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In the context of the Swedish welfare state, the issue of child poverty has over the past decade
become increasingly prominent within the political agenda. Most research on child poverty
has been based on statistics and research on children’s everyday life and their experiences
in situations of economic hardship has been in demand in international as well as Swedish
research. The aim of this thesis is to explore and analyze children’s experiences of living within
economic hardship as part of their identity work. In addition, it highlights how their agency can
be understood as a way of dealing with their situation, as well as how child poverty – and the
child position in a welfare state setting -  is understood and conceptualized by the society they
live in.  The analysis was based on an interview study involving seventeen children between the
ages of 6–18 in families living on or below the limit for receiving welfare benefits. The purpose
of the interviews was to explore how these children experience economic hardship at home and
among same-aged children, focusing their own strategies and agency.

The thesis uses the field of childhood sociology as a theoretical starting point, and the
empirical findings are analyzed with an interactionist approach which highlights the meaning
of interaction and agency in relation to identity work. The strategies deployed by the children in
this study was interpreted in the context of the limited space for agency that the child position
entails as well as how their positioning as children, by themselves and others, creates a new
understanding of the way poverty is managed by them. This thesis seeks to problematize the
issue of child poverty in Sweden by stressing its complexities.  The thesis also emphasizes that
it would be a simplification to label these children as merely stigmatized since the status of
poverty as a stigma for children can be questioned.
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Förord 

 
Det må vara en sliten kliché, men att författa en doktorsavhandling kan lik-
nas vid en lång och vindlande resa med toppar, dalar och oförutsedda irrvä-
gar. Mestadels betraktar sig doktoranden som fantastiskt privilegierad som 
får ägna betald tid åt forskning och tillfälle att diskutera densamma i viktiga 
sammanhang med intressanta personer. Emellanåt ifrågasätter doktoranden 
sitt existensberättigande i akademin och funderar på alternativa karriärvägar 
(och försöker intala sina kollegor att göra detsamma eftersom forskargär-
ningen ändå inte tjänar något till). Den ibland ganska ensamma resan har nu 
nått vägs ände, och trots att processen kan kännas isolerad finns det paradox-
alt nog många som bidragit till arbetet och som nu ska omnämnas. 

Först och främst vill jag tacka de familjer och barn som intervjuats i den 
här studien. Utan era erfarenheter och er vilja att dela dem med mig skulle 
det inte blivit någon avhandling. TACK för att ni ville vara med! 

Jag upptäckte att doktorerande faktiskt var ett realistiskt mål att efter-
sträva, och som dessutom verkade vara fantastiskt spännande, som C-student 
på dåvarande Centrum för kvinnoforskning i Uppsala. Den kreativa och in-
kluderande miljön på centrum under ledning av Mona Eliasson stimulerade 
forskarambitionerna och fick mig att tro att det var en möjlig väg för mig, 
och det är jag glad för idag.   

Elisabet Näsman har varit min huvudhandledare vid Sociologiska institut-
ionen, tillika ledare för det FAS-finansierade projektet ”Ekonomisk utsatthet 
i barndomen” som avhandlingen är en del av. Vi har därmed arbetat tätare 
ihop än vad doktorander och handledare vanligen gör med delvis gemensamt 
fältarbete, konferenspresentationer och allt annat som hör till. Det har varit 
intensivt, utmanande och roligt, och Elisabet har utöver den vetenskapliga 
handledningen (ibland ovetandes) bidragit med viktig kunskap om hur aka-
demin fungerar. Keith Pringle har varit bihandledare under större delen av 
arbetet, och kombinerat en skarp sociologisk blick med normkritiska dis-
kussioner och inte minst stöttning närhelst det behövs. Ni båda har utgjort 
den bästa handledarduo som önskas kan och jag är väldigt tacksam över att 
få ha arbetat med er! 

Ett stort tack också till Mats Franzén som gjort en gedigen dubbelläsning 
av kappan, inramat av underfundiga kommentarer vilket avdramatiserade 
processen på ett befriande sätt.  



 

Under doktorandtiden har jag hämtat forskningsmässig näring ur institut-
ionens enastående Seminarium för genusforskning, där det inspirerande dis-
kussionsklimatet motiverat mig att töja analyserna och vässa formuleringar-
na ytterligare.  Ett varmt tack till alla som under åren varit aktiva seminarie-
deltagare, och ett tack också till deltagarna i forskargruppen Utsatta Barn-
domar som jag senare kom att tillhöra. Tack också till Clara Iversen för 
opponentskap på mitt femterminersseminarium, och till Mikael Svensson 
och Katarina Thorén för värdefulla kommentarer på mitt slutseminarium. 
För övrigt stöd på olika sätt under denna tid vill jag rikta ett tack till Mia 
Eriksson, Christina Ponton von Gerber, Marianne Carlsson, Sandra Torres, 
Kaj Håkanson, Karin Barron, Hedvig Ekerwald, Gunilla Dahlkild-Öhman 
och Kerstin Rathsman. Jag vill också nämna den välfärdsteoretiska dokto-
randkurs som hösten 2008 hölls av Agneta Hugemark vid Sociologiska in-
stitutionen. De diskussioner vi hade blev en injektion för många av avhand-
lingens resonemang och det tackar jag för. Samma år deltog jag i en dokto-
randkonferens på Sätra Bruk anordnad av Nätverket för socialt arbete med 
barn i utsatta situationer (BUS), och eftersom den respons jag fick där starkt 
bidrog till att påverka avhandlingens form och innehåll riktar jag en tack-
samhetens tanke till samtliga deltagare. För bistånd i ärenden som rör 
allsköns praktiska aspekter av doktorandtillvaron  i övrigt vill jag varmt 
tacka Emma Hansen Dahlqvist, Ulrika Söderlind och Anders Hökback. 

Det går inte att nog poängtera betydelsen av doktorandkollegorna som på 
alla tänkbara sätt stöttat, utmanat och inspirerat avhandlingsarbetet. Jag vill 
först och främst tacka Catrine Andersson, Malinda Andersson, Helen Ek-
stam, Linn Egeberg Holmgren och Jessica Mjöberg för alla vägledande dis-
kussioner, alla frustrationsutbrott, allt pepp och alla förtroliga samtal under 
dessa år. Doktorandtiden kommer jag alltid att förknippa väldigt mycket med 
er. Jag vill också tacka Kitty Lassinantti, Magdalena Kania Lundholm, Mag-
dalena Vieira, Naomi Smedberg, Lena Sohl, Marie Flinkfeldt, Kalle Berg-
gren och Ulrika Wernesjö för alla seminariediskussioner och för upplyf-
tande, upplivande och ibland upprörande korridorsamtal. Ett särskilt tack till 
Anne-Sofie Nyström för teoretisk skärpa och krishjälp, och till Anne-Sofie 
och Erik Hannerz för hemliga goffmanska sammankomster. 

En avhandling låter sig dock inte skrivas utan det privata system som får 
doktoranden att fungera. Först och främst tackar jag min mamma Berith för 
all möjlig stöttning och inte minst alla dagishämtningar. Tinka som entusias-
tiskt följt min avhandling och Rebecka som alltid haft ett uppmuntrande ord 
till övers, tusen mil – och ett eget avhandlingsprojekt – till trots. Jag vill 
också tacka min pappa Bertil och bror Niklas för att jag fått invadera era 
hem och förvandla dem till ostörda skrivarlyor vid behov. Samvaron med 
vännerna Anna, Jenny, Fia, Karin och Ia har varit välkomna andningshål 
som ständigt påmint om att livet fortgår alldeles oavsett mina avhandlings-
bryderier. Ett tack också till La Cappella för musikaliska äventyr och energi-
givande samvaro. Jag hoppas kunna förbättra min närvarostatistik framöver. 



 

Daniel, som jag delar vardagen med och som har varit min trygghetszon 
under dessa, ibland ganska turbulenta, år. Du har bidragit till avhandlingens 
slutförande mer än du anar och för det är jag väldigt tacksam. Slutligen: Eja 
som var åtta månader gammal när jag påbörjade forskarutbildningen, nu 
skolelev och formgivare till avhandlingens omslag. Hugo, som föddes när 
jag var halvvägs. Avhandlingen tillägnar jag mina älskade barn (jag sa ju att 
jag skrev en riktig bok, Eja!).  Vardagen med er har inspirerat mig att slut-
föra projektet, och fördjupat mitt engagemang i de frågor som avhandlingen 
rest.  
 
