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SAMMANFATTNING 

Föreliggande studie sammanfattar det befintliga kunskapsläget om barn som lever i ekonomisk 

utsatthet i dagens konsumtionssamhälle. Studien fokuserar huvudsakligen på barns möjlighet att 

delta samt hur denna möjlighet påverkar barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid. 

Studiens syfte besvaras med utgångspunkt i aktuell forskning och med hjälp av följande 

frågeställningar: 1) Vilken betydelse har hushållets ekonomiska utsatthet för barns möjlighet att 

delta i dagens konsumtionssamhälle? 2) Hur påverkas barns syn på sig själva, sin omgivning och 

sin framtid av att leva i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle? Studien är en integrativ 

forskningsöversikt där arton vetenskapligt granskade artiklar sammanfattas, tematiseras och 

analyseras med stöd av sociologiska och socialpsykologiska teorier av Pierre Bourdieu, Zygmunt 

Bauman, George Herbert Mead samt Erving Goffman. Av studiens resultat och slutsatser framgår 

att barns möjlighet till att delta begränsas i flera avseenden av att leva i ekonomisk utsatthet, bland 

annat genom begränsad tillgång till organiserade fritidsaktiviteter och möjlighet att konsumera ting 

som har betydelse i konsumtionssamhället. Ekonomisk utsatthet medför skam-, oroskänslor och 

ansvarstagande, samt påverkar barns syn på sig själva, sin omgivning, framtidstro och 

förväntningar kring att bli lycklig. 

 

 

Nyckelord: barnfattigdom, barn, ungdomar, social exklusion, välfärdsländer, deltagande, 

ekonomisk utsatthet, konsumtion, identitet, framtid, konsumtionssamhälle. 
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ABSTRACT 

This study summarizes the field of knowledge concerning children living in economic vulnerability 

in current consumer society. The study primarily focus on children’s possibility to participate and 

how this possibility affects children’s view of themselves, their surroundings and their future. This 

is done on the basis of current research and with the help of following questions: 1) What 

significance does the households economic vulnerability have for the child’s possibility to 

participate in current consumer society? 2) How is children’s view of themselves, their 

surroundings and their future affected by living in economic vulnerability in current consumer 

society? The study is an integrative research review that summarizes, thematizes and analyzes 

eighteen peer-reviewed articles with the support of sociological and socialpsychological theories 

by Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, George Herbert Mead and Erving Goffman. The study 

mainly reveals and concludes that children’s possibility to participate limited by living in economic 

vulnerability in several regards, for example through a limited access to organized leisure activities 

and a limited possibility to consume in a consumer society. Economic vulnerability induces 

feelings of shame and worry, and responsibility-taking, and also affects children’s view of 

themselves, their surroundings, their beliefs of the future and expectations to be happy.  
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1.0 INLEDNING 

 

Barnfattigdom är ett begrepp som uppmärksammats medialt i Sverige de senaste åren, bland annat 

genom att flera barnrättsorganisationer har försökt uppmärksamma problemområdet via rapporter 

om fattiga barn i Sverige. I en rapport genomförd av Tapio Salonen på uppdrag av Rädda Barnen 

(2014) framkommer att det finns 230 000 barn som lever under svåra ekonomiska omständigheter 

i Sverige. Barnens Rätt i Samhället [BRIS] (2012) belyser problematiken genom att jämföra barn 

i Sverige med barn som lever i Moçambique. Rapporterna kritiserades bland annat i tv-program 

som Uppdrag Granskning och SVT Debatt (Johansson, 2013). BRIS (2013) framhåller att de 

slutade använda begreppet barnfattigdom innan debatten blossade upp, framförallt för att barn 

själva inte vill bli kallade fattiga samt för att inte stigmatisera barn. Swärd och Engelmark (2012) 

framhåller att fattigdom kan förstås med utgångspunkt i både ekonomiska och sociala aspekter. 

Vanligen används begreppen absolut och relativ fattigdom. Ett sätt att förstå absolut fattigdom är 

att det innebär en inkomst under en förutbestämd nivå, som i nuläget är 1,90 dollar om dagen 

(http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/). Relativ fattigdom innebär att vara fattig i 

relation till sin omgivning och det sammanhang individen befinner sig i (Swärd & Engelmark, 

2012), och beräknas som den andel av befolkningen som har en inkomst under 50 eller 60 procent 

av landets medianinkomst (UNICEF, 2016). Enligt den generella nivå som anger absolut fattigdom 

i världen finns inte absolut fattigdom i Sverige och är således inte relevant för föreliggande studie. 

Däremot är relativ fattigdom av betydelse eftersom denna form av fattigdom existerar i Sverige 

och liknande välfärdsstater.  

 

Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § (SFS 2001:453 [SoL]) stadgar följande: ”Samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet”. Vidare regleras 

följande i 1 kap. 2 § SoL: “Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Det 

framkommer av 4 kap. 1 § SoL att “den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå”. Begreppet “skälig levnadsnivå” anses generellt vara svårtolkat och beskrivs mer 

ingående i propositioner, utskottsbetänkanden och förarbeten (jfr. Socialstyrelsen, 2012). Det 

framkommer i förarbeten att bedömning gällande ekonomiskt bistånd “måste i stort anpassas efter 

den allmänna standardutvecklingen i samhällen, dvs. till vad människor i allmänhet kan kosta på 

sig” (prop. 1979/80:1 s. 202). Enligt 4 kap. 3 § ska försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader 

till bland annat kläder och skor samt lek och fritid.  

 

Gällande lagstiftning (1 kap. 1 § SoL; 4 kap. 1, 3 §§ SoL) tar hänsyn till vuxna människors behov 

av ekonomiskt stöd, och till att barns bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn (1 kap. 2 

§ SoL). Med utgångspunkt i vad som framgår i prop. 1979/80:1 s. 202 gällande skälig levnadsnivå 

i relation till den allmänna utvecklingsstandarden, samt vad artikel 27 i Barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009) anger, ”konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den 

levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala 

utveckling”, är det av vikt att ta hänsyn till den allmänna levnads- och utvecklingsstandarden i det 

sammanhang barnet befinner sig i. Samtidigt som en ekonomisk trygghet kan anses vara 

grundläggande för barns utveckling, framhåller Barnkonventionen att barn har rätt till den 

levnadsstandard som krävs för att utvecklas gynnsamt. Med hänsyn till ovan resonemang kring hur 

länders allmänna levnadsstandard ter sig olika kan det vara problematiskt att anta en jämförande 
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ansats mellan olika sammanhang, i synnerhet då barn i enlighet med Barnkonventionen har rätt till 

den levnadsstandard som krävs för barnets sociala utveckling.   

 

Professor i sociologi Elisabet Näsman (2012) menar att var tionde barn i Sverige lever i fattigdom 

och att detta påverkar deras nuvarande situation men också deras framtid. Att växa upp i fattigdom 

medför negativa konsekvenser för barn, och påverkar bland annat deras sociala relationer i och 

utanför familjen, materiella standard och situation i skolan. Faktorer som påverkar 

konsekvensernas omfattning är exempelvis barnets individuella förutsättningar, hur föräldrarna 

hanterar situationen, hur jämnåriga bemöter barnet, hur professionella inom exempelvis skolan 

hanterar deras situation, samt vad samhället i stort anser vara en normal barndom. Att växa upp i 

fattigdom framhålls som en allvarlig riskfaktor, vilket medför att barn och deras behov bör 

uppmärksammas (Näsman, 2012).    

 

Med utgångspunkt i ovannämnda debatt kring barnfattigdom i Sverige åskådliggörs flera olika 

perspektiv kring problemområdet. Då ekonomisk utsatthet bland annat kan medföra konsekvenser 

för barns sociala liv är det av vikt att tala om barns ekonomiska utsatthet, oberoende vilket 

sammanhang barnet befinner sig i (jfr. Näsman, 2012). Gällande lagstiftning stadgar att 

socialtjänsten ska verka för människornas ekonomiska och sociala trygghet (1 kap. 1 § SoL), samt 

att barns bästa särskilt ska beaktas (1 kap. 2 § SoL). Då socialtjänsten tar sin grund i socialt arbete 

kan således barns ekonomiska utsatthet utgöra en betydelsefull och angelägen fråga för disciplinen. 

En medvetenhet om betydelsen av att som barn leva i ekonomisk utsatthet kan bidra till att 

exempelvis socialsekreterare och kuratorer kan fatta beslut och ge stöd grundat i kunskap om 

problemområdet.  

1.1 Problemformulering 

Med grund i vad som framhålls ovan gällande betydelsen av att skapa en medvetenhet och 

ytterligare kunskap om barn som lever i ekonomisk utsatthet är det av vikt att ytterligare studera 

och belysa problematiken kring barns ekonomiska utsatthet. Det har framkommit att 

problemområdet är väl beforskat och befintliga studier har genomförts i olika sammanhang och 

med olika målgrupper. Bland annat har studier genomförts med barn till ensamstående föräldrar 

(Spyrou, 2013) och asylsökande barn (Fanning & Veale, 2004). Forskning visar att barn som växer 

upp i ekonomisk utsatthet påverkas av hushållets ekonomiska situation bland annat genom att ha 

en begränsad tillgång till organiserade fritidsaktiviteter (Aaboen Sletten, 2010), ett ökat 

ansvarstagande (Harju & Thorød, 2010) samt en begränsad möjlighet att leva upp till samhälleliga 

normer via konsumtion (Croghan, Griffin, Hunter & Phoenix, 2006). Ett flertal författare av valda 

artiklar, exempelvis Attree (2004), poängterar att barn sällan kommer till tals i studier inom 

ämnesområdet, utan att vuxna ofta för barnens talan istället. McDonald (2009) beskriver detta som 

avsevärt oroväckande, då det innebär att barn inte ses som egna individer vars upplevelser och 

tankar har betydelse. För att lägga vikt vid barns upplevelser och att se till barn i sitt nuvarande 

sammanhang är det centralt för föreliggande studie att fokusera på barns beskrivningar och 

upplevelser av att leva i ekonomisk utsatthet. Om barn som lever i ekonomisk utsatthet exempelvis 

inte ges möjlighet att delta i aktiviteter i samma utsträckning som andra barn är det av vikt att 

utveckla förståelsen för vad detta kan göra för barnets syn på sig själv, sin omgivning och sin 

framtid. För att rikta fokus mot den sociala aspekten av att leva i ekonomisk utsatthet ämnas relativ 

fattigdom, där individens ekonomiska resurser är begränsade i relation till sin omgivning och 

sammanhanget den befinner sig i, snarare än absolut fattigdom. Vidare är det centralt att 
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sammanfatta aktuell forskning inom problemområdet och belysa centrala aspekter av betydelsen 

av att leva i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att göra en integrativ forskningsöversikt för att sammanfatta 

kunskapsläget om barn som lever i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle. Studien 

ämnar att fokusera på barns möjlighet att delta samt hur denna möjlighet påverkar barns syn på sig 

själva, sin omgivning och sin framtid. Vidare avser studien att belysa kunskapsläget med grund i 

ett antal valda teorier för att skapa en djupare förståelse för problemområdet. Syftet mynnar ut i 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilken betydelse har hushållets ekonomiska utsatthet för barns möjlighet att delta i dagens 

konsumtionssamhälle? 

2. Hur påverkas barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid av att leva i ekonomisk 

utsatthet i dagens konsumtionssamhälle? 

2.0 METOD 

I följande avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt, inklusions- och 

exklusionskriterier, databassökning, databearbetning och analysmetod. Vidare redovisas 

studiens tillförlitlighet, begränsningar och svårigheter, samt etiska överväganden. 

2.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

Val av metod tar sin utgångspunkt i studiens syfte, vilket är att sammanfatta kunskapsläget om barn 

som lever i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle. Studien ämnar att fokusera på 

barns möjlighet att delta samt hur denna möjlighet påverkar barns syn på sig själva, sin omgivning 

och sin framtid. Med utgångspunkt i detta kommer studien att utföras genom en systematisk 

integrativ forskningsöversikt, vilket innebär att en kombination mellan kvalitativa och kvantitativa 

studier används som empiriskt material. En integrativ forskningsöversikt kan medföra en utökad 

förståelse kring ett problemområde (Booth, Papaioannou, Sutton, 2012). För föreliggande studie 

kan detta bidra till ett mer dynamiskt empiriskt material eftersom kvantitativt grundade studier kan 

bidra med bredd då de generellt utgörs av ett större och eventuellt mer representativt urval. 

Samtidigt kan kvalitativa studier bidra med djup gällande människors beskrivningar av sina 

erfarenheter och vidare inbringa förståelse för exempelvis hur barn påverkas av att leva i 

ekonomisk utsatthet. Vid val av metod har även kvalitativa intervjuer övervägts. Denna metod har 

dock valts bort eftersom (a) intervjuer med barn skulle kunna medföra etiska dilemman, (b) 

intervjuer med föräldrar till barn skulle ta fram föräldrars tolkning av barnets upplevelse istället för 

barnets egen utsaga, (c) professionella som möter barn kan, i likhet med föräldrar, inte berätta om 

barnets egen upplevelse utan snarare om deras tolkning av den. Systematisk integrativ 

forskningsöversikt har således valts som metod för att sammanfatta kunskapsläget och utveckla 

förståelsen för betydelsen av att som barn leva i ekonomisk utsatthet i dagens 

konsumtionssamhälle.  

 

Studiens utformning grundas i en växelverkan mellan empiri och teori. Samtidigt som systematiska 

litteratursökningar har bidragit till empiriskt material, som sedan har diskuterats med utgångspunkt 

i relevant teoribildning, har även teori använts för att lyfta fram alternativa perspektiv gällande 
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problemområdet kring barns ekonomiska utsatthet. Ekström (2003) hävdar att relationen mellan 

empiri och teori antingen kan vara deduktiv, induktiv eller abduktiv. Induktiv teorigenerering 

innebär att teorier successivt utvecklas under tiden som empiri granskas. Deduktiv teoriverifiering 

innebär att teori bekräftas genom att empiri utforskas. I en abduktiv ansats används en kombination 

av dessa, det vill säga teori genereras och verifieras genom empiriinsamling (Ekström, 2003). Med 

grund i ovan beskrivna analytiska ansatser antar föreliggande studie en abduktiv ansats. 

Inledningsvis har sociologi valts som disciplin med anledning av att studien syftar till att undersöka 

sociala aspekter av att som barn leva i ekonomisk utsatthet. Exempelvis har Baumans (2008) teori 

om konsumtionssamhället utgjort ett grundläggande perspektiv på det samhälle som Sverige och 

liknande välfärdsstater kan beskrivas som, vilket sedan har påverkat hur det empiriska materialet 

har betraktats. Under inhämtning av empiriskt material har det sedan framkommit aspekter i 

artiklarna som har kunnat förknippas med teorier om exempelvis rollövertagande. Med 

utgångspunkt i att rollövertagande har en socialpsykologisk grund ansågs den kunna besvara 

studiens syfte då den kan inbringa förståelse för hur individer påverkar och påverkas av varandra 

och samhället. Även de övriga teorierna har valts med liknande tillvägagångssätt. Med grund i hur 

studiens teoretiska utgångspunkter har valts kommer även resultatet att analyseras med stöd av 

relevant teori. Samtliga teman kommer alltså inte att analyseras med stöd av samtliga teorier, 

istället kommer exempelvis det tema som presenteras först i 4.0 Resultat och analys att analyseras 

med hjälp av den teori som presenteras först i avsnitt 3.0 Teoretiska utgångspunkter, som är 

Bourdieus teorier om olika former av kapital och habitus.  

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I föreliggande studie avser barn i enlighet med 1 kap. 2 § 3 st. SoL och artikel 1 Barnkonventionen: 

“varje människa under 18 år”. Därför har studier som inkluderar barn inom denna definition 

inkluderas i urvalet samtidigt som studier med en mer begränsad avgränsning, exempelvis barn 

mellan tretton och sjutton år, också inkluderas. Urvalet sker med utgångspunkt i valda inklusions- 

och exklusionskriterier, vilka utformas med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar (jfr. 

Booth et al., 2012). Följande kriterier har inkluderats respektive exkluderats i litteratursökningarna: 

 

Inklusionskriterier: a) Artiklar inom disciplinerna sociologi och/eller socialt arbete, b) både artiklar 

med kvantitativ och kvalitativ ansats, c) artiklar tillgängliga i fulltext, d) artiklar på engelska eller 

svenska, e) artiklar som berör relativ fattigdom, f) studier som på något sätt inkluderar barns egna 

utsagor g) artiklar som har publicerats de senaste femton åren, samt h) studier som är genomförda 

i välfärdsstater.  

Exklusionskriterier: a) Artiklar inom discipliner som medicin eller psykologi, b) artiklar som 

belyser föräldrars eller professionellas perspektiv istället för barns, samt c) artiklar som berör 

absolut fattigdom. 

