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Sammanfattning 
 

I Sverige har barnfattigdom funnits i alla tider. Den här uppsatsen handlar om barnfattigdom 

i Sverige i dag. Det var en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Syftet var att undersöka 

hur barnfattigdom visar sig i en mellansvensk stad och hur professionella inom socialt arbete 

ser på barnfattigdom och vilket stöd som finns att få. Studien byggde på fem kvalitativa 

intervjuer med socialarbetare inom kommunens enhet Familj och Fritid. Intervjuerna 

tolkades efter hermeneutiska principer. I resultatet framkom att det görs många insatser för 

att förebygga och förhindra barnfattigdom men det framkom också att barnfattigdomen ökar 

och det behövs mer insatser. Det visade sig att barnfattigdomen oftast ses och behandlas 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det handlade enligt resultatet också om att en stor del av 

det sociala arbetet innebar att öka kunskapen om ämnet bland de professionella och väcka 

politisk opinion för att medvetandegöra de drabbade barnens situation. Det handlade också 

om att kunna utföra ett professionellt arbete för att ge dessa barn goda förutsättningar för att 

kunna vara delaktiga i det sociala samhället.    

 

Nyckelord: Socialt arbete, förhållningssätt, utanförskap, Barnkonventionen. 
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Abstract 

 
In Sweden child poverty existed in all times. This essay is about child poverty in Sweden 

today. It is a qualitative study with an inductive approach. The aim was to examine how child 

poverty appears in a Swedish town, and how the professionals in social work look at child 

poverty and what support there is available. The study was built on five interviews with social 

workers in the municipal unit Family and Leisure. The interviews were interpreted following 

hermeneutical principles. The result showed that there were many efforts to prevent and stop 

child poverty but it also revealed that child poverty is increasing and there is a need for more 

action. It turned out that child poverty was most often seen and treated from an economic 

perspective. The result also showed that much of the work was about increasing knowledge 

about the subject among the professionals and to awaken political public opinion to increase 

awareness about the situation of the children affected. It was also about how to carry out a 

professional work to give these children good opportunities to be involved in the social 

society. 

 

 

Keywords: Social work, approach, exclusion, Child convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLL 
 

1. INTRODUKTION.……………………………………………………..........................1 

1.1 Bakgrund .………......…………………………………………………………...1 

1.2 Syfte och frågeställningar………………………………………………………1 

1.3 Centrala begrepp………………………………………………………………..1 

2. TIDGARE FORSKNING……………………………………………………………….2 

2.1 Barnfattigdom i den skandinaviska välfärden………………………..……....2 

2.2 Föräldrarnas perspektiv på fattigdomsbaserade program………………….3 

2.3 Hur påverkar fattigdom barns socioemotionella utveckling?.......................3 

2.4 Möjligheten att skapa sin egen framtid………………………………………..4 

2.5 Barnen som är i riskzonen för undernäring.................................................4 

2.6 Reflekterande sammanfattning………………………………………………..5 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV…………………………………………………………5 

3.1 Coping…………………………………………………………………………….6 

3.2 Systemteoretiskt perspektiv och lösningsfokuserat arbetssätt……………..6 

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE……………………………………………………7 

4.1 Databearbetning och analysmetod……………………………………………7 

4.2 Etiska aspekter…………………………………………………………………..8 

5. RESULTAT OCH ANALYS…………………………………………………………...9 

5.1 Respondenternas upplevelser av barnfattigdom (bf).……………………….9 

5.2 Respondenternas upplevelse av situationer som uppstår för barnen……10 

5.3 Respondenternas upplevelse av socialt arbete med bf.…………………..11 

5.4 Respondenternas upplevelse av socialt förebyggande arbete med bf….14 

6. FÖRDJUPAD ANALYS......................................................................................15 

7. DISKUSSION………………………………………………………………………….16 

7.1 Metoddiskussion……………………………………………………………….16 

7.2 Resultatdiskussion……………………………………………………………..17 

7.3 Etikdiskussion…………………………………………………………………..18 

8 SLUTSATSER…………………………………………………………………………19 

REFERENSLISTA……………………………………………………………………...20 

BILAGA A: INTERVJUGUIDE  

 

 



 

 1 

1. INTRODUKTION 

 

1.1 Bakgrund 

 
I Sverige finns det cirka 220 000 fattiga barn och av dessa finns det 50 000 fattiga barn i 

Stockholm. (Näsman, 2012). I den stad som undersökningen handlar om finns det cirka 400 

barn som definieras leva i barnfattigdom. Det innebär att familjerna har fått försörjningsstöd 

längre än sex månader. Barnfattigdom är ett viktigt ämne att uppmärksamma eftersom dessa 

barn hamnar i ett ekonomiskt och socialt utanförskap. Barnkonventionen gör gällande att när 

det handlar om barns ekonomiska och sociala rättigheter ska staten utnyttja sina yttersta 

resurser (Unicef, 2012). Näsman (2012) beskriver vidare att drygt vart tionde barn i Sverige 

lever i barnfattigdom vilket innebär att familjerna har så låg inkomst att det inte ens täcker de 

nödvändigaste levnadskostnaderna. Salonen (2012) anser att sedan Rädda Barnens första 

rapport om barnfattigdom 2002 så har samhällsintresset varit relativt begränsat. Men sedan 

hände det plötsligt någonting under 2012. Helt överraskande var barnfattigdom en het och 

uppmärksammad samhällsfråga. Det lyftes fram i media och politiker ville synliggöra sina 

åsikter i ämnet. Grunden för det ökade intresset ligger hos aktörer inom det nationella och 

lokala politiska livet som valt att ta upp barnfattigdom som en högt prioriterad fråga. Mitt 

intresse för barnfattigdom startade i diskussioner med socialarbetare som kommer i kontakt 

med barnen. I den mellansvenska stad där studien är gjord bemöter man problemet genom att 

underlätta för barnen som på olika sätt lever i barnfattigdom. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att undersöka hur barnfattigdom visar sig och hur de professionella inom socialt 

arbete ser på barnfattigdom. Till syftet hör också att ta reda på vilket stöd barn i fattigdom kan 

få och hur detta organiseras. 

 

Följande frågeställningar är kopplade till syftet; 

 

Hur definieras barnfattigdom inom socialt arbete?  

Vilka situationer kan barn som lever med barnfattigdom hamna i? 

Hur kan man arbeta med barnfattigdom inom socialt arbete?  

Hur kan man förebygga barnfattigdom inom socialt arbete? 

 

1.3 Centrala begrepp  

 
Barnfattigdom är ett centralt begrepp i denna studie och det finns tre olika definitioner. Den 

vanligaste definitionen är utifrån den ekonomiska fattigdomen. Barnfattigdom enligt 

Rädda Barnen avser barn som lever i familjer med socialbidrag eller låg inkomststandard och 

där det basala behoven av mat och kläder inte kan uppfyllas. (Rädda Barnen, 2012). I studien 

har jag valt att utgå från denna definition på barnfattigdom. Jag anser att det även är den 

sociala fattigdomen som medför att barnet aldrig kan delta i några sociala aktiviteter. Jag 

anser att omsorgsfattigdomen också är en definition som tillhör barnfattigdom och som 

gäller när föräldrarna inte förmår att ge barnen den omsorg de behöver utan att de flyttar över 

det ansvaret till andra personer eller instanser. 
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Förebyggande socialt arbete innebär utifrån Akademikerna Sveriges socionomers 

riksförbund (SSR) generella insatser för individer eller grupper med syfte att främja hälsa och 

förhindra att problem uppstår eller förvärras. Arbetet kan bedrivas på individnivå eller 

strukturellnivå. (SSR, 2012). 

 

Barnpiloter är personer som kommer i kontakt med barn som lever i utsatta situationer. 

Dessa finns inom alla tänkbara yrken såsom förskola, skola, landstinget, barnpsykiatrin, 

barnkliniken, barnhälsovården, folktandvården, polisen, kvartersvärdar och bibliotek. De 

arbetar förebyggande och finns i Landstingens informationssida om Barnpiloter.  

(Landstinget Södermanland 2012) 

 

Barnkonventionen om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989. År 2012 har 193 stater anslutit sig till Barnkonventionen. Barnkonventionens 

54 artiklar uttrycker att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än 

befinner sig på jorden. Det två grundprinciperna är barnets bästa och barns rätt till inflytande 

vilket genomsyrar hela Barnkonventionen. (Rädda Barnen, 2012) 

 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I denna studie har jag valt att använda fem vetenskapliga artiklar för att öka förståelsen för 

barnfattigdom. Dessa bidrar till att få olika perspektiv på ämnet och att få olika dimensioner 

på barnfattigdom.  

 

2.1 Barnfattigdom i den skandinaviska välfärden – Barnens 

synpunkter 

 

I en kvalitativ studie av Harju och Thoröd (2010) beskrivs barnfattigdom i Sverige och Norge. 