    

    
Stina Fernqvist 

   Uppsala, november 2012 
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1 Inledning 

Alltså, för min mamma…hon börjar bli ledsen och tycker så här att…jag är 
liksom lite orolig för det här med pengarna. Mamma blir liksom lite chockad 
och så.  (Rebecka 9 år, februari 2008) 

Vår lösning på det här med barnperspektiv är att föräldrarna kommer ut i ar-
bete, för vi har så många exempel på familjer som startar på nytt, det blir nytt 
liv när man kommer härifrån. Det här är inte bra, att gå här året om, det är de-
struktivt. Oerhört destruktivt, och vi jobbar oerhört hårt för att hitta jobb till 
våra klienter. (Enhetschef på socialtjänsten i X-stad, mars 2007)1 

Barnfattigdom har under de senaste åren blivit ett alltmer omdebatterat ämne 
i media och inrikespolitisk debatt. I rapporten Vara utan som utgavs av 
Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 2010 återges exempelvis en inten-
siv debatt ur Norrköpings Tidningar hösten 2010, där företrädare för de poli-
tiska blocken är djupt oeniga om huruvida barnfattigdomen ökar eller mins-
kar (se Andersson et al. s. 17ff). Detta styr vilka åtgärder som anses lämpliga 
men säger också något om hur barnfattigdom ska förstås. Handlar det om 
fattigdom eller ojämlika villkor? Är det att betrakta som fattigdom när ett 
skolbarn saknar kläder i rätt storlek, möjlighet att ta musiklektioner eller sitta 
på ett café med kompisar? Under våren 2012 cirkulerar ett urklipp på det 
sociala nätverket Facebook, i vilket en socialnämndsordförande citeras och 
avvisar barnfattigdomens utbredning med uttalanden som ”man undrar vad 
Rädda Barnen menar med barnfattigdom” och ”det jag tycker barn är fattiga 
på idag är vuxenkontakt och lugn och ro”.  

Barnfattigdomens förekomst och innebörd i en svensk kontext kan således 
tolkas som allt annat än självklar. Kanske är det så att barns fattigdom tende-
rar att, liksom i citatet ovan, förstås i termer av känslomässig utsatthet i 
första hand vilket riskerar att åsidosätta de högst materiella konsekvenserna 
av ekonomisk utsatthet? Och hur ska denna utsatthet förstås i välfärdsstaten 
Sverige? Denna avhandling diskuterar barnfattigdomens innebörd för de 
barn som erfar och hanterar fattigdom i sin vardag, men även en övergri-
pande förståelse av barnfattigdom  med stöd av både barnens berättelser och 
en diskussion om hur ekonomiskt utsatta barn positioneras i en svensk sam-

                               
1 Citatet är hämtat ur en av flera intervjuer med professionella som genomfördes inom ramen 
för det forskningsprojekt som avhandlingen är en del av. Dessa intervjuer ingår inte, till  
skillnad från barnintervjuerna, i avhandlingens analys och resultat.  
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hällskontext. Jag argumenterar också för att arbetslinjens2 logik och retorik i 
hanteringen av fattigdom riskerar att skymma de ekonomiskt utsatta barnens 
situation, vilket motiverar belysandet av deras egna erfarenheter i forskning-
en (jfr Andersson et al 2010). För att inledningsvis teckna en bild av det 
område som beforskas i avhandlingen kan det konstateras att det inte så en-
kelt låtit sig definieras, vilket har flera orsaker. Den kanske mest primära 
anledningen handlar om att förekomsten av barns fattigdom strängt taget inte 
kan mätas eftersom barn sällan betraktas som ekonomiska aktörer (jfr Zeli-
zer 1994). Däremot kan deras föräldrars ekonomiska resurser synliggöras, 
vilket i en del fall säger ganska lite om barns fattigdom. Fattiga föräldrar 
prioriterar ofta barnens utgifter framför sina egna vilket hypotetiskt kan göra 
den ekonomiska situationen mindre kännbar för barnen. Sådana föräldrastra-
tegier har belagts vid flertalet studier av barn och familjer i ekonomisk ut-
satthet (se t.ex. Kempson et al 1994 s. 282-287; Hjort & Salonen 2000 s. 
82ff; Daly & Leonard 2002 s.112-117) vilket ger fog för en sådan reservat-
ion.  

För att ändå säga något om förekomsten och utbredningen av barnfattig-
dom i Sverige har det statistiskt kunnat säkerställas att den största andelen 
fattiga barn finns bland barn till ensamstående mödrar och utlandsfödda för-
äldrar (se SOU 2001:55 s. 68ff; Ds 2004:41 s. 24-25; Nyman & Sköld 2010 
s. 15; Salonen 2012 s. 5ff) och risken för ekonomisk utsatthet bedöms vara 
störst för barn i hushåll med en ensamstående utlandsfödd förälder (Salonen 
2012 s. 6). Enligt Rädda Barnens fattigdomsindex, som ligger till grund för 
de rapporter om barnfattigdom i Sverige som organisationen återkommande 
publicerar är barn som lever i familjer som antingen har låg inkomststan-
dard3 eller försörjningsstöd att betrakta som fattiga. Med denna beräkning 
som utgångspunkt levde år 2009 ca 248 000 barn i ekonomiskt utsatta hus-
håll i Sverige, vilket motsvarar 13 % och är en ökning med 28 000 barn från 
föregående mätning två år tidigare (ibid.). EU:s relativa fattigdomsmått å sin 
sida innebär en disponibel inkomst som understiger 60 % av ett lands medi-
aninkomst, och för jämförelsens skull kan påpekas att med denna definition 
löpte 15 % av barnen i Sverige risk för ekonomisk utsatthet år 2008 (Nyman 
& Sköld 2010 s. 14). 
                               
2 Innebörden av begreppet ”arbetslinjen” har inom en svensk kontext varierat över tid, från att 
historiskt varit mer uttalat disciplinerande till att i den moderna välfärdsstaten istället betona 
vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik vilket antas gynna den enskilde arbetstagaren (Ju-
nestav 2004 s. 47ff).  I avhandlingen använder jag begreppet för att beskriva hur en strävan 
efter medborgares självförsörjning genom lönearbete formuleras i relation till förståelser av 
fattigdom och hanteringen av ekonomiskt bistånd.   
3Familjens disponibla inkomst dividerat med en ”norm för levnadsomkostnader” (Salonen 
2010: 28) vilket motsvarar konsumtion för basvaror såsom mat, kläder, boende, barnomsorg 
etc. I efterdyningarna av den ekonomiska krisen i Sverige under 1990-talets början har  
inkomstskillnaderna mellan hushåll generellt ökat, så även fattigdomen i sig; de fattiga hus-
hållen har blivit fler såväl som fattigare, beräknat utifrån såväl relativ som absolut definition 
(se t.ex. Salonen 2012). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att åskådliggöra och analysera hur barn po-
sitioneras av livssituationen i en familj som lever i ekonomisk utsatthet. 
Dessa processer analyseras med barnets erfarenheter och strategier i fokus, 
och deras interaktioner med såväl en omgivande vuxenvärld som jämnåriga i 
skolan och på fritiden får här betydelse. Hur positioneras ekonomiskt utsatta 
barn i en välfärdsstat4 som tydligt har vuxnas – föräldrars – aktiveringsgrad 
som högsta prioritet för att åtgärda socioekonomiska problem? Vilka strate-
gier använder barnen sig av i hemmet, skolan och på fritiden bland jämnå-
riga för att hantera konsekvenserna av ekonomisk utsatthet? Hur barn posit-
ionerar sig själva och varandra i förhållande till detta är en av avhandlingens 
centrala frågeställningar, liksom hur barn kan positioneras av samhällsin-
stanser de inte interagerar direkt med men som på olika sätt blir betydelse-
fulla för dem. Jag använder positionsbegreppet i en betydelse där någon kan 
tillskrivas eller göra anspråk på positioner, vilka andra kan bekräfta eller 
avvisa i specifika interaktioner och sammanhang (Davies & Harré 1990 s. 
47-48; se även Giddens 1984: 83ff). Detta kopplas avslutningsvis till en 
diskussion om identitetsskapande då jag antar att identiteten konstrueras mot 
bakgrund av positioneringen i olika sammanhang (jfr Giddens 1984).  
Avhandlingens centrala frågeställningar är följande: 

• Vilken betydelse har ekonomisk utsatthet för barn i relation till  
materiella och sociala resurser i familjen, i skolan och på fritiden? 