2.3 Databassökning 

För att finna relevant forskning med utgångspunkt i studiens syfte och ovan beskrivna inklusions- 

och exklusionskriterier användes inledningsvis generella databaser, exempelvis Summon. Dessa 

databaser genererade i en avsevärd mängd träffar som till största del handlade om ämnesområden 

som inte var av relevans för studiens syfte (till exempel medicin), och därför avgränsades 

kommande sökningar till mer ämnesspecifika databaser som Sociological Abstracts och Social 

Services Abstracts. För att finna relevanta sökord och ämnesord genomfördes först sökningar där 

citerings- och referenslistor granskades för att undersöka vilka termer som aktuell forskning 
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använder för att beskriva problemområdet. Dessa preliminära sökningar gav även idéer om vilka 

forskare som är aktiva och relevanta inom området, samt en inblick i vilken ålder på studier som 

fortfarande är aktuella. Exempelvis återfinns Attree (2004) i studier som genomförts de senaste 

fem åren. Nedan följer en tabell som beskriver vilka sökord som har använts vid respektive sökning 

samt hur många träffar sökningen har resulterat i: 

 

Tabell. Redovisning av använda databaser och sökord 

Sökning Sökmotor Sökord Avgränsningar Träffar 

1 Sociological Abstracts “Relative poverty” 

AND child* 
Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext, 

publicerade mellan 2011-

2016 

32 

2 Sociological Abstracts “Child poverty” 

AND “social 

exclusion” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

25 

3 Sociological Abstracts “social exclusion” 

AND community 

AND “young 

people” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

104 

4 Sociological Abstracts “Child poverty” 

AND Sweden 
Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartikar 

tillgängliga i fulltext 

12 

5 Sociological Abstracts “Relative 

deprivation” AND 

Sweden AND 

child* 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

2 

6 Sociological Abstracts “Child poverty” 

AND Germany OR 

Great Britain 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

33 

7 Sociological Abstracts “Economic 

conditions” AND 

identity AND 

(child* OR youth) 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

52 

8 Sociological Abstracts AU: ”Harju, Anne” - 2 

9 Sociological Abstracts “social exclusion” 

AND “identity OR 

self-image” AND 

“child* OR youth” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

55 
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10 Sociological Abstracts “social exclusion” 

AND “child 

poverty” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

18 

11 Social Services 

Abstracts 
“child poverty” 

AND “social 

exclusion” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

18 

12 Sociological Abstracts “child poverty” 

AND “social 

capital” 

Vetenskapligt granskade 

tidskriftsartiklar 

tillgängliga i fulltext 

4 

Totalt    357 

 

Samtliga tolv sökningar resulterade alltså totalt i 357 träffar, vilka inledningsvis granskades 

översiktligt baserat på titel och abstract med grund i ovan beskrivna inklusions- och 

exklusionskriterier. Det preliminära urvalet resulterade i sammanlagt 44 artiklar. Nästa steg i 

processen utgjordes sedan av att läsa och granska dessa 44 artiklar i fulltext och mer detaljerat 

avgöra huruvida de motsvarade studiens syfte och frågeställningar. Bland uteslutna artiklar 

återfanns bland annat artiklar som berör föräldrars perspektiv snarare än barns. Efter denna mer 

ingående granskning av artiklarna skrevs 22 av dem ut i pappersform och lästes ingående och 

systematiskt av oss båda författare. Vid genomläsningen av de 22 utskrivna artiklarna framkom att 

inklusionskriterierna inte uppfylldes för samtliga vilket resulterade i att ytterligare fyra stycken 

exkluderades. Sammanlagt resulterade studiens slutgiltiga urval i arton artiklar som mer ingående 

beskrivs i Bilaga. Redovisning av utvalda artiklar. 

2.4 Databearbetning och analysmetod 

För att bearbeta insamlat material har en ansats till tematisk syntes använts, vilket är en 

analysmetod som Booth et al. (2012) beskriver som baserad på tematisk analys. En tematisk syntes 

används för att belysa och sammanföra faktorer som identifieras som centrala i exempelvis en 

systematisk forskningsöversikt. Metoden används generellt för studier som syftar till att besvara 

frågor om människors upplevelser och kan både användas för kvalitativa och integrativa 

forskningsöversikter. Metoden utgörs av tre grundläggande steg som nödvändigtvis inte sker 

separat: 1) identifiering av teman, 2) kategorisering av studierna under passande tema samt 3) en 

utveckling av utvalda teman (Booth et al., 2012). Insamlad data till föreliggande forskningsöversikt 

har bearbetats genom att inledningsvis läsas grundligt, samtidigt som centrala ord har antecknats i 

marginalen på den utskrivna artikeln. Samtliga artiklar skrevs ut och lästes växelvis av oss båda. 

Den ena läste och kommenterade artikeln för att sedan lämna över till den andre, som eventuellt 

kompletterade med ytterligare anteckningar och kommentarer ur sitt perspektiv. Till en början 

skrevs samtliga centrala ord in i ett dokument och användes sedan vid tematiseringen. Vidare 

konstruerades en tabell med samtliga artiklar, där orden delades in i olika kolumner, vilka sedan 

utgjorde grunden för centrala teman som skapades. Teman som kunde urskiljas i materialet är: 1) 

Barns materiella, sociala och tidsmässiga förutsättningar, 2) barns konsumtion och samhörighet 

med andra samt 3) samhälleliga normer och deras konsekvenser för barns sociala liv. 

 

När ungefär hälften av artiklarna granskats enligt ovanstående och teman kunde urskiljas 

tematiserades resterande artiklar med utgångspunkt i funna teman, detta utan att samtliga ord från 

tematiseringen skrevs in i dokumentet. Dessa teman fick representeras av tre olika färger, som 
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användes för att markera resultat av relevans för studiens syfte, samt för att tydliggöra vilka teman 

som fanns i respektive artikel. Resultatet har sedan förts in under rubriken 4.0 Resultat och analys 

i arbetet, med valda teman som rubriker, och sedan lästs noggrant och därefter har mer avgränsande 

underrubriker konstruerats med grund i resultatets innehåll. Underrubriker har skapats dels med 

hänsyn till studiens syfte och dels med utgångspunkt i vad som framkommer i resultatet. För att 

analysera resultatet användes de delar av valda teorier som ansågs ha relevans för studiens syfte 

och frågeställningar, delvis med hänsyn till vad vi ansåg vara intressant avseende artiklarnas 

innehåll.  

2.5 Tillförlitlighet 

Föreliggande forskningsöversikt kännetecknas av en hög tillförlitlighet genom att utförandet 

genomförts systematiskt och vidare redovisas med noggrannhet och tydlighet. Booth et al. (2012) 

redogör för fyra kriterier som kan beaktas när det kommer till tillförlitlighet; tydlighet, granskning, 

reproduktionsförmåga och transparens. Tydlighet har alltid varit önskvärt inom forskning, och när 

det kommer till att närma sig ett problemområde genom att utföra en forskningsöversikt ämnas 

tydligheten tas till ytterligare en nivå. Tydligheten ska föreligga genomgående i studien; i 

forskningsfrågan, i metodavsnittet, i resultatet, i diskussionen, i samtliga slutsatser som vidare 

kopplas till studiens frågeställningar (Booth et al., 2012). Föreliggande forskningsöversikt har 

noggrant genomförts genom att alla studiens delar stegvis skapats under en process för att fånga en 

helhet. För att visa detta för läsaren har alla steg noggrant och systematiskt dokumenterats. 

Forskningsöversiktens struktur är ytterligare en tydliggörande faktor som genom valda rubriker 

och styckesindelning ämnar tillföra en tydlighet som kan bidra till att innehållet blir mer 

lättförståeligt. Booth et al. (2012) beskriver vidare vikten av att skapa en verifieringskedja, vilket 

innebär att översiktens alla steg noggrant dokumenteras så att det finns stöd för hur en upptäckt 

anträffats, var den påträffats och vidare hur materialet kan tolkas. Genom att noggrant dokumentera 

denna process finns det underlag för att eventuellt kunna försvara upptäckter och tolkningar (Booth 

et al., 2012). Sökningsprocessen och inhämtning av material presenteras noggrant både i tabellform 

och löpande text i de avsnitt där forskningsöversiktens metod beskrivs mer ingående (2.1 Val av 

metod och tillvägagångssätt, 2.2 Inklusions- och exklusionskriterier, 2.3 Databassökning, och 2.4 

Databearbetning och analysmetod). Booth et al. (2012) framhåller att reproduktionsförmåga och 

transparens kan ifrågasättas vid forskningsöversikter, då forskning indikerar att slutsatser kan skilja 

sig åt fast olika författare använt sig av samma empiriska material. Då forskningsöversikters syfte 

kan variera kan materialet belysas från olika perspektiv och materialet tolkas som författaren 

önskar för att kunna besvara den aktuella forskningsfrågan. I föreliggande forskningsöversikt har 

syftet varit en vägvisare genom arbetsprocessen vilket å ena sidan kan ha bidragit till att materialet 

vinklats mot denna riktning. Arbetsprocessen har å andra sidan noggrant beskrivits vilket stärker 

forskningsöversiktens replikerbarhet. 

2.6 Studiens begränsningar och svårigheter 

I föreliggande studie har det omfattande materialet utgjort en svårighet då det i vissa avseenden har 

varit svårhanterligt. Till en början var materialet stort men kunde avgränsas med hjälp av ett tydligt 

formulerat syfte, tydliga inklusions- och exklusionskriterier samt ett noggrant och systematiskt 

förfarande. En medveten avgränsning har varit att endast studera barn i ekonomisk utsatthet i olika 

välfärdsstater. En annan svårighet som har framkommit under genomförandet har varit att se till 

kontextuella skillnader mellan studier från olika länder, samtidigt som en övergripande koherens 

har eftersträvats genom att enbart använda studier genomförda i välfärdsstater. Med grund i att 
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föreliggande studies syfte samt inklusions- och exklusionskriterier formulerats av författarna till 

studien finns en möjlighet att urvalet och därmed det empiriska materialet medvetet eller omedvetet 

kan ha vinklats mot en önskvärd riktning. Vidare kan även den mänskliga faktorn ha medfört att 

relevanta artiklar eller delar av artiklar kan ha förbisetts, trots systematik och noggrannhet i 

genomförandet. 

2.7 Etiska överväganden 

Eftersom det empiriska materialet i föreliggande studie består av tidigare genomförda studier och 

deras resultat är inte Vetenskapsrådets (2002) grundläggande forskningsetiska huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, av relevans. Då 

samtliga studier som artiklarna i urvalet baseras på är vetenskapligt granskade innan publicering är 

en förutsättning att studierna har granskats i avseenden gällande exempelvis metodik och 

forskningsetik. Med hänsyn till problemområdet kan det vidare antas att de studier som på något 

sätt tagit del av information från barn har prövats etiskt. I föreliggande studie har intervjuer eller 

andra datainsamlingsmetoder direkt med barn valts bort med särskild hänsyn till de etiska 

dilemman som detta kan medföra. Vidare har studien strävat efter tydlighet och systematik 

avseende förfarande och val av vetenskapligt granskade artiklar, exempelvis genom att tolka 

innehållet i artiklarna med försiktighet, och använda liknande ord som författarna gör för att 

beskriva innehållet. Denna tydlighet och systematik kan bidra till etisk korrekthet gentemot såväl 

berörda författare som studiernas respondenter.  

3.0 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Här presenteras valda teorier som ligger till grund för forskningsöversiktens analys av inhämtad 

empiri. För att utveckla förståelsen för betydelsen av hushållets ekonomiska utsatthet för barns 

möjlighet att delta används sociologiska teorier i form av Pierre Bourdieus teori gällande kapital 

och habitus samt Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället.  För att skapa en djupare 

förståelse för hur barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid påverkas av att leva i 

ekonomisk utsatthet används socialpsykologiska teorier i form av George Herbert Meads teorier 

om självet och rollövertagande samt Erving Goffmans begrepp stigma.  

3.1 Olika former av kapital och habitus enligt Bourdieu 

Pierre Bourdieu (1986) beskriver kapital som en möjliggörande faktor för att människor ska kunna 

få tillträde till sociala sammanhang. Kapital ackumuleras via erfarenheter av bland annat arbete 

eller utbildning. Hur olika typer av kapital fungerar inom ett socialt sammanhang representerar 

sammanhangets struktur, och därför är det centralt att inte enbart ta hänsyn till det ekonomiska 

kapitalet. Exempelvis kan en individ med lågt ekonomiskt kapital men ett högt kulturellt kapital 

inträda i vissa sammanhang men uteslutas från andra. Ekonomiskt kapital utgörs av ekonomiska 

resurser eller investeringar såsom pengar eller fastigheter. Kulturellt kapital kan förekomma i tre 

olika former: den förkroppsligade, som innebär en individs smak och verbala färdigheter; den 

objektifierade, som utgörs av kulturella ting såsom böcker och instrument; samt den 

institutionaliserade formen, som består av utbildning. Sociala kapital utgörs av existerande eller 

potentiella resurser alternativt kontakter inom en individs nätverk eller grupptillhörighet. Det 

sociala kapitalets storlek beror dels på till vilken grad individen har möjlighet att mobilisera sitt 

nätverk, och dels på hur stort ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital resurserna inom nätverket 
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besitter. Det ekonomiska kapitalet framhålls som grundläggande för övriga typer av kapital då 

ekonomiskt kapital mer eller mindre alltid kan omvandlas till kulturellt eller socialt kapital. 

Samtliga former av kapital kan vidare innefattas av ett symboliskt värde som varierar beroende på 

sammanhanget den berörda individen rör sig inom. Exempelvis beskrivs läskunnighet ha ett lägre 

symboliskt värde i sammanhang där majoriteten utgörs av analfabeter (Bourdieu, 1986). 

 

Med grund i sitt resonemang gällande olika former av kapital framhåller Bourdieu (1990) 

begreppet habitus. Habitus avser den grund ur vilken människor utformar och förstår sin omvärld 

samt hur de “skapar” sig själva. Denna grund avgörs av individens bakgrund och förutsättningar 

baserade på föräldrars och det övriga nätverkets klasstillhörighet. Omständigheter som omger en 

klasstillhörighet, exempelvis ekonomiska förutsättningar, utbildning samt sociala nätverk, 

påverkar hur en individs habitus kommer att konstrueras, vilket i sin tur påverkar hur individen 

förstår sin omvärld och sin position i den. I detta resonemang utesluter inte Bourdieu (1990) 

möjligheten att en individs habitus kan påverkas av en medveten och strategisk uträkning av sina 

möjligheter och begränsningar. Däremot definieras dessa i relation till dennes sammanhang, kapital 

och utvecklingsmöjligheter. Denna beskrivning av individens utvecklingsmöjligheter förstås som 

en kontrast till hur alla har samma absoluta möjligheter inför framtiden. Vidare framhålls hur 

habitus kan “diskvalificera” barn från lågstatusfamiljer från att göra så kallade klassresor. Barnen 

signalerar vilken position de tillhör via sitt ekonomiska, kulturella och sociala kapital, vilket vidare 

innebär att barnen beskriver sig själva med grund i sin sociala position och att de således förväntar 

sig att misslyckas (Bourdieu, 1990). Med grund i detta framhävs även Bourdieus syn på agentskap, 

det vill säga individens möjlighet att förstå och kontrollera sina handlingar, och att möjligheten till 

agentskap måste förstås i relation till den rådande kulturens struktur (Webb, Schirato, & Danaher, 

2002). 

3.2 Konsumtionssamhället enligt Bauman 

Zygmunt Bauman (2008) beskriver det post-moderna samhället som ett konsumtionssamhälle där 

konsumtion utgör en central egenskap hos samhället, likt produktion i det tidigare 

produktionssamhället. Samtidigt som samhällets ekonomi bygger på omsättningen av varor, och 

anses framgångsrik när konsumtion sker i ett ständigt flöde, utgörs även konsumtionssamhället av 

en kontinuerlig strävan efter lycka. I sin tur förknippas lycka med ständigt växande begär snarare 

än tillfredsställande av behov, samt att individen tvingas konsumera för att uppleva lycka och att 

enbart de som kan konsumera har möjlighet att uppleva lycka (Bauman, 2008). Vidare framhåller 

Bauman (1998) betydelsen av fattigdom för den enskilde som att vara utanför det liv som uppfattas 

som normalt i samhället, att inte ha möjlighet att ta del av vad som anses bidra till ett “lyckligt liv”. 

I konsumtionssamhället är det således en individs oförmögenhet att konsumera som leder till att 

den nedvärderas socialt samt utesluts och utesluter sig själv från sociala sammanhang som andra 

har möjlighet att delta i (Bauman, 1998). I konsumtionssamhället värderas människor efter sin 

konsumtionsförmåga, och de som inte har råd eller möjlighet att konsumera beskrivs som 

otillräckliga konsumenter och betraktas som totalt onyttiga för samhället (Bauman, 2008). 

3.3 Rollövertagande med utgångspunkt i Mead 

En av George Herbert Mead’s största insikter var att människans själv både består av ett subjekt 

och objekt, och benämnde dessa delar av självet för “I” och “me” (Charon, 2007). För det svenska 

språket översätter Emma Engdahl (2009) dessa begrepp till “jaget” och “miget”. “Jaget” 

representerar människans handlingskraft och individualitet, öppenhet, nyfikenhet, spontanitet och 
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kreativitet, medan “miget” representerar den kulturella, samhälleliga och disciplinerade sidan av 

människan. “Jaget” och “miget” existerar genom ett ömsesidigt beroende, där “miget” utgör ramen, 

som utgörs av bland annat samhälleliga normer, inom vilken “jaget” kan framträda. Då “jaget” inte 

kan existera utan “miget” och vice versa skapas ett spänningsförhållande mellan frihet och tvång, 

där individens frihet att uttrycka sitt “jag” begränsas eller möjliggörs av de ramar som “miget” 

utgör (Engdahl, 2009). Enligt den symboliska interaktionismen är självet ett objekt konstruerat av 

individens handling (Charon, 2007). Via självet utför individen handlingar utåt till andra, och inåt 

till sig själv. Självet är inte agerande utan det är individen som utför handlingen, och när individen 

utför en handling eller uttrycker någonting kan det förstås som en symbol. Genom att använda 

symboler kan individen enligt den symboliska interaktionismen samtala med sig själv, vilket utgör 

tänkandet, samt uppvisa sitt själv för omgivningen (Charon, 2007). 

 

Rollövertagande är något som människor ägnar sig åt under en stor del av sin vakna tid, både i 

social interaktion med andra och när de är ensamma (Charon, 2007). Rollövertagande krävs för att 

skapa kärlek och vänskap, samarbeta, lära och kompromissa. En individ som använder sig av 

rollövertagande är socialt intelligent, eftersom denna kunskap används för att förstå andra och för 

att kommunicera med andra och sig själv. Begreppet innebär att försöka att sätta sig in i andras 

perspektiv för att se världen ur deras synvinkel, samt försöka förstå hur andra definierar situationen 

genom att som redskap låna deras symbolram för att skapa förståelse och insyn i deras upplevelse. 

I detta skeende innefattas symboler, självet och rolltagande. Denna process kan innebära att 

individen skapar möjliga sätt att agera med hänsyn till den andres perspektiv när det kommer till 

att exempelvis etablera vänskapsrelationer, kommunicera, vara moralisk och skapa förståelse. 