Studien grundar sig på intervjuer med 26 familjer. Syftet är att lyfta fram barnfattigdom och 

barnens synpunkter om barnfattigdom. De diskuterar barnfattigdom utifrån konventionen om 

barnens rättigheter artikel 27 som visar att mat, boende och kläder är speciellt viktigt för att 

uppnå adekvat levnadsstandard. Det visar sig i studien att för barn som lever i barnfattigdom 

är det huvudsakliga problemet att de exkluderas från social delaktighet. Sverige och Norge 

anses vara länder med stort ansvar för medborgarnas välfärd. Det finns både i Sverige och i 

Norge en ökad oro för klyftorna mellan hushåll med låg inkomst och mera resurskraftiga 

hushåll. Artikel 27 i Barnkonventionen beskriver vidare att ansvaret för mat, boende och 

kläder i första hand ligger hos föräldrarna. Om föräldrarna inte har förmågan att ge barnen en 

adekvat levnadsstandard så ligger ansvaret hos staten i samarbete med föräldrarna.  Barn som 

ligger i riskzonen för barnfattigdom är barn som lever i familjer med arbetslöshet, barn med 

många syskon, barn till ensamstående föräldrar och barn som är minoritetsgrupp, flyktingbarn 

samt asylsökande.  

  

Resultatet visar att barn som lever i fattigdom påverkas av att inte få behovet av mat, boende 

och rätt kläder tillfredsställt.  Resultatet visar vidare att barn i fattigdom exkluderas från nöjen 

som att gå på bio med sina kompisar, semester och skolaktiviteter. Utbildning är basen för att 
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undvika fattigdom i framtiden. Det är en utmaning att hitta lösningar som når barn direkt utan 

att ge barnen ansvaret som tillhör den vuxna världen.  

 

2.2 Föräldrarnas perspektiv på fattigdomsbaserade program 

 
Denna kvalitativa studie är skriven av Shoaf, Shoaf och Leck (2007) och är baserad på 

intervjuer med en socialarbetare som i sin tur arbetade med fyra fokusgrupper bestående av 

föräldrar vars barn var delaktiga i fattigdomsbaserade program i USA. Varje fokusgrupp 

innefattade två till fem deltagare över en tremånadersperiod. Syftet är att lyfta fram 

föräldrarnas perspektiv på dessa fattigdomsbaserade program. Forskarna valde att intervjua 

socialarbetaren som hade nära relation till föräldrarna. Föräldrarna berättade för 

socialarbetaren om de ansåg att dessa program hjälpte barnen att lyckas i skolan. Föräldrarna 

gav också förslag på hur fattigdomsbaserade program skulle utformas. Det första programmet 

kallas Title 1 och är ett program där skolans lärare hjälper barnen i behov med läxorna. Det 

andra programmet kallas School Breakfast Program (SBP) och är ett program som ger barnen 

frukost i skolan.   
 

Resultatet från Title 1 visade att föräldrarna ansåg att det behövdes ett program som 

utvecklades av skolan för att assistera deras barn med hemläxor. Även om familjen var 

drabbad av fattigdom ville föräldrarna att deras barn skulle ha möjlighet att öka sina 

kunskaper.  

 

Resultatet från skolfrukostprogrammet (SBP) visade att föräldrarna tyckte att programmet 

hjälpte deras barn med att få nyttig mat. Föräldrarna ansåg att barnen inte skulle kunna 

tillgodoses denna mat i hemmet. Det visade sig att familjerna var beroende av att barnen fick 

måltider och läxhjälp av skolan och det ansågs betydelsefullt för både föräldrar och barn. Det 

framkom att när barn får insatser som är relaterade till barnfattigdom är det viktigt att skapa 

program som skyddar identiteten på dessa barn.  

 

2.3 Hur påverkar fattigdom barns socioemotionella utveckling? 

 

Denna analys är gjord av Eamon (2001) i England. Syftet med analysen är att belysa hur fattiga 

barns socioemotionella utveckling påverkas i hemmet, i skolan och i relationen till kamraterna. 

Eamon har analyserat tidigare forskning som visar hur barnens socioemotionella utveckling 

påverkas av barnfattigdom. Resultatet visar att i hemmet hos fattiga finns en stress att hela 

tiden kämpa för att få ihop det dagliga livet. Ihållande fattigdom får familjen att leva i 

överlevnadsstress varje dag och det blir svårt att möta familjens behov. Vid plötsligt 

inkomstbortfall försvinner också helt plötsligt aktiviteter som tidigare var självklara. I och med 

inkomstbortfall försvinner invanda sätt att leva vilket resulterar i konflikt med familjens 

önskan att ha det på det gamla sättet och möjligheten att inte längre ha det som förut. 

Resultatet visar även att mindre familjeresurser leder till mindre acceptabla kläder och mindre 

kompisaktiveter. Barn som anses ”annorlunda” kan bli isolerade och är mindre med i 

kompisarnas aktiviteter. Detta kan leda till att dessa barn minskar sina möjligheter för social 

interaktion. Där de förlorar möjligheten till att bygga upp ett bestående kompisnätverk. 

Resultatet visar vidare att det är viktigt att professionella praktiker i socialt arbete stödjer 

familjerna att öka de ekonomiska resurserna, stödjer föräldrarna hantera sin depression 

bättre, lär ut copingstrategier, stödjer föräldrarna i att lösa sina konflikter och stöttar 

föräldrarna med barnuppfostran. Ekonomiska resurser och tillgång till arbete, utbildning, 
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kvalitetsboende i ett bra område, nyttig mat och hälsovård kan hjälpa till för familjer som lever 

i fattigdom. 

 

2.4 Möjligheten att skapa sin egen framtid 

 
I denna kvalitativa studie har Adrian och Van Breda (2010) studerat arbetet med att stärka 

barns självkänsla i en kyrklig verksamhet i Sydafrika. De kallades framtidsgruppen och bestod 

av tio barn varav fyra flickor och sex pojkar. Syftet är att studera barnens förmåga att själva 

kunna påverka sin framtid. Landet vill förbättra den ekonomiska utvecklingen baserad på tron 

att människor har drivkraften att utvecklas för att tillgodose sig ekonomiska tillgångar.  I 

denna studie ligger fokus på barn som ligger i riskzonen för att hamna i fattigdom över tid.  

Dessa barn fick möjligheten att vara delaktiga i ett program som kallas Hoppet.  Det var 10 

barn i tonåren som var delaktiga. Programmet var en del av kyrkans verksamhet. Pastorn ville 

att barnens skulle stimuleras och uppmuntras att tänka på sin framtid och den person som de 

kunde bli i framtiden.  

  

Målet med framtidsgruppen Hoppet var att barnen förtydligade sina egna möjligheter och det 

hjälpte barnen att tänka igenom vad de kunde göra nu för att förbättra sin framtid. Barnen fick 

besvara hur de trodde att deras lärare skulle beskriva dem om tio år. Frågan stimulerade dem 

att tänka på sig själva utifrån en period på tio år. En annan sak som hjälpte barnen var ett spel 

där läraren gav barnen olika alternativ att välja mellan när de kommer till ett vägskäl.  Det gick 

till så att när barnen kom till ett vägskäl fick barnen se på olika alternativ, ta ett beslut och gå 

framåt och på så sätt började barnen att utveckla en förmåga att fokusera och hantera 

prövningar på ett konstruktivt sätt. Resultatet visar ett ökat intresse för att förbättra 

studieresultat, förbättra möjligheterna till en karriär och ett ökat intresse för att delta i 

framtidsgruppen.  

 

2.5 Barnen som är i riskzonen för undernäring: Vad kan studenter i  

socialt arbete lära sig? 

 
I denna kvantitativa studie av Shor (2009) har 126 studenter från socionomprogrammet i 

Israel fått ett frågeformulär att fylla i. Den första delen av frågeformuläret innehöll frågor om 

hur viktigt studenterna ansåg det vara att ge information om näringslära till sina klienter. En 

riskfaktor för barns utveckling är just undernäring. Den andra delen av frågeformuläret 

fokuserade på studentens empati och respekt för klienten i frågor gällande att förmedla 

näringslära. Den tredje delen fokuserade på viljan att lära ut viktiga komponenter för att lära 

barn näringslära. Näring är den mesta avgörande faktorn för barns överlevnad. Syftet med 

studien är att lyfta fram vilket intresse blivande socionomer har att informera föräldrar om 

näringslära. I studien framkommer att socialarbetare är i frontlinjen för att identifiera och 

arbeta med barn som lever i riskzonen för att få en försenad utveckling relaterad till 

undernäring. Faktorer som leder till undernäring är brist på mat, pengar och dåligt stöd från 

det sociala nätverket. Resultatet visar att barn som var hungriga eller som låg i riskzonen att 

vara hungriga i större utsträckning behövde stödundervisning och fick gå om en klass. 

Resultatet visar vidare att sannolikheten för att få psykisk ohälsa och samtal med psykolog 

ökade. Undernäring har blivit identifierat som den kritiska faktorn relaterad till fattigdom. 

Förseningar i barns utveckling påverkar barnets framtid och förmåga till att hantera livets 

prövningar och barnets förmåga till att ta sig ur fattigdom. Resultatet visade även att de flesta 
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socionomer inte hade en tanke på faktorer som näringsbrist. Studien rekommenderar vidare 

att ansvariga på högskolan inför en kurs om undernäring hos barn så att blivande 

socionomstudenter har med sig de kunskaperna ut i arbetslivet.  

