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Sammanfattning 
Ur ett globalt perspektiv är barn i relativ fattigdom i ett rikt land relativt rika. Därmed finns en risk 

att dessa barn anses leva i tillräckligt ekonomiskt välstånd för att inte uttryckligen inkluderas i 

barnkonventionen, som anger miniminivåer för barns rättigheter globalt. Den här studien syftar till 

att, utifrån det valda teoretiska ramverket, beskriva utmaningar för barn i relativ fattigdom samt 

analysera huruvida relativ fattigdom i ett rikt som Sverige omfattas av barnkonventionen. Studien 

undersöker om barnkonventionen bidrar till att synliggöra relativ fattigdom i ett rikt land, och i sådana 

fall hur.  

Studien visar att orden ”relativ fattigdom” inte nämns alls i barnkonventionen. Relativ 

barnfattigdom synliggörs därför inte uppenbart i konventionen. Att orden inte förekommer riskerar 

att medföra att konventionsstaterna ser detta som ett tecken på att de inte har åtagit sig att motverka 

relativ fattigdom. Det kan i sin tur medföra att staternas implementering av konventionen mindre 

effektivt kommer åt relativ fattigdom i ett rikt land, jämfört med om orden ”relativ fattigdom” skrivits 

fram. Däremot visar resultatet från studiens analys och diskussion att begreppet relativ fattigdom 

återfinns i konventionen såväl som i barnrättskommitténs allmänna kommentarer. Begreppet relativ 

fattigdom är särskilt framträdande i barnkonventionens artikel 27 om tillräcklig levnadsstandard. 

Vidare är det endast i samband med att barnrättskommittén vägleder stater om barns levnadsstandard 

om genomförandet av barns rättigheter under tidig barndom som orden ”relativ fattigdom” skrivs 

fram i undersökningsmaterialen, vilket förstärker förståelsen av att relativ fattigdom faktiskt 

synliggörs i konventionens artikel om levnadsstandard. Dock går flertalet möjliga försök till att 

synliggöra relativ fattigdom i barnkonventionen samt allmänna kommentarer till stor del förlorade på 

grund av generella skrivningar. En starkt bidragande orsak till att skrivningarna bedöms som vaga 

beror på att relativ fattigdom inte kan särskiljas från absolut fattigdom, alternativ att det är mer rimligt 

att tolka undersökningsmaterialens skrivningar i termer av absolut fattigdom.  

Studien visar även att inte någon av barnkonventionens grundprinciper innehåller skrivningar 

som uteslutande kan hänföras till relativ fattigdom. Dock ger ändå bland annat artikel 2 om icke-

diskriminering relevanta perspektiv för barn i relativ fattigdom i ett rikt land. Artikel 2 har även en 

särskild koppling till studiens avsnitt om situationen för barn i relativ fattigdom i dagens Sverige, där 

nationell statistik presenteras. Statistiken visar att bakgrundsfaktorer som barnets eller föräldrarnas 

ursprungsland eller föräldrars utbildningsnivå spelar roll för sannolikheten att barn lever i relativ 

fattigdom. Statistiken indikerar att det skulle kunna finnas orättvisa grunder som orsakar fattigdom. 

Studien visar att fattigdom riskerar att förhindra att barns mänskliga rättigheter respekteras. 

Även om studiens resultat visar att barnkonventionen synliggör relativ fattigdom står kvantiteten inte 
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i proportion till den grad av inskränkning av barns rättigheter som fattigdom riskerar att orsaka. Den 

här studien efterfrågar följaktligen ännu tydligare vägledning till konventionsstater som uttryckligen 

föreskriver en plikt att åtgärda relativ fattigdom. 

Den här studien visar ett grundande av moraliska rättigheter avseende relativ fattigdom i 

barnkonventionen. Då konventionen är en del av svensk lag finns det stöd för hypotesen att det även 

skulle kunna vara juridiskt rättighetsgrundande. Även om den här studien inte gör anspråk på att 

utreda om relativ fattigdom i ett rikt land är juridiskt rättighetsgrundande öppnar studiens resultat upp 

för att det skulle kunna vara möjligt. Avslutningsvis är förhoppningen att den här studien har bidragit 

till att uppmärksamma en ytterligare dimension av fattigdom i barnkonvention och att resultatet kan 

användas i kommande arbeten som bidrar till att säkerställa att alla barn får sina mänskliga rättigheter 

respekterade. 

 

Nyckelbegrepp: relativ barnfattigdom, barnkonventionen, otillräcklig förmåga, jämlikt deltagande  
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Idag är det minst 400 000 barn nationellt, eller en femtedel av Sveriges barn, som lever i ekonomiskt 

utsatta hushåll.1 Rädda Barnen genomför årligen undersökningar om barnfattigdom i Sverige, där 

statistiken visar att andelen barn i hushåll med låg ekonomisk standard har ökat sedan 2011. 

Organisationen uppmärksammar i sin senaste årsrapport från 2021 att de ekonomiska klyftorna i 

landet ökar och att barnfamiljer med lägst ekonomiska resurser tenderar att halka efter i samhället, 

vilket har förstärkts av Coronapandemin.2 

Förenta nationernas (FN:s) konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen, är ett 

juridiskt bindande traktat som antogs av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 

året därpå.3 Sedan 1 januari 2020 gäller den nationella lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 

konvention om barns rättigheter, vilket innebär att barnkonventionens artiklar 1–42 numera är 

inkorporerade i svensk lag. Barnkonventionen ämnar ge ett heltäckande skydd av mänskliga 

rättigheter till barn och har som mål att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och få sin röst 

hörd.4 För att säkerställa det barncentrerade synsättet innehåller konventionen fyra grundprinciper, 

bestående av artiklarna 2, 3, 6 och 12, som ska beaktas särskilt vid tolkningen av resterande artiklar.5 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, är ett FN-organ med ansvar att övervaka 

konventionsstaternas efterlevnad av konventionen. Kommittén tillhandahåller även allmänna 

kommentarer till konventionsstaterna med vägledning av barnkonventionens artiklar.6  

 Barnrättskommittén uppmärksammar i sin senaste granskning av Sveriges efterlevnad av 

konventionen 2015 att en relativt stor andel barn i Sverige lever i fattigdom.7 Sedan 2015 har 

ekonomiskt utsatta barn fått nationell uppmärksamhet, bland annat genom just Rädda Barnens årliga 

undersökningar, där barn i absolut fattigdom studeras särskilt.8 Statistik från undersökningarna visar 

att andelen barn i hushåll som lever i absolut fattigdom har sjunkit de senaste åren. Däremot ökar 

 
1 Rädda Barnen, Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021, 11. 
2 Ibid., 3. 
3 Barnombudsmannen, ”Det här är barnkonventionen.” 
4 Ibid. 
5 Van Bueren,”Children´s rights”, 326.  
6 Ibid., 327–328.  
7 Barnrättskommittén, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport, 

punkt 47.  
8 Rädda Barnen, Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021, 6. 



 6 

andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet, men som inte är absolut fattiga.9 Dessa barn lever i 

relativ fattigdom i ett rikt land och har tillräckliga nödvändigheter för att överleva, men riskerar ändå 

att leva i utsatthet.  

 

1.1.1. Precisering av gruppen barn i relativ fattigdom  

Låg ekonomisk standard är ett relativt mått på fattigdom och en indikator som mäter andelen individer 

som lever i hushåll med ekonomisk standard lägre än 60 procent av medianvärdet nationellt.10 

Indikatorn låg inkomststandard är däremot ett absolut mått på fattigdom som inkluderar hushåll som 

inte har råd att betala ofrånkomliga utgifter för exempelvis förskola eller boende.11 Indikatorn för 

barn som lever i hushåll med låg ekonomisk standard inkluderar följaktligen barn som lever i hushåll 

med låg inkomststandard. Gruppen barn i relativ fattigdom preciseras i den här studien som barn som 

lever i hushåll med låg ekonomisk standard exklusive barn som lever i hushåll med låg 

inkomststandard, eller absolut fattigdom.   

 

1.2. Syfte och frågeställning  
Ur ett globalt perspektiv är barn i relativ fattigdom i ett rikt land relativt rika. Därmed finns en risk 

att dessa barn anses leva i tillräckligt ekonomiskt välstånd för att inte uttryckligen inkluderas i 

barnkonventionen, som anger miniminivåer för barns rättigheter globalt. Studien syftar till att, utifrån 

valda teoretiska utgångspunkter, beskriva utmaningar för barn i relativ fattigdom samt analysera 

huruvida relativ fattigdom i ett rikt land som Sverige omfattas av barnkonventionen. 

Studien utgår från hypotesen att relativ barnfattigdom inte uttryckligen innefattas i konventionens 

artiklar. Flera skrivningar i konventionens inledning ger däremot anledning att tro att absolut 

fattigdom och relaterad problematik fångas upp tydligare i konventionens utformning. I inledningen 

står det bland annat att konventionsstaterna ”…erkänner att det i alla länder i världen finns barn som 

lever under exceptionellt svåra förhållanden och att sådana barn kräver särskild uppmärksamhet”12. 

Där står även att konventionsstaterna ”…erkänner betydelsen av internationellt samarbete för att 

förbättra barns levnadsvillkor i varje land, särskilt i utvecklingsländerna”13.  

 
9 Ibid., 11.  
10 SCB, Agenda 2030 Mål 1 – Ingen fattigdom, indikator 1.2.1a – Låg ekonomisk standard. 
11 Ibid., indikator 1.2.1b – Låg inkomststandard. 
12 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, inledning. 
13 Ibid. 
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För att pröva studiens hypotes samt analysera huruvida relativ fattigdom i ett rikt land omfattas 

av barnkonventionen utgörs studiens frågeställning av:  

- Bidrar barnkonventionen till att synliggöra relativ barnfattigdom i ett rikt land? Om ja,  

i sådana fall hur? 

För att besvara frågeställningen undersöks om, och i sådana fall hur, orden såväl som begreppet relativ 

fattigdom förekommer i konventionen samt tillhörande tolkningsmaterial från barnrättskommittén. 

Det är motiverat att undersöka både orden och begreppet relativ fattigdom eftersom det är en väsentlig 

skillnad dem emellan. En undersökning av om orden ”relativ fattigdom” förekommer i konventionen 

ger en direkt återkoppling på om relativ barnfattigdom synliggörs i konventionen. Om orden 

förekommer kan det bidra till att konventionsstaternas implementering av konventionen mer effektivt 

kommer åt relativ fattigdom i ett rikt land. Relativ fattigdom i ett rikt land kan också synliggöras i 

konventionen genom förekomsten av dess begrepp. Förståelsen av begreppet relativ fattigdom hämtas 

från studiens teoretiska utgångspunkter. Frågeställningen är följaktligen av filosofisk karaktär och 

ska inte förstås som att studien utgår utifrån ett juridiskt rättighetsperspektiv. 