Rollövertagande sker tillsammans med människor som inom den symboliska interaktionismen 

benämns signifikanta andra. Signifikanta andra är människor som är viktiga för individen, och är 

ofta de som hen ser upp till och har en regelbunden kontakt med. Vanligtvis är signifikanta andra 

vänner, familj, lärare eller grannar som funnits i individens närhet en längre tid, men kan även bestå 

av exempelvis fiktiva karaktärer. Då andras perspektiv kan skilja sig avsevärt från individens eget 

kan rollövertagande vara svårt att uppnå fullt ut. Konsekvenser som kan uppstå av detta är 

missförstånd, sociala konflikter och relationsuppbrott (Charon, 2007).  

3.4 Stigma enligt Goffman 

Erving Goffman (1963) beskriver att varje samhälle har olika sätt att dela upp människor i 

kategorier och i att bestämma vad som är normalt och naturligt för dessa. Kategorier kan särskiljas 

genom exempelvis ålder, yrke eller kön. Den sociala miljön är en faktor som kan kopplas till en 

bestämd kategori och det finns förväntningar vilken kategori som finns i en social miljö (Goffman, 

1963). Bland andra aspekter kan åsynen av en individ göra att omgivningen omedvetet placerar 

individen i en kategori och tillskriver denne medföljande egenskaper som kan kopplas samman 

med individens sociala status. Om det framkommer att individens egenskaper särskiljer sig från 

medlemmarna i utnämnd kategori, och att den särskiljande egenskapen är av negativ art, sker en 

stämpling som Goffman benämner stigma. Att bli stigmatiserad innebär att individen reduceras 

från normal till utstött av sin omgivning (Goffman, 1963).   

 

Stigma kan urskiljas hos individens olika attribut då personliga, etniska och kroppsliga 

kännetecken kan vara avgörande (Goffman, 1963). Om individen uppvisar egenskaper som går 

emot omgivningens förväntningar kring vad som anses normalt stigmatiseras individen. Den 

stigmatiserade individens livsmöjligheter begränsas av rådande normer genom att egenskaper som 

pekar på hens ofullständighet lyfts fram, vilket kan medföra att individen diskrimineras. Individens 
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reaktion på omgivningens stigmatisering kan sedan bekräfta att individen även uppfattar sig själv 

som ofullständig (Goffman, 1963). Den stigmatiserade individen märker att hen inte når upp till 

omgivningens krav och lämnas utanför, vilket kan leda till känslor av otillräcklighet och 

skamkänslor. Även om individen lyckas justera dessa känslor kan minnet av dem finnas kvar, vilket 

kan medföra att hen stämplar sig som otillräcklig (Goffman, 1963). Det utanförskap som stigmat 

kan innebära kan medföra att den stigmatiserade individen blir ostimulerad, förvirrad och orolig. I 

möten mellan människor kan den stigmatiserade individen känna en osäkerhet inför hur hen 

uppfattas av andra, vilket kan öka känslan av att vara annorlunda och utanför i relation till 

sammanhanget. Medvetenhet om att den stigmatiserade är annorlunda kan vidare bidra till att 

stigmat och gränsen mellan individer förstärks (Goffman, 1963).  

4.0 RESULTAT OCH ANALYS 

 

I följande avsnitt presenteras artiklarnas gemensamma resultat med stöd av konstruerade teman 

och under följande tre rubriker: 4.1 Barns materiella, sociala och tidsmässiga förutsättningar, 

4.2 Barns konsumtion och samhörighet med andra, samt 4.3 Samhälleliga normer och deras 

konsekvenser för barns sociala liv. Resultatet från varje tema analyseras sedan med 

utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkter som presenterats i avsnitt 3.0 Teori. Vidare 

redovisas slutsatser för varje tema i slutet av respektive temaavsnitt. 

4.1 Barns materiella, sociala och tidsmässiga förutsättningar 

I detta tema presenteras empiri hämtad från sexton artiklar. Det empiriska materialet presenteras 

under två underrubriker: 4.1.1 Social interaktion i och utanför bostaden: Resultat samt 4.1.3 

Socialt nätverk och framtidstro: Resultat, och analyseras sedan med stöd av Bourdieus teori om 

det ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet samt habitus.  

4.1.1 Social interaktion i och utanför bostaden: Resultat 

Aktuell forskning framhåller att ekonomisk utsatthet inom familjen påverkar barns möjlighet att 

delta i såväl organiserade fritidsaktiviteter som skolaktiviteter. Organiserade fritidsaktiviteter är 

aktiviteter som kräver någon form av inträde eller medlemskap, antingen i form av en avgift eller 

utrustning (Walker, Crawford & Taylor, 2008). Attree (2004) beskriver att barn som växer upp i 

fattiga förhållanden tenderar att leka i offentliga miljöer eller på gatan då de inte har tillgång till 

organiserade fritidsaktiviteter. Skevik Grødem (2008) framhåller att barn som har många syskon 

oftare än andra barn upplever att de inte har råd att delta i aktiviteter. Walker et al. (2008) framhåller 

att möjligheten att delta i organiserade fritidsaktiviteter är begränsad för barn till ensamstående 

föräldrar, där faktorer som låg inkomst, tidsbrist och transportkostnader är centrala. 

Transportkostnader är en särskilt begränsande faktor för barn som växer upp på landsbygden, 

eftersom dessa förhållanden innebär att barnet måste åka längre sträckor för att delta i aktiviteter 

och umgås med vänner (Walker et al., 2008). Harju och Thorød (2010) betonar att svenska barn 

har tillgång till fri skollunch, det kan dock bli problematiskt för barn som lever i ekonomisk 

utsatthet när det kommer till skolutflykter då dessa kan kräva att barnet själv tar med frukt eller 

matsäck. Denna problematik illustreras genom följande citat, där författarna har frågat en sjuårig 

svensk flicka om hon tar med frukt till utflykter: “Sometimes, but when we don’t have fruit at home 

I don’t. Everyone else does. Every one brings apples or pears” (Harju & Thorød, 2010, s. 8). 

Hjalmarsson och Mood (2015) poängterar vikten av tillgången till ekonomiska och materiella 
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resurser för att kunna delta i det sociala livet och aktiviteter som hör till det. Möjligheten att delta 

i aktiviteter beskrivs som betydande för ungdomar när det kommer till att skapa vänskapsrelationer 

(Hjalmarsson & Mood, 2015). 

 

Människors ekonomiska förutsättningar påverkar vilken typ av bostad de bor i samt vad som finns 

i hemmet. Sju av de utvalda studierna påvisar ett liknande resultat, att barn som lever i ekonomiskt 

utsatta hemförhållanden saknar ett eget rum (Fanning & Veale, 2004; Skevik Grødem, 2008; 

Walker et al., 2008; Harju & Thorød, 2010; Aaboen Sletten, 2010; Spyrou, 2013; Hjalmarsson & 

Mood, 2015). Harju och Thorød (2010) framhåller att flera av barnen i studien uppger att bostadens 

begränsade utrymme innebär inskränkningar i deras privatliv, då de exempelvis saknar en tyst plats 

att göra läxor på. Walker et al. (2008) fokuserar på barn till ensamstående föräldrar med låg inkomst 

i sin studie och framhåller deras ekonomiska situation som begränsande för barns möjlighet att 

leka, genom begränsat utrymme och avsaknad av ett eget rum. Faktorer som enligt Skevik Grødem 

(2008) minskar möjligheten till att barn har ett eget rum är att vara icke-västerländsk migrant, ha 

många syskon samt att bo i ett hushåll med låga inkomster. Fanning och Veale (2004) har i sin 

studie inriktat sig på den utsatthet som asylsökande barn kan uppleva. Det framkommer att 

asylsökande barn som bor i vandrarhemsliknande former finner det svårt att skapa 

vänskapsrelationer med jämnåriga som de träffar i skolan, samtidigt som föräldrar uppger att de 

inte kan återgälda inbjudningar till födelsedagskalas eller att bara komma över och leka. Fanning 

och Veale (2004) framhåller att barn som intervjuats är medvetna om sin situation, ungdomarna i 

studien uppger att platsbristen medför inskränkning av deras privatliv och att de upplever detta som 

stressig. Både barn och ungdomar finner svårigheter att skapa vänskapsrelationer med jämnåriga. 

Fanning och Veale (2004) belyser vidare hur brist på utrymme påverkar barns möjlighet att leka, 

specifikt för barn som bor i ovan nämnda boendeform. Hjalmarsson och Mood (2015) uppger i 

likhet med Fanning och Veale (2004) att begränsat utrymme i hemmet, i form av att inte ha ett eget 

rum, kan medföra negativa konsekvenser för barns sociala liv. Studien finner ett samband mellan 

att inte ha ett eget rum och att ha få vänner i relation till andra barn (Hjalmarsson & Mood, 2015). 

Spyrou (2013) uppger att bristfälligt utrymme i hemmet är en stor nackdel för barns liv. Det 

framkommer i studien att barnen uttrycker en önskan att ha mer utrymme och att kunna ha ett eget 

rum istället för att dela rum med syskon (Spyrou, 2013). En ytterligare faktor som Skevik Grødem 

(2008) framhåller som betydande för barns möjlighet eller benägenhet att ta hem vänner är, utöver 

att ha ett eget rum, vad som finns i hemmet avseende leksaker och mediautrustning. Det finns enligt 

Aaboen Sletten (2010) ett starkt negativt samband mellan att sakna mediautrustning i hemmet och 

att umgås med vänner hemma, vilket innebär att vad som finns i hemmiljön påverkar barns 

benägenhet att bjuda hem vänner. 

 

Människors ekonomiska förutsättningar påverkar vilket bostadsområde de bor i, vilken typ av 

bostad familjen har samt vad som ingår i hemmet (Walker et al., 2008; Aaboen Sletten, 2011; 

Fernqvist, 2013; Harju, 2013). Walker et al. (2008) framhåller att mindre prioriterade 

bostadsområden tenderar att sakna parker att leka i och anläggningar för att utöva fritidsaktiviteter. 

Barn som bor i dessa områden därför har en benägenhet att vistas inomhus i hemmet, där aktiviteter 

utövas passivt snarare än aktivt (Walker et al., 2008). Harju (2013) beskriver att barns uppfattning 

om ett bostadsområde påverkas både av den allmänna beskrivningen avseende området och av de 

egna erfarenheterna. Om ett område beskrivs i negativa termer kan barnet internalisera denna 

uppfattning och förstå sin omvärld med grund i det (Harju, 2013). Fernqvist (2013) framför att barn 

som lever i ekonomisk utsatthet upplever att det är mer utmanande och påfrestande att gå i skolan 

i ett medelklassområde än i ett område där den generella socioekonomiska statusen är lägre. 

Aaboen Sletten (2011) har studerat norska ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll och deras 
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förväntningar inför framtiden. Studien framhåller bland annat att barns materiella resurser, i form 

av exempelvis DVD-spelare, dator och mobiltelefon, inte har någon nämnvärd betydelse för 

ungdomarnas förväntningar inför framtiden. Däremot kan den vardagliga upplevelsen av att leva i 

en fattig familj bidra till hur ungdomarna förstår sig själva och sin sociala position, vilket i sin tur 

påverkar deras uppfattning om sina möjligheter inför framtiden (Aaboen Sletten, 2011). 

4.1.2 Social interaktion i och utanför bostaden: Analys 

I likhet med vad Bourdieu (1986) framhåller gällande det ekonomiska kapitalet som grundläggande 

för övriga former av kapital, framkommer det enligt ovan beskrivna resultatavsnitt (4.1.1 Social 

interaktion i och utanför bostaden: Resultat) att ekonomisk utsatthet påverkar barns möjlighet att 

delta i organiserade fritidsaktiviteter samt att skapa vänskapsrelationer. Vid avsaknad av 

ekonomiskt kapital kan det således finnas en risk att barnet inte får tillträde till organiserade 

aktiviteter, och att dennes sociala och kulturella kapital begränsas. Konsekvenser av att inte få 

tillträde till bland annat organiserade aktiviteter kan medföra att barn inte får tillgång till vissa 

arenor där vänskapsrelationer kan utvecklas. Att inte få tillgång till organiserade aktiviteter medför 

enligt aktuell forskning att barn nyttjar andra arenor såsom offentliga miljöer eftersom de saknar 

tillgång till arenor där organiserade aktiviteter arrangeras (jfr. Attree, 2004), vilket kan medföra att 

barns möjlighet att utveckla ett socialt kapital begränsas. Avseende organiserade fritidsaktiviteter 

kan två av det kulturella kapitalets former appliceras, den objektifierade och den 

institutionaliserade. Den objektifierade kan exemplifieras av utrustning eller andra ting som krävs 

för att utöva aktiviteten. Den institutionaliserade kan innebära att utveckla färdigheter genom 

utbildning eller att vara en del av ett fotbollslag. Att vara en del av ett fotbollslag eller att genomgå 

en utbildning kan vidare medföra att det sociala nätverket utvidgas och att barnet får möjlighet att 

skapa vänskapsrelationer på nya arenor. Sammanfattningsvis kan ett begränsat ekonomiskt kapital 

reducera barnets möjligheter att utveckla det kulturella kapitalet. Vidare kan det således förstås att 

barns förutsättningar att utveckla ett kulturellt och socialt kapital begränsas av att leva i ekonomisk 

knapphet, vilket kan göra att avståndet till jämnåriga växer.   

  

Som ovan nämnts påverkar det ekonomiska kapitalet även möjligheten att delta i skolutflykter. Å 

ena sidan ska skolan vara en arena som alla barn ska ha tillgång till då Sverige har skolplikt under 

grundskolan. Å andra sidan kan det med utgångspunkt i Harju och Thorøds (2010) studie samt 

ovan nämnda citat konstateras att även aktiviteter som skolan erbjuder kan påverkas av ett 

begränsat ekonomiskt kapital. Således finns det möjlighet för alla barn att utveckla socialt och 

kulturellt kapital, dock har inte alla barn ekonomiska förutsättningar för att delta. Vidare kan det i 

likhet med Bourdieus (1986) teori om kapital finnas grund för att en individs ekonomiska kapital 

fungerar som en möjliggörande faktor för att få tillträde till sociala sammanhang. Att som barn inte 

kunna ta med frukt till skolutflykten kan te sig som ett litet problem, men om det sker vid upprepade 

tillfällen samtidigt som det möjligtvis sker på andra arenor, kan det utgöra en faktor som bidrar till 

att barnets möjlighet att utveckla ett socialt kapital begränsas. I synnerhet då Bourdieu (1986) 

vidare framhåller hur kapital ackumuleras via erfarenheter, och att barn som nekas tillträde till 

somliga sociala aktiviteter då de saknar grundläggande förutsättningar för att delta, således inte har 

samma möjligheter som andra barn att utveckla det sociala kapitalet. I likhet med ovanstående 

resonemang gällande utvecklingen av ett kulturellt kapital kan en begränsad möjlighet att 

ackumulera erfarenheter och skapa ett kapital innebära att avståndet mellan barn ökar. Även om 

föreliggande studie fokuserar på barnets nuvarande situation, kan det argumenteras för att 

ekonomiska begränsningar under uppväxten kan medföra distans mellan människor och 

svårigheter att leva på liknande villkor som andra även i vuxen ålder. 
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I aktuell forskning framkommer att barn som lever i ekonomiskt utsatta hemförhållanden saknar 

utrymme att vistas i, i form av ett eget rum. Barns tillgång till leksaker och mediautrustning kan 

fungera som den objektifierade formen av kulturellt kapital då denna form utgörs av kulturella ting. 

Bourdieu (1986) exemplifierar den objektifierade formen av kulturellt kapital genom böcker och 

instrument. Då dagens barn och ungdomar har tillgång till ett större utbud av kulturella ting, i form 

av bland annat teknisk utrustning, utesluter inte föreliggande studie att den objektifierade formen 

av kulturellt kapital även inkluderar dessa. Att inte ha tillgång till dessa ting kan begränsa barns 

möjlighet att utveckla ett kulturellt kapital. Bristande utrymme till att göra läxor kan påverka 

barnets prestationer i skolan, vilket vidare kan begränsa dess möjlighet att utveckla det kulturella 

kapitalet genom utbildning. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan vidare ett begränsat 

kulturellt kapital, via brist på plats att läsa läxor i lugn och ro samt avsaknad av mediautrustning, 

ytterligare begränsa barns möjlighet att utveckla ett socialt kapital. Särskilt försvårande 

omständigheter kan vara de som beskrivs i Fanning och Veales studie (2004), som fokuserar på 

asylsökande barn som bor i vandrarhemsliknande former. Dessa omständigheter kan begränsa barn 

och ungdomars möjlighet att utveckla sociala och kulturella kapital. 

 

Att som barn inte få tillträde till sociala arenor utanför skolan, exempelvis att delta i organiserade 

fritidsaktiviteter, kan försvåra möjligheten att utveckla vänskapsrelationer och ett socialt kapital i 

jämförelse med andra barn. Att inte kunna leva på liknande villkor som andra kan vara utmanande 

och påfrestande för barn och ungdomar. Vidare kan upplevelsen som beskrivs i Fernqvists studie 

(2013) förstås med utgångspunkt i begreppet habitus. Att växa upp i en socioekonomiskt utsatt 

position kan bära med sig erfarenheter, egenskaper och färdigheter som kan kopplas till ett specifikt 

habitus. Genom att barnet presenterar sig själv genom sitt habitus, uppfattar omgivningen barnet 

med grund i dennes habitus och socioekonomiska bakgrund. Att gå i skolan i en miljö där 

omgivningen uppfattar individen som att hen inte hör hemma där kan utgöra en ytterligare faktor 

som kan medföra utmaningar. Om barnets habitus uppfattas som oförenligt med egenskaper och 

färdigheter som vanligen kopplas samman med omgivningen finns en risk att barnet uppfattas som 

att det inte hör hemma där och ges en social position i relation till sitt habitus. I enlighet med 

Aaboen Sletten (2011) följer individens sociala position barnet genom livet och påverkas av den 

vardagliga upplevelsen av att leva i en ekonomiskt utsatt familj, och påverkar vidare hur barnet 

uppfattar sin framtid. Då kapital skapas genom att erfarenheter ackumuleras (jfr. Bourdieu, 1986), 

kan barn som växer upp i ekonomisk utsatthet hamna i underläge i relation till andra. 