 

2.6 Reflekterande sammanfattning 

 
I denna studie har jag valt att använda ovanstående fem vetenskapliga artiklar för att öka 

förståelsen för barnfattigdom. Det bidrar till att få olika perspektiv på ämnet och att få olika 

dimensioner på barnfattigdom. De fem artiklarna har även en relevans till studiens syfte och 

frågeställningar. 

Harju och Thoröd (2010) visar i sin studie om barnfattigdom att det påverkar barnen, bl a 

genom att de exkluderas från kompis- och skolaktiviteter. Eamon (2011) tar också upp i sin 

analys att mindre ekonomiska resurser leder till att barnen inte får kläder som är accepterade i 

skolan och att dessa barn hamnar i ett utanförskap. Shoaf, Shoaf och Leck (2007) beskriver i 

sin studie att barn som lever i barnfattigdom behöver insatser i skolan såsom frukost och 

läxhjälp. Detta är viktigt för att barnen ska få möjligheten att öka sin förmåga att ta till sig 

kunskap. Även Shor (2009) lyfter fram i sin studie att det är viktigt att barn som lever i 

barnfattigdom får näringsriktig mat för att inte komma efter i sin utveckling. Adrian och Van 

Breda (2010) visar i sin studie att genom socialt arbete med barnfattigdom så kan barn 

motiveras till bättre skolresultat och större chans till en förbättrad ekonomi i framtiden. 

 

I en jämförelse mellan de fyra olika studierna och en analys kan man se att i Sverige och Norge 

ligger fokus på barnens sociala utanförskap samt att barnen påverkas av inte få sina basala 

behov tillfredsställda. I USA arbetar landet med barnfattigdom utifrån fattigdomsbaserade 

program där fokus ligger på att barnen får mat i skolan och läxhjälp efter skoldagen för att 

jämna ut olikheter i skolresultat.  I England tittar man på barnens påverkan av barnfattigdom 

genom att analysera hur barnens socioemotionella utveckling påverkas i relation till kamrater, 

skolresultat och i hemmet. I Sydafrika arbetar kyrkan med att lära barnen strategier för att 

hantera sin fattigdom så att barnen kan få möjligheten att öka sina studieresultat och ges 

möjligheten till en förbättrad livssituation. I Israel visar studien att barnfattigdom påverkar 

barnens studieresultat och psykiska välmående och att det är viktigt att barn får i sig 

näringsriktig mat för att de ska utvecklas normalt.   

 

I Sverige, Norge, USA, England och Sydafrika visar de fem artiklarna att barnen som lever i 

barnfattigdom är i fokus. I USA, England, Sydafrika och Israel visar det sig  att det behövs 

insatser för att barnen ska få möjlighet att påverka sina studieresultat. De visar vidare att i 

Sverige, Norge och England hamnar barnen i ett socialt utanförskap på grund av 

barnfattigdom.  

 

 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

 
För att kunna få en fördjupad kunskap om barnfattigdom så kommer jag att använda mig av 

tre teorier som handlar om coping, systemteoretiskt perspektiv och lösningsfokuserat arbete.  
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3.1 Coping  

 
Brattberg (2008) menar att copingstrategier innebär förmåga att ta emot emotionell stöd från 

andra, skaffa psykologiska resurser för att öka självkänslan och den personliga förmågan att 

vara engagerad i problemlösningar. Förmågan att hantera psykologisk stress utan att förlora 

hoppet kallas copingförmåga. En copingprocess handlar om att använda olika strategier för att 

arbeta mot ett utvalt mål. Om det uppstår hinder kan antingen metoden eller målet ändras. 

Ibland ändras både målet och metoden. Hur en kris hanteras är beroende på hur allvarlig 

krisen upplevs. Vid den utlösande krisen är det viktigt att själv eller med stöd från andra hitta 

nya medel, hitta lösningar, skapa nya resurser och nå målet. En annan viktig aspekt är 

hantering av coping vid upplevelsen av skam. Att leva en längre tid med skam är outhärdligt. 

Ingen står ut med att under en längre tid ljuga för sig själv och andra och inte heller att hela 

tiden känna sig värdelös. En inre copingstrategi är att lyfta fram skammen med ord och i 

stället skapa möjligheten att känna stolthet.  

 

3.2 Systemteoretiskt perspektiv och lösningsfokuserat arbetssätt 

 
Öquist (2007) menar att systemiskt tänkande innebär att man ser helheten och 

sammanhanget i arbetet med människor och deras relationer. Det effektivaste sättet att arbete 

med helheten och sammanhang är matchning. Det innebär i korthet att sändaren låter 

mottagaren göra det hon för tillfället kan och vill genom att lyhört, bekräfta och gå till mötes. 

Det kan också effektivt förstärkas med att sändaren upprepar, speglar eller med egna ord 

formulerar om innehåll och känslor i mottagarens budskap. Ett ytterligare steg för sändaren 

att förbättra matchningen är att följa med och anpassa sig till de yttre beteenden som 

mottagaren visar upp. För att matchningen ska bli riktigt effektiv krävs att mottagaren möts i 

alla aspekter av sin person. Det betyder för det första, att avsikten med budskapet, det 

mottagaren vill förmedla, tolkas rätt av sändaren och att det förmedlas tillbaka till mottagaren. 

För det andra krävs det att mottagaren upplever sig förstådd på en empatisk nivå. Detta kan 

leda till att mottagaren öppnar sig och får en bättre kontakt med de processer som pågår inom 

henne själv. Öquist (2007) menar vidare att ett systemorienterat sätt att betrakta världen 

innebär att ifrågasätta djupt liggande föreställningar och i stället öppna upp för andra 

perspektiv. Målet är att föra in variation och flera valmöjligheter hur problem definieras, för 

att skapa nya vägar för människor att förändra sin situation. 

 

Berg (2001) beskriver att lösningsfokuserat arbetssätt bygger på en språkfilosofisk, kognitiv 

och systematisk grund. Språkfilosofisk grund innebär att man i metoden arbetar med att ta 

hjälp av språket för att skapa och förändra. Kognitiv grund innebär att man i teorin utgår från 

att människor kan få nya perspektiv på tillvaron. Detta med hjälp av förändrade 

tankescheman, att bilden av nuet förändras genom att man skapar bilder av framtiden där 

man pratar om önskvärda mål. Att skapa nya positiva tankemönster och släppa gamla negativa 

tankemönster.  

 

Berg (2001) menar vidare att det lösningsfokuserade arbetssättet har en strukturerad 

samtalsmetodik. Den bygger på att man i samtalet skapar en gemensam handlingsplan där 

man kommer överens om vad samtalet ska innehålla. Då man har kommit överens om vilket 

problem som ska lösas är det viktigt att man så långt som det är möjligt hamnar så nära 

klientens egen definition. I nästa steg diskuteras önskat läge och hur en lösning skulle kunna 

se ut. Ibland kan problem lösas med små enkla medel. Det är viktigt att skapa lösningar som 
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klienten klarar av för att öka självkänslan. När klienten upptäcker vilka alternativ som finns till 

hjälp i livet så omvärderas situationen som mera hanterbar. Till sist gör man en 

sammanfattning som resulterar i en planering och överenskommelse om vad klienten ska 

tänka på vid nästa möte. Det lösningsfokuserade arbetet innebär förmågan att omvandla 

problem till mål och sedan fokusera på målen snarare än på problemen. Det är först och främst 

i den professionella relationen mellan socialt arbetande och klienter det används. 

 

 

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

Studien har en kvalitativ ansats och datainsamling skedde genom fem intervjuer. Jag var 

angelägen om att få kontakt med fem socialarbetare som arbetade med barnfattigdom inom 

olika yrkesområden. Min tanke med detta var att få tillgång till ett bredare material om det 

sociala arbetet med barnfattigdom. Urvalet gick till så att jag kontaktade socialarbetare som på 

olika sätt hade erfarenhet av barnfattigdom och var verksamma i en stad i Mellansverige. Vid 

den första kontakten med en socialarbetare fick jag förslag på fyra andra att intervjua. Bryman 

(2008) menar att detta beskriver ett så kallat snöbollsurval. Vid intervjuerna användes en 

intervjuguide (se bilaga A) som var indelad i teman. Frågorna inom varje tema ställdes i 

intervjuerna inte alltid i samma ordningsföljd och följdfrågorna varierade. Det kallar Bryman 

(2008) för en semistrukturerad intervju. Om det uppstod missförstånd kunde de redas ut och 

jag som forskaren kunde få en fördjupad förståelse. Larsen (2009) menar att genom 

möjligheten till följdfrågor i intervjuerna säkerhetsställs en god validitet. Reliabilitet betyder 

att en annan forskare ska kunna göra precis samma undersökning och få exakt samma 

resultat. Larson menar vidare att det inte är lika enkelt att uppnå en hög reliabilitet när det 

gäller kvalitativa studier. När man intervjuar är det inte säkert att olika forskare lägger märke 

till samma saker eller uppfattar saker på samma sätt. Så det Larsen menar är att vid 

intervjuerna finns det en stor risk att informationen som ges påverkas av situationen och av 

den som intervjuar och detta kan ha en viss betydelse för vad som sägs precis där just då vid 

det tillfället.  