Mitt val att undersöka relativ fattigdom i ett rikt land ska inte på några vis tolkas som ett 

förringande av situationen för barn i absolut fattigdom. Studiens resultat ska snarare betraktas som 

ett bidrag till kunskap om en ytterligare dimension av fattigdom i dagens Sverige.  

 

1.3. Metod och teori 
Barnkonventionen är ett resultat av internationella politiska överenskommelser, vilka har betydelse 

för individer såväl som samhällsutvecklingen.14 I och med inkorporeringen av barnkonventionen i 

svensk lag har konventionen potential att göra en positiv skillnad för barns utveckling och 

möjligheter, bland annat genom ett mer barncentrerat synsätt i beslut som rör barn.15 Det finns dock 

en risk att barnkonventionens rättigheter inte ger tillräckliga garantier för barn som lever i ekonomisk 

utsatthet i rika länder. Barnkonventionens ställning i Sverige ger därför anledning att vetenskapligt 

studera konventionen för att klargöra dess faktiska relevans för barn i relativ fattigdom i ett rikt land.  

 Studien innehåller ett avsnitt om relativ barnfattigdom i Sverige idag. Avsnittet ger en 

fördjupad bild kring barn som lever i relativ fattigdom och ämnar ge en förståelse av relevansen att 

uppmärksamma situationen för dessa barn. För att beskriva nuläget använder jag nationell statistik 

som jag tolkar med hjälp av studiens valda teorier. 

 
14 Beckman, Grundbok i idéanalys, 9.  
15 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 1.  
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Avsnittet efter relativ barnfattigdom i dagens Sverige är studiens analys och diskussion. I 

avsnittet undersöker jag inledningsvis om, och i sådana fall i vilka sammanhang, som orden ”relativ 

fattigdom” förekommer i barnkonventionen samt i barnrättskommitténs allmänna kommentarer. 

Barnkonventionen tillsammans med statistiken beskrivet ovan är studiens primärmaterial. Dock anser 

jag att det även är relevant att även inkludera allmänna kommentarer som undersökningsmaterial 

eftersom kommentarerna är avsedda att vägleda konventionsstaterna i deras tolkning av 

konventionens artiklar. Kommentarerna är rekommendationer av rådgivande karaktär, men kan ändå 

ha betydelse för staters förståelse och genomförande av konventionens artiklar. Relativ fattigdom kan 

således fångas upp i allmänna kommentarer och förstärkas i tolkningen av konventionens artiklar.  

För att beskriva och tolka begreppet relativ barnfattigdom i studiens analys och diskussion 

använder jag idéanalys som metod, och särskilt begreppsanalys som analysteknik.16 Analystekniken 

möjliggör en undersökning av om relativ fattigdom synliggörs i barnkonventionen, utan att orden 

nämns. Det är studiens valda teorier som bistår med att formulera en förståelse av begreppet som jag 

sedan jämför med innehållet i konventionen samt allmänna kommentarer från barnrättskommittén. 

Teorierna i studien kommer från Amartya Sen, nationalekonom och filosof, samt Nancy Fraser, 

politisk filosof, som vidgar fattigdomsbegreppet till individers förmågor och möjlighet till jämlikt 

deltagande. Det är följaktligen Sen och Frasers förståelse av fattigdom som ligger till grund för 

studiens förståelse av begreppet relativ barnfattigdom. Som tidigare nämnt är det vidare studiens 

förståelse av begreppet relativ fattigdom som jag använder för att finna relativ fattigdom i 

undersökningsmaterialen. 

För att vara säker på att jag tolkar och beskriver just relativ fattigdom, och inte fattigdom i 

stort, ställs relevanta skrivningar från undersökningsmaterialen i relation till absolut fattigdom. Om 

absolut fattigdom kan uteslutas från skrivningar synliggörs således relativ fattigdom tydligare. 

Tvärtom om fattigdom i stort ryms eller om endast absolut fattigdom uppmärksammas inom ramen 

för undersökningsmaterialens formuleringar försvagas synliggörandet av relativ fattigdom. 

  

 
16 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 14, 30–35.  



 9 

1.4. Avgränsningar 
Som beskrivet i delavsnittet ovan utgör barnkonventionen ett av studiens primärmaterial, som tolkas 

med hjälp av barnrättskommitténs allmänna kommentarer. Annat material som kan utgöra grund för 

tolkning av konventionen inkluderas inte i studien. Vidare avgränsas studien till att inkludera den 

allmänna kommentaren nummer 7 om genomförandet av barns rättigheter under tidig barndom samt 

den allmänna kommentaren nummer 20 om genomförandet av barns rättigheter under ungdomsåren. 

De allmänna kommentarerna har valts ut eftersom de fångar genomförandet av barns rättigheter under 

nästintill hela barndomen. Barnrättskommittén definierar tidig barndom som barn upp till sju års ålder 

och ungdomsåren som barn 10–18 år.17 Det saknas en allmän kommentar om genomförandet av barns 

rättigheter för 7–10 års ålder, men jag anser att de valda kommentarerna ändå indikerar hur stater bör 

arbeta med barns rättigheter under hela barndomen.  

 I studien ingår att undersöka barnkonventionen och samtliga punkter i de utvalda allmänna 

kommentarerna för att söka efter relativ fattigdom. I studiens avsnitt med analys och diskussion 

presenteras dock endast material som faktiskt skulle kunna belysa relativ fattigdom, inte samtliga 

artiklar och punkter utan potentiell koppling till relativ fattigdom. Mitt val beror främst av begränsat 

utrymme och tid för sammanställning av hela genomgången av undersökningsmaterialen. Det gäller 

för undersökningsmaterial förutom konventionens grundprinciper. Grundprinciperna har en sådan 

central roll i konventionen att jag har inkluderat samtliga av dem i analys och diskussion.  

Det andra primärmaterialet i studien utgörs av nationell statistik. Nationell statistik finns 

tillgängligt både avseende barn i låg ekonomisk standard samt barn i absolut fattigdom, men särskild 

statistik för hur den här studien preciserar gruppen barn i relativ fattigdom saknas. 18 Dock består 

gruppen barn i låg ekonomisk standard knappt till fyra femtedelar av studiens undersökningsgrupp, 

och därmed anser jag att det är rimligt att statistiken kan användas för att återspegla en generell 

situation för barn i relativ fattigdom. Likt andra statistiska mått har även måttet låg ekonomisk 

standard brister. Måttet har kritiserats för att vara ett relativt känsligt mått som inte är heltäckande. 

Som exempel inkluderar statistiken barn till föräldrar med låg nominell inkomst, men med 

tillgängliga ekonomiska resurser vid behov, som egenföretagare.19 En annan nackdel med måttet är 

barn i hushåll med oförändrad köpkraft kan hamna inom eller utanför måttets tröskelvärde beroende 

 
17 Barnrättskommittén, Genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom, punkt 4 och Genomförandet av 

barnets rättigheter under ungdomsåren, punkt 5. 
18 SCB, Agenda 2030 Mål 1 – Ingen fattigdom och Folkhälsomyndigheten, Låg ekonomisk standard, barn. 
19 Ds 2004:41, Ekonomiskt utsatta barn, 16. 
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på om andra hushåll får starkare eller försvagad köpkraft.20 Den här studien fokuserar på situationen 

och utmaningar för barn i relativ fattigdom som faktiskt lever i ekonomisk fattigdom, inte barn i 

hushåll med ekonomiska resurser som inte syns i statistiken.  

För övrigt avses med barn i den här studien alla individer mellan 0 och 18 år. Det stämmer 

överens med vilka människor som anses vara barn enligt barnkonventionen.21  

 

1.5. Forskningsöversikt 
Syftet med avsnittet nedan är att visa hur min studie relaterar till tidigare forskning. Begränsningen 

av tidigare forskning som presenteras beror av studiens format och omfattning. Min sökning för att 

finna tidigare relevant forskning har fokuserat på studier som beskriver situationen och vardagliga 

utmaningar för barn i relativ fattigdom samt studier som kopplar samman fattigdom med mänskliga 

rättigheter.  

Efter genomgången av tidigare forskning kan två övergripande iakttagelser urskiljas. Den 

första iakttagelsen är att relativ barnfattigdom vanligtvis definieras som barn som lever i låg 

ekonomisk standard eller motsvarande relativt mått, som även inkluderar barn i absolut fattigdom. 

Ett exempel på studier med relativitetsmått som inkluderar absolut fattigdom och som beskriver 

situationen och utmaningar för barn i låginkomst-hushåll är skriven av Tess Ridge. Ridges forskning 

är resultatet av en genomgång av tidigare studier om hur barn i låg-inkomsthushåll påverkas i det 

vardagliga livet av sitt ekonomiska tillstånd. Forskningen visar att fattigdom genomsyrar de allra 

flesta perspektiv av barns liv.22 Barnen är högst medvetna om sin ekonomiska situation och förstår 

den sociala och materiella osäkerhet som låga inkomster medför.23 Barn är generellt angelägna om 

att interagera tillsammans med andra jämnåriga, men barn i fattigdom begränsas socialt i det 

vardagliga livet på grund av ekonomiska faktorer. Sociala begränsningar medför att en 

anmärkningsvärd andel av barnen upplever olycka, osäkerhet och oro kring sociala relationer.24 

Barnen har svårigheter att delta i samma aktiviteter som kompisar och klasskamrater, vilket skapar 

en känsla av utanförskap och en rädsla av att inte passa in tillsammans med andra barn. På grund av 

exempelvis dyra transporter riskerar vissa barn att inte kunna delta i sociala sammanhang, eftersom 

 
20 Socialstyrelsen, Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010, 13. 
21 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, artikel 1.  
22 Ridge, “The Everyday Costs of Poverty in Childhood”, 73. 
23 Ibid., 75. 
24 Ibid. 
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dyra transporter inte kan prioriteras i ekonomiskt utsatta hushållsekonomier.25 Vidare är barnens 

känslor kring sin situation vanligen väl dolda och barnen upplever att de sällan tillfrågas om sina 

tankar och känslor.26  

Den andra iakttagelsen är att tidigare forskning till större del belyser absolut fattigdom i ett 

globalt perspektiv snarare än relativ fattigdom i ett lokalt perspektiv. Thomas Pogge menar i boken 

Freedom from poverty as a human right: Who owes what to the very poor? att mänskliga rättigheter 

bör ses som både juridiska rättigheter samt moraliska rättigheter, men fokuserar i bokkapitlet på den 

moraliska dimensionen av rättigheter. 27 Den juridiska dimensionen av rättigheter finns bland annat 

genom staters ratificering av juridiskt bindande konventioner. Den allmänna deklarationen om 

mänskliga rättigheter visar dock att stater även har förbundit sig till moraliska mänskliga rättigheter.28  

Pogge menar att fattigdom inskränker den moraliska dimensionen av mänskliga rättigheter, 

och särskilt av rättigheten till grundläggande förnödenheter.29 Varje dag dör cirka 50 000 människor 

på grund av fattigdomsrelaterade orsaker, eller 18 miljoner människor om året, där kvinnor och barn 

är två grupper som är överrepresenterade i statistiken. 30 Fattigdomsrelaterade dödsfall skulle kunna 

förhindras genom säkerställande av grundläggande förnödenheter till alla världens människor. 

