man bara skulle ta med en matsäck.  Här kan vi 

se att alla barn inte har möjlighet till full delaktighet i skolans värld, både i relation till 

skolkamrater men även till institutionen. För att integrera de ekonomiskt utsatta barnen 

måste man titta på de faktorer i skolan som konstruerar avvikelsen. I Madsens (2006) 

resonemang om avvikelse lyfter han det som en kollektiv process, det är inte bara någon som 

är avvikare utan det finns alltid de som äger makten att avgöra detta. Vi kan inte bara se de 

fattiga barnen utan vi måste se det som konstruerar avvikelsen i skolmiljön. För att skapa en 

förändring måste skolan först få kunskap om sin egen roll i avvikelseprocessen. På samma 

sätt kan man se att empowerment är en process fast åt motsatt håll. Den handlar om att öka 

medvetenheten för att kunna nå en förändring (Freire 2000). Först måste skolan bli varse om 

sina strukturer för att sen gå vidare och arbeta med det som händer i den sociala 

gemenskapen på skolan. Egentligen borde inte fattiga barn behöva vara fattiga i skolan, 

eftersom skolan ska vara en avgiftsfri institution. Men jämförelsen skolkamrater emellan 

kommer att finnas där så länge vi människor har sociala spelregler, frågan blir då hur de 

enskilda individerna hanterar dem. Här ser vi att barnen behöver bli medvetna om detta och 

att det går att förändra de sociala måstena. Det som gäller som klädkod idag är inte giltigt för 

evigt, vem är det som bestämmer? De behöver uppleva att de har möjlighet att ta makten 

över sina egna liv och får känna sig värdefulla.  
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Som Freire menar på att när man ser orsakerna till förtrycket kan människan handla 

annorlunda för att hitta möjliga utvägar. Att även bli medveten om att problematiken finns 

hos andra kan stärka barnens självkänsla och att uppmuntra till empowerment. 

 

I vårt resultat har vi sett att rena resurser också måste tillföras för att underlätta för de fattiga 

barnen. Vissa materiella saker, som t ex datorn, har kommit att bli nödvändiga för att få 

tillgång till delaktighet, men också för att utföra sina skoluppgifter. Att inte hänga med i 

denna utveckling försvårar både deras lärande och sociala deltagande. Även organiserade 

fritidsaktiviteter sållar ut barn med sina avgifter. Här kan barn gå miste om ett socialt 

sammanhang som gör att de kan dela upplevelsen med andra, men även ett intresse som kan 

göra dem stolta över sig själva. Enligt Bing (2003) handlar den relativa fattigdomen om 

ojämlikheten i samhället därför kan vi inte blunda för att pengar ibland är en lösning för att 

skapa förutsättningar till deltagande. Att inte ha tillgång till dator är ett hinder för de fattiga 

barnen, då den idag både är en kunskapskälla och en integrerande arena. I ett 

empowermentbaserat arbete är det den professionellas uppgift att undanröja hinder och att 

hitta möjliga vägar för individens resa mot ett självständigare liv (Swärd, Starrin red 2006).  

 

Sammanfattningsvis så visar resultatet på att det inte finns en enkel lösning för att underlätta 

för de barn vi har haft fokus på, då problematiken är komplex. Barnen rör sig i många olika 

sammanhang, och har olika mycket handlingsutrymme. De lever i en familj där ekonomin 

inte räcker till för att möta samhällets förväntningar på dem. Barnen själva är medvetna om 

den ekonomiska situation familjen har och tar ofta ett ansvar för att inte göra läget värre. 

Den verkligheten har de med sig när de möter andra.  För de ekonomiskt utsatta barnen 

handlar det om att kunna bli starkare aktörer i sina liv, inte bara på hemmaplan där de tar ett 

ansvar, utan även när de rör sig utanför familjen. Att få mer makt i sina liv innebär stärkt 

självkänsla, större ansvarsförmåga och bättre handlingskraft, vilket är kärnpunkten i 

empowerment (Swärd, Starrin red). Dock är det vårt ansvar som professionella att underlätta 

för barnen genom att se till de strukturer som orsakar ett utanförskap och arbeta på att 

förändra dem. 
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Diskussion 

Här nedan diskuterar vi några tankar som visar på hur det går att underlätta för fattiga barn i 

Sverige. Dock behövs ytterligare studier på vilken medvetenhet det finns och hur det arbetas 

med problematiken idag, då tänker vi inom skolan, socialtjänsten men också inom 

föreningslivet. Det skulle ge en bättre helhetsbild för att kunna utarbeta mer konkreta 

strategier. 

 

Hur kan vi då underlätta vardagen för ekonomiskt utsatta barn? Resultatet visar på att 

problematiken med barnfattigdomen blir tydligare i mötet med andra. Det är då de blir 

medvetna om sin sociala status och begränsningar i jämförelsen med de andra barnen. Vi 

kan dock se svårigheter med riktade lösningar direkt till barnen, då det istället för delaktighet 

blir en stigmatisering. Att underlätta för de fattiga barnen handlar om att gå en balansgång 

mellan dessa två poler. 