• Hur definieras fattigdom bland barnen och deras jämnåriga, och hur 
hanterar de familjens ekonomiska situation i relationer med jämnå-
riga? 

• Vilka strategier använder fattiga barn sig av i relation till ekono-
miskt handlingsutrymme i familj, skola och bland jämnåriga?  

• Vilka förhandlingar av barnpositionen sker i intervjusituationen? 
Kan de diskurser som omgärdar barn i ekonomisk utsatthet hos  
berörda samhällsinstanser påverka en vidare förståelse av barnfattig-
dom, och hur kan detta perspektiv länkas ihop med barnens berättel-
ser om sig själva? 

 
Avhandlingen utgör en del av forskningsprojektet ”Ekonomisk utsatthet i 

barndomen” vilket inleddes våren 2006 vid Sociologiska Institutionen på 
Uppsala Universitet. Anställda i projektet har utöver jag själv varit leg.  
psykolog Christina Ponton von Gerber och professor Elisabet Näsman som 
fungerat som projektledare. Den insamling och bearbetning av data som 
genomförts av oss gemensamt ligger till grund för såväl projektets rapport-
                               
4 Med begreppet välfärdsstat avses här såväl de funktioner som syftar till att säkerställa med-
borgarnas välfärd, men även hur diskursiva praktiker (kopplade till dessa funktioner) kan ge 
upphov till moraliska förhandlingar om, och kategorisering av, individer i ett samhälle (jfr 
Börjesson et al 2005: 18ff). 
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publikationer som artiklarna som presenteras inom ramen för denna avhand-
ling5. Tyngdpunkten i projektet, som finansierats av Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (FAS), har legat på att synliggöra barns per-
spektiv på ekonomisk utsatthet, vilket i hög grad inbegriper barns perspektiv 
på de strategier de använder. I relation till detta har det varit relevant att be-
lysa hur de bemöts av andra barn liksom av vuxna som föräldrar, skolperso-
nal och företrädare för myndigheter och institutioner som på olika sätt hante-
rar barns ekonomiska utsatthet. 

Tidigare forskning 
Barnfattigdom som forskningsfält har, åtminstone i en svensk kontext, varit 
dominerat av statistiska kartläggningar. Som nämndes inledningsvis publice-
rar Rädda Barnen i samarbete med professor Tapio Salonen, och baserat på 
underlag från SCB, återkommande rapporter om barnfattigdom i Sverige (se 
t.ex. Salonen 2010, 2012). I övrigt kan nämnas rapporten  Ekonomiskt ut-
satta barn (Ds 2004: 41) som utgavs 2004 efter att regeringen gett i uppdrag 
åt Socialdepartementet att kartlägga och analysera fattiga barns situation och 
villkor i Sverige. Såväl här som i Rädda Barnens publikationer är intresset 
inriktat på att få en övergripande förståelse av ekonomisk utsatthet bland 
barnfamiljer, medan barnens erfarenheter av sin situation och strategier för 
att hantera densamma lämnas i princip obeforskade. Här finns ofta ett närva-
rande riskperspektiv som bland annat kan vara inriktat på att, ur ett makro-
perspektiv, söka samband mellan fattigdom och ohälsa i barndom och vux-
enliv (se t.ex. Ds 2004:41 s. 311ff).  

I flertalet, mer kvalitativt inriktade, studier av barnfattigdom har familjen 
som helhet varit i fokus snarare än just barnens erfarenheter. Mary Daly och 
Madeleine Leonard (2002) lyfter i sin intervjustudie bland fattiga barnfamil-
jer i Nordirland fram barns och föräldrars strategier för att hantera ekono-
misk utsatthet i olika sammanhang. Torbjörn Hjort och Tapio Salonen 
(2000), båda verksamma inom socialt arbete, koncentrerar sig på ”bostads-
politikens fördelningspolitiska konsekvenser för ekonomiskt utsatta barnfa-
miljer” (Hjort & Salonen 2000: 17). Författarna kartlägger i en kombinerad 
register- och intervjustudie6 hur boendesituationen har utvecklats över tid för 
dessa familjer, och hur föräldrarna hanterar en knapp ekonomi. I rapporten 
uppmärksammas snarast familjen som enhet och inte specifikt barns behov 
eller huruvida barns och föräldrars perspektiv och strategier kan skilja sig åt.  

                               
5 Jag är ensam författare till de fyra artiklar som utgör avhandlingen, andra publikationer 
bygger på projektgemensamt arbete. 
6 Då respondenterna beskrivs som ”intervjupersoner” eller ”intervjuhushåll” men inte  
specificeras ytterligare (se t.ex. Hjort & Salonen 2000: 28-29) drar jag slutsatsen att det är de 
vuxna familjemedlemmarna som deltagit i studien. 
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I sin avhandling fokuserar Hjort senare (2004) på ekonomiskt utsatta fa-
miljer och konsumtion, och diskuterar hur familjerna förhåller sig till kon-
sumtionens villkor och de eftergifter som därigenom blir nödvändiga. Hjort 
diskuterar även hur förståelsen av fattiga familjer som slösaktiga och oan-
svariga bidrar till känslor av skam och exkludering hos de berörda familjer-
na. Det empiriska materialet utgörs till största delen av intervjuer med för-
äldrar, och ett av författarens syften är att ”lyfta fram människors vardags-
villkor, att försöka belysa förhållanden och skeenden som tenderar att vara 
osynliga” (Hjort 2004: 11) vilket knyter an till föreliggande studie även om 
inte barnens specifika erfarenheter av en knapp ekonomi står i Hjorts fokus.  
Det gör de däremot hos Anne Harju (2008), som i sin forskning diskuterar 
den ekonomiska utsatthetens innebörd för barn, hur barn förhandlar resurser 
och behov och vilka strategier de använder för att hantera familjens ekono-
miska situation. En av Harjus slutsatser är att ekonomisk utsatthet har bety-
delse i barns liv. Vilken betydelse detta får varierar och hon konstaterar att 
barns förmåga och möjlighet att vara sociala aktörer lägger grunden till 
denna variation. Harjus arbete har många beröringspunkter med denna av-
handling, men till skillnad från Harju uppmärksammar jag hur kategorin 
ekonomiskt utsatta barn förstås, och hur den i många stycken komplexa bil-
den av barnfattigdom kan bli relevant för deras förståelse av sig själva.  

Eftersom avhandlingens forskningsfrågor rör relationen mellan ekono-
misk utsatthet och barns strategier från en barnposition finns de tydligaste 
kopplingarna, utöver Harju, till internationell forskning representerad av 
bland annat Tess Ridge (2002, 2007). Ridges empiriska arbeten om barnfat-
tigdom i Storbritannien omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa studier. 
Hennes resultat visar hur barns och föräldrars strategier för att hantera eko-
nomisk utsatthet kan skilja sig från varandra, och att dessa strategier delvis 
hålls hemliga i båda riktningar (Ridge 2002 s. 105ff; även Näsman & von 
Gerber 1996 s. 68ff; Hoek, van der 2005 s. 11). Även Tamara van der Hoek 
(2005)  lyfter i sin studie av barnfattigdom i Holland fram barnens egna stra-
tegier som betydelsefulla i förhållande till barns erfarenheter av fattigdom. 
En analys av dessa strategier undanröjer delvis risken att utmåla gruppen 
”fattiga barn” som alltför homogen, menar hon. I van der Hoeks kvalitativa 
analys av ekonomiskt utsatta barns erfarenheter associeras strategibegreppet 
till ”coping”, det vill säga hur individen anpassar sig till en yttre risk för att 
övervinna problem och svårigheter i vardagen (se Lundälv 1998 s. 56). Med 
van der Hoeks syftesformulering kan en sådan definition vara relevant, då 
hon undersöker  ”what enables some children to do well in the face of stress-
ful situations, while other children show socio-emotional or behavioural 
problems, provides essential information on the mechanisms through which 
stressful situations affect children” (Hoek, van der 2005: 2). I denna avhand-
ling har barnens strategier varken benämnts eller tolkats på detta sätt ef-
tersom det skulle kunna bli begränsande i relation till frågan om aktörskap 
att betrakta strategierna som främst ett uttryck för anpassning. Jag gör heller 
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inte anspråk på att uttala mig om konsekvenserna av fattigdom i den ut-
sträckning som citatet ovan ger vid handen. Jag finner van der Hoeks arbete 
intressant av många anledningar, men såvitt jag kunnat utröna har det inte 
gjorts några uppföljningar av denna studie som författaren uppger är en inle-
dande studie. 