Grundläggande förnödenheten består exempelvis av tillgång till säkert dricksvatten, tillräckligt 

näringsintag och mediciner.31 Betydelsen som grundläggande förnödenheter har för människoliv 

stöder anspråket på att det även skulle finnas en sådan mänsklig rättighet.32 Den globala ordningen, 

bland annat hur rika stater köper tillgång till naturresurser i mindre ekonomiskt starka stater, 

förstärker globala orättvisor och påverkar fattigdom negativt. På så vis bär kraftfulla stater det största 

ansvaret för inskränkningen av rättigheten till grundläggande förnödenheter.33  

De generella iakttagelserna som jag har identifierat vid genomgången av tidigare forskning 

motiverar behovet av den här studien. Med anledning av att tidigare studier främst undersöker 

situationen och utmaningen för barn i låginkomst-hushåll, eller annat relativitetsmått som inkluderar 

absolut fattigdom, kan den här studien bidra till att uppmärksamma relativ barnfattigdom särskilt. 

 
25 Ibid., 79.  
26 Ibid., 76.  
27 Pogge, “Severe poverty as a Human Rights Violation”, 13.   
28 Ibid.    
29 Ibid., 14. 
30 Ibid., 13. 
31 Ibid.  
32 Ibid., 14. 
33 Ibid., 52-53.  
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Genomgången av tidigare forskning visar även att studier som kopplar ihop fattigdom med mänskliga 

rättigheter främst fokuserar på absolut fattigdom. Det kan bero på en lucka i forskningen eller att 

mänskliga rättigheter och fattigdom generellt är enklare att relatera till idéer om absolut fattigdom. 

Oavsett anledning till att främst absolut fattigdom och mänskliga rättigheter tidigare kopplats ihop 

kan den här studien öka kunskapen om en ytterligare dimension av fattigdom kopplat till mänskliga 

rättigheter.  

 

1.6. Disposition 
Efter det här inledande avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. I avsnittet presenteras 

studiens teorier som ligger till grund för den här studiens definition av begreppet relativ fattigdom. 

Därefter redogörs för hur relativ fattigdom ser ut i dagens Sverige och avsnittet knyter samman 

statistik med studiens teoretiska utgångspunkter. Sedan presenteras studiens analys och diskussion 

som utgår ifrån studiens undersökning av barnkonventionen och tillhörande tolkningsmaterial samt 

studiens teoretiska utgångspunkter. Skrivelsen avslutas med en presentation av studiens slutsats.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Preciseringen av gruppen barn ovan är användbar i studiens avsnitt som presenterar statistik om 

relativ fattigdom, där statistiken bygger på en ekonomisk bestämning av fattigdom. Preciseringen av 

gruppen barn i relativ fattigdom ovan behöver dock kompletteras med en definition av relativ 

fattigdom eftersom den här studien utgår ifrån ett filosofiskt perspektiv. Definitionen behövs för att 

kunna få fatt på samt analysera begreppet relativ fattigdom i barnkonventionen samt tillhörande 

tolkningsmaterial. Studiens definition av relativ fattigdom utgår från lexikala definitioner av 

begreppet samt studiens valda teorier av Amartya Sen och Nancy Fraser. Sist i det här avsnittet 

presenteras en sammanfattande reflektion av de teoretiska utgångspunkterna innehållande den här 

studiens förståelse av relativ fattigdom.   

 

2.1. Lexikala definitioner av relativ fattigdom  
Nedan presenteras två lexikala definitioner som hjälper till att nå en användbar definition av relativ 

fattigdom till den här studiens filosofiska delar.  

Enligt Oxfords lexikon A Dictionary of Environment and Conservation definieras relativ 

fattigdom som ”A state of poverty that is characterized by scarcity rather than lack of economic 

necessities, which does not immediately threaten life or health. Contrast absolute poverty” 34. Som 

framgår av den engelska definitionen är relativ fattigdom ”ett tillstånd av fattigdom som kännetecknas 

av knapphet snarare än brist på ekonomiska förnödenheter, som inte omedelbart hotar liv eller 

hälsa”35. Enligt lexikonets definition kontrasterar den relativa fattigdomen den absoluta 

fattigdomen.36 Den lexikaliska redogörelsen har framförallt en svaghet som inverkar på förståelsen 

av relativ fattigdom i den här studien. Det är att ordet scarcity, eller knapphet på svenska, i sig inte 

nödvändigtvis är ett relativt mått. Den här studien ser inte att knapphet för barn i relativ fattigdom i 

ett rikt land bör relateras till ett absolut mått, utan att knapphet istället bör bestämmas i jämförelse 

med majoriteten i en lokal kontext. Vidare handlar relativ fattigdom inte enbart om ekonomisk 

knapphet, utan snarare om olika aspekter av resurser, vilket inte tydliggörs i definitionen ovan. 

Tolkningen av knapphet och vad knapphet står i relation till är alltså avgörande för hur relativ 

fattigdom förstås i den här studien. 

 
34 A Dictionary of Environment and Conservation, “relative poverty”. 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
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 Andra lexikala definitioner av relativ fattigdom innehåller aspekter som föregående definition 

saknar, exempelvis Oxford lexikon A Dictionary of Sociology som anger ”Poverty: A state in which 

resources, usually material but sometimes cultural, are lacking. … Relative definitions … refer to the 

individual's or group's lack of resources when compared with that of other members of the society—

in other words their relative standard of living”37.Lexikonet definierar alltså fattigdom i stort som “ett 

tillstånd där resurser, oftast materiella men ibland även kulturella, saknas. Relativa definitioner 

hänvisar till en individs eller en grupps brist på resurser jämfört med andra medlemmar i samhället – 

med andra ord deras relativa levnadsstandard”38. En svaghet med definitionen är dock att bristen på 

resurser jämförs med andra medlemmar i samhället, vilket skulle kunna vara i jämförelse med 

medlemmar i ett land eller andra jämförelser med större populationer. 

 

2.2. Relativ fattigdom som jämförelsevis otillräcklig förmåga   
I boken Utveckling som frihet skriver Amartya Sen att individers friheter bör ses som det främsta 

medlet såväl som det primära målet för utveckling.39 Fattigdom riskerar att bidra till en förlust av 

individuella förmågor att leva ett önskvärt liv, som även begränsar individernas friheter.40  

Relativ fattigdom innebär att ha jämförelsevis otillräcklig förmåga, det vill säga jämförelsevis 

sämre möjligheter, att leva ett önskvärt liv.41 Individers förmåga består av de alternativa funktioner, 

alltså handlingar eller saker som en individ värdesätter, som individen kan kombinera.42 För individer 

i relativ fattigdom kan värdesatta funktioner vara att känna självrespekt eller att delta i samhällslivet.43 

Utifrån ett barns perspektiv skulle önskvärda funktioner kunna vara att delta i aktiviteter tillsammans 

med klasskamrater och kompisar.  

Även om relativ fattigdom betraktas som jämförelsevis otillräcklig förmåga innebär inte det 

en förnekelse av inkomsters betydelse för individers förmågor och vidare friheter. Låga inkomster 

kan vara en starkt bidragande orsak till relativ fattigdom, där låga inkomstnivåer kan förstås som en 

orsak till jämförelsevis otillräckliga förmågor.44 Sett ur ett globalt perspektiv är individer med relativt 

 
37 A Dictionary of Sociology, “relative poverty”. 
38 Ibid.  
39 Sen, Utveckling som frihet, 54.  
40 Ibid., 127. 
41 Ibid., 106-107.  
42 Ibid., 108.  
43 Ibid., 109–110.  
44 Ibid., 127.  
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låga inkomster i ett rikt land relativt rika.45 Dock kan det krävas högre nivåer av resurser i ett rikt land 

för att individer ska kunna delta i sociala sammanhang.46 Att leva i relativ fattigdom i ett rikt land kan 

inbegripa att ha relativt låga inkomstnivåer i förhållande till majoriteten av samhället, men även i mer 

lokala sammanhang som i relation till klasskamrater, kompisar och andra barn i närområdet. Barn i 

relativ fattigdom som inte når tillräcklig social funktionsnivå i en lokal kontext riskerar därför social 

uteslutning.47   

Att vidga begreppet fattigdom till att handla om otillräcklig förmåga, snarare än låga 

inkomstnivåer, ökar förståelsen för hur fattigdom påverkar barns friheter. Ett barn i relativ fattigdom 

kan inte självklart delta i aktiviteter som främjar deras utveckling, såsom att åka med på klassresor 

eller spela i ett fotbollslag. Relativ fattigdom i form av jämförelsevis förlust av förmågor är alltså lika 

aktuellt i höginkomstländer som i låginkomstländer, eftersom fattigdom riskerar att begränsa barns 

frihet att leva ett önskvärt liv.48 

 

2.3. Relativ fattigdom som begränsning för att uppnå ett jämlikt deltagande  
I boken Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange menar Nancy Fraser att 

social rättvisa kännetecknas av ett jämlikt deltagande. Ett jämlikt deltagande är i sin tur avhängigt 

ekonomisk fördelning samt kulturellt erkännande.49  

Barn i relativ fattigdom i ett rikt land deltar i den ekonomiska fördelningen, som syftar till att 

jämna ut ekonomiska olikheter och säkerställa att individer når en miniminivå av materiell 

levnadsstandard, i den mån att inkomster i hushållet täcker absolut nödvändiga utgifter. 50 Dock har 

barnen inte tillräcklig del av ekonomisk fördelning såtillvida att barnen fråntas alternativa livsval eller 

framtider på grund av ekonomiska förutsättningar. Barnen lever troligtvis i hushåll med relativt låga 

inkomster jämfört med majoritet av barn som de har en relation till eller känner till, vilket påverkar 

barnens klass och socioekonomiska ställning.51 Vidare beror barnens klass till största del av 

ekonomisk fördelning, men barnens kulturella erkännande är en delmängd av deras klass.52 Barn i 

 
45 Ibid., 131. 
46 Ibid., 99-100.  
47 Ibid., 131.  
48 Ibid., 36. 
49 Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics”, 36-37.  
50 Ibid., 13.  
51 Ibid., 12-13.  
52 Ibid., 12.  
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absolut fattigdom är givetvis drabbade i större utsträckning av ekonomisk snedfördelning eftersom 

deras ekonomiska förutsättning kan påverka deras möjligheter till att uppnå grundläggande livsbehov.   