 

4.1 Databearbetning och analysmetod 

Intervjumaterialet har samlats in med hjälp av ljudinspelning som sedan transkriberats. Varje 

intervju tog cirka 30 till 40 minuter och intervjuerna utfördes på deras arbetsplats.. Bryman 

(2011) anser att kvalitativa forskare ofta är intresserade av vad intervjupersonen säger och hur 

de säger det. För att kunna ta hänsyn till det vid analysen är det viktigt att man har med en 

fullständig redogörelse, vilket man får vid en ljudinspelning. Om man ska lyssna uppmärksamt 

på det den intervjuade säger så är det bäst att inte bli distraherad så som man kan bli när man 

för anteckningar. Men det finns även negativa aspekter med att spela in och renskriva 

intervjuerna. Det kan få den intervjuade ur fattning och den intervjuade kan bli lite orolig att 

dennes ord kommer att bevaras åt eftervärlden.  

 

Studien är grundad på kvalitativa data och har bearbetats utifrån en tematisk analys. Som 

nämnts delades intervjuerna in i olika teman och därefter har det sökts efter likheter och 

skillnader i svaren. Bryman (2011) menar att intervjupersoner kan diskutera ett tema på lika 

eller olika sätt och när man undersöker hela utskriften kan detta synliggöras. Larsson, Lilja 

och Mannheimer (2005) beskriver att man inom hermeneutiken analyserar texten utifrån 

delar till helhet och från helhet till delar, i en pågående cirkel där avsikten är att nå en djupare 
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förståelse. Bryman (2008) anser att den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är 

att en forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det 

perspektiv som den intervjuade haft. Kvale och Brinkmann (2009) menar att inom 

hermeneutiken så studeras tolkning av texter. I ett hermeneutiskt perspektiv är tolkningen av 

meningar det centrala temat, med speciellt fokus på de meningar som innehåller det som 

eftersöks. Begreppen samtal och text är centrala i den hermeneutiska traditionen och där 

ligger tonvikten på den studerades förkunskap om en texts innehåll. En viss förkunskap om 

ämnet barnfattigdom finns vilken underlättade vid förståelse av texten i analysen.  

 

4.2 Etiska aspekter 

 

I min uppsats har jag valt att intervjua vuxna inom socialt arbete som arbetar med 

barnfattigdom. Jag har av praktiska och etiska skäl valt att inte intervjua barnen utan de vuxna 

för att det ska bli så etiskt korrekt som möjligt.  Ordet barnfattigdom är ett väl använt begrepp 

i både vetenskapliga artiklar och i media och det är det fenomenet jag har valt att studera. 

Larsen (2009) ger några förslag på frågor som man kan ställa sig: Deltar de utvalda av fri vilja i 

undersökningen? Är det rätt att inte ge de som blir intervjuade all information om 

undersökningen? Är det rätt att ställa vissa privata och intima frågor? Om du som forskare 

svarar nej på dessa frågor kan det vara så att du får justera upplägget av undersökningen.  

 

Vetenskapsrådet (2012)  anser att en kvalitativ forskningsansats kräver att forskaren noggrant 

tänker igenom de etiska frågorna som är kopplade till studien. Forskaren tar del av privat och 

många gånger känslig information från den intervjuade. Vetenskapsrådet (2012) menar vidare 

att det vid intervjuerna är viktigt att informera om samtycket där man berättar för den 

intervjuade om det allmänna syftet med undersökningen och i stort hur den är upplagd. 

Intervjuperson ska också få ta del av tänkbara fördelar och risker det kan finnas genom att 

man deltar i studien. Intervjupersonerna bör också informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan välja att inte delta. Det är också viktigt att informera den 

intervjuade om att personlig data inte kommer att redovisas i den färdiga rapporten. Det är 

inte ovanligt att den intervjuade berättar mer personliga saker än vad denne tänkt och det 

uppstår då en trygghet i att veta att den informationen hanteras konfidentiellt. 

Huvudprincipen är att den intervjuade ska lida så lite skada som möjligt och fördelen att 

erhålla ny kunskap ska uppväga skaderisken för den som blir intervjuad.  

 

Jag har i min intervjuguide strukturerat väl genomtänkta frågor. Vid genomgången av 

intervjuguiden gjordes valet att ta bort några frågor. Anledningen var att de inte var relevanta 

för min studie och en fråga kunde uppfattas stöttande. Vidare fick jag ta del av privat och 

känslig information som jag valt att inte ta med i min studie. Jag har vidare förmedlat via 

telefon, mejl och vid intervjutillfället att intervjuerna bygger på frivilligt deltagande där 

samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke. Jag har även vid samma tillfällen som 

ovanstående beskrivet syfte och frågeställningar samt att intervjun när som helst kan avbrytas 

utifrån socialarbetarens önskan. Eftersom jag vid upprepade tillfällen via olika 

informationskanaler uppfyller de etiska kraven valde jag att inte använda ett missivbrev.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
I detta kapitel redovisas och analyseras intervjumaterialet. I analysdelen används tidigare 

forskning och den teoretiska referensramen för att öka förståelsen. Med hjälp av 

intervjumaterialet ska jag få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. 

Respondenterna består av fem socialarbetare som kommer i kontakt med barnfattigdom i sitt 

arbete. De har olika typer av arbetsuppgifter såsom ett barnombud, två socialarbetare på olika 

familjecentrum nedan kallade (Familjearbetare 1 och 2), en är socialarbetare och arbetar 

förebyggande och en är politiker. Den som arbetar förebyggande har även uppdrag som 

lokalordförande inom organisationen Rädda Barnen. Samtliga tillhör samma kommun och har 

olika erfarenhet av barnfattigdom. Nedan följer en sammanställning av respondenternas 

upplevelser i anknytning till barnfattigdom i en mellansvensk stad.  

 

5.1  Respondenternas upplevelser av barnfattigdom 

 
I resultatet framkommer att barnfattigdom upplevs på olika nivåer exempelvis strukturell nivå 

och individnivå.  

Barnombudet samt Familjearbetare 1 och 2 ser barnfattigdom mest på individnivå vilket 

innebär att barn lever i familjer där man inte kan uppfylla det mest basala kraven på mat och 

kläder; 

De grundläggande behoven ska vara tillgodosedda, och är de inte det så tycker jag att 

det är en fattigdom. Sen behöver inte barnen få allt de önskar, men däremot att de 

ska få, ja de behöver få mat, tre mål mat och mellanmål om dagen, de behöver ha 

tillgång, ja här i Sverige, ska väl man ha tillgång till både dator och TV enligt norm 

och de sakerna ska vara tillgodosedda. Det är väl det viktigaste och är de inte det så 

är det fattigt, och hela och rena kläder, det man har på kroppen, sen behöver det inte 

heller vara senaste märket, men att man har det man behöver. (Familjearbetare 1) 

Förebyggarens upplevelse av barnfattigdom är att den är både på individnivå och på 

strukturell nivå. Barnfattigdom kan inträffa när familjens livssituation förändras till det sämre 

genom arbetslöshet och sjukdom. Det kan vara så att familjerna väntar för länge och inte 

betalar sina räkningar för att allt ske se bra utåt sett. Familjernas ekonomi blir bara sämre och 

sämre och de söker inte hjälp för ekonomiskt rådgivning.  

Politikern menar att barnfattigdom kan ses mest från en strukturell nivå vilket innebär att 

barn lever i familjer med socialbidrag under en längre tid och att de behöver kommunens 

insatser. Politikern talar vidare om att det finns över 400 barn bara inom försörjningsstöd som 

levt med det längre än sex månader. Om familjen har haft försörjningsstöd längre än sex 

månader så har Familj och Individ enats om att barnen påverkas av det. Politikern upplever att 

det är större familjer som flyttat hit till staden och det påverkar barnfattigdomen. Politikern 

anser vidare att under 70- och 80-talet var samhället förskonat från barnfattigdom. Då pratade 

man om ensamstående föräldrar, mammor, men inte barn som lever i fattigdom. Politikern 

anser att barnfattigdom har varit aktuellt det fem senaste åren. 

Politikern upplever också att barnfattigdomen startade i och med de offentliga 

nedskärningarna. Politikern talar vidare om att det 1992 blev en stor ekonomisk kris i Sverige. 

Det blev nedskärningar i den offentliga sektorn och arbetslösheten och sjukskrivningarna 
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ökade samtidigt som försörjningsstöd och försäkringskassan stod stilla. Det innebar att 

gruppen fattiga ökade och fortfarande år 2012 ökar.  