4.1.3 Socialt nätverk och framtidstro: Resultat 

Att ha ett socialt nätverk av familj och vänner som stöttar i vardagen kan underlätta för barn som 

lever i ekonomiskt utsatta familjer. Barn och ungdomars relation till familj och vänner har 

betydelse för att minska inverkan som ekonomisk utsatthet har på livet (Attree, 2004; Harju & 

Thorød, 2010; Spyrou, 2013; Fanning & Veale, 2004). O’Brien och Salonen (2011) beskriver att 

det finns samhällskrav som innebär att alla vuxna ska vara aktivt arbetssökande för att förtjäna 

välfärdsmedel. De som inte möter detta krav döms ut som ovärdiga medborgare, vilket drabbar 

deras barn som tvingas leva i fattigdom. Familjer som nekas tillräcklig inkomst för att täcka sina 

behov förväntas tillgodose dessa av andra delar av familjen eller genom välgörenhet (O’Brien & 

Salonen, 2011). Lindquist och Sjögren Lindquist (2010) identifierar faktorer som bidrar till att barn 

lever i ekonomiskt utsatthet i Sverige, dessa är: att ha utomlandsfödda föräldrar, att leva i stora 

hushåll, att ha föräldrar med ovanligt låg utbildning samt att leva med en ensamstående mamma. 

Särskilt utsatta barn är de med unga föräldrar eller föräldrar som nyligen har flyttat till Sverige och 
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således inte har kvalificerats för a-kassa. Lindquist och Sjögren Lindquists studie (2010) gör en 

åtskillnad mellan barn som lever i ekonomisk utsatthet under en kort period och de som lever i 

”kronisk fattigdom”, och framhåller att barn till ensamstående mödrar är överrepresenterade bland 

de fattiga barnen, men inte bland de kroniskt fattiga. Däremot är barn till utomlandsfödda föräldrar 

samt barn till föräldrar med ovanligt låg utbildning starkt överrepresenterade bland de kroniskt 

fattiga. Vidare poängterar författarna att hushålls inkomst ökar ju äldre barn blir, och risken att 

hamna i fattigdom således minskar med åren (Lindquist & Sjögren Lindquist, 2010). Hjalmarsson 

och Mood (2015) finner ett tydligt samband mellan föräldrarnas inkomst och antal vänner. Det 

framkommer att nyanlända flyktingbarn har färre vänner i jämförelse med andra barn i studien, 

vilket författarna menar kan bero på att de varit i klassen en kortare tid samt på befintliga språk- 

och/eller kulturbarriärer (Hjalmarsson & Mood, 2015). Aaboen Sletten (2010) betonar ett möjligt 

samband mellan bristfälligt umgänge med jämnåriga under ungdomsåren och social isolering 

längre fram i livet.  

 

Det sociala nätverket kan vara en skyddsfaktor för familjer där det råder tidsbrist som en 

konsekvens av att exempelvis en ensamstående förälder arbetar mer än heltid för att få ekonomin 

att gå ihop. Walker et al. (2008) beskriver att barn och ungdomar som lever med en ensamstående 

förälder påverkas av den knapphet som föreligger avseende både tid och ekonomiska tillgångar. 

Tidsbrist är ett betydande problem som påverkar barnets möjlighet att få kvalitetstid tillsammans 

med sin förälder, samt kan leda till att barnets prestationer och uppförande i skolan inte 

uppmärksammas. Att ha släkt som är aktivt engagerad i familjen är en skyddsfaktor som kan bidra 

till att barn får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter samt ges möjlighet att prata om problem som 

deras tidspressade förälder inte har tid till. Avsaknad av detta värdefulla stöd kan medföra att 

föräldern känner sig mer isolerad och deras barn blir lidande av detta (Walker et al., 2008). Att far- 

och morföräldrar kan utgöra ett stöd genom att vara barnvakt för att föräldern ska kunna arbeta 

eller vila illustreras genom följande citat, där författarna redogör för en åttaårig flickas uttryck 

avseende sin relation till sin mamma: “At the weekends, I go to Nanas. I sleep Saturday and Sunday 

night ... so my mum can get some peace” (Walker et al., 2008, s. 434). Tidsbristens konsekvenser 

kan delvis minska om det finns delaktiga far- eller morföräldrar i barnets liv, och det är inte bara 

den närmaste familjen som har betydelse för barnet utan släkt och vänner som vanligen är delar av 

barnets vardag (Fanning & Veale, 2004; Walker et al. 2008; Spyrou, 2013). Harju och Thorød 

(2010) framhåller att engagemang från människor i den omedelbara närheten kan göra skillnad för 

hur barn upplever att leva i ekonomisk utsatthet. Familjens nätverk och vänner kan bidra med 

pengar, förbrukningsvaror samt möjlighet att åka på semester, vilket kan bidra till att barnets 

utsatthet minskar i det vardagliga livet (Harju & Thorød, 2010). Familjens relationer kan äventyras 

av att leva i fattigdom och den press i att möta barnets behov som detta innebär. Livssituationen 

kan skapa konflikter och frustration vilket för barnet kan medföra oro och stress (Attree, 2004). 

 

Barns framtid påverkas av att leva i ekonomisk utsatthet (Platt, 2007; Davis et al., 2008; Walker et 

al., 2008; McDonald, 2009; Lindquist & Sjögren Lindquist, 2010; Aaboen Sletten, 2010, Aaboen 

Sletten, 2011). McDonald (2009) framhåller betydelsen av att se till barns nuvarande välmående, 

då barn har rätt till självförverkligande som barn och inte som blivande vuxna. I Lindquist och 

Sjögren Lindquists studie (2010) är fattigdom för de flesta barn ett övergångstillstånd, men för två 

procent av barnen är fattigdom ett permanent tillstånd. Platt (2007) framhåller att barn i etniska 

minoritetsgrupper i Storbritannien tenderar att studera längre tid än genomsnittet, vilket kan 

innebära att barnen är beroende av sin familjs hushåll under en längre tid eftersom de inte kan 

arbeta. Samtidigt som utbildning är något positivt för barnens framtid kan det innebära en risk när 

barn utbildar sig istället för att arbeta då de hamnar i beroendeställning till sina föräldrar inom den 
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närmsta framtiden, vilket även kan påverka yngre syskon negativt (Platt, 2007). Davis et al. (2008) 

menar att hur viktigt föräldrar och barn anser utbildning vara för barnens kommande ekonomiska 

och sociala positioner speglar deras kulturella värderingar. Aaboen Sletten (2011) poängterar att 

fattiga uppväxtförhållanden påverkar ungdomars förväntningar om sin framtid negativt. Ungdomar 

som växer upp i fattiga familjer löper större risk, i jämförelse med andra, att förvänta sig 

arbetslöshet och att mer sällan äga ett eget hem. Förväntningar kring att bli lycklig och vara 

generellt välmående är lägre hos ungdomar i fattiga familjer, vilket både kan spegla och påverka 

deras nuvarande syn på livet. I studien framkommer att ungdomar med migrantbakgrund som lever 

i ekonomiskt utsatta familjer har lägre förväntningar än de med norsk bakgrund som lever i familjer 

med en liknande ekonomisk situation. Vidare menar Aaboen Sletten (2010) att social interaktion 

med jämnåriga kan vara av vikt för ungas syn på sin framtid, då social interaktion kan påverka 

individens självtroende i sociala situationer. Samband mellan fattigdom och begränsade 

förväntningar inför framtiden förklaras via fattiga ungdomars erfarenheter av misslyckanden både 

i skolan och i sociala relationer med jämnåriga. Även ungdomars egen uppfattning om huruvida de 

är accepterade eller inte beskrivs som en faktor som påverkar deras förväntningar kring framtida 

arbete och lycka. Att uppleva känslor av underlägsenhet eller isolering under ungdomsåren, kan 

medföra förväntningar om liknande upplevelser i framtiden, vilket kan påverka individers framtida 

handlingar och innebära betydande konsekvenser för deras kommande vuxenliv (Aaboen Sletten, 

2011). Walker et al. (2008) framhåller att många barn som lever i ekonomisk utsatthet med 

ensamstående föräldrar har tämligen blyga ambitioner när de tillfrågas vad de skulle göra om 

familjen gavs extra pengar. De ville då bara leva ett mer “normalt” liv som andra barn. Det finns 

ett sannolikt samband mellan låga ekonomiska förväntningar och barns nöjdhet (Walker et al., 

2008).  

4.1.4 Socialt nätverk och framtidstro: Analys 

En individs möjlighet att utveckla ett socialt kapital i sitt nuvarande sammanhang kan påverkas av 

såväl sociala nätverk som av faktorer som hör till individens habitus. Människor som är nyanlända 

till Sverige kan delvis sakna ett socialt kapital eftersom de, i relation till sitt tidigare sammanhang 

och i jämförelse med de som har bott i Sverige hela sitt liv, inte har haft tid och möjlighet att skapa 

ett nätverk via exempelvis familj och arbete (jfr. Hjalmarsson & Mood, 2015). Å andra sidan kan 

individen inneha ett nätverk i det sammanhang som hen kommer från men att detta är svårt att 

mobilisera, vilket kan göra att det sociala kapitalets storlek begränsas. Vidare kan individens 

habitus, i vilket till exempel språk och verbala färdigheter ingår, påverka hur individen uppfattas 

av omgivningen i den sociala världen. Tillgången till ett socialt nätverk kan stötta barn till 

ensamstående föräldrar både genom skjuts till och från fritidsaktiviteter, att utgöra ett 

känslomässigt stöd, samt genom att vara barnvakt för att föräldern ska kunna arbeta. I likhet med 

tidigare resonemang (se 4.1.2 Social interaktion i och utanför bostaden: Analys) kan en begränsad 

möjlighet att delta i fritidsaktiviteter påverka det sociala kapitalets utveckling negativt. Att 

dessutom inte få tid tillsammans med sin förälder och att inte uppmärksammas för sina prestationer 

i skolan skulle kunna påverka relationen mellan barnet och föräldern (jfr. Attree, 2004). Vidare kan 

tidsbrist utgöra ytterligare inverkan på barns sociala kapital då det sociala kapitalets storlek delvis 

påverkas av individens möjlighet att mobilisera sina resurser eller kontakter. Barnets möjlighet att 

exempelvis bli hämtad någonstans av sin förälder kan vara begränsad av tidsbrist, vilket i sin tur 

således kan påverka barnets sociala kapital. Om det däremot finns ett socialt nätverk tillgängligt i 

form av exempelvis släktingar eller vänner så finns en möjlighet att barnet kan hämtas upp av dessa 

(jfr. Fanning & Veale, 2004; Walker et al., 2008; Harju & Thorød, 2010; Spyrou, 2013). Slutligen 
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betonar ovanstående resonemang hur de olika formerna av kapital påverkar och påverkas av 

varandra.  

 

Att utveckla det kulturella kapitalet genom utbildning kan förstås som någonting positivt, men 

också en ekonomiskt betungande faktor för hushållet. Hushållets inkomster måste då delas över 

fler individer, och att ungdomen som utbildar sig inte har någon egen inkomst i storlek med om 

den haft en yrkesmässig sysselsättning, vilket även påverkar eventuella syskon negativt (jfr. Platt, 

2007). Att leva i ett hushåll med ett begränsat ekonomiskt kapital kan således utgöra en försvårande 

faktor för barn och ungdomars möjlighet att skapa ett kulturellt kapital, samt ungdomens möjlighet 

att utveckla ett självständigt liv. Som tidigare nämnts framhåller Davis et al. (2008) att föräldrars 

och barns syn på utbildning speglar deras kulturella värderingar, vilket även kan belysas med 

utgångspunkt i Bourdieus (1990) teori kring habitus. Exempelvis kan föräldrars kulturella kapital 

och däri syn på utbildning överföras till barnet, vilket vidare kan påverka kommande generationer. 

I likhet med detta kan även Aaboen Slettens (2011) resultat diskuteras med grund i begreppet 

habitus. Då ungdomar som växer upp i fattiga familjer exempelvis löper större risk att förvänta sig 

arbetslöshet än andra, finns en möjlighet att dessa bär med sig de olika former av kapital som de 

har haft varierande möjlighet att utforma under sin uppväxt. Genom en begränsad möjlighet att 

utveckla exempelvis ett kulturellt kapital kan barn som växer upp i ekonomisk utsatthet ha en 

reducerad möjlighet till sysselsättning och att göra så kallade klassresor, i relation till andra 

jämnåriga. Att förväntningar kring att bli lycklig och vara generellt välmående är lägre hos 

ungdomar som lever i fattiga familjer, i synnerhet i familjer med migrantbakgrund (Aaboen Sletten, 

2011) kan ge uttryck för ungdomarnas syn på vad lycka är. Genom ungdomarnas uttryck kan det 

vara betydelsefullt att ha ett ekonomiskt kapital för att vara lycklig. På liknande vis kan även 

aspekten att misslyckanden under ungdomsåren kan påverka hur individen ser på sin framtid ge 

uttryck för det kulturella och sociala kapitalets betydelse för framtiden. Att barn till ensamstående 

föräldrar i ekonomisk utsatthet har tämligen blyga ambitioner i jämförelse med andra kan vara 

grundat i habitus. Om omgivningen uppfattar att ett barn har en låg socioekonomisk status, kommer 

hen möjligen även att uppfatta sig själv med grund i detta, och därigenom “diskvalificera” sig själv 

från eventuella klassresor i framtiden.  

4.1.5 Barns materiella, sociala och tidsmässiga förutsättningar: Slutsatser 

Barns förutsättningar att utveckla ett kulturellt och socialt kapital begränsas av att leva i ekonomisk 

knapphet, vilket kan göra att barn som växer upp i ekonomisk utsatthet hamna i underläge i relation 

till andra och avståndet till jämnåriga växer. Ett begränsat kulturellt kapital, via brist på plats att 

läsa läxor i lugn och ro samt avsaknad av mediautrustning, ytterligare begränsar barns möjlighet 

att utveckla ett socialt kapital. Ekonomiska begränsningar under uppväxten kan medföra distans 

mellan människor och svårigheter att leva på liknande villkor som andra även i vuxen ålder. Dessa 

aspekter tas till sin spets när barn och ungdomar bor i bostäder liknande vandrarhem, som många 

asylsökande gör under perioder. Barn till ensamstående föräldrar i ekonomisk utsatthet har 

tämligen blyga ambitioner i jämförelse med andra, och individen speglar omgivningens uppfattning 

vilket kan medföra att individen “diskvalificera” sig själv från eventuella klassresor i framtiden. 

Ekonomisk utsatthet och begränsade möjligheter att utveckla kapital kan påverka barn och 

ungdomars framtidstro och förväntningar kring att bli lycklig.  
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4.2 Barns konsumtion och samhörighet med andra 

I detta tema presenteras empiri hämtad från tio artiklar. Det empiriska materialet presenteras 

under två underrubriker: 4.2.1 Konsumtion och självkänsla: Resultat samt 4.2.3 Ansvar, skam och 

strategier: Resultat, och analyseras sedan med stöd av Meads teori om självet och 

rollövertagande samt Baumans teori om konsumtionssamhället. 

4.2.1 Konsumtion och självkänsla: Resultat 

Ett flertal av de utvalda vetenskapliga artiklarna framhåller konsumtion, kläder och övriga yttre 

attribut som betydande aspekter för ungdomars identitetsskapande och sociala relationer (Croghan, 

Griffin, Hunter & Phoenix, 2006; Olsson, 2007; Harju & Thorød, 2010; Fernqvist, 2013). Med 

utgångspunkt i att identitet och gruppsamhörighet skapas genom konsumtion framhäver Olsson 

(2007) och Croghan et al. (2006) att ekonomiska resurser är viktiga för sociala relationer. Harju 

och Thorød (2010) poängterar att individen signalerar vem hen är genom attribut som kläder och 

skor. Detta uttrycker även Croghan et al. (2006), i samband med att stil och klädsel belyses som 

betydande för individens självkänsla och känsla av egenvärde. Att ha begränsade ekonomiska 

resurser ökar risken för att tillskrivas en negativ identitet och hur omgivningen uppfattar individen 

kan resultera i att hen tillskrivs en negativ identitet både av sig själv och av andra. Det framgår i 

studien (Croghan et al., 2006) att respondenterna uttrycker betydelsen av att inte bära billiga kläder. 

Det framhålls vara väsentligt att kläderna varit dyra, både för individens egen kännedom och känsla 

av egenvärde samt hur individen framställer sig inför andra. Möjligheten att finansiera en viss stil 

framhålls som betydande för individens självförtroende. Samtidigt som respondenterna uttrycker 

en medvetenhet kring sambandet mellan stil och ekonomiska resurser, anses de som inte når upp 

till förväntningar kring stil och klädsel ha sig själv att skylla för detta samt beskrivs som 

misslyckade individer. En av respondenterna i Croghan et al. (2006, s. 474) uppger följande 

gällande impopulära klasskamraters stil och dess personliga ansvar i att upprätthålla en viss stil: 

“They don’t care what they look like”. Fernqvist (2013) framhåller att inte nå upp till förväntningar 

kring stil och klädsel kan få konsekvenser för hur omgivningen uppfattar individen och hur 

individen ser på sig själv. En av respondenterna, Camilla, ger uttryck för att fattigdom konstrueras 

som något som måste döljas i skolan, och hon ger vidare uttryck för skamkänslor gällande den 

begränsade möjligheten till att köpa nya kläder. Hon undviker förväntningar avseende populära 

och dyra kläder genom att välja en punkig stil som innebär att det inte gör något om kläderna 

exempelvis är trasiga eller om hon har haft samma klädesplagg flera dagar i rad, vilket illustreras i 

följande citat: 

 
I am like... I don’t care about what I’m wearing. I have kind of a punkish style and when I go to 

school like that people are like...like this college sweater I have had for ages, you just change the 

shirt underneath. I go like that for like a week (Fernqvist, 2013, s. 166).  
 