  Kulturellt erkännande, i form av status, är den andra grunden till att uppnå jämlikt deltagande 

för barn i relativ fattigdom.53 Statushierarkier kan försvåra för barn i relativ fattigdom att bli erkända 

och uppnå en funktionell status, vilket är nödvändigt för att få sin röst hörd. Kulturellt erkännande är 

således nödvändigt för att skapa ett mer tillåtande samhälle där individer kan delta som jämlikar.54 

Dock behöver både ekonomisk fördelning och kulturellt erkännande beaktas samtidigt för att nå ett 

jämlikt deltagande.55 Barn i relativ fattigdom med jämförelsevis låga inkomster kan exempelvis inte 

bo, transporteras eller konsumera som andra samhällsgrupper, vilket kan påverka deras kulturella 

anseende och sociala säkerhet. Sociala osäkerhet och skam kan i sin tur bidra till social uteslutning. 

På så sätt kan klass och status samverka och tillsammans försvåra för barn i relativ fattigdom att ta 

del av ett jämlikt deltagande.  

Möjligheten till ett jämlikt deltagande för barn i relativ fattigdom i ett rikt land kan alltså vara 

begränsad. Barnen riskerar att leva under ojämlika förhållanden jämfört med andra barn i en lokal 

kontext. Barnens begränsade möjligheter till ett jämlikt deltagande beror av jämförelsevis låg 

ekonomisk fördelning såväl som jämförelsevis lågt kulturellt erkännande.  

 

2.3.1. Definition av begreppet klass  

I teorin ovan utgör klass en av byggstenarna för att nå ett jämlikt deltagande för barn i relativ 

fattigdom. Begreppet klass kan dock ha flera olika innebörder och syftet med det här delavsnittet är 

att klargöra studiens fortsatta definition av begreppet klass.  

Studiens förståelse och användning av klass utgår från Oxfords lexikon A Dictionary of 

Gender Studies definition av klass där begreppet ”Denotes a hierarchized system of categorizing 

people into groups on the basis of their economic, occupational, and/or social status…“56. Utifrån den 

lexikala definitionen framgår att klass ”betecknas utifrån ett hierarkiskt system som kategoriserar 

människor i grupper baserat på deras ekonomiska, yrkesmässiga och/eller sociala status”57.  

 Den lexikala definitionen av klass stämmer delvis överens med hur den här studien använder 

begreppet klass. Precis som i Frasers teori framgår av den lexikala definitionen ovan att klass utgår 

 
53 Ibid., 7.  
54 Ibid., 49.  
55 Ibid., 92-94.  
56 A Dictionary of Gender Studies, “class”. 
57 Ibid.  
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från människors ekonomiska och sociala status, där erkännande är en delmängd av klass. Dock 

kommer inte den här studien att utgå från människors yrkesmässiga status. Föräldrarnas yrken 

påverkar barnens klass, men äldre barns eventuella arbete, som extrajobb efter skoltid, eller 

föräldrarnas yrkesval undersöks inte i den här studien. Klass används fortsättningsvis i termer av 

högre och lägre ekonomisk och social status, men utan att uttryckligen definiera klassgrupper, som 

arbetarklassen. 

 

2.4. Sammanfattande reflektion av teoretiska utgångspunkter 
Avsnittet nedan sammanfattar studiens teoretiska utgångspunkter i syfte att förtydliga vad som är 

mest väsentligt och användbart för att kommande delar av studien.  

 Den här studien kommer fortsättningsvis att definiera relativ fattigdom som ett tillstånd av 

fattigdom som kännetecknas av knapphet av förmåga samt ekonomiska och kulturella resurser i 

jämförelse med andra individer i en lokal kontext. Studiens definition av relativ fattigdom hjälper till 

att särskilja relativ fattigdom från absolut fattigdom, då absolut fattigdom utgår från ett absolut mått 

av främst ekonomisk knapphet. Om knapphet relaterat till ett absolut mått så upphör följaktligen 

skillnaden mellan relativ fattigdom och absolut fattigdom.  

Sammanfattningsvis kan relativ fattigdom som en knapphet av förmågor förstås som att 

barnen har jämförelsevis otillräckliga förmåga, bland annat på grund av hushållets relativt låga 

inkomster. Barnens förmåga påverkar deras utveckling och möjligheter att leva ett önskvärt liv. Att 

vidga relativ fattigdom till att inte endast handla om jämförelsevis låga inkomstnivåer ökar förståelsen 

för hur fattigdom påverkar barnens friheter. Dessutom riskerar barn som lever i relativ fattigdom att 

fråntas möjligheten till ett jämlikt deltagande, både på grund av jämförelsevis låg ekonomisk 

fördelning såväl som jämförelsevis lågt kulturellt erkännande. Barnens klass och status, som beror av 

ekonomisk fördelning och kulturellt erkännande, kan samverka och förstärka svårigheten för barn i 

relativ fattigdom att kunna delta i samhället. I studien ska klass förstås i termer av högre och lägre 

ekonomisk och social status. 

Mitt val av teoretiska utgångspunkter och mitt metodval påverkar givetvis studiens analys och 

diskussion. Det är tack vare teoriernas förståelse av fattigdom som jag kan upptäcka begreppet relativ 

fattigdom i konventionen. Valet av teorier kan till viss del även begränsa vad som är möjligt att 

upptäcka. Det ska förstås som att jag är medveten om teoriernas inverkan på resultatet, men inte som 

att valet av teorier är godtyckligt. Tvärtom är de noga avvägda för att vidga fattigdomsbegreppet till 

att vara förmågebestämt och med möjlighet till jämlikt deltagande.  
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3. Relativ barnfattigdom i Sverige 
Avsnittet nedan presenterar statistik i syfte att ge en fördjupad bild över relativ barnfattigdom i dagens 

Sverige. Statistiken kopplas sedan samman med studiens teoretiska utgångspunkter för att ge en ökad 

förståelse kring situationen samt utmaningar för barnen i relativ fattigdom.  

Under 2019 levde ungefär 325 000 barn i relativ barnfattigdom i Sverige. Motsvarande uppgifter 

för barn i absolut fattigdom var 95 000 barn.58 Det betyder att majoriteten av barn i ekonomiskt utsatta 

hushåll i Sverige levde i relativ barnfattigdom. Statistik visar vidare att barn till ensamstående 

mammor samt barn som är utrikes födda har störst sannolikhet att leva i relativ fattigdom.59 Andelen 

barn i relativ fattigdom 2019 var över 60 procent bland barn födda utanför Europa, och 30 procent 

vardera bland barn födda i Europa utanför Norden samt i Norden utanför Sverige. Andelen i relativ 

fattigdom bland barn födda i Sverige var cirka 15.60  

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar även att barnens ålder, föräldrarnas utbildningsnivå 

samt hushållets geografiska plats spelar roll för vilka barn som lever i relativ fattigdom. Högst andel 

av barnen i relativ fattigdom, strax över 20 procent, var mellan 0 och 4 år och lägst andel av barnen, 

strax under 20 procent, var mellan 15 och 19 år.61 Andelen barn i relativ fattigdom bestod nästan till 

70 procent av barn vars föräldrar hade förgymnasial utbildning. Samma siffra för barn vars föräldrar 

hade eftergymnasial utbildningsnivå var knappt över 10 procent. 62 Vidare varierade andelen barn i 

ekonomiskt utsatta hushåll i olika län mellan ungefär 15 och 25 procent. 63  

Som statistiken visar är relativ barnfattigdom i Sverige ojämlikt fördelad och bakgrundsfaktorer 

är avgörande för sannolikheten att barn lever i relativ fattigdom. Med hjälp av studiens teori kan 

statistiken tolkas som att över 300 000 barn i Sverige riskerar att fråntas friheter samt möjligheter till 

ett jämlikt deltagande på potentiellt orättvisa grunder. Tvärtom kan statistiken hjälpa till att förstå 

teorierna i praktiken, bland att genom att indikera hur klass och status kan samverka. Siffrorna mäter 

främst barnens klass, eftersom det är hushållens ekonomi som undersöks, vilket kan inverka på 

barnens status. Statistiken skulle även kunna indikera hur föräldrarnas status påverkar deras 

möjligheter att delta i samhället, bland annat genom möjlighet till arbete, vilket i sin tur kan påverka 

föräldrarnas, och vidare barnens, klass.   

 
58 Rädda Barnen, Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021, 11. 
59 Folkhälsomyndigheten, Låg ekonomisk standard, barn, Introduktion. 
60 Ibid., Födelseland. 
61 Ibid., Ålder. 
62 Ibid., Föräldrarnas utbildningsnivå. 
63 Ibid., Län. 
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4. Analys och diskussion 
Det här avsnittet presenterar inledningsvis resultatet från studiens undersökning om, och i sådana fall 

i vilka sammanhang, som orden ”relativ fattigdom” förekommer i barnkonventionen samt i de 

allmänna kommentarerna. Därefter presenteras en analys och diskussion kring förekomsten av 

begreppet relativ fattigdom i samma material. Avslutningsvis sammanfattas avsnittet inför slutsatsen 

som presenteras i nästkommande avsnitt.  

 

4.1. Orden ”relativ fattigdom” 

4.1.1. Orden ”relativ fattigdom” i barnkonventionen 

Studiens sökning i barnkonventionen ger resultatet att konventionen inte innehåller orden ”relativ 

fattigdom”. Sökningen visar även att konventionen inte innehåller ordet ”fattigdom” överhuvudtaget. 

Inte heller återfinns andra former av ordet ”fattig”, som exempelvis fattiga, i konventionen. Då varken 

orden ”relativ fattigdom” eller andra ord för fattigdom återfinns i konventionstexten blir resultatet att 

relativ fattigdom i ett rikt land inte synliggörs uppenbart i barnkonventionen. 