I en vidare bemärkelse knyter avhandlingen an till den kvalitativa forsk-
ningen om barns erfarenheter, strategier och förhandlingar som ur olika 
aspekter kan länkas till barns identitetsarbete och barns och ungas roll som 
sociala aktörer. Det finns inte utrymme här till en fullständig redogörelse av 
dessa arbeten, men exempelvis kan Sutton (2009) nämnas, vars studie disku-
terar hur barn tillskriver identiteter mot bakgrund av narrativ om fattigdom 
(se även Phillips & Pittman 2003 s. 122ff).  Med tiden har välfärdsstaten 
som kontext, och hur dess funktioner kan problematiseras i relation till (fat-
tiga) barns position blivit en viktig del av avhandlingen. Stor vikt har därför 
lagts på forskning som problematiserar de disciplinerande mekanismer, vilka 
kan sammankopplas med välfärdsstatliga diskurser och funktioner (se Jo-
hansson  2001 s. 188ff; Junestav 2004 s. 180ff; Swärd 2008 s. 32ff), samt 
hur relationen mellan barn och välfärdsstaten kan förstås (se Pringle 1998; 
Olk & Wintersberger 2007 s. 60-61; Eriksson & Pringle 2010; Röbäck 
2012).    

Barn, ekonomisk utsatthet, fattigdom? 
I denna avhandling, liksom i FN:s konvention om barnets rättigheter (se 
Hammarberg 2006), avser begreppet barn i de generella diskussionerna in-
divider mellan 0 till 18 år; i artiklarna och i de delar av ramberättelsen som 
mer specifikt berör denna studie är åldersspannet 6 till 18 år. Avgränsningen 
kan uppfattas som en begränsning av materialets analytiska möjligheter då 
yngre barns erfarenheter och strategier – och möjligheter att ge uttryck för 
dem – givetvis skiljer sig från tonåringarnas, vars position i sin tur på många 
sätt kan problematiseras ur andra perspektiv. Att konsekvent skilja på barn 
och tonåringar vore möjligt, men då väcks frågan om hur heterogeniteten 
inom dessa två kategorier med avseende på ålder men även till exempel kön 
och etnicitet skulle påverka deras erfarenheter av ekonomisk utsatthet. En 
belysning av ämnet ur sådana perspektiv skulle sannolikt ge en utvidgad 
förståelse av barns liv i ekonomisk utsatthet. En dylik ansats ligger dock 
utanför avhandlingens syften, där förståelsen av relationen mellan ekono-
misk utsatthet och barnpositionen är central och där det empiriska materialet 
inte är tillräckligt stort för att göra sådana uppdelningar.  Gemensamt för 
individer under 18 år i Sverige är att de är omyndiga, vilket aktualiserar frå-
gor om hur barns rättigheter och status som medborgare ska betraktas (se 
även Lee 1999; Archard 2004; James & James 2004; Röbäck 2012). Då pro-
blematiken som omgärdar ekonomisk utsatthet och hantering av ekonomiska 
frågor överhuvudtaget tenderar att negligera barns och ungas röster och möj-
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lighet att påverka anser jag att det finns en poäng i att i detta avseende tala 
om barn som kategori. 

I arbetet med denna avhandling används begreppen fattigdom och ekono-
misk utsatthet7 för att definiera att hushållet har en disponibel inkomst som 
är så låg att den berättigar till ekonomiskt bistånd (se även Ds 2004: 41; Sa-
lonen 2010, 2012), vilket delvis hänger samman med att urvalet familjer som 
deltar i denna studie gjorts bland biståndssökande8. I sammanhanget kan det 
vara intressant att notera att användningen av ekonomisk utsatthet som be-
grepp tycks vara vanligast förekommande i Sverige. Anglosaxisk forskning 
om barns ekonomiska utsatthet behandlar oftast ”childhood  poverty” (se 
t.ex. Ridge 2002), och även den extensiva forskning som under det senaste 
decenniet kommit från Norge använder fattigdomsbegreppet (se t.ex. Backe-
Hansen 2002; Flötten & Kavli 2009; Sandbaek & Grödem 2009). Svenska 
Rädda Barnens årsrapporter om barnfattigdom har under flera år hetat just 
det9, i övrigt har dock ekonomisk utsatthet länge varit den vedertagna termen 
i svensk forskning vilket ibland har kritiserats för att osynliggöra hur fattig-
dom upplevs och hur barns erfarenheter av fattigdom skiljer sig från vuxnas 
(se Andersson et al. 2010).   

Utsatthetsbegreppet kan leda tankarna till livssituation, livschanser, förut-
sättningar och risker medan fattigdom relaterar mer explicit till ekonomisk 
standard och resursbrist. Detta innebär i praktiken att en ekonomisk utsatthet 
inte behöver innebära fattigdom, men att det föreligger en risk för fattigdom. 
Begreppets förtjänst i relation till knapp ekonomi kan dock sägas vara att 
betona omständigheter som ligger utanför individen vilket begränsar dennes 
förmåga till förändring. I avhandlingens perspektiv är det emellertid barnens 
erfarenheter som står i fokus, och eftersom de är underordnade familjens 
ekonomiska situation handlar det om att vara både ekonomiskt utsatt i termer 
av livssituation och fattig i bemärkelsen brist på resurser. Jag anser därför 
inte att det ena begreppet är mer korrekt än det andra i relation till avhand-

                               
7 Ekonomisk utsatthet är också det begrepp som i första hand används av SCB för att definiera 
en låg disponibel inkomst eller låg inkomststandard (se t.ex. Nyman & Sköld 2010).  
8 Försörjningsstöd utgör huvuddelen av ekonomiskt bistånd, vilket tidigare kallades social- 
bidrag och bygger på en nationell norm som beräknas täcka på förhand bestämda typer av 
konsumtion, men bistånd kan även sökas för specifika utgifter. På grund av svårigheten att 
särskilja försörjningsstöd från övrigt bistånd går båda i Socialstyrelsens hantering under  
beteckningen ”Ekonomiskt bistånd” (se t.ex. Social Rapport 2010). Eftersom skälen till sökt 
bistånd varierar i materialet följer jag konventionen i avhandlingen utom när Rädda Barnens 
rapporter refereras, där begreppet försörjningsstöd uteslutande används för att definiera ”sam-
hällets yttersta ekonomiska hjälp” (Salonen 2012: 21).  
9 Se t.ex. Salonen 2010. Noteras bör dock att den fullständiga rapporten som utkom 2012 bär 
titeln Barns ekonomiska utsatthet. Skälet till begreppsbytet i titeln diskuteras inte i rapporten 
(som i övrigt utgår från båda begreppen), men det är möjligt att detta kan kopplas till den  
politiska känsligheten som omgärdar definitionen av barns fattigdom, och fattigdom över-
huvudtaget, i den svenska välfärdsstaten. Det finns anledning att diskutera de svårigheter med 
att definiera barnfattigdom som här återspeglas eftersom det har relevans för förståelsen av  
problemet och hur det ska åtgärdas, och jag återkommer till denna diskussion.  
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lingens syfte. I texten används således både ekonomisk utsatthet och fattig-
dom för att beteckna otillräckliga ekonomiska resurser, vilket också kan 
motiveras med att en viss förskjutning i begreppsanvändandet tycks ha skett 
under den perioden som avhandlingsarbetet pågått (se även Andersson et al. 
2010).  