Barns uppfattning om sig själv och sin omgivning påverkas av olika faktorer. McDonald (2009) 

beskriver att barns identitet påverkas av att leva i fattigdom från tidig ålder, bland annat genom att 

barn mellan två och fyra år börjar berätta historier om sig själva och om andra. Aaboen Sletten 

(2010) framhåller att ungdomar som uppfattar sig själva som fattiga oftare än andra uppfattar sig 

själva som impopulära och att de saknar nära vänner. Deltagande i aktiviteter minskar risken för 

att uppfatta sig själv som utan nära vänner (Aaboen Sletten, 2010). Spyrou (2013) redogör för hur 

barn till ensamstående föräldrar blir medvetna om sin ekonomiska situation genom att jämföra sig 

med andra, exempelvis avseende att ha tillgång till fickpengar, spel samt att åka på semester med 

familjen, vilket gör att barnen uppfattar sin underlägsna position. I sin studie gällande hur barn 
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förstår och beskriver bostadsområden poängterar Harju (2013) att barnets uppfattning om ett 

område både grundar sig i egna erfarenheter och i andras beskrivningar av det. Detta kan medföra 

svårigheter för barn att utveckla en uppfattning om ett område då barnets egna erfarenheter och de 

andras beskrivningar möjligen inte stämmer överens, samt att barnet då antar en ambivalent och 

tvetydlig hållning avseende sin egen uppfattning om bostadsområdet och vem de förväntas vara. 

De medverkande barnen i studien uttrycker bestämda åsikter gällande andra elever, där de andra 

eleverna står i negativ kontrast till hur de själva är, vilket innebär att kontraster och distans skapas 

mellan eleverna (Harju, 2013).  

4.2.2 Konsumtion och självkänsla: Analys 

Med utgångspunkt i att aktuell forskning beskriver kläder som betydande för individens 

självkänsla, identitet, gruppsamhörighet och sociala relationer kan kläder skapa mening för 

individens sociala liv samt hur hen uppfattas av sin omgivning. Genom att bära specifika ting eller 

märkeskläder som för en själv och för andra signalerar att individen har möjlighet att bekosta dessa, 

kan hen ges möjlighet att bli bekräftad och accepterad i sammanhang där tingen har liknande 

mening. I det samhälle som Bauman (2008) beskriver som konsumtionssamhälle har möjligheten 

att konsumera betydelse för hur individen uppfattas av andra som normal/onormal konsument. Att 

barn och ungdomar som lever i ekonomisk utsatthet inte ges möjlighet att konsumera och bära 

kläder och andra ting som krävs för uppfattas som tillräcklig i konsumtionssamhället kan medföra 

negativa konsekvenser för individens självkänsla, känsla av egenvärde samt självförtroende (jfr. 

Croghan et al., 2006), i synnerhet då barnen i Spyrous studie (2013) blir medvetna om sin 

ekonomiska situation, och därmed sin otillräcklighet som konsumenter, genom att jämföra sig med 

andra.  Hur barn påverkas av sin omgivning kan vidare belysas via Harjus studie (2013), som 

framhåller hur barns uppfattningar om ett bostadsområde dels skapas genom egna erfarenheter och 

dels genom allmänna beskrivningar av det. Om ett område beskrivs i negativa termer kommer det 

finns en risk att barn internaliserar dessa beskrivningar, vilket kan medföra att de allmänna 

beskrivningarna tar över och påverkar vilken mening som bostadsområdet får för barnet och hur 

barnet uppfattar det. kan skapa svårigheter för barn att gestalta en samstämmig uppfattning om sitt 

bostadsområde och sig själva (jfr. Harju, 2013), vilket i sin tur kan få konsekvenser för barnets 

tilltro till sig själv. 

 

Då identiteten och självet delvis utvecklas genom social interaktion (jfr. Engdahl, 2008) kan 

ungdomar som utesluts ur vissa sammanhang ges en inskränkt frihet att skapa sig själva via sin 

begränsade möjlighet att konsumera. Ett konkret exempel på hur möjligheten att konsumera kan 

påverka barn är det som beskrivs ovan via Camilla i Fernqvists studie (2013). Att Camilla väljer 

en punkig stil behöver inte nödvändigtvis handla om ett frivilligt val, utan en nödvändighet i dagens 

konsumtionssamhälle. Ett sätt att förstå detta kan vara genom hur individens själv består av “jaget” 

och “miget”. Om Camillas “mig” till stor del består av samhällets syn på ekonomisk utsatthet finns 

en möjlighet att hon har internaliserat konsumtionssamhällets syn på ekonomisk utsatthet och 

främst ser sig själv som otillräcklig konsument (jfr. Bauman, 2008), i synnerhet då hon beskriver 

att skamkänslor över sin familjs ekonomiska situation. De skamkänslor som Camilla upplever i sin 

otillräcklighet kan innebära att hennes “jag” begränsas och att hon tvingas finna tillvägagångssätt 

att skapa en identitet trots detta, vilket även kan utgöra en strategi för att undvika skamkänslor över 

sin familjs ekonomiska situation i mötet med andra. Det exempel som Camilla utgör kan i likhet 

med vad Croghan et al. (2006) påvisar gällande individens personliga ansvar i att upprätthålla en 

viss stil illustrera hur ansvarsbördan ligger hos individen och att ekonomiska begränsningar 
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beskrivs som personliga misslyckanden, och att den egna personen tillskrivs en negativ identitet 

som otillräcklig konsument.  

4.2.3 Ansvar, skam och strategier: Resultat 

Barn är medvetna om och oroar sig för sin familjs ekonomiska situation, samt tar ansvar för sin 

egen och familjens ekonomiska utsatthet (Walker et al., 2008; Harju & Thorød, 2010; Davis et al, 

2008; Spyrou, 2013). Walker et al. (2008) framhåller att de yngre barnen studien berättar om 

tillfällen när föräldrarna inte har haft tillräckligt med pengar, medan de äldre barnen uttrycker en 

medvetenhet om sin fattigdom då de bedömer och jämför sin ekonomiska situation med människor 

i deras omgivning. Vidare framgår det att många ungdomar oroar sig för huruvida de kommer ha 

tillräckligt med pengar för att ha råd att gå ut med kompisar (Walker et al., 2008). Spyrou (2013) 

betonar att ekonomiska problem är mest betydande för många av barnen i studien då dessa problem 

påverkar barnens välmående och lycka. Harju och Thorød (2010) framhåller att barn upplever oro, 

ångest och rädsla för att exkluderas, vilket påverkar deras handlingskraft. En sjuttonårig svensk 

flicka i studien uppger att familjens ekonomiska situation, genom att exempelvis inte kunna köpa 

nya kläder när gamla var utslitna, bidrog till ångest och koncentrationssvårigheter vilket medförde 

att hon avslutade sina studier. Hon uppger följande: 

 
I don’t feel well, so I can’t concentrate, I talked to the teacher./.../. I told her that I have 

anxiety, I can’t breathe and if I always would have lived like this [with financial 

hardship] I would have understood, been used to it, but I have not always lived like this. 

I lived with my father, and I lived, not in luxury, but I could buy trousers when the others 

I had were worn out (Harju & Thorød, 2010, s. 10) 
 

Harju och Thorød (2010) framkommer vidare att de deltagande barnen oroar sig och tar ansvar för 

exempelvis mat och sina hemförhållanden. De barn som oroar sig över sina hemförhållanden och 

önskar huvudsakligen pengar för att kunna hjälpa till med föräldrars skulder så att de sedan kan 

köpa ett hus. Barnen tar ansvar för familjens hushåll genom att använda sina egna pengar för att 

köpa nödvändigheter till hushållet. Exempelvis beskrivs det att en flicka köper frukt till utflykter 

för egna fickpengar, samt att äldre barn hjälper sina syskon genom att köpa kläder till dem. 

Författarna poängterar genom detta att yngre barn kan vara mer skyddade genom sina äldre syskon, 

samt att äldre barn är mer kapabla att påverka sin egen och familjens situation då de har tillgång 

till större summor pengar och har en större rörelsefrihet, vilket medför att de äldre barnen upplever 

mer press att ta ekonomiskt ansvar (Harju & Thorød, 2010). Walker et al. (2008) uppger att barn 

till ensamstående föräldrar har en hög förståelse för sin familjs ekonomiska situation, vilket 

överensstämmer med vad Harju och Thorød (2010) poängterar avseende barns förståelse för sina 

föräldrars behov och familjens ekonomiska begränsningar. Baserat på föräldrarnas möjligheter och 

begränsningar tar barnen ansvar genom att försöka att förändra sin egen och familjens situation 

eller anpassa sig till den. Davis et al. (2008) framhåller att barn inte ber om saker som de vill ha 

eller vill delta i på grund av sin medvetenhet kring familjens ekonomiska situation. I likhet med 

föregående uppger Spyrou (2013) att en del barn i studien uppger att de undviker att fråga om 

pengar eller andra saker från sin ensamstående förälder eftersom de är medvetna om att föräldern 

inte har råd med dem. Ett annat sätt som barn tar ansvar för familjens ekonomiska situation är enligt 

Harju och Thorøds studie (2008) genom att hoppa av skolan och ta ett jobb, eller att använda sina 

egna pengar till att köpa mjölk, vilket illustreras genom följande citat där författarna har intervjuat 

en sjuårig svensk flicka: 
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Sometimes if I and my mother and my sister don’t for example have milk, then I feel it’s 

a pity and then I buy some milk and sweets for me. Because there’s enough money for 

sweets too. But sometimes I don’t buy sweeties (Harju & Thorød, 2008, s. 11).  
 

Det framkommer i det empiriska materialet att barn använder sig av olika strategier för att undvika 

utanförskap och/ eller påverka sin situation (Croghan et al., 2006; Harju & Thorød, 2010; Fernqvist, 

2013). Harju och Thorød (2010) framhåller att barn inte är passiva gällande begränsningar och 

sociala risker som den ekonomiska situationen kan innebära. De tolkar och reflekterar över sin 

situation och väljer att agera på olika sätt baserat på hur de tolkar situationen, samt på deras 

möjligheter och begränsningar. Begränsningarna gör att barnen ofta tvingas använda strategier för 

att anpassa sig eller påverka och förändra sin och familjens situation. Barnen i studien använder 

ofta strategier som går ut på att hantera situationen genom att exempelvis hjälpa sina föräldrar, 

undvika att fråga efter saker de vill samt att inte klaga. I vissa fall använder barnen strategier som 

istället går ut på att komma ur situationen, bland annat genom att få ett arbete eller genom att delta 

i organiserade fritidsaktiviteter. Författarna framhåller att de senare handlingssätten kan ge barnen 

värdefull kompetens och erfarenhet, de innefattas dock av krav kring tillgången till ekonomiska 

resurser för att kunna betala medlemskap, kläder och liknande (Harju & Thorød, 2010). En strategi 

är att medvetet välja en neutral klädstil som inte kräver ekonomiska medel för att undvika pressen 

kring att upprätthålla sin position och stil (Croghan et al., 2006). En annan strategi som Fernqvist 

(2013) framhåller är att barn distanserar sig från problematiken genom att porträttera sig själva som 

observatörer, och uttrycker att fattigdom är något som finns men inte i deras närhet. Barnen uppger 

istället att fattigdom finns exempelvis när det kommer till gatubarn och föräldralösa barn men 

sällan barnet i skolan med för små byxor. Fernqvist (2013) menar att detta kan vara ett sätt att 

distansera sig från fattigdom genom att söka tröst och försäkran i att veta att andra har det värre. 

Det kan också resultera i att barnet utvecklar strategier som går ut på att dölja familjens ekonomiska 

situation genom att inte prata om dem i skolan eller genom att ljuga för att dölja den exponerade 

position som ekonomisk utsatthet kan medföra (Fernqvist, 2013). Harju och Thorød (2010) 

beskriver att barn som lever i ekonomisk utsatthet använder självkontroll som en strategi då de gör 

avvägningar om huruvida de ska fråga föräldrarna om saker som de önskar. Exempelvis genom att 

berätta om en väns aktivitet, då förälderns gensvar kommer att vara betydande för huruvida de 

kommer att gå vidare med sin önskan. På detta sätt tolkar barnen sina föräldrars signaler, och 

genom att göra avvägningar om huruvida de ska gå vidare med sin önskan utövar de självkontroll 

(Harju & Thorød, 2010). Davis et al. (2008) framhåller vidare att flera av barnen i studien anger 

andra anledningar än ekonomiska till att de inte delta i aktiviteter, bland annat att de inte har lust 

på grund av lathet. Följande citat illustrerar detta, där Yu Wen uttrycker lathet som ett skäl för inte 

arrangera ett födelsedagskalas: “Too lazy to set it up... it’s a school day and I can’t be stuffed 

coming home and inviting everyone to come (Davis et al., 2008, s. 47). 

4.2.4 Ansvar, skam och strategier: Analys 

Med utgångspunkt i rollövertagande kan barn och ungdomar som oroar sig för sin och sin familjs 

ekonomiska situation besitta förmågan att sätta sig in i andras perspektiv för att förstå sin omvärld. 

Om föräldern är orolig för familjens ekonomiska situation, kan barnet förstå detta genom att överta 

förälderns perspektiv, vilket kan innebära att även barnet känner oro inför situationen. Att se 

situationen ur förälders perspektiv kan vidare kunna medföra att barnet känner ansvar för den 

ekonomiska situationen. Då föräldern vanligtvis är en person som barn bryr sig om, en signifikant 

annan, vill barnet troligtvis att föräldern ska må bra och inte känna oro. Att barnet ser situationen 

ur förälderns perspektiv kan bidra till att barnet tar ansvar genom att exempelvis köpa mjölk och 

frukt för sina fickpengar, eller avsluta sina studier och börja jobba (jfr. Harju & Thorød, 2008). 
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Barnets möjlighet att delta i aktiviteter och att umgås med vänner begränsas när barnet tar ansvar 

för familjens ekonomiska utsatthet, genom att pengar som annars kunde använts till barnets fritid 

istället spenderas på förbrukningsvaror till hushållet. Att överta förälderns roll får konsekvenser 

för barnet genom att barnet åsidosätter sig själv och sina behov i syfte att stötta föräldern och 

familjens situation. Rollövertagande kan även innefatta ett sätt att förstå barns rädsla att exkluderas, 

att denna påverkar deras handlingskraft (Harju & Thorød, 2008), samt rädslan för att inte ha 

tillräckligt med pengar för att gå ut med vänner (Walker et al., 2008). Genom att iscensätta sin 

framtid med grund i sin nuvarande situation kan oro inför framtiden uppstå, i synnerhet om barnet 

i sin nuvarande situation begränsas av familjens ekonomiska situation och sedan tidigare har 

förståelse för vad det innebär. Barnet behöver alltså inte anstränga sig för att föreställa sig vad det 

kan innebära att inte ha råd att följa med kompisar ut eller att inte ha råd att köpa “rätt” sorts kläder. 

Oron kan baseras på tankar om huruvida den nuvarande situationen kommer att fortsätta, och över 

hur det framtida sociala livet kan komma att se ut, vilket kan medföra att barnet undviker situationer 

som kan leda till att det nuvarande eller framtida självet kan exkluderas, och att barnets 

handlingskraft begränsas (jfr Harju & Thorød, 2008). 

 

Barns sätt att använda strategier för att anpassa sig till begränsningar som familjens ekonomiska 

situation kan förstås med stöd av hur självet består av “miget” och “jaget”. Då “miget” delvis utgörs 

av diciplinerade aspekter av självet, kan “miget” begränsas av barnets rädsla för att exkluderas och 

för att uppfattas som fattig. Genom att “miget” begränsas tvingas “jaget” att hantera detta genom 

att anpassa sig till situationen genom att finna olika strategier. När individen istället tar sig ur 

situationen genom att exempelvis ingå i arbete, skulle kan ”miget” ges möjlighet att utvecklas på 

ett annat sätt, vilket medför att “jaget” får ett annat spelrum. Då “jaget” är beroende av de ramar 

som “miget” består av och konstruerar tvingas barnet förhålla sig till situationen hen befinner sig 

i. Croghan et al. (2006) beskriver exempelvis att ungdomar medvetet väljer att klä sig i en neutral 

stil som inte kräver ekonomiska medel, för att undvika pressen kring att upprätthålla sin position 

och stil. Om de sociala normer som kan ingå i “miget” består av skam inför att befinna sig i en 

ekonomisk utsatt position, tvingas “jaget” skapa strategier för att undvika skamkänslor samt leva 

upp till samhällets uppsatta normer, vilket kan illustreras via ovan exempel. Att tvingas skapa 

strategier kan innebära att “jaget” disciplineras ytterligare, utöver den disciplinering som vanligtvis 

sker under socialisationen, och att barn som lever i ekonomisk utsatthet utvecklar ett större “mig” 

än andra barn. Med grund i detta resonemang kan de begränsningar som ekonomisk utsatthet 

innebär medföra att “jaget” kontrolleras ytterligare och spontaniteten inskränks. 

 

Barnen i Fernqvists studie (2013) uppger att fattigdom inte handlar om dem själva, utan att ordet 

fattig innefattar gatubarn och föräldralösa barn snarare än barnet i skolan med för små byxor. I 

likhet med ovan analys kan denna distansering till fattigdom utgöra en ytterligare strategi för att 

hantera sin utsatthet i relation till sitt själv. Om samhället ser på fattigdom som någonting som 

endast finns någon annanstans och inte i länder liknande Sverige kan barnet påverkas av detta, 

genom att internalisera denna syn på fattigdom via “miget”. Med grund i ovan resonemang gällande 

“migets” möjliga disciplinering av “jaget” kan även barnets själv påverkas av samhällets syn på 

fattigdom. Samtidigt som Fernqvist (2013) framför att denna strategi kan handla om att barn söker 

tröst och försäkran i vetskapen att andra har det värre, kan det även handla om att hantera 

situationen för att “jaget” är beroende av “miget”. För att utveckla ett själv krävs att barnet delvis 

anpassar sig efter samhällets normer genom “miget”, men även kvarhåller den del av självet som 

“jaget” utgör.  
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4.2.5 Barns konsumtion och samhörighet med andra: Slutsatser 

Konsumtion har betydelse för barn och ungdomars identitetsskapande och utveckling av sociala 

relationer. Genom att bära dyra och moderiktiga kläder kan individen signalera att hen har 

möjlighet att bekosta dessa, och vidare ges möjlighet att bli bekräftad och accepterad i 

konsumtionssamhället. En begränsad tillgång till konsumtion kan begränsa möjligheten till att 

delta, vilket i sin tur kan medföra negativa konsekvenser för individens självkänsla och 

självförtroende, samt en inskränkt frihet att skapa sig själva. Barn och ungdomar oroar sig och tar 

ansvar för sin och sin familjs ekonomiska situation, delvis genom att sätta sig in i förälderns oro 

via rollövertagande. Oro över hur det framtida sociala livet kan komma att se ut eller rädsla över 

att uppfattas som fattig medför att individen finner strategier för att hantera situationen eller ta sig 

ur den. Allmänna uppfattningar kring fattigdom kan internaliseras av barnet samt användas som 

strategi för att distansera sig från sin egen situation.  