 

4.1.2. Orden ”relativ fattigdom” i barnrättskommitténs allmänna kommentarer  

Den allmänna kommentaren om genomförandet av barns rättigheter under ungdomsåren  

Den allmänna kommentaren nummer 20 om genomförandet av barns rättigheter under ungdomsåren 

innehåller ordet ”fattigdom”. Barnrättskommittén skriver dock generellt om ordet, utan vidare 

referenser till vilken nivå av fattigdom som avses. Det står bland annat att ”effekterna av fattigdom 

har djupgående följder under ungdomsåren”64. Som framgår av tidigare presenterad forskning av 

Ridge stämmer det väl överens med situationen för barn i relativ fattigdom.65 Dock stämmer 

kommitténs konstaterande lika väl överens med absolut fattigdom, vilket även framgår i samma 

forskning. Kommitténs generella referens till fattigdom bidrar följaktligen inte till att synliggöra 

relativ fattigdom.  

 

Den allmänna kommentaren om genomförandet av barns rättigheter under tidig barndom 

I den allmänna kommentaren nummer 7 om genomförandet av barns rättigheter under tidig barndom 

framgår det att ett av kommentarens syften är ”…att betona små barns utsatthet när det gäller 

 
64 Barnrättskommittén, Genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren, punkt 66.  
65 Ridge, “The Everyday Costs of Poverty in Childhood”, 73. 
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fattigdom, … och många andra omständigheter som kränker deras rättigheter…”66. Även om endast 

ordet fattigdom i stort förekommer i det här sammanhanget uppmärksammar kommittén att fattigdom 

i stort riskerar att kränka barns rättigheter. 

Kommentaren är dock det enda av studiens undersökningsmaterial som innehåller orden 

”relativ fattigdom”. Orden förekommer i samband med att kommittén uttrycker oro över staters 

bristande säkerställande av en tillräcklig levnadsstandard för miljontals av världens barn. Kommittén 

skriver att ”en uppväxt i relativ fattigdom undergräver barns välfärd, sociala integration och 

självkänsla, och minskar möjligheterna till lärande och utveckling”67. Då kommentaren skriver fram 

orden ”relativ fattigdom” synliggörs relativ fattigdom i den föreslagna tolkningen av konventionen 

avseende barns levnadsstandard.  

 

4.2. Begreppet relativ fattigdom  
Förekomsten av begreppet relativ fattigdom i undersökningsmaterialen kan på annat vis än orden 

”relativ fattigdom” bidra till att synliggöra relativ fattigdom. Studiens undersökning visar att 

barnkonventionens artiklar 26, 27, 29 och 31 om social trygghet, utbildning och utveckling, 

konventionens grundprinciper samt de utvalda allmänna kommentarerna från barnrättskommittén 

innehar skrivningar som skulle kunna stämma överens med studiens förståelse av begreppet relativ 

fattigdom. I samma ordning presenteras nedan analys och diskussion av förekomsten av begreppet 

relativ fattigdom. För att pröva om det är just relativ fattigdom som avses i undersökningsmaterialen 

ställs där nödvändigt begreppet relativ fattigdom i relation till absolut fattigdom.  

 

4.2.1. Begreppet relativ fattigdom i barnkonventionens artiklar om social trygghet, utbildning och 

utveckling 

Artikel 26 om social trygghet 

Barnkonventionens artikel 26.1 fastställer alla barns rätt ”… att åtnjuta social trygghet, inklusive 

socialförsäkring…”68. Konventionens skrivning avseende första delen av citatet om social trygghet 

kan i ljuset av studiens teori förstås som att kommittén uppmärksammar alla barns behov av kulturellt 

erkännande, eftersom ett sådant erkännande främjar barns självrespekt och vidare sociala trygghet. 

Skrivningen i konventionen tydliggör inte i vilka sammanhang som barn ska känna social trygghet, 

vilket öppnar upp för att det kan handla om att barn varken ska behöva känna skam eller social 

 
66 Barnrättskommittén, Genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom, punkt 2.  
67 Ibid., punkt 26. 
68 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, artikel 26.1. 
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underlägsenhet i en lokal kontext eller i deltagandet i samhället i stort. Ett kulturellt erkännande är 

vidare något mer signifikant för barn i relativ fattigdom jämfört med barn i absolut fattigdom, som 

sannolikt har ett större behov av ekonomisk fördelning. Även om social trygghet är relevant för barn 

i relativ fattigdom går det dock inte att utesluta relevansen för och inkluderingen av andra grupper av 

barn i kommitténs skrivning. Det medför att skrivningen ger vaga perspektiv av relativ fattigdom, 

vilket i sin tur medför att skrivningen inte synliggör barn i relativ fattigdom särskilt.  

Även resterande del av citatet avseende rätten till socialförsäkring bidrar till tolkningen av att 

artikeln innehåller vaga skrivningar om relativ fattigdom. Genom att skriva fram endast 

socialförsäkringar som en del av social trygghet skiftar artikelns fokus från kulturellt erkännande till 

ekonomisk fördelning. Socialförsäkringar, som barnbidrag och sjukpenning, är relevant för en 

betydande andel av befolkningen, och är inte direkt hänförbart till individer i relativ fattigdom. 

Individer i absolut fattigdom är troligtvis i större utsträckning än majoriteten beroende av 

socialförsäkringar som barnbidrag, men socialförsäkringar är mest sannolikt relevant även för 

individer som vanligtvis inte lever i fattigdom. Gällande barn i relativ fattigdom i ett rikt land kan 

socialförsäkringar hjälpa till att jämna ut ekonomiska snedfördelningar och kan vidare vara 

nödvändiga för barnen eftersom det hjälper till att nå en högre nivå av resurser, vilket kan gynna deras 

kulturella erkännande. Med studiens teori om relativ fattigdom är det alltså möjligt att se 

socialförsäkringar som ett verktyg för att minska barnens knapphet avseende ekonomiska och 

kulturella resurser, alltså öka barnens klass och status.  

Trots att artikeln bistår med skrivningar som skulle kunna stämma överens med studiens 

förståelse av begreppet relativ fattigdom förekommer inte tillräckligt precisa formuleringar för att 

andra barngrupper, med mer eller mindre ekonomiska resurser, ska kunna exkluderas. Som en följd 

bidrar inte artikeln till att synliggöra relativ fattigdom.  

 

Artikel 27 om barns levnadsstandard  

Den första paragrafen i artikel 27 skriver fram alla barns ”rätt till den levnadsstandard som krävs för 

barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”69. Den första skrivningen som 

kan vara relevanta för barn i relativ fattigdom är levnadsstandard, och mer specifikt den 

levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. För att barn i relativ fattigdom i ett rikt land ska 

kunna utvecklas i jämn takt med andra barn i en lokal kontext krävs en relativt hög nivå av 

levnadsstandard, som tidigare beskrivet i studiens teoretiska utgångspunkter. Barnens 

 
69 Ibid., artikel 27.1. 
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levnadsstandard behöver alltså vara högre än att endast uppnå en miniminivå av levnadsstandard som 

täcker grundläggande behov.  

Artikeln belyser vidare flera aspekter av barns utveckling, vilket med hjälp av studiens teori 

om relativ fattigdom kan förstås som förmågor, och vidare frihet, att leva ett önskvärt liv. En ökad 

levnadsstandard för barn i relativ fattigdom ger fler möjligheter att kunna delta jämlikt tillsammans 

med andra barn i närheten, som klasskompisar. En högre levnadsstandard skulle kunna bidra till att 

fattigdom inte behöver genomsyra samtliga delar av deras vardag, vilket tidigare forskning från Ridge 

visar att fattigdom riskerar att medföra.70 Psykisk ohälsa på grund av jämförelsevis låg 

levnadsstandard kan hämma utvecklingen för barn i relativ fattigdom. En högre levnadsstandard kan 

då istället hjälpa barnen att nå en högre grad av utveckling. Som artikeln belyser finns flera olika 

perspektiv av barns utveckling, som alla skulle främjas för barn i relativ fattigdom vid en ökad 

levnadsstandard. Exempelvis kan en ökad levnadsstandard bidra till att fler barn kan delta i 

fritidsaktiviteter, som påverkar deras fysiska, psykiska och sociala utveckling. En ökad 

levnadsstandard som bidrar till lägre psykisk ohälsa kan gynna barnens psykiska, och rimligtvis 

sociala, utveckling.   

Artikeln fastställer inte en viss nivå av levnadsstandard som är godtagbar. Därmed inkluderar 

skrivningen även absolut fattigdom i rika länder såväl som i mindre rika länder. Dock öppnar artikeln 

upp för varje enskilt barns behov av levnadsstandard. Det bidrar till att även barn i relativ fattigdom 

i ett rikt land har rätt till den levnadsstandard som krävs för deras utveckling. På så sätt bidrar artikeln 

till att synliggöra relativ fattigdom.  

 

Artikel 29 om barnets utbildning 

Enligt artikel 29 ska barnets utbildning bland annat syfta till att ”utveckla barnets fulla möjligheter i 

fråga om … fysisk och psykisk förmåga”71. Vidare är ett syfte med barnets utbildning att ”utveckla 

respekt … för kulturer som skiljer sig från barnets egen”72. Skolan kan inte ändra barns ekonomiska 

tillstånd men med hjälp av studiens teori om relativ fattigdom kan artikeln tolkas som att skolan ska 

bidra till att stärka barns övriga förmågor för att barnen i största möjliga utsträckning ska kunna leva 

ett önskvärt liv. Artikeln framhäver att barn ska respektera kulturer som skiljer sig från barnets egen, 

vilket med hjälp av studiens teori kan tolkas som ett led i att främja ett jämlikt deltagande. 

 
70 Ridge, “The Everyday Costs of Poverty in Childhood”, 73. 
71 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, artikel 29.1(a). 
72 Ibid., artikel 29.1(c). 
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 Artikeln skriver inte fram studiens förståelse av relativ fattigdom särskilt, utan inkluderar även 

absolut fattigdom såtillvida att skrivningarna inte sätts i relation till något annat tillstånd. Vidare står 

i artikeln om utveckling av möjligheter till att främja förmågor, vilket är en mindre precis skrivning 

än i artikeln ovan. Dock kan artikeln tolkas vara något mer relevant för barn i relativ fattigdom 

eftersom kulturellt erkännande kan vara mer signifikant för barn i relativ fattigdom, eftersom för att 

komma till rätta med absolut fattigdom behövs troligtvis större fokus på ekonomisk fördelning. Även 

om kulturellt erkännande är en delmängd av ekonomisk fördelning är det rimligt att anta att 

delmängden monetära resurser är av större relevans för barn i absolut fattigdom.   