Samtliga utom en av respondenterna anser att barnfattigdom i första hand definieras utifrån 

den ekonomiska situationen. Tre av dem tar även upp definitioner av barnfattigdom såsom 

omsorgsfattigdom, känslomässig fattigdom och social fattigdom. Barnombudet menar vidare 

att det finns en social fattigdom där barnen inte kan umgås med jämnåriga och vara delaktiga i 

sociala aktiviteter. Barnombudet tycker att omsorgsfattigdom är en barnfattigdom, där 

föräldrarna är psykiskt eller fysiskt eller både och frånvarande för sina barn. Barnombudet 

anser vidare att omsorgsfattigdom kanske är ännu mera utbredd än den ekonomiska 

barnfattigdomen. Politikern och Familjearbetare 1 och 2 ansåg att det fanns en känslomässig 

fattigdom där föräldrarna har lite tid för barnen och där anknytningen mellan barn och 

förälder är svag; 

De här barnen syns inte, men det kanske är de som går till skolkuratorn och känner 

att man har föräldrar som inte bryr sig, och föräldrarna tror att de bryr sig när de 

köper sig fria ” ja men de ville ju ha det här” och inte ser sin vikt som förälder, det är 

faktiskt dig som förälder de vill ha. (Familjearbetare 1) 

Familjearbetare 1 upplevde att det finns familjer som kan definieras leva i barnfattigdom 

men som klarar sig med små ekonomiska medel. Familjearbetare 1 menar att det finns 

familjer som är berättigade till socialbidrag men familjerna kämpar på och hittar 

lösningar. Det är något som familjearbetare 1 anser är beundransvärt.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att barnfattigdom är en reaktion på offentliga 

nedskärningar i samhället där behovet av försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning och 

bidrag från försäkringskassan ökar. Den centrala definitionen av barnfattigdom är när 

familjens ekonomi förändras till det sämre och när det påverkar barnens grundläggande 

behov. Resultatet visar att de intervjuades definition av barnfattigdom är ekonomisk 

fattigdom, omsorgsfattigdom, känslomässig fattigdom och social fattigdom. Men det har 

även framkommit att det finns familjer som lever under den ekonomiska normen men 

som ändå hittar lösningar för att tillgodose barnens behov. Näsman (2012) menar att 

barnfattigdom kan definieras utifrån om familjen har ekonomiska förutsättningar för det 

som anses vara nödvändigt i det samhälle vi lever i. Harju och Thoröd (2010) anser att 

det huvudsakliga problemet för barn som lever i barnfattigdom är att de exkluderas från 

en social delaktighet. Eaman (2001) har också kommit fram till att barn som lever i 

barnfattigdom deltar mindre i sociala aktiviteter. Näsman (2012) menar att barns 

ekonomiska situation kan få sociala konsekvenser för barnen.  

 

5.2 Respondenternas upplevelse av situationer som uppstår för 

barnen 

 

I resultatet framkommer det att samtliga intervjuade upplever att barnfattigdom innebär 

att hamna i ett socialt utanförskap. Barnombudet, Förebyggaren, Politikern och 

Familjearbetare 2 upplever att barnen utifrån sin ekonomiska situation tvingas ljuga om 

det krävs cyklar, skridskor och presenter och att barnen inte kan delta i samma 

aktiviteter som sina kompisar. Barnen frågar inte sina föräldrar om pengar eftersom de 

har lärt sig att det inte är någon idé. Barnombudet, Förebyggaren och Politikern upplever 

även att dessa barn ständigt hamnar i situationer som förskolan och skolan skapar. I 

skolan och förskolan ska barnen exempelvis rita finaste julklappen, berätta vad de har 
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gjort på sommaren och vart de har varit på semestern. Barnombudet och Förebyggaren 

upplever att varje gång barnet tvingas ljuga blir det en kränkning för barnet. De anser 

vidare att politiker som tar beslut som berör barnfattigdom inte förstår hur skammen 

påverkar barnen. De beskriver båda att skammen upplevs varje gång barnet tvingas ljuga 

och säga att de inte kan komma på kompisarnas kalas eftersom de varken kan köpa 

present eller bjuda tillbaka. Förebyggaren och Familjearbetare 1 upplever även att 

barnen får uppleva skam när det hamnar i situationer i förskolan där de inte har 

storleksanpassade eller väderleksanpassade kläder; 

Sen tror jag att de här barnen drabbas av familjens dåliga ekonomi och den här skammen som det 

innebär och som vi i vårt oförstånd spär på när vi ber barnen skriva om bästa sommarminnet eller 

när man ger sig på barnen för att det inte har kläder anpassade till temperaturen eller till de 

aktiviteter som ska göras. (Förebyggaren) 

 

Många som sitter och beslutar förstår inte skammen att säga jag kan inte vara med på det här eller 

inte komma på ditt kalas, när det egentligen handlar om att man inte har råd att köpa en present 

och hur det påverkar barn. (Barnombudet) 

 

Förebyggaren menar vidare att det finns 20 000 barn som inte har glasögon i Sverige. 

Förebyggaren undrar sedan hur dessa barn har det i skolan när det inte kan se. Barnombudet 

och Förebyggaren ser det som en otroligt viktig fråga eftersom det handlar om barns 

rättigheter att delta i samhället på lika villkor oberoende vad ens föräldrar tjänar. 

 

Familjearbetare 1 och 2 har mött föräldrar med barn som har bott inneboende och hos någon 

kompis. De anser båda att det inte är en hållbar situation men det finns ingen ekonomi för ett 

eget boende. Familjearbetare 2 berättar att skyddsnätet i Sverige inte är så tätt som man kan 

tro. När hon pratar med socialtjänsten så säger de att de inte kan göra någonting; 

Skyddsnätet är inte så tätt som man kan tro. Socialtjänsten säger att de inte kan göra någonting. 

(Familjearbetare 2) 

  

Alla intervjuade uppfattar att barnfattigdom innebär ett utanförskap. Tre av de 

intervjuade anser att barnfattigdom innebär att barnen hamnar i situationer där de 

tvingas ljuga och uppleva skam. Två av de intervjuade menar att det finns barn som 

är hemlösa i denna stad och där socialtjänsten inte kan ge barnen ett fast boende. 

Det visar på stora brister inom socialtjänstens resurser. Två respondenter anser att 

det är otroligt viktigt att alla barn får delta i samhället på lika villkor oberoende av 

vad ens föräldrar tjänar.  

 

5.3 Respondenternas upplevelse av socialt arbete med 

barnfattigdom  

 
Barnombudets och Förebyggarens sociala arbete med barnfattigdom handlar 

mycket om att arbeta mot politiker och väcka opinion och för att visa fram hur 

dessa barns verklighet ser ut. Barnombudet arbetar med barnfattigdom genom att 

skriva en krönika eller att skriva om det på tonårsguiden, en internetblogg. 

Barnombudet använder rösten som ett redskap i sitt arbete för att lyfta 

barnperspektivet. Om Barnombudet säger att barnfattigdomen är för illa så är det 

många som lyssnar. Barnombudet upplever att politiker tar barnfattigdom mera på 
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allvar nu. År 2010 hade EU ett tema om barnfattigdom efter det insåg politikerna 

att de måste göra någonting. Nu, år 2012, är det politiskt korrekt att prata om 

barnfattigdom. Efter detta har det blivit stora förändringar för barnen som lever i 

fattigdom. Barnombudet upplever att en förändring mot förut är att föräldrar med 

försörjningsstöd får exempelvis extra pengar till jul.  

Förebyggaren arbetar med samverkan vid utbildning av barnpiloter, där en del av utbildningen 

handlar om barnfattigdom. Sedan starten med barnpiloter har 775 personer utbildats. Dessa 

finns inom alla tänkbara yrken så som förskola, skola, landstinget, barnpsykiatrin, 

barnkliniken, barnhälsovården, folktandvården, polisen, kvartersvärdar och bibliotek. 

Förebyggaren och Familjearbetare 2 arbetar även med att få ut information om hjälpinsatser 

och ökad kunskap om barnfattigdom och barnkonventionen. Förebyggaren är också 

ordförande för Rädda Barnen i staden, där det årligen kommer rapporter om barnfattigdom. 

Förebyggaren upplever att starten för arbetet med barnfattigdom i den här staden var 2010 när 

Lena Holm från Majblomman, förening som ger ekonomiska bidrag till barnfattigdomen, hade 

en föreläsning utifrån Majblommans rapporter om barnfattigdom.  

Politikerns upplevelse av det sociala arbetet med barnfattigdom är att de år 2012 avsatte tre 

miljoner i budgeten för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen. Politikern upplever att 

trots att det sker ett aktivt socialt arbete med barnfattigdom i staden så ökar barnfattigdomen. 

Staden har infört familjebiljetter på badhusen, barnen betalar låga avgifter för 

föreningsaktiviteter och har familjen erhållit socialbidrag längre än sex månader, kan de få sin 

föreningsavgift betald av socialtjänsten. Politikern arbetar med att utöka dagliga 

kolloverksamheten för ytterligare 120 barn som får åka på dagkollo i 14 dagar och det är 

avgiftsfritt. Badbåten är grattis för barn upp till 18 år. Politikerns arbete är att mildra 

barnfattigdomen under hela mandatperioden fram till 2014. Politikern anser inte att skolan 

kan stå för utrustning till barnen och anser att det är ett orimligt krav. Politikerns förslag för 

att få fram mera pengar till barnfattigdom är att de som tjänar mycket ska betala mera skatt. 

Politikern träffar i sitt sociala arbete med barnfattigdom barnen genom sommarkollo.  

Politikern får rapporter om barnfattigdom genom personer som arbetar i verksamheten. 

Politikerns uppgift blir att lägga ihop mönster så att barnfattigdomen inte utvecklas. Politikern 

möter därmed problemet med åtgärder för att mildra barnfattigdomen.  