4.3 Samhälleliga normer och deras konsekvenser för barns sociala liv 

I detta avsnitt presenteras empiri hämtad från tretton artiklar. Det empiriska materialet 

presenteras under två underrubriker: 4.3.1 Normer, avvikelse och utanförskap: Resultat samt 

4.3.3 Sociala relationer, konsekvenser och strategier: Resultat, och analyseras sedan med stöd av 

Goffmans teori om stigma samt Baumans teori om konsumtionssamhället.  

4.3.1 Normer, avvikelse och utanförskap: Resultat 

Normer har på olika sätt betydelse för både vuxnas och barns deltagande i samhället (Attree, 2004; 

Walker et al., 2008; O’Brien & Salonen, 2011; Fernqvist, 2013). O’Brien och Salonen (2011) 

beskriver två grupper i samhället, aktiva och passiva medborgare. Den aktiva medborgaren 

beskrivs som belönad, uppmuntrad och som tar varje möjlighet för att inträda på arbetsmarknaden. 

Den passiva medborgaren påminns om värdet i betald sysselsättning genom att låga ekonomiska 

bidrag delas ut. Begreppet aktivt medborgarskap riktas till vuxna och innebär att medborgarnas 

skyldigheter stärks och de mest fattiga människornas rättigheter minskar, vilket i synnerhet 

påverkar barn (O’Brien & Salonen, 2011). Harju och Thorød (2010) framför att exklusion i 

skolmiljön innebär, i enlighet med vad barnen i studien beskriver, att inte ha möjlighet att delta i 

skolutflykter, att inte ha möjlighet att köpa mat i kafeterian eller att inte kunna ta med frukt på 

skolutflykter. 

 

Att inte leva upp till normer kan medföra olika konsekvenser för barn och ungdomar (Attree, 2004; 

Olsson, 2007; Croghan et al., 2006; Walker et al., 2008; Skevik Grødem, 2008; Harju & Thorød, 

2010; Harju, 2013; Spyrou, 2013). Attree (2004) redogör för att ungdomar som lever i familjer med 

låg inkomst beskriver det som problematiskt att hänga med när modetrender förändras, vilket 

medför att de känner oro inför att bli retade eller mobbade av jämnåriga. I likhet med detta beskriver 

Harju och Thorød (2010) att ungdomar med låg status som klär sig i billiga, inte moderiktiga kläder 

utsätts för mobbning och social exklusion av jämnåriga. Walker et al. (2008) framhåller att barnens 

beskrivningar av sina upplevelser av att leva med en ensamstående förälder i sig inte innebär 

stigmatisering. Det finns dock ekonomiska skillnader mellan barnen och deras jämnåriga som 

påverkar deras vardagliga liv. Barnen utsätts inte för mobbning för att de lever med en 

ensamstående förälder, utan på grund av att de klär sig i fel stil när det kommer till märkeskläder 

och träningsskor med grund i deras ekonomiskt utsatta situation. Barn som förknippas med en 

impopulär gruppering tillskrivs negativa identitetsbenämningar och kan utsättas för mobbning 

(Walker et al., 2008). Croghan et al. (2006) beskriver skolan som ett sammanhang av betydelse för 
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ungdomars presentation av sin stil. I detta sammanhang utgör skoluniformen inte någon 

skyddsfaktor. Respondenterna i studien beskriver det som skamfyllt att köpa kläder på en marknad 

eller second hand, samt att de som inte har pengar inte heller har vänner och utnämns som töntiga 

(Croghan et al., 2006). Olsson (2007) poängterar att ungdomar som har en begränsad tillgång till 

materiella resurser i jämförelse med andra löper större risk att utsättas för trakasserier och att inte 

delta i aktiviteter. Harju (2013) konstaterar i sin studie att de medverkande barnen kategoriserar 

människor genom att knyta dem till grupper som bor i ett visst bostadsområde. Barnen beskriver 

hur individer inom grupperna är och vad de gör, med grund i föreställningar om bostadsområdet. 

Även barn som själva bor i området eller som av andra identifieras tillhöra det utgår från dessa 

föreställningar (Harju, 2013). Attree (2004) framhåller att formella sociala arenor ofta begränsas 

av avgifter, vilket medför att ungdomar lämnas till att samlas på öppna platser såsom gator och 

torg, vilket vuxna ofta kritiserar. Vidare framhålls några ungdomars upplevelser av att ofta vara 

bevakade av poliser och andra vuxna, och att de ibland beskylls för saker som de inte har gjort 

(Attree, 2004). Skevik Grødem (2008) menar att barns vänskapsrelationer, erfarenheter och 

tolkningar påverkas av en rad olika faktorer utöver familjens ekonomiska situation. Spyrou (2013) 

framhåller att barn begränsas genom att inte ha möjlighet att delta i sociala aktiviteter såsom att gå 

på bio eller att gå ut och äta. Att inte ha möjlighet att vara en del av den jämnåriga gruppen i 

vardagen är en mäktig form av exklusion. Denna form av exklusion internaliseras av barn när de 

exempelvis finner det omöjligt att dela erfarenheter med jämnåriga samt när det kommer till att 

umgås i sammanhang liknande andras (Spyrou, 2013).  

4.3.2 Normer, avvikelse och utanförskap: Analys 

I ett individualistiskt samhälle kan det förstås att vuxna förväntas vara aktiva och vilja arbeta, och 

att detta därmed utgör normen i detta samhälle. Det framhålls som centralt att barn och ungdomar 

utesluts från att delta i aktiviteter i skolan som kräver ekonomiska medel, såsom att köpa fika och 

att ta med frukt till skolutflykter (jfr. Harju & Thorød, 2010). Denna aspekt kan förstås som något 

som anses vara normalt inom det sammanhang som skolan utgör. Denna norm tas för givet även 

av skolan som institution, med grund i förväntningar att barn ska ta med egen frukt till utflykter 

även om inte alla barn har den ekonomiska möjligheten att göra detta. För barn som har tillgång 

till frukt att ta med till skolutflykter kan detta te sig som normalt och naturligt, men för barn som 

lever i ekonomisk utsatthet kan en frukt, eller avsaknad av en frukt, innebära avvikande i relation 

till andra barn och i relation till vad som anses normalt.  

 

Att inte ha tillgång till ekonomiska medel för att exempelvis köpa dyra och moderiktiga kläder 

innebär enligt ovanstående att avvika från normen och därmed riskera att stigmatiseras som fattig. 

Normer som tar sin grund i konsumtion och ett ständigt ökande begär, exempelvis att köpa dyra 

och moderiktiga kläder, kan te sig särskilt starka i ett konsumtionssamhälle (jfr. Bauman, 2008). 

Konsekvenserna av avvikelsen från samhällsnormen skapar oro inför risken att bli retad eller 

mobbad av jämnåriga. Det framgår i Attrees studie (2004) att denna oro är legitim då ungdomar 

som inte följer modetrender och som lever i ekonomisk utsatthet utsätts för mobbning och social 

exklusion. När omgivningen stigmatiserar barnet, genom exempelvis negativa 

identitetsbenämningar, kan detta medföra att en egen uppfattning att inte nå upp till omgivningens 

krav infinner sig och barnet lämnas utanför. Dessa uppfattningar kan innebära att känslor av 

otillräcklighet och skam utvecklas, som vidare påverkar barnets syn på sig själv. Om jämnåriga i 

barnets omgivning uppfattar de som inte har råd att köpa nya och moderiktiga kläder som töntiga, 

och på aktiviteter som att köpa begagnade kläder som skamfyllda (Croghan et al., 2006), finns en 

risk att även barnet förstår sig själv ur dessa beskrivningar och reduceras från normal till avvikande. 
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Vidare kan den otillräcklighet och skam som barnen beskriver förstås med grund i Baumans (2008) 

teori om konsumtionssamhället där en individs möjlighet att konsumera avgör dennes värde. De 

barn som inte har råd att köpa dyra och moderiktiga kläder kan komma att beskrivas och betraktas 

som otillräckliga konsumenter och onyttiga för samhället, eller som töntiga. För att uppfylla 

konsumtionssamhällets normer måste även barn regelbundet bidra till den efterfrågan som täcker 

utbudet, och således följa trender och köpa nyproducerade kläder snarare än att köpa begagnat. Att 

barn i Aaboen Slettens studie (2011) dessutom förknippar lycka och förväntningar om att bli lycklig 

med ekonomiska resurser (se 4.1.3 Socialt nätverk och framtidstro: Resultat) kan bidra till en 

ytterligare förståelse för hur barn påverkas av konsumtionssamhällets normer. I likhet med vad 

Bauman (2008) framhåller avseende konsumtion och lycka, att enbart de som har möjlighet att 

konsumera kan uppleva lycka i konsumtionssamhället, kan barnen i studien ha blivit påverkade av 

samhällets syn på lycka som någonting som kräver tillgång till ekonomiska medel. 

 

Med grund i Harjus (2013) och Attrees (2004) studier kan individer även kategoriseras och 

stigmatiseras baserat på var de bor. Barnen i Harjus studie (2013) kategoriserar och beskriver 

individer som bor i ett visst bostadsområde med utgångspunkt i sina föreställningar om 

bostadsområdet. Attree (2004) framhåller några ungdomars upplevelser av att Polis och andra 

vuxna ofta bevakar vad de gör, och att de ibland beskylls för saker som de inte har gjort. Barnen 

och ungdomarna i nämnda studier kan både stigmatisera andra och stigmatiseras av andra. Barnen 

i Harjus studie (2013) placerar andra i kategorier med grund i allmänna föreställningar och 

samhälleliga normer, vilket i sin tur kan medföra stigmatisering. Vad ungdomarna i Attrees studie 

(2004) beskriver när de uppger att de har blivit anklagade för saker som de egentligen inte har gjort 

kan förstås som en stigmatisering grundad i såväl samhälleliga normer som tidigare erfarenheter 

och/eller egen förförståelse. Om Polis och övriga vuxna placerar ungdomarna i kategorier grundat 

i det stigma som ungdomarna kan bära med grund i sin familjs ekonomiska situation finns en risk 

att de baserar sina antaganden med grund i stigmat snarare än den aktuella situationen. Denna risk 

kan ytterligare förstärkas i samhällen som ser på ekonomisk utsatthet som någonting negativt och 

förknippat med exempelvis kriminalitet, vilket kan innebära stigmatisering.  

4.3.3 Sociala relationer, konsekvenser och strategier: Resultat 

Normer, och avvikelse från dessa, påverkar barns möjlighet att skapa och upprätthålla 

vänskapsrelationer på olika sätt. Som poängterat i tidigare avsnitt (4.3.1 Normer, avvikelse och 

utanförskap) kan en begränsad möjlighet att konsumera, exempelvis genom att inte kunna köpa 

dyra moderiktiga kläder eller frukt till skolutflykten, förstås som avvikelse från rådande normer. 

Flera av barnen i studien genomförd av Davis et al. (2008) identifierade pengabrist som 

begränsande för deras möjlighet att delta i sociala aktiviteter i skolan och på fritiden. Hjalmarsson 

och Mood (2015) framhåller att de elever med lägst inkomst och som ofta uteblir från aktiviteter 

på grund av bristfälliga ekonomiska tillgångar riskerar att uppleva social isolering i skolklassen i 

större utsträckning än andra jämnåriga. I Fernqvists studie (2013) beskrivs hur tolvåriga Jessicas 

syster fick pengar från sina mor- och farföräldrar för att kunna följa med på en skidresa med 

skolklassen. Utan mor- och farföräldrarnas bidrag hade systern blivit tvungen att avstå från 

skidåkningen och åka skridskor istället, vilket ingen annan i hennes klass gjorde, och hade i så fall 

fått åka själv (Fernqvist, 2013). Walker et al. (2008) menar att fattigdom och social exklusion har 

betydande inverkan på barns liv. Det framgår i Skevik Grødems studie (2008) att barns tillgång till 

fickpengar som räcker till att delta i spontana aktiviteter med vänner medför flexibilitet för barnen. 

Olsson (2007) framhåller både familjens ekonomiska situation och ungdomarnas egna resurser som 

betydande för skapandet och upprätthållandet av sociala relationer. I studien framkommer ett 
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positivt samband mellan ungdomars tillgång till fickpengar och hur deras sociala relationer ser ut 

(Olsson, 2007). Spyrou (2013) framhåller att barn påverkas negativt av att leva med bristfälliga 

ekonomiska tillgångar. För många barn innebär detta att de inte deltar i sina vänners aktiviteter 

eller deltar mindre än de skulle vilja. Om barnen ändå deltar kan begränsade ekonomiska medel 

medföra att de sticker ut, exempelvis genom hur de klär sig eller genom att de inte kan delta fullt 

ut på grund av avsaknad av pengar till att exempelvis köpa mat på restaurang (Spyrou, 2013).  

 

För att undvika den stigmatisering och de skamkänslor som avvikande kan medföra använder barn 

och ungdomar sig av olika strategier för att leva upp till normerna (Olsson, 2007; Aaboen Sletten, 

2010; Fernqvist, 2013). Aaboen Sletten (2010) menar att några av barnen i studien exkluderar sig 

själva från social interaktion med jämnåriga då de inte har tillgång till materiella förutsättningar 

som krävs för att umgås. Även Fernqvist (2013) beskriver att ungdomar exkluderar sig själva från 

aktiviteter för att undvika avvikelsen i att exempelvis inte ha råd till fika. För att passa in och 

upprätthålla sociala relationer är pengar för att fika, bio- och bussbiljetter som mer eller mindre 

nödvändiga, och att både kunna köpa fika och en bussbiljett beskrivs som någonting “normalt” som 

alla ungdomar förväntas kunna göra när de umgås med vänner. Ibland väljer Jessica och andra 

ungdomar i studien att inte delta alls och därmed exkludera sig själva. Sjuttonåriga Linda uttrycker 

följande: 

 
Interviewer: Can you tell people that you can’t afford it or do you say something else? 
Linda: You say something else… like that you don’t have the time or something 

(Fernqvist, 2013, s. 165).  
 

Olsson (2007) framhåller ungdomars egna ekonomiska resurser som en täckmantel för att dölja 

familjens ekonomiskt utsatta situation. Därför beskrivs egna ekonomiska resurser som särskilt 

betydande för ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Sambandet mellan ekonomiska 

tillgångar och sociala relationer talar för att konsumtion är viktigt för relationsskapandet med 

jämnåriga (Olsson, 2007). 

4.3.4 Sociala relationer, konsekvenser och strategier: Analys 

Med grund i aktuell forskning kan en begränsad möjlighet att konsumera, exempelvis genom att 

inte kunna köpa dyra och moderiktiga kläder eller frukt till skolutflykten, innebära avvikelse från 

konsumtionssamhällets rådande normer. Att inte kunna delta överhuvudtaget eller delvis i de 

aktiviteter som anses vara normala och naturliga av andra kan medföra att barn utesluts och 

stigmatiseras. Exemplet i Spyrous studie (2013) där barn beskriver att de ibland kan delta delvis 

genom att följa med till en restaurang med sina vänner utan att ha möjlighet att köpa mat där, kan 

innebära avvikande. Vännerna anser att det är normalt och naturligt att kunna köpa mat, och tar 

detta för givet, vilket medför att den som inte har råd att göra det avviker vilket i sin tur kan medföra 

stigmatisering. Ett annat exempel som kan förstås i termer av avvikande och stigma är Jessicas 

syster i Fernqvists studie (2013) utgör. Jessicas syster hade kunnat hamna i en situation där ett 

stigma kunnat utvecklas, men kunde undvika detta genom sitt sociala nätverk, det vill säga sina 

mor- och farföräldrars ekonomiska stöd. Hade Jessicas syster inte haft detta sociala nätverk hade 

hon inte kunnat åka skidor med sina klasskamrater och tvingats åka skridskor själv. Stigmat hade 

kunnat kvarstå och resultera i att hennes framtida sociala position och möjlighet att skapa och 

utveckla vänskapsrelationer påverkas. Stigmat upprätthålls å ena sidan av systerns egen uppfattning 

om sig själv, å andra sidan omgivningens syn på henne som avvikande. Genom att både den 

stigmatiserade själv och “de normala” upprätthåller stigmat kan gränsen mellan dem förstärkas, 

vilket kan medföra att stigmat utvecklas ytterligare. Med grund i vad som tidigare framhållits 
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gällande svårigheten att bli av med ett stigma som införlivats i individen (jfr. Goffman, 1963), kan 

stigmat även påverka barnets möjlighet att utveckla framtida relationer.  