 En nackdel med artikeln är att den endast är relevant för barn som är tillräckligt stora för att 

gå i skolan. Även om artikeln begränsas till skolmiljön utgör vanligtvis skoltiden en betydande del 

av vardagen för barn i relativ fattigdom i ett rikt land. Om skolan kan bistå med att utveckla barns 

förmågor och lägga grunden för att barn respekterar kulturella olikheter är det ett steg på väg mot att 

barn i relativ fattigdom ska kunna delta mer jämlikt. Artikeln bistår således med perspektiv av 

relevans för relativ fattigdom. Även om skrivningarna som tidigare nämnt är något oprecisa men 

verkar stämma bättre överens med begreppet relativ fattigdom, snarare än absolut fattigdom, går det 

inte helt att utesluta absolut fattigdom från förståelsen av artikeln. Det bidrar till ett något vagt 

synliggörande av relativ fattigdom.  

 

Artikel 31 om fritidsverksamhet 

Artikel 31.1 slår fast barnets rätt till ”vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder 

och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”73. I andra paragrafen av artikeln framgår 

statens ansvar att ”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter”74 för barn att delta 

i aktiviteter som återfinns i första paragrafen. Artikeln framhäver lika möjligheter att delta i 

barnanpassade verksamheteter, vilket är av vikt för barn i relativ fattigdom i ett rikt land. Precis som 

tidigare forskning visar kan det vara bland annat rekreation anpassad till barnets ålder som barn i 

relativ fattigdom i ett rikt land inte har möjlighet att delta i. Det kan skapa nedstämdhet hos barnen, 

men även en känsla av utanförskap.75  

Artikelns användning av ordet fritt, i sammanhanget att fritt delta i aktiviteter, skulle kunna 

förstås både som kostnadsfria aktiviteter såväl som att inga andra måsten, som arbete, står i vägen för 

att delta i aktiviteter. Kostnadsfria aktiviteter gynnar barn i ekonomisk utsatthet, oavsett nivå av 

 
73 Ibid., artikel 31.1. 
74 Ibid., artikel 31.2. 
75 Ridge, “The Everyday Costs of Poverty in Childhood”, 75, 79. 
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ekonomiska resurser. Att andra måsten, som arbete, kan stå i vägen för att delta är troligtvis mer 

hänförbart till barn i absolut fattigdom.  

 Artikeln belyser följaktligen utmaningen om möjlighet till deltagande för barn i relativ 

fattigdom, men saknar särskilda referenser till undersökningsgruppen. Snarare verkar artikeln betona 

absolut fattigdom exempelvis vad gäller rätt till vila och fritid, med en vardag utan arbete för att bidra 

till hushållets ekonomiska förutsättningar. Det är rimligtvis inte lika relevant för barn i relativ 

fattigdom att behöva arbeta eftersom de oftast lever i hushåll som har möjlighet att betala nödvändiga 

utgifter, till skillnad från barn som lever i absolut fattigdom. Artikeln synliggör således inte relativ 

fattigdom. 

 

4.2.2. Begreppet relativ fattigdom i barnkonventionens grundprinciper 

Som tidigare nämnt ska barnkonventionens grundprinciper ligga till grund för tolkningen av övriga 

konventionens artiklar och därför är grundprinciperna centrala artiklar för konventionen. Nedan 

analyseras och diskuteras förekomsten av begreppet relativ fattigdom i grundprinciperna, det vill säga  

artiklarna 2, 3, 6 och 12.  

 

Artikel 2 om icke-diskriminering  

Artikel 2.1 utgår från allas lika värde och rättigheter. Artikeln fastslår att konventionsstaterna ”ska 

respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen 

utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders … sociala ursprung, … eller ställning 

i övrigt”76. Andra paragrafen i artikel 2 betonar att stater ska vidta lämpliga åtgärder för att barn ska 

garanteras icke-diskriminering oberoende bland annat av föräldrars ställning.77  

Artikeln är central för alla barns lika värde och rättigheter. Artikeln skriver om barns ställning 

i övrigt, utan att vidare beskriva vad det kan betyda. Med hjälp av studiens förståelse av relativ 

fattigdom är det möjligt att göra tolkningen att ställning innefattar barns ekonomiska fördelning och 

kulturella erkännande, alltså klass och status. Det skulle vidare kunna förstås som att barns klass och 

status samverkar och bidrar till barns möjlighet att få sina rättigheter respekterade.  

Artikel 2 ska, som samtliga grundprinciper, ligga till grund för tolkningen av konventionens 

resterande artiklar. Artikeln hjälper därför till att betona vikten av alla barns rätt till deras mänskliga 

rättigheter. Förutom att inkludera skrivningar om socialt ursprung och ställning i övrigt kan artikeln 

 
76 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, artikel 2.1. 
77 Ibid., artikel 2.2.  
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inte relateras särskilt till relativ fattigdom. Även om förståelsen för begreppet relativ fattigdom 

återfinns i artikeln går det inte att urskilja relativ fattigdom från absolut fattigdom. På så vis har 

artikeln betydelse för barn i relativ fattigdom, men deras situation och utmaningar synliggörs inte 

särskilt i förhållande till andra grupper av barn i utsatthet. 

 

Artikel 3 om barnets bästa  

Artikel 3 syftar till att säkerställa barnets bästa vid alla frågor som rör barnet. Artikeln skriver fram 

att barns bästa ska beaktas vid ”alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ”78. 

Skrivningarna innehåller inte formuleringar som hjälper till att synliggöra relativ fattigdom. Artikeln 

fokuserar istället särskilt på hur barns bästa ska beaktas vid kontakt med offentliga institutioner.79 

Barn i relativ fattigdom har troligtvis ingen särskild anledning att i högre grad än andra barn ha 

kontakt med myndigheter eller andra institutioner. Om barn i absolut fattigdom kommer i kontakt 

med institutioner i högre utsträckning kan barnets bästa säkerställas, men artikeln synliggör ändå inte 

deras situation. Artikeln belyser alltså inte problematiken med fattigdom överhuvudtaget, oavsett 

barnens nivå av ekonomiska resurser.   

 

Artikel 6 om barnets överlevnad och utveckling 

Artikel 6 fokuserar tydligt på ”…barns inneboende rätt till livet”80 samt att stater som ratificerat 

konventionen ska anstränga sig för att ”…säkerställa barnets överlevnad och utveckling”81. I artikeln 

är utveckling av primärt fokus för barn i relativ fattigdom, medan överlevnad och rätt till livet är mer 

hänförbart till barn i absolut fattigdom. Precis som beskrivet i studiens teoretiska avsnitt påverkar 

barnens möjlighet till utveckling också deras förmågor och frihet att leva på det sätt de önskar. 

Artikeln ger dock inte uttryck för vilken typ av utveckling som avses, vilket medför vaga skrivningar 

som potentiellt kan relateras till relativ fattigdom. Snarare tycks artikeln synliggöra absolut fattigdom 

i större utsträckning eftersom både rätt till livet och överlevnad skrivs fram. Artikeln ska, som tidigare 

nämnt, ligga till grund för tolkningen av övriga artiklar, men på grund av dess vaga formuleringar 

och betoning på absolut fattigdom hjälper artikeln inte till att synliggöra relativ fattigdom.  

 
78 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, artikel 3.1. 
79 Ibid., artikel 3. 
80 Ibid., artikel 6.1. 
81 Ibid., artikel 6.2. 
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Artikel 12 om barnets rätt att få sin åsikt hörd 

Artikel 12 slår fast att konventionsstater ska ”…tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i frågor som rör barnet”82. Artikeln är alltså betydelsefull för att 

belysa alla barns möjlighet att få sina åsikter respekterade, exempelvis bland klasskamrater och 

kompisar. Artikeln synliggör på så vis en utmaning för barn i relativ fattigdom, eftersom deras 

knapphet i ekonomiska och kulturella resurser jämfört med andra barn i en lokal kontext försvårar 

möjligheten att komma till tals. Med hjälp av studiens förståelse av relativ fattigdom kan artikeln 

tolkas som att den även uppmärksammar barnens jämförelsevis otillräckliga förmåga att exempelvis 

delta politiskt eller på annat sätt göra sin röst hörd. Barnens jämförelsevisa knapphet av förmåga samt 

ekonomiska och sociala resurser riskerar alltså att bidra till att deras situation osynliggörs när de inte 

har samma möjlighet som andra barn i en lokal kontext att uttrycka sina åsikter.  

En brist med utformningen av artikeln är dock att den inte innehåller skrivningar som stämmer 

väl överens med begreppet relativ fattigdom. Inte heller fångas absolut fattigdom eller andra utsatta 

grupper av barn upp särskilt av artikeln. Trots att artikeln inte fångar upp begreppet relativ fattigdom 

är den ändå central för att uppnå ett jämlikt deltagande, som kan bidra till att barn i relativ fattigdom 

i högre grad kan leva i social rättvisa. Artikeln kan sammanfattningsvis betraktas som ett mål för barn 

i relativ fattigdom, men synliggör egentligen inte just relativ fattigdom.  

 

4.2.3. Begreppet relativ barnfattigdom i barnrättskommitténs allmänna kommentarer 

Som tidigare beskrivet ska barnrättskommitténs allmänna kommentarer vägleda stater i tolkning och 

genomförande av barnkonventionen. Innehållet av begreppet relativ fattigdom i de allmänna 

kommentarerna kan således bidra till att konventionens artiklar indirekt synliggör relativ fattigdom. 

I avsnittet nedan presenteras analys och diskussion om förekomsten av begreppet relativ fattigdom i 

den allmänna kommentaren om genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom samt i den 

allmänna kommentaren om genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren.  

 

Den allmänna kommentaren om genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom 

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 7 om genomförandet av barnets rättigheter under 

tidig barndom synliggör tydligast relativ fattigdom i samband med att orden ”relativ fattigdom” 

förekommer. Som tidigare presenterat ovan skriver kommittén att ”en uppväxt i relativ fattigdom 

undergräver barns välfärd, sociala integration och självkänsla, och minskar möjligheterna till lärande 

 
82 Ibid., artikel 12.1.   
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och utveckling”83. Kommitténs skrivning stämmer överens med studiens förståelse av begreppet 

relativ fattigdom. Den uppmärksammar barnens brist på ekonomisk fördelning och kulturella 

erkännande, vilket påverkar deras välfärd, sociala integration och mående. Meningen ger även uttryck 

för att relativ fattigdom kan medföra begränsade förmågor, eller möjligheter, till lärande och 

utveckling, vilket riskerar att begränsa barns frihet och framtidsutsikter.  

Under flera andra punkter i kommentaren framhålls vikten av att utveckla barns förmågor. 