Familjearbetare 1 upplever att det finns sätt att arbeta med barnfattigdom som inte kräver 

några större kostnader för samhället och som kan bidra till förbättringar för familjerna. 

Familjearbetare 1 ger olika kostnadseffektiva förslag för familjerna som lever i barnfattigdom. 

Ett exempel kan vara att familjerna sommartid får åka på ett kostnadsfritt familjedagläger vid 

ett närområde med natur och badplats. Familjearbetare 1 tycker att det är viktigt att visa 

familjen alternativ som inte kostar så mycket pengar. Familjearbetare 1 berättar vidare att en 

annan del av arbetet är att de har införskaffat en stor låda där alla kan lägga sina urväxta 

barnkläder, det kostar ingenting att ta kläder därifrån och alla går och tittar så det är inget 

utpekande. Familjearbetare 1 har själv bidraget med kläder till familjer. Denne menar att det i 

det arbetet gäller att ha en känsla för vilka som kan erbjudas kläder och vilka som inte kan det. 

Familjearbetare 1 beskriver vidare att det finns otroliga skillnader på hur man ser på nytt och 

gammalt. Familjearbetare 1 talar om att det finns familjer som tror att de måste köpa nya 

kläder till sina barn och att det går till så i det svenska samhället. Familjearbetare 1 menar att 

de flesta barnfamiljer någon gång köper begagnade kläder till sina barn; 

Det så olika hur man ser på det här med nytt och gammalt. Det är det jag kan göra i det lilla, jag 

kan tipsa den enskilde om loppis. Sen har jag tagit med kläder själv också till de som kan tänka sig 
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att ta emot. De som man har träffat länge. En del skulle ta illa vid sig om man erbjuder så man får 

ha lite koll på vilka som kan tänka sig att ta emot. (Familjearbetare 1) 

 

Familjearbetare 1 och 2 upplever att arbetet med barnfattigdom sker genom föräldrarna när 

det anordnas kostnadsfria aktiviteter såsom loppis där föräldrarna byter kläder och leksaker. 

Det direkta och konkreta på Familjecentrum är att man har infört spädbarnsmassage, 

föräldravägledning och föräldrautbildning och sommarskoj som är gratis aktiviteter på 

sommaren för barn 7 till 12 år.  

Familjearbetare 2 arbetar med att stötta personal på förskolor och skolor så att de 

uppmärksammar barnfattigdom från sitt håll. Familjearbetare 2 träffar även barnpiloter där 

denne arbetar med att olika teman. Ett tema kan vara extrakläder. Det kan visa sig att en 

förskola är mot extra kläder och tycker att föräldrarna ska förstå att de ska ta med extrakläder 

till sina barn. En annan förskola tänker inte alls så och utifrån det skapas det en diskussion. 

Eller så blir resonemanget ”ska alla barn inte få göra någonting bara för att det finns fattiga 

barn?” Så startas det en diskussion utifrån det och där personalen får insikten om att de 

behöver tänka om runt det här det med aktiviteter som kostar pengar.  

Ja, - vi kanske får tänka om vi och kanske inte kan göra sådana grejor då.  

(Familjearbetare 2) 

 

Ett uppdrag för Familjearbetare 1 och 2 uppdrag är att ge vägledande och coachande samtal 

samt att informera om alla stödinsatser som finns, grupper för familjer i barnfattigdom, 

familjecentrum, familjebehandling och hushållsekonomisk rådgivning. Ibland följer 

Familjearbetare 1 och 2 med som stöd till socialkontor Ekonomi eller hushållsekonomisk 

rådgivning där familjen kan slussas vidare för att få hjälp med skuldsanering; 

 

Ibland följer jag med som stöd till familjer som behöver det. Mitt uppdrag är att 

informera om alla stödinsatser som finns. Det kan vara socialkontor ekonomi eller 

hushållsekonomisk rådgivning som gäller och därifrån får de hjälp med hur man går 

till väga för att få en skuldsanering.  

(Familjearbetare 1)  

 

Resultatet visar att Familjearbetare 1 och 2 arbetar med barnfattigdom genom att stödja och 

coacha föräldrarna vidare för att de ska kunna förbättra sina ekonomiska resurser. Berg (2001) 

menar att det lösningsfokuserade arbetet bygger på att man i samtalet skapar en gemensam 

handlingsplan för att hitta lösningar så att klienten kan förbättra sin livssituation. 

Familjearbetare 1 arbetar även med små insatser som att informera om loppis och 

klädbyteslådan. Berg (2001) menar att ibland kan problem lösas med små enkla medel. 

Resultatet visar även att Familjarbetare 2 i sitt arbete med barnpiloterna får i gång intressanta 

diskussioner och att det genererar till nya infallsvinklar för hur personalen i skolan tänker runt 

extra kläder och utflykter för barnen. Öquist (2007) menar att ett systemorienterat sätt att 

betrakta världen innebär att ifrågasätta djupt liggande föreställningar och i stället öppna upp 

för andra perspektiv. Målet är att föra in variation och flera valmöjligheter hur problem 

definieras, för att skapa nya vägar för människor att förändra sin situation. Sammantaget visar 

resultatet att det i det sociala arbetat inte framkommit hur socialarbetarna ska arbeta med 

omsorgsfattigdomen och den känslomässiga fattigdomen. Resultatet visar att socialarbetets 

fokus är på den ekonomiska och sociala definitionen av barnfattigdom för att ge barnen i 

fattigdom rättigheter att delta i samhället på lika villkor.  
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5.4 Respondenternas upplevelse av socialt förebyggande arbete 

med barnfattigdom 

 

Barnombudet upplever att det är mycket man kan göra i det socialt förebyggande arbetet. En 

insats är att se till att utflykter och matsäckar ska vara gratis. Barnombudet och Förebyggaren 

anser att om skolan var lite mera öppen till att ta emot extrautrustning så skulle många 

föräldrar skänka skridskor och hjälmar. Nu ligger mycket extrautrustning i stället på 

återbruket. Barnombudet och Familjearbetare 2 anser även att det skulle behövas verktyg hur 

man arbetar runt sommarlovet och lära lärarna att hitta nya förhållningssätt så att de kan 

arbeta med sommarminnen utan att göra skillnad mellan barnen. Barnombudet menar att 

lärarna behöver verktyg för hur man ska agera efter sommarlovet. Barnombudet anser vidare 

att det är viktigt att lärarna fokuserar på att låta barnen berätta om sin sommar utan att det 

görs skillnad. Barnombudet föreslår även att läraren kan be barnen rita den godaste glassen 

som de åt på sommaren eftersom alla barn har ätit glass på sommaren, oavsett. Barnombudet 

beskriver vidare hur en lärare hade gett barnen en brun papperspåse som de skulle samla 

sommarminnen i, som de skulle visa för klassen när de kom tillbaka efter sommaren, en del 

hade flygbiljetter och någon sa, den här köpte jag i Grekland och vissa hade ingenting, de hade 

något piggelinpapper, några stenar. Barnombudet tycker att det är viktigt att fokusera på 

upplevelser som hur kände du då? Har ni badat? Barombudet menar vidare att det är av stor 

betydelse att lära barnen att andra saker är viktigare än om man har flugit flygplan på 

sommaren. Barnombudet anser att hennes förebyggande arbete med barn aldrig ska bero på 

att det kostar pengar och att någon ska ha bättre förutsättningar än någon annan. Det gäller att 

hitta lösningar som att istället för klasskassor låta barnen arbeta tillsammans för att få ihop 

pengar genom att sälja bröd utanför ICA-Maxi eller att ordna disco för ettorna, att det handlar 

om insatser på lika villkor; 

Att man jobbade mera konkret, att man lärde lärarna att hitta nya förhållningssätt. Att lärarna 

fick tillgång till verktyg för hur man ska agera efter sommarlovet. Hur kan barnet berätta om sin 

sommar utan att det görs skillnad. Mitt förebyggande arbete med barn ska aldrig hänga på att det 

kostar pengar och att någon ska ha bättre förutsättningar än någon annan. (Barnombudet) 

Förebyggaren upplever att det finns förbättringsområden inom det sociala arbetet med 

barnfattigdom. Det är viktigt att lyfta fram barnen i fokus och inte bara på FN-dagen utan varje 

dag på året. Det andra är att det behövs civilkurage och att vi vuxna ska vara barnets språkrör 

och att vi vågar se och vågar agera när barn inte har det bra. Förebyggaren upplever att när 

man bygger upp förebyggande insatser för att möta människors problem tidigt så upptäcker 

man så mycket mera. Det går inte att bygga upp förebyggande verksamheter och samtidigt 

skära ner på myndighetsutövning utan detta måste ske parallellt. Förebyggaren upplever att 

det finns tankar på att höja bistånd och försörjningsstöd för att hjälpa barnen men att det är en 

bit kvar innan vi är där; 

Jag tror inte att det insatser som görs för barnfattigdom täcker upp behovet. Det som 

är viktigt är att när vi skrev på barnkonventionen 1990 så har vi som land förbundit 

oss att inga barn ska diskrimineras, alla barn ska ha samma möjligheter och 

rättigheter att tillgodogöra sig undervisning. Det står ju också att samhället ska göra 

det till sin yttersta förmåga att inga barn ska diskrimineras, så där har vi ju en bit 

kvar. Men jag tror att möjligheterna finns i vårt land och vår kommun så det handlar 

mera om vilja och hur man prioriterar. (Förebyggaren) 
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Förebyggaren och Familjearbetare 1 upplever att det förebyggande arbetet ska vara att 

synliggöra barnfattigdom och att man börjar prata om det. Familjearbetare 1 upplever också 

att man kan lära föräldrar att det är ok att köpa begagnade kläder och att alla kläder som 

inköps inte behöver vara nya. Familjearbetare 1 har i sitt förebyggande arbete fört vidare till 

andra familjecentrum att de ska ha en låda med begagnade kläder som är till för alla barn.  