 

Andra sätt att undvika att bli stämplad som fattig och utveckla ett stigma kan bland annat utgöras 

av att exkludera sig själv från aktiviteter. Att exempelvis ha råd med en bio- eller bussbiljett tas för 

givet av andra, och att delta i dessa aktiviteter utgör en naturlig del av umgänget med vänner. Då 

Linda, vars självexkludering beskrivs i föregående avsnitt (4.3.3 Sociala relationer, konsekvenser 

och strategier: Resultat), inte har råd att delta i de aktiviteter som andra förväntar att hon ska göra, 

tvingas hon att hantera detta genom att säga att hon istället inte har tid. Samtidigt som Linda 

möjligen undviker stigmat som hennes ekonomiska utsatthet kan innebära genom att säga att hon 

inte har tid, kan denna självexkludering innebära ett stigma i sig då hon inte deltar i vad hennes 

vänner gör, och kan uppfattas som tråkig eller mindre socialt kompetent. Att inte delta kan påverka 

hennes sociala position i längden, men den potentiella avvikelsen i att bli “avslöjad” som fattig kan 

dock utgöra en större risk, och att självexkludering därför blir en lösning (jfr. Fernqvist, 2013). Då 

Linda föredrar att inte delta framför att säga till sina vänner att hon inte har råd kan denna strategi 

uppfattas som en sorts statusförhandling där risken att stigmatiseras som fattig väger tyngre än att 

stigmatiseras för sitt icke-deltagande.  

4.3.5 Samhälleliga normer och deras konsekvenser för barns sociala liv: Slutsatser 

Samhälleliga normer som både avser förväntningar på vuxna i ett individualistiskt samhälle och 

normer som avser barns konsumtion påverkar barn på olika sätt. Då barn och ungdomar bland annat 

förväntas konsumera kläder och att delta i aktiviteter, avviker de som saknar tillräckliga 

ekonomiska medel från konsumtionssamhällets rådande normer. Avvikelse och stigmatisering kan 

medföra att barnet uppfattar sig själv som otillräcklig, lämnas utanför och utvecklar skamkänslor. 

Ekonomisk utsatthet kan även begränsa barns möjlighet att uppleva och förvänta sig lycka. 

Konsekvenserna av avvikelsen i att inte ha tillgång till ekonomiska medel bidrar till oro inför risken 

att bli retad eller mobbad av jämnåriga. Barn och ungdomar använder sig av strategier för att 

undvika stigmatisering och känslor den kan medföra, bland annat genom att exkludera sig själv 

från aktiviteter. Ett stigma kan bestå och påverka individens sociala position och möjlighet att 

skapa och utveckla vänskapsrelationer även i framtiden. 

5.0 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

 

Nedan presenteras ett antal sammanfattande slutsatser med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar: 1) Vilken betydelse har hushållets ekonomiska utsatthet för barns möjlighet att 

delta i dagens konsumtionssamhälle? 2) Hur påverkas barns syn på sig själva, sin omgivning och 

sin framtid av att leva i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle? Sedan följer en 

sammanfattning av hur studiens syfte har besvarats. 

 

Vi kan konstatera att hushållets ekonomiska utsatthet påverkar barn och ungdomar i flera 

avseenden. Att leva i ekonomisk utsatthet kan begränsa barns möjlighet att utveckla ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital. Med ett bristfälligt ekonomiskt kapital i grunden kan bland annat 

tillträdet till vissa sociala arenor begränsas. Ekonomiska förutsättningar avgör vilken typ av bostad 

familjen bor i, var den är placerad samt vad som finns i den avseende exempelvis mediautrustning. 

Dessa bostadsrelaterade aspekter kan både påverka barnets kulturella och sociala kapital då 

exempelvis bristande utrymme både kan medföra svårigheter att göra läxor, att ta hem vänner samt 
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att ha tillgång till ett privatliv. Bristande tid kan ha betydelse för barn och ungdomars möjlighet till 

att delta och tillträde till sociala arenor. Även barnets oro och ansvarstagande för den ekonomiska 

situationen kan medföra att utvecklingen av sociala relationer inskränks. Barnets möjlighet till att 

delta, bekräftelse och acceptans kan vidare begränsas av att inte ha råd att konsumera i samma 

utsträckning som andra. Att inte ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att konsumera 

och delta i aktiviteter medför att barn som lever i ekonomisk utsatthet avviker från normen och från 

vad som anses normalt och naturligt i konsumtionssamhället, och således stigmatiseras. Avvikande 

kan medföra att de barn som föreliggande studie handlar om inte ges tillgång till sociala arenor i 

samma utsträckning som andra barn, samt att de tvingas skapa strategier för att undvika känslor 

som förknippas med stigmat.  

 

Barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid påverkas av att leva i ekonomisk utsatthet. 

En begränsad möjlighet att utveckla ett ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital kan medföra att 

barn och ungdomar både förstår sig själva och uppfattas som underlägsna, samt bidra till en ojämlik 

relation mellan barn utvecklas. Att barn ser på sig själva som underlägsna i relation till andra kan 

medföra att de diskvalificerar sig själva från eventuella klassresor i framtiden. Konsumtion utgör 

en central del av identitetsskapandet i konsumtionssamhället, och en begränsad möjlighet att 

konsumera kan medföra negativa konsekvenser för individens självkänsla och självförtroende. 

Barn och ungdomar oroar sig för sin och sin familjs ekonomiska situation och tar ansvar för den 

genom att förbise sina egna behov med hänsyn till familjens ekonomiska situation. Att avvika från 

konsumtionssamhällets normer genom begränsad tillgång till ekonomiska medel bidrar till oro 

inför risken att bli retad eller mobbad av jämnåriga. Avvikelse och stigmatisering kan vidare 

medföra att barnet uppfattar sig själv som otillräcklig, lämnas utanför och utvecklar skamkänslor. 

Rädsla för att uppfattas som fattig bidrar till att barnet utvecklar strategier för att hantera situationen 

genom att anpassa sig till den eller genom att ta sig ur den. Strategierna kan även utvecklas för att 

undvika skamkänslor samt för att försöka leva upp till konsumtionssamhällets uppsatta normer, 

vilket kan medföra att individens identitetsskapande begränsas. Ett stigma kan bestå och påverka 

individens sociala position och möjlighet att skapa och utveckla vänskapsrelationer i framtiden, 

samt bidra till att barnet känner oro inför hur det framtida sociala livet kan komma att se ut. 

Ekonomisk utsatthet och begränsade möjligheter att utveckla kapital och konsumera kan påverka 

barn och ungdomars framtidstro och förväntningar kring att bli lycklig.  

 

Syftet med föreliggande integrativa forskningsöversikt har varit att sammanfatta kunskapsläget om 

barn som lever i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle. Huvudsakligen har studien 

fokuserat på barns möjlighet att delta samt hur denna möjlighet påverkar barns syn på sig själva, 

sin omgivning och sin framtid. Med stöd av valda teorier har en djupare förståelse för 

problemområdet och respektive tema utvecklats. Pierre Bourdieus teorier om olika kapital, habitus 

och innebörden av dessa har bidragit till ett sociologiskt perspektiv som binder samman makro- 

och mikronivåerna av barns ekonomiska utsatthet. Zygmunt Baumans teori om 

konsumtionssamhället har bidragit till ett perspektiv på det samhälle som barn i Sverige och 

liknande välfärdsstater lever i. Den symboliska interaktionismen och George Herbert Meads teorier 

om självet och rollövertagande har tillfört ett socialpsykologiskt perspektiv som huvudsakligen tar 

hänsyn till mellanmänskliga möten och deras inverkan på individen. Även Erving Goffmans teori 

om normer och stigmatisering har bidragit till en socialpsykologisk nivå, samt förståelse för hur 

avvikande och utanförskap kan påverka individen såväl i sin nuvarande situation och i framtiden. 

Med stöd av dessa teorier har valda tematiseringar på ett konstruktivt sätt kunnat bidra till att 

sammanfatta och utveckla förståelsen för barns upplevelser av att leva i ekonomisk utsatthet. I och 

med detta anser vi att studiens syfte har uppfyllts. 
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6.0 DISKUSSION 

 

Begreppet barnfattigdom är ett omtalat och kritiserat begrepp som kan användas i syfte att belysa 

ett viktigt problem eller för att provocera och skapa debatt. I internationell forskning används 

begreppet “child poverty” utan att väcka särskild provokation och debatt, det går då att resonera 

kring hur det kommer sig att begreppet väcker debatt i Sverige. Å ena sidan kan den allmänna 

uppfattningen om Sverige som ett välfärdsland krocka med uppfattningen och innebörden av 

begreppet barnfattigdom. Uppfattningen om Sverige som ett välfärdsland, vars samtliga invånare 

har möjlighet att inkluderas och delta i samhället, innebär att det inte ska finnas fattiga barn eller 

att de åtminstone inte åsidosätts, vilket kan provocera. Å andra sidan tydliggör och belyser 

begreppet att det faktiskt finns fattiga barn i Sverige. Samtidigt som det inte går att jämföra den 

utsatthet som barn i Sverige upplever med barn som lever i andra typer av sammanhang, kan 

distansering från begreppet medföra att en förskjutning av problematiken, på liknande sätt som 

barn som lever i ekonomisk utsatthet använder det som strategi för att hantera sin situation.  

 

Att delta i organiserade aktiviteter och skolaktiviteter utgör en central del av barns sociala liv. Att 

vara en del av en gemenskap genom interaktion med andra bidrar dels till en utvecklad förståelse 

för sig själv, och dels till en utvecklad uppfattning om sin omvärld och en utvidgad världsbild. Att 

uteslutas från sociala arenor som kräver ekonomiska medel medför således att barnets förståelse 

för sig själv och för sin omvärld inskränks. Då barnets bostadssituation påverkas av hushållets 

ekonomiska förutsättningar kan tillgången till vissa bostadsområden lyftas för diskussion. En 

begränsad tillgång till vissa områden kan både möjliggöras och upprätthållas av segregation, vilket 

i enlighet med föreliggande studie medför konsekvenser för barn. Att leva i ekonomisk utsatthet 

bidrar till stigmatisering, skamkänslor och utanförskap, vilket delvis kan härledas till det 

individualistiska samhällets syn på ekonomisk utsatthet som individens personliga ansvar. De barn 

som inte kan leva upp till samhällets krav och förväntningar hamnar i en underlägsen position i 

relation till andra, vilket i sig bidrar till att ett stigma införlivas, och att barnet utvecklar en syn på 

sig själv som underlägsen andra barn.  

 

Känslor av skam och oro medför att barn utvecklar strategier för att hantera sin situation, vilket 

leder till att barnets tankar ständigt upptas av medvetenhet kring sin situation och medföljande 

strategier. Att tvingas förhålla sig till hushållets ekonomiska situation inskränker på barnets 

möjlighet att göra saker som barnet tycker om och som hör barndomen till, samt frihet att skapa 

sig själv. Barn som lever i ekonomisk utsatthet kan i jämförelse med andra barn gå miste om 

centrala delar av det sociala livet vilket har inverkan på barnets identitetsskapande, framtidstro och 

förväntningar att bli lycklig. Konsumtionssamhället utgörs av en kontinuerlig strävan efter lycka, 

som i sin tur är starkt förknippat med konsumtion och ett ständigt växande begär snarare än 

tillfredsställande av behov (jfr. Bauman, 2008). Om endast de som kan konsumera kan vara 

lyckliga i konsumtionssamhället kan det konstateras att barn som lever i ekonomisk utsatthet har 

en begränsad möjlighet att uppleva lycka och förvänta sig lycka i framtiden. Vidare det konstateras 

att konsumtionssamhället, innehållande tydliga normer och krav kring konsumtion, påverkar barn 

och deras välmående.  

 

Som föreliggande integrativa forskningsöversikt framhåller är barns ekonomiska utsatthet ett reellt 

problem som inte går att blunda för, och som har betydelse för flera arenor inom det sociala arbetet, 

såväl politiskt som praktiskt. Med grund i att barn och deras välmående påverkas av att leva i 

ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle finns ytterligare skäl att betona vikten av att 
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socialarbetare har insikt och kunskap i problemområdet. På politisk nivå är det av vikt att lagstiftare 

och politiker tar hänsyn till barn som lever i ekonomisk utsatthet och vad det kan innebära att inte 

ha ekonomiska förutsättningar för att exempelvis kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. Även 

om det kan vara svårt för den enskilde att göra skillnad på en politisk nivå kan socialarbetare som 

arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå arbeta för barnens bästa genom ökad kunskap. 

Om kuratorer, socialsekreterare och liknande aktörer inom praktiskt socialt arbete och 

myndighetsutövning är medvetna om betydelsen av att leva i ekonomisk utsatthet kan kunskapen 

bidra till en potentiellt förbättrad situation för barnen. En ökad medvetenhet om exempelvis hur 

barn kan uppleva utanförskap av att inte ha råd att ta med matsäck till skolutflykten innebära att 

socialarbetare kan stötta barnen på ett adekvat sätt. För att lagstiftare och politiker ska fatta beslut 

grundade i vilka behov som finns hos barn i dagens konsumtionssamhälle är det av vikt att lyssna 

på och ta hänsyn till vad socialarbetare som arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå 

uppger vara centralt för barns bästa. 

  

Vi vågar konstatera att barnfattigdom är ett angeläget problemområde som kräver vidare forskning. 

Under arbetsprocessen av föreliggande studie har det framkommit att det finns en relativt stor 

mängd forskning med kvantitativa metoder som grund, men en mer begränsad mängd studier med 

kvalitativ metod, samt en begränsad mängd forskning som är genomförd i Sverige. Förslagsvis är 

det således relevant att framtida forskning belyser barns upplevelser av fattigdom i Sverige. Vidare 

kan det med grund i tidigare analys, samt med hänsyn till nuvarande världssituation vara relevant 

att även genomföra studier gällande asylsökande barn och hur de påverkas socialt av exempelvis 

den boendesituation som asylprocessen ofta innebär.  
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Författare, år, titel, 

land 
Syfte Design Urval Resultat/ slutsats 

Pamela Attree (2004) 

Growing up in 

disadvantage: a 

systematic review of 

the qualitative 

evidence. 

Storbritannien. 

Att undersöka hur 

barn pratar om 

sina erfarenheter 

av att leva 

utsatthet.  

Kvalitativ 

forskningsöversikt 

som analyserade 

resultat genom meta-

etnografiska metoder.  

Kvalitativa 

studier som 

fokuserar på 

barns subjektiva 

upplevelser av 

att leva i utsatta 

förhållanden. 

I studien beskriver barn och 

ungdomar olika aspekter av 

sina relationer till familj, 

vänner och grannar som ett 

sätt att lindra den inverkan 

som deras utsatthet innebär.  

Bryan Fanning & 

Angela Veale (2004) 

Child poverty as 

public policy: direct 

provision and asylum 

seeker children in the 

republic of Ireland. 
Irland. 

Att undersöka 

asylsökande barns 

upplevelser av 

fattigdom och 

socialt 

utanförskap.  

Artikeln tar sin 

utgångspunkt i 

kvalitativt 

intervjubaserat 

material från en studie 

som genomfördes 

2001 för “Irish 

Refugee Coucil”. 

Asylsökande 

barn. 
 

 

De asylsökande barnen i 

studien upplever extrem 

inkomstfattigdom, materiell 

deprivation, brister i 

bostadsförhållanden samt 

socialt utanförskap, och 

beskrivs som en direkt 

resultat av den nuvarande 

asylpolitiken.  

Rosaleen Croghan, 

Christine Griffin, 

Janine Hunter & Ann 

Phoenix (2006) 
Style failure: 

consumption, identity 

and social exclusion. 

Storbritannien. 

Studien syftar till 

att undersöka 

ungdomars 

konsumtionsvanor 

och förhandlingar 

med resurser som 

sker för att 

möjliggöra 

konsumtion. 

Studien fokuserar 

på orsaker och 

konsekvenser av 

att betraktas som 

ett “style failure” 

där den 

ekonomiska och 

social aspekten 

belyses i relation 

till socialt 

utanförskap och 

status. 

Studien har använt 

material från en större 

studie med både 

kvalitativa och 

kvantitativa inslag. För 

denna studie har 

främst intervjumaterial 

från 60 gruppintervjuer 

utförda i 15 skolor 

använts. Efter 

gruppintervjuerna har 

respondenterna 

fotograferat saker som 

betyder något för dem 

med en 

engångskamera.  

Den fullständiga 

studien 

inkluderade 

1354 barn i 

åldrarna 12-13 

samt 16-17, från 

19 olika skolor i 

Birmingham, 

Oxford och 

Milton 

Keynes. Denna 

studie använde 

sig av materialet 

från 15 av 

skolorna.  
 

 

Konsumtion spelar stor roll 

för bibehållande av 

individens identitet och vid 

skapandet av legitimitet i 

sociala grupper. Det 

framkommer också att 

ekonomisk utsatthet och 

begränsade materiella 

tillgångar kan begränsa unga 

människors 

identitetsskapande kraftigt i 

form av exklusion.  
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Elin Olsson (2007) 
The Economic Side 

of Social 
Relations: Household 

Poverty, 
Adolescents’ Own 

Resources and Peer 

Relations. Sverige. 
 

 Studien syftar till 

att undersöka 

relationen mellan 

ungdomars 

ekonomiska 

resurser och 

sociala relationer. 

Studiens material 

består av kvantitativ 

data från ”Swedish 

Level of Living 

Survey” (genomförd år 

2000) samt ”Statistics 

Swedish Living 

Conditions Survey 

(2001-2003). Även 

kvalitativa semi-

strukturerade 

intervjuer med 

ungdomar och deras 

föräldrar har 

genomförts. 

Ungdomar 

mellan 10 och 

18 år. 

Ekonomiska resurser är 

betydande för ungdomars 

sociala relationer. Relativt 

depraverade ungdomar löper 

större risk för att utsättas för 

trakasserier, och 

sannolikheten att de deltar i 

fritidsaktiviteter är låg.  

Lucinda Platt (2007) 
Child poverty, 

employment and 

ethnicity in the UK: 

the role and 

limitations of policy. 

Storbritannien. 

Att undersöka och 

diskutera 

relationen mellan 

barnfattigdom och 

arbetsmarknads- 

politik för etniska 

minoritetsgrupper. 

Kvantitativ metod 

genomförd med en 

survey: “Home Office 

Citizenship Survey for 

2001”, samt 

inkomstdata från 
“Households below 

Average Income data, 

DWP.” 
 

Vuxna 

respondenter vid 

arbetsför ålder 

(18–59/64) och 

men och 

kvinnor studeras 

separat. 
Det finns ett 

barnfokus trots 

att 

respondenterna 

är vuxna. 
 