Barndomssociologi – en översikt 
Eftersom avhandlingens problemområde fokuserar barns erfarenheter och 
möjligheter till aktörskap har barndomssociologin kommit att bli en av stu-
diens teoretiska utgångspunkter. Jag kommer här att ge en kort introduktion 
till det barndomssociologiska fältet med viss koncentration på de områden 
som är relevanta för avhandlingens frågeställningar. Avsnittet avslutas med 
en diskussion av några begrepp som måste betecknas som centrala i barn-
domssociologin – delaktighet och aktörskap – och hur jag under avhand-
lingsarbetets gång kommit att intressera mig för hur begreppen kan proble-
matiseras. Begreppet barndomssociologi är en smula missvisande då en be-
tydande del av den forskning om barn och barndom som bedrivs under 
denna beteckning egentligen inte har ett renodlat sociologiskt ursprung (se 
t.ex. James et al. 1998; Christensen & James 2000). Jag har dock valt att 
följa konventionen och benämner referenser som barndomssociologiska 
baserat på hur det teoretiska perspektivet är formulerat snarare än vilken 
disciplin författarna formellt tillhör. Ett barndomssociologiskt perspektiv kan 
tyckas självskrivet för en sociologisk studie av det här slaget, men jag vill 
kort poängtera att andra perspektiv varit möjliga. Då avhandlingens forsk-
ningsfrågor utgår från att barnpositionen är marginaliserad  i sammanhanget, 
men att barn likväl är sociala aktörer genom att förhandla sin position, har 
emellertid det barndomssociologiska perspektivet bidragit med den analy-
tiska ram som varit mest adekvat.  

Det barndomssociologiska fältet har under de senaste decennierna växt 
fram som en kritik mot hur ett utvecklingsorienterat perspektiv på barn och 
barndom dominerat vetenskap och offentlig debatt. Denna kritik har varit 
central i teoribildningen (se t.ex. Qvortrup 1994 s. 20ff; James et al. 1998 s. 
64ff; Mayall 2002 s. 87ff). Likaså har samhällsvetenskapernas osynliggö-
rande av barn som sociala aktörer och social kategori beskrivits som en bi-
dragande orsak till fältets etablering (James et al. 1998; Bühler-Niederberger 
2010). Den tidiga barndomssociologin strävade efter att etablera ett mer 
konstruktionistiskt perspektiv på barn, vilket bland annat innefattar ett er-
kännande av att förståelsen av barn – liksom av andra ålderskategorier i 
samhället –  påverkas av den historiska, kulturella och politiska kontexten 
(se även Rattansi & Phoenix 1997). Genom den socialkonstruktionistiskt 
färgade kritiken synliggörs många aspekter av dominerande diskurser kring 
barn och barndom: ”the concept of the child as a social actor implies a turn 
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from future to present /…/ to ongoing interactions in everyday worlds in the 
here and now. The concept of the child as a social actor underlines children’s 
competence and knowledge in such interactions” (Bühler-Niederberger 
2010: 159).  

Fältet rymmer analyser av barndom som en social kategori på 
strukturnivå (se t.ex. Alanen 1992, 2007; Qvortrup 1994) liksom diskussion-
er rörande hur barns delaktighet och barns aktörskap formar förståelsen av 
barndomen som livsfas och institution: ”no longer can children be regarded 
as the passive output of child-rearing practices /…/ instead, acknowledgment 
has to be made of the diversity of children’s childhoods and of children’s 
own part as social agents in shaping their childhood experiences” (James & 
James 2004: 23).  Det går dock att tala om några gemensamma utgångspunk-
ter för det barndomssociologiska fältet som helhet. En av dessa handlar om 
att se barndomen som en marginaliserad livsfas i en åldersordning där me-
delåldern, som antas vara definierad som oberoende, produktiv och aktiv, är 
överordnad barndomen10. Ett sådant synsätt medför att barns möjlighet att 
vara sociala aktörer i egenskap av barn under barndomen negligeras till för-
mån för vad de kan tänkas åstadkomma som vuxna och visar hur en utveckl-
ingsdiskurs försvårar ett här-och-nuperspektiv på barns erfarenheter. Jens 
Qvortrup (1994) har illustrerat dikotomin barn/vuxna med begreppsparet 
becoming/being för att beteckna hur barnkategorin utmärks av ofullbordan 
och en strävan mot vuxendomen (becoming), som alltså förstås som ett full-
bordat stadium (being) i termer av aktörskap, autonomi och handlingsut-
rymme (Qvortrup 1994 s. 4-5). 

Denna dualism har dock ifrågasatts av andra barndomsforskare som po-
ängterar att det senmoderna samhällets omdefinierande av etablerade katego-
rier urholkar den beständighet i "vuxendomen" som Qvortrups tankefigur 
förutsätter (se t.ex. Strandell 2002 s. 32-33; Prout 2005 s. 66ff). En central 
barndomssociologisk ståndpunkt kan således formuleras som att barn histo-
riskt blivit konstruerade som en kategori som utmärks av att de är an-
norlunda än vuxna, och att detta över tid och i takt med det moderna sam-
hällets framväxt naturaliserats (James et al. 1998 s. 200ff; se även Dahlbeck 
2010). Kritiken ifråga riktas mot olika aspekter av hur barn och barnposit-
ionen förstås, bland annat mot hur ett utvecklingsperspektiv11 på barn länge 

                               
10 En liknande förklaringsmodell har använts i relation till hur ålderdom kan betraktas som en 
underordnad livsfas (se t.ex Krekula et al. 2005 s. 83). 
11 Som ett led i problematiserandet av en essentialistisk syn på barns utveckling har  psykolo-
gen och filosofen Jean Piagets utvecklingspsykologiska bidrag kritiserats sedan barndoms-
sociologins etablering (se t.ex. James et al. 1998 s.202ff; Woodhead & Faulkner 2000 s. 22ff; 
Archard 2004 s. 93ff). Piagets genetiska epistemologi, vilken utgörs av teorier om barns 
kognitiva utveckling som biologiskt rotad och direkt kopplad till åldersutveckling med endast 
marginell hänsyn till miljö och kontext, har enligt kritiker haft ett betydande inflytande över 
den senmoderna samhällsvetenskapen, pedagogiken och medicinen. Det bör kanske poängte-
ras att Piaget också betonar barnet som social aktör eftersom anpassning till omgivningen och 
förmågan att lära också är fundamental för barnets utveckling (Piaget 1959, se även Wyness 
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dominerat såväl forskning som det offentliga samtalet. Det barndomssocio-
logiska projektet i stort syftar i såväl empirisk som teoretisk mening till att 
problematisera om och hur essentialistiska föreställningar om barn och barn-
dom kan ge upphov till ett marginaliserande av barn i olika sammanhang (se 
t.ex. Qvortrup 1994 s. 21-22; Strandell 2002 s. 31ff; James & James 2004 s. 
14ff;). Alanen (2011) noterar att barndomssociologisk forskning med tiden 
alltmer kommit att omfamna ett slags kritiskt paradigm, vilket enligt Alanen 
har motiverats av den reflexivitet som man så att säga får på köpet när forsk-
ningen ofta behandlar barns rättigheter och sociala position i ett vuxencen-
trerat samhälle. Hon tvekar dock inför om enbart fördjupad reflexivitet gör 
ett forskningsfält kritiskt och välkomnar en barndomssociologisk utblick mot 
”normative issues concerning the practices and arrangements ’out there’, and 
specify in what particular respects they are problematic” (Alanen 2011: 150). 
Jag kan till viss del dela Alanens ståndpunkt, men vill dock hävda att barn-
domssociologins avvisande (om än i varierande grad) av essentialistiska 
förståelser av barn och barndom, och den forskning som görs för att lyfta 
fram antiteser till t.ex. utvecklingspsykologiska diskurser, räcker för att be-
teckna fältet som kritiskt (givet antaganden om utvecklingspsykologins do-
minans inom traditionell barnforskning). Tillvaratagandet av barns erfaren-
heter blir därmed något som görs för att både bidra med ett nytt perspektiv 
på etablerade praktiker och ett verktyg för att problematisera normativa fe-
nomen (se även Halldén 2003 s. 21). 