Flera av referenserna till förmågor är dock inte likställt med studiens teoretiska beskrivning av 

förmågor som grunden till frihet och utveckling i livet, utan har istället mer fokus på kroppsliga 

förmågor, som att lära sig gå. Den senare typen av referenser till förmågor saknar koppling till relativ 

fattigdom. Det framgår till exempel att ”små barn utvecklar starka emotionella band till 

vårdnadshavare, från vilka de söker …vägledning som respekterar deras …växande förmågor”84. På 

några få ställen är det dock möjligt att förstå användningen av förmågor som barns kommande 

livsmöjligheter. Kommittén framhåller att den tidiga barndomen lägger grunden bland annat för barns 

”… fysiska och psykiska hälsa, emotionella trygghet, kulturella och personliga identitet och 

utvecklingen av deras förmågor”85. Tolkat utifrån studiens teori om relativ fattigdom fångas barns 

behov av sociala trygghet och kulturellt erkännande upp i formuleringen, men kan inte hänföras i 

övrigt till relativ fattigdom. Skrivningen tycks mer vara av konstaterande karaktär utan påtryckning 

till stater att säkerställa barns förmågor. Förutom att synliggöra att den tidiga barndomen spelar roll 

för barns utveckling är den inte speciellt givande. Den saknar exempelvis koppling till en viss artikel 

och den ger inte heller några direkta påtryckningar till stater att säkerställa en viss levnadsstandard 

till barn under den tidiga barndomen. Det bidrar till att formuleringarna i den allmänna kommentaren 

inte bidrar till att synliggöra relativ fattigdom.  

 I ett särskilt avsnitt i den allmänna kommentaren tydliggör barnrättskommittén kommentarens 

koppling till genomförandet av barnkonventionens grundprinciper. I det avsnittet synliggörs till viss 

del relativ fattigdom, särskilt avseende artikel 2 och 12. Kommittén skriver att ”diskriminering på 

grund av …klass… och personliga förhållanden utestänger barn från att delta i samhället fullt ut. …  

Det påverkar barns möjligheter och självkänsla…”86. Här belyses relativ fattigdom enligt studiens 

förståelse av begreppet relativ fattigdom eftersom klass, bestående av ekonomiska fördelning och 

kulturellt erkännande, kan begränsa ett jämlikt deltagande och således barnens möjlighet att delta i 

 
83 Barnrättskommittén, Genomförandet av barnets rättigheter under tidig barndom, punkt 26.  
84 Ibid., punkt 6(b). 
85 Ibid., punkt 6(e). 
86 Ibid., punkt 11.b(iv).  
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samhället fullt ut. Kommittén belyser även otillräckliga förmågor, eller möjligheter, vilket påverkar 

barnens framtid. Dock inkluderar inte kommittén något relativt mått exempelvis på klassbegreppet, 

vilket medför att även barn i absolut fattigdom inkluderas i kommitténs skrivningar. På sätt synliggörs 

inte relativ fattigdom särskilt, utan snarare situationen för alla barn som lever i någon typ av 

fattigdom.  

Gällande den allmänna kommentarens kopplingar till genomförandet av artikel 3 och 6 är 

skrivningarna alltför vaga för att klassas som ett synliggörande av relativ fattigdom. Dock 

uppmärksammar den allmänna kommentaren absolut fattigdom i större utsträckning avseende artikel 

6, där kommittén bland annat skriver om nödvändigheten för konventionsstater att ”…minska 

spädbarns- och barnadödligheten… . Undernäring och sjukdomar som kan förebyggas är fortsatt stora 

hinder för att förverkliga barnets rättigheter under tidig barndom”87. Vidare menar kommittén att 

staters säkerställande av ”…överlevnad och fysisk hälsa har högsta prioritet”88, men påtalar att 

samtliga utvecklingsaspekter ingår i artikeln.89 Inte heller formuleringen om utvecklingsaspekter 

bistår med att synliggöra relativ fattigdom, främst på grund av att relevanta exempel saknas och 

därmed förståelse för om aspekter avser mer än miniminivåer av utveckling.  

 

Den allmänna kommentaren om genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren  

I inledningen av barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 20 om genomförandet av barnets 

rättigheter under ungdomsåren framgår kommentarens syften, vilka till viss del inkluderar begreppet 

relativ fattigdom eller fattigdom i stort. Ett syfte är att ”…stärka förståelsen av och respekten för den 

fortlöpande utvecklingen av ungdomars förmåga…”90 och kommittén betonar vidare att ungdomars 

förmåga spelar roll för förverkligandet av barnens rättigheter.91 Vidare skriver kommittén om 

ungdomars behov av stöd för att ”hantera lokala och globala problem, till exempel fattigdom…”92. I 

meningen är det inte möjligt att utskilja olika nivåer av ekonomiskt låga resurser, men kommittén 

uppmärksammar relativ fattigdom i bemärkelsen att det handlar om en lokal utmaning. Barn i relativ 

fattigdom i ett rikt land kan anses leva, som tidigare nämnt, i relativ rikedom vid en global jämförelse. 

Därför är inte en global utmaning hänförbart till relativ fattigdom i ett rikt land.  

 
87 Ibid., punkt 10.  
88 Ibid.  
89 Ibid. 
90 Barnrättskommittén, Genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren, punkt 7(c). 
91 Ibid.  
92 Ibid., punkt 12. 
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 I samband med att kommittén skriver om hur den allmänna kommentaren samverkar med 

konventionens grundprinciper står det att ”faktorer som man vet gynnar ungdomars förmåga… och 

… utveckling är tillfällen och möjligheter för deltagande och beslutsfattande”93. Med hjälp av 

studiens teori om relativ fattigdom är det möjligt att förstå att kommittén uttrycker en utmaning för 

barn i relativ fattigdom, det vill säga eller jämlikt deltagande. Dock är skrivningen generell och utan 

vidare exempel eller påtryckning till stater. Det är inte heller möjligt att utesluta absolut fattigdom 

från formuleringen. Skrivning bidrar följaktligen inte till att synliggöra just relativ fattigdom. 

Vad gäller den allmänna kommentarens övriga kopplingar till grundprinciperna är det artikel 

12 som till viss del synliggör relativ fattigdom och dess utmaningar. Kommittén skriver att 

”…deltagande är ett viktigt medel för att ungdomar ska engagera sig i politik och samhälle, så att de 

kan förhandla om och verka för att deras rättigheter ska förverkligas…”94. Skrivningen 

överensstämmer med studiens teoretiska utgångspunkt om att ekonomisk fördelning och kulturellt 

erkännande påverkar barns möjlighet att delta i lokala kontext, där ett ökat deltagande kan främja 

förverkligandet av barns rättigheter. Ett deltagande i bemärkelsen att få sin röst hörd kan leda till ett 

politiskt deltagande. Likt flera andra skrivningar av kommittén går det inte att särskilja relativ 

fattigdom från absolut fattigdom, även om deltagande kan vara något mer signifikant för relativ 

fattigdom då absolut fattigdom känns igen tydligare i form av ekonomisk fördelning.  

 Den allmänna kommentaren innehåller ett avsnitt om grundläggande hälsa och välfärd, där ett 

delavsnitt handlar om tillräcklig levnadsstandard. I samband med tolkningen av konventionens 

skrivningar om tillräcklig levnadsstandard skriver kommittén att ”effekterna av fattigdom har 

djupgående följder under ungdomsåren”95 och vidare att följderna kan leda till bland annat otrygghet 

och social exkludering.96 Det stämmer väl överens med studiens förståelse av begreppet relativ 

fattigdom, eftersom barnens ekonomiska fördelning och kulturellt erkännande riskerar att begränsa 

barnens sociala inkludering samt skapa social otrygghet. Vidare stämmer kommitténs skrivningar om 

fattigdomens effekter väl överens med tidigare forskning som inkluderats i den här studien.97 Både i 

den tidigare forskningen såväl som i kommitténs skrivningar är det inte möjligt att särskilja relativ 

fattigdom från absolut fattigdom, varför skrivningarna vagt synliggör just relativ fattigdom. 

Förståelsen av att relativ fattigdom inte synliggörs speciellt förstärks när kommittén uppmärksammar 

 
93 Ibid., punkt 17. 
94 Ibid., punkt 24.  
95 Ibid., punkt 66. 
96 Ibid.  
97 Ridge, ”The Everyday Costs of Poverty in Childhood”, 73.  
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vad ungdomar tvingas till på grund av ekonomiska svårigheter, där avbruten skolgång och migrering 

ingår i exemplen.98 Kommitténs tydliggöranden är därför mer kopplade till absolut fattigdom, både i 

Sverige och i andra länder.  

I samma delavsnitt i den allmänna kommentaren påminner kommittén stater om deras ansvar 

att uppfylla artikel 27.1 om en tillräcklig levnadsstandard för barnets utveckling och uppmanar stater 

att ”…införa miniminivåer för socialt skydd som ger ungdomar och deras familjer …skydd mot 

ekonomiska bakslag och långvariga ekonomiska kriser”99. Barnrättskommitténs vägledning av 

konventionens artikel 27 fokuserar något mer på absolut fattigdom, snarare än relativ fattigdom. Detta 

eftersom ekonomisk fördelning står i fokus, utan att nämna kulturellt erkännande och jämlikt 

deltagande. Det är sannolikt procentuellt fler barn i absolut fattigdom som är i behov av sociala skydd 

för att mildra ekonomiska nedgångar. Därför bidrar inte skrivningen till att synliggöra barn i relativ 

fattigdom.  

 

4.3. Sammanfattning av analys och diskussion 
Sammanfattningsvis visar studiens analys och diskussion att varken orden ”relativ fattigdom” eller 

andra former av ordet ”fattigdom” förekommer i konventionen. Däremot förekommer orden i 

barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 7 om genomförandet av barns rättigheter under 

tidig barndom i samband med skrivningar om konventionens artikel 27.  

 Det är vidare i barnkonventionens artikel 27 som begreppet relativ fattigdom är särskilt 

framträdande. Begreppet återfinns även i andra artiklar, men skrivningarna är oftast för vaga för att 

synliggöra just relativ fattigdom. Det beror bland annat på att flera av artiklarna inte skiljer mellan 

relativ och absolut fattigdom, eller att det är mest rimligt att absolut fattigdom avses i skrivningarna.   

 Barnkonventionens grundprinciper har en särskild ställning i konventionen och ska ligga till 

grund för tolkningar av övriga konventionens artiklar. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 innehar varken orden 

eller begreppet relativ fattigdom. Dock ger artikel 2 och 12 relevanta perspektiv för barn i relativ 

fattigdom, främst eftersom orättvisa grunder kan orsaka fattigdom och för att barnens möjlighet till 

ett jämlikt deltagande kan ses som ett mål för barn i relativ fattigdom.   