I allmänhet, spelar 

anställningspolitiken en 

viktig roll i att utmana den 

höga barnfattigdomen som 

finns inom vissa 

minoritetsgrupper. 
Det är tydligt att avsaknaden 

av arbete bland arbetsföra 

vuxna bidrar stort till 

barnfattigdom bland etniska 

minoritetsgrupper. 
Hur 

inkomstunderhållspolitiken 

är och konstrueras är också 

en faktor som bidrar till eller 

underminerar barnfattigdom. 
 

Elise Davis, Belinda 

Davies, Kay Cook, 

Elisabeth Waters, 

Lisa Gibbs & Naomi 

Priest (2008). A 

cross-cultural 

examination of 

barriers to social 

inclusion for 

children: a 

qualitative study 

using child- 

centredmethods. 
Australien. 

Studien syftar till 

att identifiera 

faktorer som 

bidrar till socialt 

exklusion för barn 

från flera olika 

kulturella 

bakgrunder som 

lever i områden 

med låga 

socioekonomisk 

status 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 

intervjuer där barnen 

ställdes frågor gällande 

tre framträdande teman 

kring social exklusion: 

exklusion från skola, 

sociala aktiviteter och 

sociala nätverk. 

Barn i skolålder 

från engelsk-, 

kinesisk- och 

arabisktalande 

bakgrunder. 
 

Några av barnen i studien 

upplevde exklusion i akolan, 

från sociala aktiviter eller i 

sociala nätverk. De största 

hindren till social inklusion 

utgjordes av mobbning, tid, 

pengar och föräldrars 

medgivande, men varierade 

mellan de olika kulturella 

grupperna.  
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Anne Skevik 

Grødem (2008) 

Household poverty 

and deprivation 

among children: 

How strong are the 

links? Norge. 

Studien syftar till 

att försöka förstå 

norska barns 

upplevelser av 

deprivation. 
 

Kvalitativ metod. 
Studien bygger på en 

större enkätstudie och 

har sedan inhämtat 

ytterligare data genom 

strukturerade 

intervjuer som har 

genomförts i 

respondenternas hem 

med hjälp av laptops, 

då svaren 

dokumenterades direkt 

under intervjun 
“computer assisted 

interviewing (CAI)”. 

Barnens upplevelser 

utgjorde huvudfokus 

vid intervjuerna.  

Intervjuer med 

barn mellan 10 

och 12 år. 

Urvalet för den 

större 

enkätstudien 

består av både 

föräldrar och 

barn. 
 

 

 

Studien föreslår fem 

indikatorer till deprivation 

hos barn: 1) att inte ha ett 

eget rum, 2) att inte ta hem 

vänner, 3) att sakna saker 

som barn vanligtvis äger, 4) 

upplevelsen av att föräldrarna 

inte har råd att ge dem 

pengar till aktiviteter och 5) 

uppfattningen om familjens 

ekonomi. Det framkommer 

ett tydligt samband mellan 

föräldrars och barns 

upplevelser av deprivation. 
 

Janet Walker, Karin 

Crawford & 

Francesca Taylor 

(2008) 
Listening to children: 

gaining a perspective 

of the experiences of 

poverty and 
social exclusion from 

children and young 

people of single-

parent families. 

England 

Att undersöka 

barn och 

ungdomar till 

ensamstående 

föräldrars 

upplevelser av 

fattigdom och 

socialt 

utanförskap, och 

hur de hanterar 

svårigheter som 

utanförskapet kan 

innebära.  
 

Artikeln baseras på 

data från en EU-

finansierad studie 

genomförd i England, 

Cypern och Grekland 

men fokuserar på 

familjer i England. 

Vidare har en 

komparativ kvalitativ 

forskningsdesign via 

semi-strukturerade 

intervjuer samt 

fokusgruppsintervjuer 

genomförts. 
 

Barn och 

ungdomar 

mellan 6-16 år 

till 

ensamstående 

föräldrar. 

Studien har 

strävat efter ett 

balanserat urval 

utifrån ålder, 

kön, klass, 

etnicitet samt 

geografi.  

Barns möjlighet till lek kan 

påverkas av att leva med en 

ensamstående förälder i 

ekonomisk utsatthet genom 

en bristande tillgång till 

utrymme i hemmet, leksaker 

och fritidsaktiviteter. Barnets 

möjligheter att få skjuts till 

och delta i fritidsaktiviteter 

eller få hjälp med läxläsning 

kan påverkas av den 

“tidsfattigdom” som 

ensamstående föräldrar i 

ekonomisk utsatthet kan 

uppleva.  
 
Yngre barn berättar om 

situationer då föräldrarna inte 

har haft råd att köpa 

någonting, medan äldre barn 

generellt är mer medvetna 

om sina föräldrars 

ekonomiska situation och 

jämför sin egen situation med 

sina bekanta.  
 
De familjer som inte har 

möjlighet till praktiskt eller 

ekonomiskt stöd från 

anhöriga tenderar att känna 

sig mer socialt isolerade, 

vilket gör att barnet påverkas 
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mer direkt av familjens 

ekonomiska utsatthet. 
 
Att leva med en 

ensamstående förälder i 

ekonomisk utsatthet kan 

påverka barns skolgång 

genom en bristande möjlighet 

till läxhjälp och att studera i 

en lugn miljö, samt utsatthet 

och mobbning utifrån att 

familjen inte har råd att köpa 

“rätt” sorts kläder. 

Cathrine McDonald 

(2009). 
Children and poverty 

- why their 

experience of their 

lives matter to policy. 

Storbritannien. 

Studiens syfte är 

att argumentera 

för varför barns 

röster har 

betydelse för 

politiken.  
 

Litteraturstudie. 
 

Vetenskapliga 

artiklar och 

rapporter. 

Barn är inte blivande vuxna 

utan är människor med 

rättigheter och samma etiska 

status som vuxna. Barn är 

kompetenta sociala agenter 

på flera nivåer. Barns 

identitet konstrueras 

dialektiskt och interaktivt. 

Barns identitet internaliseras, 

vilket medför materiella 

konsekvenser. Barn skapar 

strategier för att hantera att 

identiteten internaliseras.  

Mira Aaboen Sletten 

(2010) 
Social costs of 

poverty; leisure time 

socializing 
and the subjective 

experience of social 

isolation among 13–

16 year- old 

Norwegians. Norge. 

Att undersöka 

relationen mellan 

ekonomisk 

utsatthet i 

familjen och 

norska 13-16-

åringars sociala 

fritid. 

Kvantitativ metod 

genomförd 2002 

genom en enkätstudie 

av det norska 

forskningsinstitutet 

NOVA. Materialet har 

analyserats via 

multivariat 

regressionsanalys. 

Urvalet för 

studien består av 

totalt 73 skolor 

och ca 11400 

13-19-åringar i 

Norge. Urvalet 

för artikeln 

utgörs av ca 

5800 ungdomar 

mellan 13 och 

16 år.  

Ungdomarnas deltagande i 

sociala fritidsaktiviteter 

påverkas av familjens 

ekonomiska situation. 

Skillnaden mellan “fattiga” 

och “icke-fattiga” är 

tydligare för strukturerade 

aktiviteter än för exempelvis 

utomhusaktiviteter. 

Avsaknad av 

mediautrustning i hemmet 

påverkar ungdomens 

möjlighet till att ta hem 

vänner. En familjs möjlighet 

att investera påverkar 

tillgången till sociala arenor. 

De ungdomar som subjektivt 

uppfattar sig som fattiga 

tenderar att även uppfatta sig 

som impopulära, samt att de 

saknar nära vänner. 

Anne Harju & Anne 

Brita Thorød 
Att undersöka om 

och hur barn som 

Både det norska och 

svenska resultatet 

Urvalet till den 

norska studien 

Författarna beskriver kläder 

och skor som centrala för 
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(2010) 
Child Poverty in a 

Scandinavian 

Welfare Context- 

From Children’s 

Point of View. 

Sverige och Norge. 

lever i ekonomisk 

utsatthet i Norge 

och Sverige 

upplever en brist 

på nödvändigheter 

såsom mat, bostad 

och kläder. 

Studien 

undersöker även 

om barnen 

upplever 

begränsade 

möjligheter till 

utbildning.  

baseras på kvalitativa 

intervjuer inspirerade 

av “the life-mode 

interview” där 

respondenterna 

beskriver vardagliga 

händelser en vanlig 

dag från morgon till 

kväll, gällande 

människor som har 

varit inblandade samt 

personens tankar om 

händelserna.  
 

består av 26 

familjer med 

barn mellan 11 

och 13 år. 

Samtliga 

familjer beskrev 

svårigheter att få 

sin ekonomi att 

gå ihop. Ett bar 

och en förälder 

har intervjuats i 

respektive 

familj. Det 

svenska urvalet 

består av totalt 

åtta vuxna och 

14 barn (7-19 

år) från sju 

familjer bosatta 

i en stor stad i 

Sverige. 

Samtliga 

familjer är på 

något sätt 

beroende av 

statliga medel 

för att få sin 

ekonomi att gå 

ihop.  

barn och ungdomars 

identitetsskapande då dessa 

signalerar för andra “vem de 

är”. Kläder har även ett starkt 

symboliskt och socialt värde 

då trasiga eller smutsiga 

kläder kan leda till social 

utsatthet. I den norska 

studien beskrivs 

skolkafeterian som ett 

problem för barn i 

ekonomisk utsatthet. I det 

svenska resultatet framhålls 

skolutflykter och att ta med 

matsäck till dessa som ett 

problem. I båda studier 

beskrivs platsbrist i bostaden 

som en svårighet för barnet 

att göra sina läxor i en lugn 

miljö.  
 
Vidare beskriver författarna 

att barnen oroar sig och tar 

ansvar för familjens 

ekonomiska situation. För att 

hantera detta beskrivs olika 

typer av strategier. Bland 

annat framhålls hur barn gör 

avkall på sina egna intressen 

för att tillgodose behov som 

egentligen är de vuxnas 

ansvar.  

Matthew J. Lindquist 

& Gabriella Sjögren 

Lindquist 
(2010) 
The dynamics of 

child poverty in 

Sweden. Sverige. 
 

Att studera 

dynamiska 

aspekter av 

fattigdom i 

Sverige.  
 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell data har 

inhämtats mellan 1991 

och 2004, från 

“Longitudinal 

Individual Database 

for Sweden (LINDA)”.  

Studiens 

huvuddata 

inkluderar totalt 

18,513 barn som 

var mellan 0 och 

4 år 1991, och 

som sedan 

följdes till ålder 

13-17 år 2004. 

Ju äldre barn i Sverige blir 

desto mer ökar hushållets 

inkomst och sannolikheten 

att hamna i fattigdom 

minskar. Särskilt utsatta 

grupper i Sverige är barn till 

ensamstående mödrar, barn 

till utlandsfödda föräldrar 

samt barn till föräldrar med 

särskilt låg utbildningsnivå. 

De barn som lever i så kallad 

“kronisk fattigdom” utgörs 

av de med utlandsfödda 

föräldrar samt de med 

föräldrar med låg utbildning.  

Mira Aaboen Sletten 

(2011) 
Studiens syfte är 

att undersöka 

huruvida relativ 

Kvantitativ metod 

genom enkäter. Data 

från “Young in Oslo 

67 norska skolor 

och 9528 

respondenter har 

Att växa upp i fattigdom har 

negativ inverkan på 

ungdomars förväntningar 
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Limited 

Expectations? How 

14–16 year- old 

Norwegians in Poor 

Families Look at 

Their Future. Norge. 

fattigdom kan 

relateras till låga 

förväntningar hos  
14- 16 åringar i 

Oslo. Vidare 

undersöks hur 

kön, etnicitet, låga 

utbildnings- 

prestationer och 

självuppfattning 

gällande avsaknad 

av popularitet hos 

likasinnade 

influerar ett 

möjligt samband 

mellan fattigdom 

och ungdomars 

syn på sin 

framtid.  

2006 survey” har 

analyserats via 

multivariat 

regregationsanalys. 

medverkat i 

enkäten.  
gällande framtiden. 

Ungdomars erfarenhet av att 

misslyckas i skolan och i 

relationer med likasinnade 

förklarar delvis sambandet 

mellan fattigdom och 

begränsad framtidstro. 

Misslyckade relationer till 

likasinnade påverkar 

specifikt ungdomars 

framtidstro, framtida lycka 

och sociala självförtroende. 
Det finns samband mellan 

låg utbildningsprestation och 

mindre framtidstro.   

Michael O’Brien & 

Tapio Salonen 

(2011) 
Child poverty and 

child rights meet 

active citizenship: A 

New Zealand and 

Sweden case study. 

Nya Zealand och 

Sverige.  

Syftet är att 

undersöka barns 

rättigheter i 

samband med ett 

liv i ekonomisk 

knapphet i 

Sverige och Nya 

Zeeland.  

Kvalitativ metod. 

Litteraturstudie.  
En transnationell 

analys mellan Sverige 

och Nya Zeeland.  

Barn som lever i 

familjer som 

beviljas 

försörjningsstöd 

i Sverige och 

Nya Zeeland. 

Den transnationella analysen 

av aktivt medborgarskap och 

barns rättigheter visar att 

bytet mellan de två, som 

prioriterar ett aktivt 

medborgarskap, lämnar 

signifikant antal barn i 

ekonomisk utsatthet på grund 

av att de två handlingssätten 

går i motsatt håll där barnen 

får utstå konsekvenserna. 

Stina Fernqvist 

(2013) 
Joining in on 

different terms 

dealing with poverty 

in school and among 

‘peers’. Sverige. 
 

Syfte är att 

diskutera hur 

ekonomisk 

knapphet upplevs 

i skolan och i 

grupper av 

jämnåriga, samt 

hur barn påverkas 

av att hantera sin 

ekonomiska 

situation i 

skolmiljön.  

Kvalitativ metod. 

Grounded theory som 

analytisk ansats. 

Urvalet har skett 

genom domar 

där föräldrar 

överklagat 

beslut gällande 

försörjningsstöd. 

Intervjuer med 

17 barn i ålder 

6- 18 år. 7 av 

dessa 17 valdes 

sedan ut, barn 

mellan 6-17 år, 

för vidare 

intervju inför 

analys.  

Ekonomisk knapphet hos 

barn/ unga är ett 

problemområde som bör 

förstås som komplext. 

Ekonomisk knapphet hos 

barn/ unga gör att strategier 

för att dölja denna knapphet 

skapas av barnen att skydda 

deras sociala status.  

Anne Harju (2013) 

Children’s use of 

knowledge of place 

in understanding 

Studien syftar till 

att undersöka hur 

barn använder 

olika kunskaper 

Kvalitativ metod. 

Gruppintervjuer där 

barnen ombads att 

identifiera vilka platser 

Totalt 114 barn, 

ålder 11-12, 

bosatta i en 

mindre stad (ca 

Ett signifikant utfall är att 

barnen sammankopplar både 

kunskap som de influerats till 

samt personliga erfarenheter i 
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social relations. 

Sverige. 
för att förstå sin 

relation till andra 

barn.  

i staden som de tycker 

är bra respektive 

dåliga. 

33 000 

invånare) i södra 

Sverige. 

försök att förstå sig själva 

och andra. Dessa 

uppfattningar påverkas av 

stereotyper om grupper av 

människor. Utöver att barn 

internaliserar diskurser i 

samhället och influeras av 

dessa bidrar de även aktivt 

till kulturell produktion och 

förändring i samhället. 

Barnen både påverkar och 

påverkas av samhället.  

Spyrous Spyrou 

(2013). How single- 

parent children 

speak about poverty 

and social exclusion: 

policy implications 

from a comparative, 

qualitative, cross- 

national project. 
Cypern. 

Att undersöka 

barn till 

ensamstående 

föräldrars 

upplevelser av 

fattigdom i sina 

vardagliga liv 

samt att skapa 

relevanta 

rekommendatione

r för politik.  
 

 

Kvalitativ metod. 
Studien är grundad på 

ett komparativt 

forskningsprojekt 

genomfört i Cypern, 

Grekland och 

Storbritannien.   
Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

med barn till 

ensamstående föräldrar 

samt 

fokusgruppsintervjuer. 

Barn (6-16 år) 

till 

ensamstående 

föräldrar. 

Med utgångspunkt i vad 

barnen uttrycker om sina 

vardagliga liv är det tydligt 

att deras sociala relationer till 

jämnåriga är av stor 

betydelse för deras eget 

välmående. Baserat på 

barnens positiva utvärdering 

av det psykologiska och 

känslomässiga stödet som de 

har tagit emot från sina lärare 

behöver den stödjande rollen 

för barn till ensamstående 

föräldrar utökas och stöttas 

av institutionella strukturer.  
 

Simon Hjalmarsson 

& Carina Mood 

(2015) 
Do poorer youth 

have fewer friends? 

The role of 

household and child 

economic resources 

in adolescent school-

class friendships. 

Sverige.  

Syftet är att se om 

det finns samband 

mellan begränsad 

ekonomi och 

sociala relationer 

för barn..  
 

Kvantitativ metod. 
Data har insamlats 

genom enkäter och har 

sedan analyserats via 

OLS- regression. 

Enkäter 

skickades till 

5834 elever som 

går i åttonde 

klass (ca 14 år) 

hösten 2010 och 

våren 2011. 86 

% av eleverna 

svarade på 

enkäterna, vilket 

gav 5029 

deltagare från 

251 skolklasser i 

129 skolor. 

Resultatet indikerar att 

ekonomiska resurser 

påverkar sociala relationer i 

skolan för ungdomar, men 

inte otvetydligt. 
 
Vidare visar resultatet att 

ungdomar med de lägsta 

hushållsinkomsterna och de 

som missar att delta i 

aktiviteter på grund av 

ekonomiska resurser mottar 

färre vänskaps- nomineringar 

och är mer sannolikt 

upplever social isolering i 

skolklassen. Tillgång till ett 

eget rum är också av vikt för 

antal vänner.  
 
Dessa resultat belyser vikten 

av ekonomiska och 
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materiella resurser för 

ungdomars sociala relationer 

och deltagande i sociala 

aktiviteter tillsammans med 

jämnåriga.  

 

 