Barnet i familjen – en barndomssociologisk kritik 
Då avhandlingens forskningsfrågor till viss del berör barns och ungas hand-
lingsutrymme i familjen finner jag det relevant att kort diskutera den barn-
domssociologiska kritiken av socialisering och en mer eller mindre naturali-
serad förståelse av barnet som inneslutet, eller gömt, i familjen (jfr Alanen 
1992 s. 91ff; Mayall 2002 s. 29ff). Till skillnad från hur familjens betydelse 
för vuxna individer omförhandlats under det senmoderna samhällets upplö-
sande av auktoriteter och omformulerande av etablerade identiteter (se t.ex. 
Rattansi & Pheonix 1997) kan förståelsen av barnens koppling till familjen, 
och den asymmetriska relationen mellan barn och förälder inom familjen, 
således fortfarande betraktas som stabil (Alanen 1992; 2009). Barnposition-
en i familjen betraktas av en del barndomssociologiska forskare som starkt 
påverkad av en process som den finska sociologen och pedagogen Leena 
Alanen (1992, s. 93) definierat som familialisering12. Begreppet betecknar 
hur barn i första hand betraktas som komponenter i en (kärn)familj vilken 

                                                                                                                             
2006 s. 139), vilket av förklarliga skäl inte alltid lyfts fram i den barndomssociologiska kriti-
ken av hans idéer.  
12 Alanens begrepp är familialization, och den svenska översättningen har vid sidan av av-
handlingen använts i projektets publikationer (se t.ex. Näsman et al. 2009, 2012) och i Näs-
mans tidigare arbeten (t.ex. 2005). 
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utgör grunden för dess socialisering, och i andra hand som agerande subjekt 
med egna rättigheter inom ramen för en familjestruktur såväl som i andra 
kontexter (se även Näsman 1994 s. 179ff). I relation till välfärd och ekono-
misk utsatthet underordnas ofta barns och ungas behov av, och anspråk på, 
ekonomiska och sociala resurser föräldrarnas behov och resurser i profess-
ionellas hantering såväl som i den politiska debatten, vilket kan tolkas som 
uttryck för familialisering i praktiken. Som exempel från föreliggande studie 
kan nämnas att barn oftast saknar en kanal för att formulera sina egna behov 
eftersom beslutsprocesser rörande ekonomiskt bistånd utgår från föräldrars 
och professionellas argumentering om barns behov (se Näsman et al. 2009 s. 
14ff; Fernqvist 2011 s. 232ff).  

Vid sidan av en utvecklingspsykologisk syn på barnet där den kronolo-
giska åldern snarare än omgivande faktorer är i fokus är de mer sociologiskt 
färgade teorierna om socialisering ett annat, men närbesläktat, spår i barn-
domssociologins främsta kritik av barnperspektiv i forskning (James et al. 
1998 s. 172ff; Wyness 2006 s. 131). Enligt denna kritik blir socialisering en 
mekanism som är färgad av makt riktad mot de individer som blir sociali-
serade. Det är med andra ord inte fråga om en ”naturlig” process, utan om en 
maktobalans där en överordnad position (vuxna/föräldrar) socialiserar en 
underordnad (barn) (se Alanen 1992 s. 85ff; James 1993 s. 27ff). Familialis-
eringsprocessens koppling till socialisering tydliggörs genom att familjen 
tämligen oproblematiserat blir barnets plattform, hemvist och språkrör: 
”such is the power of socialization, [and] this power obviously derives from 
the discursive construction of childhood, family and socialization into a solid 
matrix of  significations that resists its breaking into parts for separate con-
sideration” (Alanen 1992: 91).  

Även om familialiseringsbegreppet har kommit att bli relevant i barn-
domssociologiska analyser av både barnets erfarenheter och förhandlingar av 
pengars betydelse i familjen, samt hur barnpositionen i välfärdsstaten kan 
problematiseras, finns det skäl till att inte fullt ut avvisa socialiserings-
begreppet. I likhet med Dyblie Nilsen (2009, s. 297ff) anser jag att begreppet 
utgör en grund för att förstå barns position i förhållande till vuxna och sam-
hället i stort och att andra tolkningar av socialisering är möjliga än det top 
down-förhållande som kritiker ibland menar har präglat forskningen (se t.ex. 
Alanen 1992 s. 83ff). Socialisering behöver alltså inte förutsätta en situation 
där barn blir passiva och underordnade de vuxnas position som sociali-
seringsagenter, utan kan förstås som mer dynamisk med inslag av både an-
passning och motstånd (Dyblie Nilsen 2009; se även Österberg & Forsén 
1991 s. 95-97). 
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Barnpositionens handlingsutrymme   
Barndomssociologin omfattar som tidigare nämnts många inriktningar. En 
grundläggande ståndpunkt handlar dock om att avvisa essentialistiska förstå-
elser av barn och barndom till förmån för ett mer socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på ålder vilket ”explain[s] how it is that, as they physically age, 
societies’ members seem to pass into and out of a series of age-based social 
categories and identities” (Hockey & James 2003: 23). Resonemanget har 
vidareutvecklats för att möjliggöra en förståelse av vilka handlingar som ses 
som lämpliga och uppfattas som naturaliserade för givna ålderspositioner, 
och hur ålder på detta sätt kan kopplas till stratifiering (se även Närvänen & 
Näsman 2007 s. 228ff). Barndomen och ålderdomen är kategorier som i ett 
sådant perspektiv kan betraktas som marginaliserade genom sina förmodade 
drag av passivitet, sårbarhet och beroende jämfört med medelåldern (Hockey 
& James, 1993 s. 148ff; Närvänen & Näsman 2007 s. 234; jfr även Fraser 
1989).  Hur barn förhåller sig till och utmanar sin åldersposition i interaktion 
med andra, och hur detta aktörskap kan kopplas till barns och ungas strate-
gier och identitetsarbete, är en viktig aspekt av avhandlingens teoretiska ram 
vilket jag återkommer till. 

Liksom andra ålderspositioner kan barnpositionen  i någon mån betraktas 
som rörlig. Även om positionen i sig innebär många låsningar och begräns-
ningar är individerna inom den i olika hög grad medvetna om att de kommer 
att lämna den i och med stigande ålder; förr eller senare kommer de inte 
längre att benämnas barn utan vuxna (eller snarare övergå till en kategori 
som inte behöver benämnas och särskiljas, se även Krekula et al. 2005 s. 86). 
Barndomssociologin har i många avseenden uppmärksammat hur barns age-
rande kan bli besvärligt ur ett vuxenperspektiv (se t.ex. Mayall 2002 s. 87ff; 
Hockey & James 2003 s. 13ff), som matter out of place, för att referera till 
Mary Douglas (2002 [1966], s. 41) tankar om renhet och fara, och hur kon-
text och situation avgör vad som blir subversivt och tabu.  Beroende på plats 
och tidpunkt kan alltså blotta närvaron av barn tolkas som oönskad, och 
barns delaktighet kan förstås som något som i någon mening stör den etable-
rade ordningen och interaktionsmönstren, samt formella och informella nor-
mer och regler. Med en förståelse av ålder som strukturerande ordning kan 
också hävdas att dessa besvärande inslag kan handla om att barn agerar på 
ett sätt som deras position inte ger mandat och utrymme till. Att vara så kal-
lat lillgammal, det vill säga att utmana barnpositionens gränser genom att 
vara mycket verbalt kompetent, ordningsam eller ansvarsfull brukar inte 
alltid uppfattas som en positiv etikettering13 även om de faktiska handlingar-
na i sig inte kan betraktas som avvikande. Dock visar de tydligt barnposit-

                               
13 På samma sätt kan ett tillskrivande av en vuxen persons handlingar som infantila eller 
omogna betraktas som en outtalad negativ värdering av barns aktörskap och i vilka situationer 
det är önskat (jfr Hockey & James 1993 s. 14ff).  
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ionens gränser och hur gränserna fungerar normerande vilket bidrar till att 
minska barns handlingsutrymme. 