Politikern upplever att det förebyggande arbetet är viktigt och att staden har 

fritidsverksamheter där barnen får åka på vissa resor och sommarkollo, en sommarvistelse för 

barn som annars skulle vara i sitt bostadsområde hela sommaren. Politikern upplever även att 

det är positivt att vissa skolor har infört skolfrukost. Men politikern anser att man kan ju inte 

bara överlåta allting till skola. Det gäller att ha en balans. Man löser inte allting genom att 

kommunen tar ansvar för alla problem. Det är ju i samhället föräldrarna finns med och det 

gäller att skolan pratar med föräldrarna så att de ser till att barnen får frukost. Här gäller det 

att det finns information och samspel mellan skolan och familjen på ett bra sätt.  

Familjearbetare 2 upplever att det förbyggande arbetet handlar om att skapa kunskap om 

ämnet till alla människor som kommer i kontakt med barnfattigdom så att barnen inte ska 

hamna i en utsatt situation eller bli uteslutna på grund av dålig ekonomi.  

Alla respondenter har många tankar och förslag på hur det förebyggande arbetet med 

barnfattigdom ska utföras. Alla respondenter upplever vidare att det är viktigt att jämna ut 

skillnader mellan barnen och att alla barn får delta på lika villkor.  Alla intervjuade talar även 

om att det kvarstår en hel del förebyggande arbete med barnfattigdomen.  

 

 

6. FÖRDJUPAD ANALYS  

Resultatet visar att de intervjuade menar att barnfattigdom är en vanlig företeelse där 

ekonomisk brist relateras till oförmågan att uppfylla barnens grundläggande behov. En 

respondent menar dock att det finns familjer som definieras leva i barnfattigdom med 

inkomster under den ekonomiska normen som ändå tillgodoser barnens basala behov. 

Brattberg (2008) menar att det finns familjer med copingförmåga som har förmågan att ta 

emot emotionellt stöd från andra och skaffa psykologiska resurser för att öka den personliga 

förmågan att vara engagerad i problemlösningar. Det finns även familjer som använder 

copingstrategier för att arbeta mot utvalda mål. Om det uppstår hinder ändras antingen 

metoden eller målet för att tillgodose barnens behov.  

Alla respondenter har en uppfattning om att barnfattigdom och socialt utanförskap är 

relaterat. Men fyra respondenter upplever att det även finns barnfattigdom kopplat till 

föräldrarnas oförmåga att ge omsorg och känslomässiga anknytning för barnet. Öquist (2007) 

menar att systemteoretiskt perspektiv stödjer forskningsresultatet genom att ifrågasätta djupt 

liggande föreställningar och i stället öppna upp för andra perspektiv. Tre respondenter tar upp 

att barnen utifrån den ekonomiska bristen hamnar i ett socialt utanförskap. Näsman (2012) 

talar om att den materiella bristen har visat sig påverka barns delaktighet i skolan där det 

krävs att barnen har utrustning och att de ska kunna ge ekonomiska bidrag.  

Näsman beskriver vidare att barnfattigdomen leder till att barnen i mindre utsträckning kan 

delta i aktiviteter som kostar pengar och ofta är mobbade i relation till bristen av lite pengar. 

Tre respondenter talar om att det finns tankar om att höja försörjningsstödet. Eamon (2001) 
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menar att de som arbetar socialt kan gripa in och öka de ekonomiska resurserna och hjälpa 

föräldrarna att hantera sin kris bättre. Näsman anser vidare att en rad olika materiella 

konsekvenser av barnfattigdomen synliggörs i skolan.  

Resultatet visar även att en respondent uppfattar att barnen hamnar i försvarssituationer där 

de barnen aldrig kan få känna sig som en av sina kompisar. Harju och Thoröd (2010) menar 

att familjer med låg inkomst exkluderas från aktiviteter där andra är inkluderade. En 

respondent beskriver vidare att det finns familjer som inte har ekonomi att köpa julklappar. 

Barnen ska sedan beskriva vad de fick i julklapp och där barnen direkt hamnar i ett 

utanförskap. Berg (2001) menar att de som arbetar socialt och som möter barn som hamnar i 

svåra situationer kan hjälpa dem genom att skapa lösningsmönster i stället för att fokusera på 

vad som skapar problem.  

Alla respondenter lyfter fram att barn som lever i fattigdom hamnar i ett socialt utanförskap. 

Eamon (2001) menar att mindre familjeresurser leder till att barnen blir isolerade och 

bortstötta av sina kompisar och är mindre med i kompisarnas aktiviteter.  

Sammantaget visar en fördjupning i analysen att barnfattigdom och socialt utanförskap har en 

tydlig koppling. 

 

 

7. DISKUSSION 

 

7.1 Metoddiskussion 

 
Syftet är att undersöka hur barnfattigdom visar sig och hur de professionella inom socialt 

arbete ser på barnfattigdom. Till syftet hör också att ta reda på vilket stöd barn i fattigdom kan 

få och hur detta organiseras. Det syftet anses vara uppfyllt vilket framgår i resultat och 

analysdelen. I denna studie valdes en kvalitativ ansats och kvalitativa intervjuer med 

socialarbetare som kommer i kontakt med barnfattigdom. Intervjuerna hade istället kunnat 

genomföras med barn som lever i barnfattigdom men det valet hade varit mer problematiskt 

ur ett etiskt perspektiv. Valet blev då att göra en kvalitativ studie och intervjua fem 

professionella socialarbetare för att få svar på syfte och frågeställningar.  Alla fem 

socialarbetare hade kunskap om barnfattigdom och delade gärna med sig av sina erfarenheter. 

Socialarbetarna informerade om hur barnfattigdom visar sig och hur de professionellt socialt 

arbetar med barnfattigdom.  

 

När det gäller att säkerhetsställa en hög validitet har insamlande av data med 

semistrukturerad intervjuguide visat sig vara relevant för att besvara syfte och frågeställningar. 

Det har även under intervjuerna funnits möjligheter att reda ut missförstånd och på så sätt få 

en fördjupning i ämnet. Det har visat sig svårt att säkerhetsställa en hög reliabilitet i denna 

kvalitativa studie, för om studien skulle göras om så kan intervjupersonerna tillgodosett sig ny 

information och kunskap i ämnet. Det kan även vara så att intervjupersonerna ger andra svar 

vid samma frågor. Det kan också vara så att en ny intervjuperson påverkar intervjusvaren 

eftersom den som blir intervjuad inte uppfattar frågorna på samma sätt. Larsen (2009).  
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I mitt val av teorierna coping, lösningsfokuserat arbete och systemteoretiskt perspektiv så har 

tanken varit att teorierna ska kunna kopplas till socialt arbete och barnfattigdom. Coping 

valdes bl a för att öka förståelsen för barnfattigdom relaterat till skamkänslor samt 

arbetsmetoder för att minska dessa känslor. Lösningsfokuserat arbetssätt valdes utifrån att 

teorin visar på en förståelse för vilka resurser, möjligheter och verktyg det finns för att hantera 

barnfattigdomen. Systemteoretiskt perspektiv var ett val för att få hjälp att se helheten och 

sammanhanget i arbetet med människor och deras relationer. Det systemteoretiska valet 

gjordes även för att visa på variation och flera valmöjligheter på hur problem definieras samt 

vilka andra vägar människor väljer för att förändra sin situation. I den fördjupade analysen har 

teorierna därför använts med ett induktivt förhållningssätt där man först samlar in data och 

sedan jämför dem med tidigare forskning och teorier. (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Jag upplevde inga problem med de semistrukturerade intervjuerna eller bandinspelningen. 