 

I skolan möter barn ifrån olika förhållanden institutionens förväntningar, och det är där vi har 

sett att barnfattigdomen får konsekvenser för barnen. För att underlätta för de ekonomiskt 

utsatta barnen behövs det jobbas med en medvetenhet hos personalen. Skolan måste få 

kunskap kring problematiken för de fattiga barnen och se vilka konsekvenser deras agerande 

får för dem. När läraren efter sommaren ber eleverna berätta om deras semesterminnen, 

vilket är en positiv upplevelse för dem som har något att berätta. Men för de barn som 

dagarna har sett likadana ut som resten av året blir upplevelsen en jämförelse med de andra, 

vilket leder till att de skäms över sin situation och vill dölja hur de har haft det. Här måste 

pedagogerna tänka på hur de ställer frågan så inte själva resandet blir det intressanta. De kan 

t ex själva berätta om något sommarminne som inte har varit kostsamt. Berättandet har sin 

poäng i skolan, och alla barn måste inkluderas i det. Skolan behöver även se över sina 

avgifter. Enligt skollagen ska skolan var avgiftsfri, men obetydliga avgifter får tas ut. Det tolkas 

olika ute i kommunerna och här behöver skolan tänka till. För en del kan en matsäck vara nog 

och eleven väljer att stanna hemma. 
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När aktiviteter anordnas i skolans regi ska de inte kosta något. Ibland löser skolor det med att 

ha alternativa aktiviteter, där en del är gratis. Här finns risk för stigmatisering, vilket skulle 

kunna undvikas genom att alla aktiviteter som anordnas är kostnadsfria. Då fråntas den 

ekonomiska jämförelsen för barnen i detta sammanhang. Även verktyg ska vara gratis, enligt 

skollagen. Men kan det ha kommit så långt idag att alla förväntas ha en dator? Bör den 

räknas som ett verktyg? Mycket av skoljobb ska göras med hjälp av datorn och resultatet 

visar på att många barn med knapp ekonomi inte har tillgång till en egen. Har man krav på 

att arbeten/läxor ska göras med hjälp av dator måste skolan kunna ge möjlighet för elever att 

ha tillgång till en. 

 

Ett problem som kan vara svårare att arbeta med för skolan är jämförelsen elever emellan. 

Även om skolan skulle kunna vara tydliga med vad som är okej att ha med sig in på lektioner, 

som t ex mobiltelefoner, så sker mycket av det sociala samspelet på rasterna. Barn vill göra 

intryck på sin omgivning, vilket kan skapa en osäkerhet om man inte kan visa den bild av sig 

själv som man önskar. Kärnan i samspelet med andra ligger i sociala omdömen och 

värderingar som vi blir bedömda med. Det är lätt att vår sociala status bestämmer vårt värde. 

Därför tror vi att skolan behöver jobba mer med värderingsövningar och värdegrundsarbete 

utifrån empowerment. Olikheter finns, vilket elever behöver få en medvetenhet om. 

Ojämlikheten skapar en social splittring, som vi tidigare nämnt, det blir ett ”vi och dom”-

tänk. Det behöver vägas upp med att få elever att känna samhörighet med varandra, vilket 

skapar empati och förutsättningar för integration. I de positiva mötena växer människors 

självkänsla och handlingskraft. 

 

Som vi nämnt tidigare behövs även resurser sättas in för att underlätta för barnen. Pengar är 

inträdesbiljetten för att kunna delta i olika sammanhang, som kan ha stor betydelse för 

barnen. Därför skulle vi vilja se att man i större utsträckning lyssnar in barnens behov när 

ekonomiskt bistånd ska bedömas. I vårt resultat har vi sett att barn som växer upp i fattiga 

familjer ofta döljer och avstår från sina behov. Detta gör att det krävs mer av socialarbetaren 

än att bara ställa en fråga.   
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Ett empowermentbaserat arbete innebär bland annat att förmedla rättigheter och att 

uppmuntra till deltagande. I mötet med dessa barn som lärt sig att stå tillbaka krävs det en 

tydlighet om vilka möjligheter som faktiskt finns för dem, för att de ska våga säga vad de 

själva har för önskan och/eller behov. 

 

Sammanfattningsvis så vill vi se en ökad medvetenhet hos de professionella hur de strukturer 

som finns i samhället påverkar de ekonomiskt utsatta barnen. Barnen kommer många gånger 

i kläm av ren okunskap. Medvetenhet måste också finnas hur man skapar dessa 

förutsättningar, då riktade stöd lätt kan bli stigmatiserade. Socialpedagogiken handlar om att 

se till helheten både på människan och även dess omgivning. Därför måste vi se till barnen 

och den vardagen de möter. Att leva med knapp ekonomi är barnens verklighet och de får 

dagligen förhålla sig till begränsningar och skamkänslor. Dock finns det begränsningar i 

många familjer och det kan vara helt funktionellt. Men när begränsningarna innebär att barn 

exkluderas från betydelsefulla sociala och lärande arenor fråntas de också rätten till 

utveckling. För visst är det väl en rättighet att kunna delta i skolans undervisning?  Så vad är 

då ett fattigt barn i Sverige. Är det ett barn som inte har råd att delta? Eller ett barn som inte 

har möjlighet att delta?  Var vi lägger betoningen har betydelse för barnet. 
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