 
98 Barnrättskommittén, Genomförandet av barnets rättigheter under ungdomsåren, punkt 66.  
99 Ibid., punkt 67. 
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5. Slutsats 
Syftet med den här studien har varit att, utifrån det valda teoretiska ramverket, beskriva utmaningar 

för barn i relativ fattigdom samt analysera huruvida relativ fattigdom i ett rikt land som Sverige 

omfattas av barnkonventionen. Studien har ämnat pröva om dess ursprungliga hypotes att relativ 

fattigdom i ett rikt land inte inkluderas i barnkonventionens skrivningar stämmer. Därför har studiens 

frågeställning handlat om att undersöka om barnkonventionen bidrar till att synliggöra relativ 

fattigdom i ett rikt land, och i sådana fall hur. 

Studien visar att orden ”relativ fattigdom” inte nämns alls i barnkonventionen. Relativ 

barnfattigdom synliggörs därför inte uppenbart i konventionen. Att orden inte förekommer riskerar 

att medföra att konventionsstaterna ser detta som ett tecken på att de inte har åtagit sig att motverka 

relativ fattigdom. Det kan i sin tur medföra att staternas implementering av konventionen mindre 

effektivt kommer åt relativ fattigdom i ett rikt land, jämfört med om orden ”relativ fattigdom” skrivits 

fram. Däremot visar resultatet från studiens analys och diskussion att begreppet relativ fattigdom 

återfinns i konventionen såväl som i konventionens tillhörande tolkningsmaterial. Begreppet relativ 

fattigdom är särskilt framträdande i barnkonventionens artikel 27 om tillräcklig levnadsstandard. 

Vidare är det endast i samband med att barnrättskommittén vägleder stater om barns levnadsstandard 

i den allmänna kommentaren nummer 7 om genomförandet av barns rättigheter under tidig barndom 

som orden ”relativ fattigdom” skrivs fram i undersökningsmaterialen. Att orden ”relativ fattigdom” 

återfinns i den allmänna kommentaren förstärker förståelsen av att relativ fattigdom faktiskt 

synliggörs i konventionens artikel om levnadsstandard, och särskilt då under tidig barndom. 

Resultatet från studiens analys och diskussion skiljer sig således från studiens ursprungliga hypotes 

om att relativ fattigdom inte skulle inkluderas i konventionen.  

 En annan slutsats som kan dras från studien är att möjliga försök till att synliggöra relativ 

fattigdom i barnkonventionen samt allmänna kommentarer till stor del går förlorade på grund av 

generella skrivningar. Både i konventionen såväl som i de allmänna kommentarerna är flertalet av de 

skrivningar som skulle kunna hänföras till relativ fattigdom alltför vaga för att faktiskt synliggöra just 

relativ fattigdom. En starkt bidragande orsak till att skrivningarna bedöms som vaga beror på att 

relativ fattigdom inte kan särskiljas från absolut fattigdom, alternativ att det är mer rimligt att tolka 

undersökningsmaterialens skrivningar i termer av absolut fattigdom. Det bidrar i sin tur till att relativ 

fattigdom inte synliggörs särskilt, utan snarare att ekonomisk utsatthet i stort eller absolut fattigdom 

synliggörs. På samma sätt som för barn i relativ fattigdom är det till nackdel för barn i absolut 

fattigdom att fattigdom beskrivs generellt. Som studien visar har barn i relativ fattigdom och absolut 
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fattigdom olika utmaningar och förutsättningar för att få sina rättigheter respekterade, vilka inte 

synliggörs lika tydligt när de två grupperna aggregeras.  

Studien visar även att inte någon av barnkonventionens grundprinciper innehåller skrivningar 

som uteslutande kan hänföras till barn i relativ fattigdom. Resultaten från studiens analys och 

diskussion visar dock hur artikel 2 och 12 ger relevanta perspektiv för barn i relativ fattigdom i ett 

rikt land, trots att varken orden eller begreppet relativ fattigdom återfinns. Artikel 12 hjälper till att 

formulera ett mål för barn i relativ fattigdom i ett rikt land, eftersom den belyser ett jämlikt deltagande 

i en lokal kontext. Med större möjlighet att få sin åsikt hörd kan barn använda sina demokratiska 

rättigheter, vilket skulle kunna leda till att deras sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 

förbättras om beslutsfattare till större del kan ta del av barnens situation och utmaningar. Artikel 2 

har en särskild koppling till studiens avsnitt om situationen för barn i relativ fattigdom i dagens 

Sverige, där nationell statistik presenteras. Statistiken visar att bakgrundsfaktorer som barnets eller 

föräldrarnas ursprungsland eller föräldrars utbildningsnivå spelar roll för sannolikheten att barn lever 

i relativ fattigdom. Statistiken indikerar att det skulle kunna finnas orättvisa grunder som orsakar 

fattigdom. En slutsats från studien är att fattigdom riskerar att förhindra att barns mänskliga rättigheter 

respekteras. Ekonomisk jämlikhet skulle alltså kunna ses som en förutsättning för barn att få deras 

rättigheter i barnkonventionen respekterade.  

Även om studiens resultat visar att barnkonventionen synliggör relativ fattigdom står 

kvantiteten inte i proportion till den grad av inskränkning av barns rättigheter som fattigdom riskerar 

att orsaka. Däremot är det rimligt att relativ fattigdom uppmärksammas och vidare regleras i större 

utsträckning i vägledningar än i nuläget. Den här studien efterfrågar följaktligen ännu tydligare 

vägledning till konventionsstater som uttryckligen föreskriver en plikt att åtgärda relativ fattigdom. 

Det är främst begreppet relativ fattigdom i konventionen som möjliggör en tolkning av att relativ 

fattigdom synliggörs i konventionen. Det bör dock inte behövas ett filosofiskt tolkningsarbete för att 

barnens situation ska uppmärksammas.  

I studiens redovisning av forskningsöversikt framgår att det finns en diskussion om huruvida 

allvarlig fattigdom i resurssvaga länder bör vara rättighetsgrundande. Den här studien visar ett 

grundande av moraliska rättigheter avseende relativ fattigdom i barnkonventionen. Då konventionen 

är en del av svensk lag finns det stöd för hypotesen att det även skulle kunna vara juridiskt 

rättighetsgrundande. Även om den här studien inte gör anspråk på att utreda om relativ fattigdom i 

ett rikt land är juridiskt rättighetsgrundande öppnar studiens resultat upp för att det skulle kunna vara 

möjligt.   
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Avslutningsvis är förhoppningen att den här studien har bidragit till att uppmärksamma en 

ytterligare dimension av fattigdom i barnkonvention och att resultatet kan användas i kommande 

arbeten som bidrar till att säkerställa att alla barn får sina mänskliga rättigheter respekterade.  



 34 

6. Källförteckning 
A Dictionary of Environment and Conservation, 2 uppl., “relative poverty”. Hämtad 1 april 2022. 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826320.001.0001/acref-
9780191826320. 
 
A Dictionary of Gender Studies, “class”. Hämtad 10 april 2022. https://www-oxfordreference-
com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780191834837.001.0001/acref-9780191834837-e-61. 
 
A Dictionary of Sociology, 3 uppl., “relative poverty”. Hämtad 10 april 2022. 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199533008.001.0001/acref-
9780199533008-e-628. 
 
Barnombudsmannen. ”Det här är barnkonventionen.” Barnombudsmannen. Senast uppdaterad 1 juli 
2021. Hämtad 4 februari 2022. https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-
barnkonventionen/. 
 
Barnrättskommittén, Allmän kommentar nr. 7 om genomförandet av barnets rättigheter under tidig 
barndom. FN:s kommitté för barnets rättigheter 2005, översättning till svenska av 
Barnombudsmannen 2012, rev. 2014. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-
kommentarer/allman-kommentar-nr-7.pdf (Hämtad 2022-04-20). 
 
Barnrättskommittén, Allmän kommentar nr. 20 om genomförandet av barnets rättigheter under 
ungdomsåren. FN:s kommitté för barnets rättigheter 2016, översättning till svenska av 
Barnombudsmannen, nypublisering 2017. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-
kommentarer/allman-kommentar-nr-20.pdf (Hämtad 2022-04-20). 
 
Barnrättskommittén, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte 
periodiska rapport. FN:s kommitté för barnets rättigheter 2015, svensk översättning. 
https://www.regeringen.se/4a195a/contentassets/926ac0a6a55940d69961ab07466dacab/crc-
kommittens-slutsatser-och-rekommendationer-2015-03-06-svensk-oversattning.pdf (Hämtad 2022-
02-10). 
 
Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 
Stockholm: Santérus, 2005. 
 
Ds 2004:41 Ekonomiskt utsatta barn. 
 
Folkhälsomyndigheten. Låg ekonomisk standard, barn. Stockholm: Folkhälsomyndigheten 2022. 
Hämtad 7 februari 2022. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/livsvillkor/lag-ekonomisk-standard-
barn/. 
 
Fraser, Nancy. “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 
Participation.” I Redistribution or recognition? A political-philosophical exchange, redigerad av 
Nancy Fraser och Axel Honneth, 7-109. London: Verso, 2003. 
 



 35 

Pogge, Thomas. “Severe poverty as a Human Rights Violation”. I Freedom from poverty as a 
human right: Who owes what to the very poor?, redigerad av Thomas Pogge, 11-54.  Oxford: 
University Press, 2007. 
 
Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Ridge, Tess. “The Everyday Costs of Poverty in Childhood: A Review of Qualitative Research 
Exploring the Lives and Experiences of Low-Income Children in the UK.” Children & society 25, 
nr. 1 (Januari 2011): 73-84. 
 
Rädda Barnen. Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021. Rädda Barnen, 2021.  
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Barnfattigdom-i-Sverige-211206UPDATED-1.pdf/ 
(Hämtad 2022-02-04). 
 
Sen, Amartya. Utveckling som frihet. Göteborg: Daidalos, 2002. 
 
SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
 
Socialstyrelsen Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968–2010. 
Socialstyrelsen, 2013. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-5-51.pdf (Hämtad 2022-05-01). 
 
SCB, Agenda 2030 Mål 1 – Ingen fattigdom. Stockholm: SCB 2022. Hämtad 20 mars 2022. 
https://scb.se/hitta-statistik/temaomraden/agenda-2030/mal-1/#140030.  
 
Van Bueren, Geraldine. ”Children´s rights.” I International human rights law, 3:e uppl., redigerad 
av Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh och Harris, David J, 326–343. Oxford: 
Oxford University Press, 2018. 
 
 