Delaktighet och aktörskap  
I relation till frågor om välfärd och ekonomi i allmänhet och hantering av 
ekonomisk utsatthet i synnerhet har det i forskningsprojektets arbeten fram-
kommit att barns närvaro i biståndsprocesser kan tolkas som problematisk 
(se t.ex. Näsman et al. 2012 s. 183ff). Barns möjlighet till delaktighet liksom 
deras förmåga att vara delaktiga är sprunget ur en rättighetsdiskurs som kan 
kopplas till FN:s barnkonvention14 (se t.ex. Archard 2004 s. 53ff). Barn-
domssociologiskt har detta kommit att handla om ett erkännande av hur 
barns delaktighet i den privata och offentliga sfären villkoras och begränsas 
med antaganden om barns begränsningar i fråga om mognad och kompetens 
(se Hart 1992; Neale 2002; Archard 2004 s. 58ff; James & James 2004 s. 
200-201). Vad den önskvärda delaktigheten exakt består i definieras dock 
inte alltid i barndomssociologiska texter. Ibland förefaller det dessutom 
oklart om – och hur – en distinktion mellan begreppen deltagande och delak-
tighet kan formuleras, även om det oftast framgår av sammanhanget. Detta 
problem är till stor del av rent språklig art; engelskans participation innefat-
tar både deltagande och delaktighet, varför en inombegreppslig distinktion 
kanske inte tycks vara nödvändig. Detta kan dock bli begränsande. Ett delta-
gande i en studie, en rättslig förhandling eller en paneldiskussion kan upp-
fattas som konkret och enkel att definiera. Deltagande, som framställs som 
delaktighet, kan dock anta rent symboliska skepnader där det hävdas att en 
individ eller grupp är delaktig men där det reella inflytandet är ytterst margi-
nellt (se t.ex. Hart 1992; Eriksson & Näsman 2008b s. 265ff).  Ett sådant 
deltagande behöver således inte innebära något inflytande över processen 
ifråga, vilket delaktighetsbegreppet gör tydligare anspråk på att omfatta. 

En barndomssociologisk förståelse av barns delaktighet innebär att barn 
anses ha ett handlingsutrymme och möjlighet att använda det för att påverka 
sin situation: “the extent to which they participate, the terms on which they 
do so, and their experiences of both being able to participate and being pre-
vented from participating” (James & James 2008: 94). Detta definieras på 
svenska som aktörskap, men begreppet brukar fokusera på handlingsut-
rymme snarare än möjlighet till inflytande och förändring. I definitionen av 

                               
14 FN:s konvention om barnets rättigheter (på engelska UN Convention on the Rights of the 
Child, ofta förkortat UNCRC eller CRC) antogs av generalförsamlingen 1989 och ratificera-
des av Sverige året därpå; det bör poängteras att ratificering inte innebär att konventionens 
artiklar är införlivade i lagstiftningen. Konventionen består av 54 artiklar och har hittills 
ratificerats av 193 länder vilket motsvarar samtliga FN:s medlemsstater utom Somalia och 
USA (http://www.unicef.org/crc/index_30229.html). 
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den engelska motsvarigheten agency15 är det senare ofta mer uttalat (se t.ex. 
James & James 2008: 9ff) och eftersom jag ansluter mig till den engelska 
definitionen av begreppet – men använder den svenska termen – finns det 
anledning att kort påpeka den språkliga glidningen även här. En barndoms-
sociologisk delaktighetsdefinition innebär att barn genom aktörskap (agency) 
har möjlighet att påverka den situation eller kontext de befinner sig i. Aktör-
skapet blir således en del av, eller förutsättning för, delaktighet. Ett delta-
gande som främst innebär att barn mer eller mindre symboliskt medverkar i 
något sammanhang finns det således anledning att problematisera barndoms-
sociologiskt (jfr Hart 1992). Distinktionen mellan aktörskap och delaktighet 
kan tyckas vag då båda begreppen knyter an till barns möjligheter till infly-
tande. Enligt min förståelse är delaktigheten kopplad till ett specifikt sam-
manhang där möjligheten att påverka ett skeende är mer direkt, medan aktör-
skapsbegreppet snarare handlar om ett generellt erkännande av barn som 
sociala aktörer (jfr James & James 2004 s. 23ff). Den barndomssociologiska 
definitionen av barns aktörskap är sprungen ur en kritik av förståelsen av 
barnet som ”vuxen-i-vardande”, vilket kan innebära att barns handlingar och 
erfarenheter i nuet betraktas som sekundära och snarare som en förberedelse 
inför vuxenlivet (Qvortrup 1994 s. 3ff; James et al. 1998 s. 206-208; Bühler-
Neiderberger 2010 s. 159).  

Barndomssociologins strävan efter att erkänna barn som sociala aktörer 
tenderar att utmåla kategorin barn som homogen, där alla barns delaktighet 
och aktörskap skulle vara i alla sammanhang önskvärd och av godo. Ett de-
finierande av kategorierna ”barn” och ”barndom” som om de vore univer-
sella och homogena har kritiserats inom barndomssociologin, samtidigt som 
detta återkommande görs inom fältet för att peka på strukturella olikheter 
mellan barn och vuxna (se Dahlbeck 2010). Genom att okritiskt framhäva 
vikten av barns aktörskap och delaktighet, utan att vara specifik med vilka 
barn som omtalas (och hur det ska gå till16) riskerar förståelser om stabila 
skillnader mellan barn och vuxna att reproduceras utan att inbördes skillna-
der inom dessa kategorier synliggörs, vilket snarast kan bli kontraproduktivt. 

Innebörder av delaktighet  
Eftersom avhandlingens artiklar diskuterar olika aspekter av delaktighet 
kommer jag här kort diskutera begreppet och dess användning. Då denna 
                               
15 Inom nordisk samhällsvetenskaplig forskning har begreppet agens på senare år etablerats 
som en direktöversättning av agency. I denna avhandling väljer jag dock att följa en  
barndomssociologisk tradition genom valet av aktörskapsbegreppet, om än med en viss utvid-
gad betydelse.  
16 Det är exempelvis rimligt att anta att en viss ålder på barn föreställs som mer lämplig utan 
att detta uttalas; i exempelvis en muntlig förhandling kanske en 11-12-årings delaktighet är 
mer lätthanterlig än en 3-4-årings. Funktionshinder kan också tänkas försvåra delaktighet för 
barn i olika sammanhang, vilket sällan adresseras i generella diskussioner om barns delaktig-
het och deltagande (se även Komulainen 2007 s. 13ff). 
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avhandling diskuterar barns erfarenheter i relation till ett specifikt problem-
område, förefaller det närmast nödvändigt att de berörda barnen blir involve-
rade och delaktiga i forskningen.17 Inte för att barns medverkan per defi-
nition gör forskningen mer relevant, men utifrån det barndomssociologiska 
argumentet att barns erfarenheter behövs för att sättas i relation till en analys 
av hur barnpositionen formas i olika kontexter (se även Halldén 2003; Sin-
clair 2004). Som en följd av det barndomssociologiska fältets teoretiska ut-
veckling har vikten av barns aktiva deltagande i forskningsprocessen fram-
hävts i allt större utsträckning (Campbell 2008; Powell & Smith 2009; Hau-
gen 2010). Delaktighetsbegreppet inom barndomsforskning kan och bör 
problematisera det ojämlika maktförhållande som processen att göra någon 
delaktig förutsätter (se även Holland et al. 2010). 

En liknande diskussion har förts av Jaber F. Gubrium och James A. 
Holstein om empowerment i forskningsprocessen, där de poängterar att detta 
endast är möjligt genom forskarens försorg och att maktförhållandet mellan 
forskare och informant därför kvarstår18 (Holstein & Gubrium 2003 s. 36ff; 
se även vidare kap IVa). Barn anses inte från början vara delaktiga, utan görs 
delaktiga: ” In many of the discussions surrounding the limitations and pos-
sibilities of conducting participatory research, there is a tendency to theorize 
agency and power as attributes that children can ’have’ and  that are enabled, 
promoted or ’given’ by the adult researcher” (Holland et al. 2010: 362).  Det 
förutsätts ofta, i barndomsforskning såväl som andra discipliner där utsatta 
grupper på olika sätt berörs, att respondenterna (eller den kategori som re-
spondenterna kan sägas ingå i) vill eller bör få möjlighet att vara delaktiga, 
och att god forskning ska verka för att delaktigheten blir möjlig (se även 
Holland et al. 2010). I ett sådant antagande menar jag att det kan ligga ett 
maktanspråk där forskaren gör sig till talesperson för en grupp individer som 
inte anses kunna göra anspråk på att fatta ett sådant beslut på egen hand.  