Jag kan inte heller påstå att jag upplevde några problem vid urvalet. Det var lätt att få 

kontaktpersoner som ville ställa upp på intervjuerna och det uppstod inga problem vid själva 

genomförandet av intervjuerna. En av intervjupersonerna var så generös och erbjöd sin hjälp 

som extra handledare. Om studien skulle göras om skulle jag utifrån den erfarenhet jag har nu 

med stor sannolikhet utföra intervjuerna på samma sätt som första gången.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att få svar på mina frågeställningar. Det kan anses vara uppfyllt då 

resultatet är uppdelat i fyra delar där varje frågeställning är en rubrik. Det var ett val som 

gjordes utifrån att det ansågs vara relevant att få struktur i arbetet. I den första delen i 

resultatet visar svaren att socialarbetarna anser att barnfattigdom är en vanlig företeelse som i 

första hand definieras av ekonomisk brist relaterat till oförmågan att uppfylla barnens 

grundläggande behov. En bit in i intervjuerna visar resultatet andra definitioner på 

barnfattigdom såsom omsorgsfattigdom och social fattigdom. I den andra delen visar 

resultatet att barnen hamnar i situationer där de tvingas ljuga, uppleva skam, bli kränkta och 

socialt exkluderade. I den tredje delen uppvisar resultatet att socialarbetare i denna stad 

professionellt arbetar aktivt för att stödja barnfattigdomen. Det finns skillnader i hur 

socialarbetarna arbetar med barnfattigdom. Ett sätt kan vara att skapa opinion och informera 

politiker om barnfattigdom. Det kan även vara att få ut kunskap om barnfattigdom och 

tillgodose stöd och rådgivning om barnfattigdom. Ett annat sätt kan vara att politiskt bidra 

med ekonomiska resurser för att minska barnfattigdomen.  

Resultatet visar vidare att det sociala arbetet inte alltid har tillräckligt med resurser eftersom 

det finns små barn som är hemlösa och där samhällets skyddsnät brister i sin förmåga att 

skydda barnen. I resultat med det sociala arbetet har det inte framkommit hur det sociala 

arbetet ska ske med barnen som lever i barnfattigdom så som omsorgsfattigdom och 

känslomässig fattigdom. I den fjärde sista delen om det förebyggande arbetet med 

barnfattigdom så visar det sig att det behövs ekonomiska samhällsinsatser som möjliggör att 

allt i skolan är gratis. På individnivå kan till exempel socialarbetarens förebyggande arbeta 

vara att synliggöra barnfattigdom och samarbeta med föräldrar och skolan. Slutligen visar 

resultatet att det krävs större samhällsekonomiska resurser till den offentliga sektorn för att 

jämna ut ekonomiska olikheter. I det sociala arbetet på individnivå är det viktigt att arbeta 

med barnfattigdom genom att lyfta fram kunskap om ämnet och vara barnens språkrör så att 

alla barn blir socialt delaktiga i samhället.  
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Debatten om barnfattigdom har lyfts fram med ny intensitet på senare tid. Barnfattigdom har 

blivit en het och uppmärksammad samhällsfråga. Aktörer inom det nationella och lokala 

politiska livet har valt att ta upp barnfattigdom som en högt prioriterad fråga. Politiker vill 

framföra sina åsikter i ämnet och barnfattigdom lyfts fram i media. Ett exempel är att i Metro 

(2012) fanns en artikelserie om barnfattigdom. Det handlar om ett samarbete med Stockholms 

Stadsmission (2012) som startade kampanjen ”Många barn döljer sanningen”. Av Metro 

framgick att i Stockholm 2012 är antalet fattiga barn 50 000 och bakom den siffran döljer sig 

barn som tvingas ljuga om t ex vad familjen har gjort på semestern. Ett annat exempel på att 

media uppmärksammat barnfattigdom är att i ett radioprogram i Sveriges Radio, P1, (2012) 

kallat ”Vissa har saker, andra inte” berättar 9-åriga Noa en gripande och öppen berättelse om 

hur det är att leva i barnfattigdom. 

Jag har aldrig direkt tänk på barnfattigdom som ett fenomen som existerar i vårt samhälle. I 

och med detta så har jag inte tidigare tänkt på barnfattigdom som något som finns i min 

sociala omvärld. Jag har i och med mitt yrke som barnskötare mött barn som har haft för små 

skor och kläder. Men jag har alltid tänkt på det som en omsorgsbrist hos föräldrarna och inte 

som familjens ekonomiska bristande resurser. Innan valet av uppsats så kom jag i kontakt med 

en socialarbetare som diskuterade barnfattigdom. Jag blev väldigt nyfiken på barnfattigdom 

eftersom jag aldrig kopplat barnfattigdom till Sverige och ännu mindre till en mellansvensk 

stad. Barnfattigdom är något som jag ansett funnits i andra länder. Ju längre in i studien jag 

kom desto flera insikter fick jag om barnfattigdom. Jag upptäckte att jag själv växte upp i en 

ekonomisk och känslomässig fattigdom. Jag har även nära relationer där barnen lever i 

barnfattigdom och det finns många barn som uppfattas leva i barnfattigdom i denna 

mellansvenska stad och i Sverige.  Jag kan i slutet av studien inse att jag blev väldigt förvånad 

över hur utbredd barnfattigdomen är i vårt samhälle. Jag kan inte direkt påstå att jag är 

besviken över hur det sociala arbetet utförs i denna mellansvenska stad eftersom jag efter 

intervjuerna förstått hur mycket som faktiskt görs för barnen. Jag anser dock att skolan har ett 

stort ansvar eftersom barnen ofta hamnar i situationer som pekar ut dem som fattiga barn. 

Skolan behöver få ökad information om barnfattigdom och utbildas för att få nya verktyg att 

arbeta med så att barnen inte hamnar i ett utanförskap.  

Jag tycker vidare att det är önskvärt att socialarbetarna skulle göra mera på individnivå och att 

politikerna kunde bidra med större ekonomiska resurser på en samhällsnivå. Jag anser 

slutligen att målet borde vara nolltolerans mot barnfattigdom och att inga barn någonsin ska 

exkluderas från samhället beroende på vilken ekonomi deras föräldrar har.   

 

7.3 Etikdiskussion 

 

När jag gjort en av intervjuerna så funderade jag mycket runt information som jag delgivits. 

Informationen speglade på ett sätt de värderingar som vi själva omedvetet kan föra med oss in 

i det sociala arbetet. Det värderingarna kan leda till att klienten inte alltid bemöts på ett 

professionellt sätt.  

Jag har inte använt mig av materialet för något annat ändamål än denna uppsats och 

intervjumaterialet är inte längre tillgängligt.  

Alla mina intervjupersoner arbetar i samma stad och där finns det en verksamhet som har ett 

namn som bara kan kopplas till denna stad. Det fick mig att omvärdera tanken på att använda 

just det ordet och sedan tog jag bort det. Det gav mig även en ökad förståelse för hur viktigt det 

är avidentifiera allt som kan vara kopplat till en stad. Jag har för övrigt inte stött på några 
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andra etiska problem.  

 

 

8. SLUTSATSER 

Av resultatet framgår att barn i fattigdom blir synliggjorda inom socialt arbete där man arbetar 

aktivt med att förebygga barnfattigdom. I den stad undersökningen gjordes är det politiskt 

accepterat att arbeta med barnfattigdom inom socialt arbete.  Ett flertal insatser har startat för 

att minska barnfattigdomen. Exempelvis har det införts stöd och vägledning för att hjälpa 

föräldrar att få ordning på familjens ekonomi. Föräldrar kan också få betald föreningsavgift för 

att barnen ska kunna delta i föreningslivet. Även dagkolloverksamhet har fått fler platser för 

att barnen ska få sommaraktivitet och det har införts extra socialbidrag vid jul så att 

föräldrarna kan köpa julklappar till sina barn. En slutsats är att det med ganska små medel går 

att lindra barnfattigdomen. 

Frågan är, vilka samhällsinsatser som behövs ytterligare för att barnfattigdomen ska sluta öka? 

En fortsatt intressant studie vore om man kunde intervjua barn som lever i barnfattigdom och 

ta reda på vad dessa barn upplever behövs för att minska deras fattigdom. Det skulle också 

vara intressant att studera om barnen anser att de gynnas av det sociala arbetets insatser i 

samband med barnfattigdom. 
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BILAGA A: 

Intervjuguide 

 

Tema 1 Inledning 

Kan du berätta vad du heter? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Tema 2 Barnfattigdom 

Hur skulle du beskriva barn som lever i fattigdom? 

Hur skulle du definiera barnfattigdom? 

Hur skulle du beskriva olika typer av fattigdom som barn lever i? 

Hur länge har man pratat om barnfattigdom på ditt arbete? 

Hur länge tycker du att fenomenet barnfattigdom har funnits? 

Hur uppstår det situationer som gör att det behövs socialt arbete med barnfattigdom? 

Vilka situationer kan barn i fattigdom hamna i?  

 

Tema 2 Socialt arbete med barnfattigdom 

Hur många år har du arbetat med barnfattigdom? 

Hur arbetar du med barnfattigdom? 

Vilken arbetsmetod använder du dig av i det sociala arbetet med barnfattigdom? 

Har du några idéer om hur det sociala arbetet med barnfattigdom skulle kunna se ut? 
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Tema 3 Förebyggande arbete med barnfattigdom 

Hur skulle du beskriva det förebyggande arbetet med barnfattigdom? 

Hur arbetar du förebyggande med barnfattigdom idag? 

Vilket stöd får barn i fattigdom genom det förebyggande arbetet? 

 

Tema 4 Fallbeskrivningar från socialt arbete med barnfattigdom 

Hur skulle du beskriva olika fall som du känner till om barnfattigdom? 

Hur hjälper den kunskapen dig i ditt nuvarande sociala arbete med barnfattigdom? 

Hur ökar stödet till barn i fattigdom genom den kunskapen du fått från fallbeskrivningarna? 

Har du någonting att tillägga som du vill ta upp om barnfattigdom? 

 

 