Powell och Smith (2009, s. 125-126) pekar på barns generella maktlöshet 
i forskningssammanhang eftersom de är ”utlämnade” till gatekeepers som på 
olika sätt påverkar vilken information som når barnen och huruvida de kan 
delta i forskning. Det är också möjligt att barn kan uppleva starkt begränsade 
möjligheter att säga nej till deltagande i forskning, om en situation uppstår 
där föräldern ihärdigt uppmanar det mot barnets önskemål. De premisser 
som ligger till grund för (möjligheter till) barns delaktighet är politiskt och 
emancipatoriskt färgade, och användningen av begreppet kan då bli proble-
matisk givet det ”antingen-eller”-perspektiv på delaktighet jag kort redogjort 
för. Jag har under arbetets gång därför föreställt mig delaktigheten som dy-
namisk och under förhandling. Maktasymmetrin mellan barn och vuxna kan 

                               
17 Följande resonemang ska förstås som en reflektion uppkommen av den kumulativa forsk-
ningsprocess som ett avhandlingsarbete utgör snarare än som en premiss för densamma.  
18 Här bör det poängteras, vilket Holstein och Gubrium gör i andra sammanhang (se t.ex. 1995 
s. 14ff), att detta förhållande inte är stabilt utan kan förhandlas under intervjusituationen.  
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med andra ord betraktas som i grunden oförändrad, men barn kan trots det ha 
ett utrymme att påverka i vilken utsträckning de är delaktiga.  Det katego-
riska perspektiv på barns (och andra marginaliserade kategoriers) delaktighet 
som ofta blir synligt i forskning kan därmed anses vara bristfälligt.  

Diskussionen om i synnerhet barns delaktighet i forskning vilar ofta på 
det outtalade grundantagandet att ett barnperspektiv därigenom tillämpas. 
Ursprunget till begreppet är bland annat formuleringarna i barnkonvention-
en, där barns rätt till åsiktsfrihet och att få sin röst hörd framförs i den tolfte 
artikeln (Hammarberg 2006 s. 38). Det bör poängteras att formuleringarna i 
konventionens artiklar är avsiktligt allmängiltigt formulerade dels för att 
kunna tillämpas i alla länder som ratificerat konventionen och dels för att 
artiklarna ska kunna avse både enskilda individer och barn i en mer kollektiv 
bemärkelse (Archard 2004 s. 58). Detta har möjligen bidragit till att barn-
perspektivbegreppet är något mångtydigt. I Sverige används begreppet re-
gelmässigt hos myndigheter och andra samhällsinstanser för att visa att 
barnkonventionen efterföljs, men vad det innebär och hur det görs är inte 
alltid tydligt (jfr Rasmusson 1994; Näsman et al. 2009 s. 31ff). Angående 
barnperspektiv i forskning påpekar Halldén (2003) att återgivandet av barns 
perspektiv på olika företeelser inte räcker för att hävda att ett barnperspektiv 
använts. Begreppet kan betraktas som problematiskt genom sin ideologiska 
laddning, då barnperspektiv även bör inbegripa ”en analys av de villkor barn 
lever under” (Halldén 2003: 17).  Med andra ord: barns medverkan i forsk-
ning bidrar med barns perspektiv, men för ett barnperspektiv fordras även en 
helhetsbild av barns upplevelser och sammanhang, och barns egna uttryck 
för hur dessa erfars och hanteras (se även Christensen & James 2000; Hau-
gen 2010). Halldén menar vidare att resonemanget kan fungera omvänt: 
barnperspektivet kan vara närvarande utan barns medverkan, eftersom ana-
lysen av barns position19 i olika sammanhang kan göras utan barns röster (se 
Halldén 2003 s. 14).  

Är då barns direkta medverkan nödvändig för att spegla barns erfarenhet-
er? Givet denna avhandlings syften och premisser blir svaret på den frågan 
ja: barns medverkan, och barns röster i relation till olika skeenden och sam-
manhang, är en nödvändig del av ett mer övergripande barnperspektiv. Ett 
sådant perspektiv innefattar även vuxenvärldens perspektiv på barns hand-
lingar och kritik av de normer som omgärdar barn och barndom, men detta 
kan knappast ersätta barns direkta medverkan (jfr Rasmusson 1994). Även 
om barns röster20 i forskning knappast utgör någon garanti för att göra forsk-

                               
19 Till skillnad från positionsbegreppets innebörd i denna avhandling använder Halldén be-
greppet i en mer strikt relationell bemärkelse, där ”barn måste förstås utifrån den position de 
har i ett generationssystem” (Halldén 2003: 16). 
20 Frågan om vem som ges röst i forskningen och hur detta går till har problematiserats under 
senare år, inte minst inom det barndomssociologiska fältet. Komulainen (2007 s. 25) pekar 
t.ex. på hur antagandet att röster blir hörda i olika sammanhang bygger på en lika grundläg-
gande som outtalad premiss om kulturell kompetens och jämbördiga interaktionsvillkor. Detta 
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ningen ”bättre” eller mer autentisk bidrar barns erfarenheter med ett inifrån-
perspektiv som sedan kan problematiseras barndomssociologiskt. 

 

Disposition  
Denna ramberättelse, eller kappa, består av fem eller sex avsnitt beroende på 
hur läsaren vill betrakta avsnittens innehåll och gränserna mellan dem. Efter 
denna inledande del övergår jag till det som kan betecknas som avhandling-
ens empiriska fält: barnfattigdom i Sverige och hur den ska förstås mot bak-
grund av välfärdsstaten och därtill kopplade diskurser rörande fattigdom. 
Här diskuterar jag hur den relativa fattigdomsdefinitionen, distinktionen 
mellan värdiga och ovärdiga fattiga och arbetslinjen kan relateras till barn-
fattigdom, och hur ekonomiskt utsatta barn som grupp betraktat förstås uti-
från dessa premisser.  

Kappans tredje avsnitt består av en begreppsdiskussion där avhandlingens 
centrala analytiska begrepp presenteras. Dessutom diskuteras hur de hänger 
samman och hur jag ser på dem i relation till 1) avhandlingens kontext och 
2) det empiriska materialet i relation till identitetsskapande. Inspirerad av ett 
interaktionistiskt/socialkonstruktionistiskt perspektiv adresseras ”görandet” i 
dessa processer – vad sker i användandet av strategierna, vilka handlingar 
kan betraktas som strategier, och hur kan strategierna betraktas utifrån barn-
positionens begränsningar? Det efterföljande avsnittet kan betraktas som ett 
interludium mellan kappans teori- och metodbeskrivning eftersom det består 
av i grunden metodologiska reflektioner grundade i avhandlingens teoretiska 
ramverk. Här diskuteras bland annat intervjun som interaktion (och därmed 
en arena för att förhandla positioner), och hur delaktighet fungerar – eller 
inte fungerar – i forskningspraktiken. Här ryms också en mer övergripande 
diskussion om etik i forskning med barn.  

Härefter följer en mer traditionell metodbeskrivning där jag redogör för 
insamling av data och hur förberedelserna inför detta gått till. Inom ramen 
för denna studie har uppföljningsintervjuer ingått, vilket jag får anledning att 
uppehålla mig vid. Här diskuteras också de accessproblem som varit aktuella 
under arbetets gång, och hur arbetet med att transkribera intervjuerna bidra-
git till reflektioner över interaktionen mellan vuxen (forskare) och barn som 

                                                                                                                             
menar hon exkluderar bland annat barn med olika funktionshinder. Spyrou (2011 s. 152) 
bygger vidare på resonemanget och poängterar behovet av en mer reflexiv barndomsforskning 
som tar hänsyn till de processer och maktobalanser som möjliggör – och hindrar – barns röster 
i forskning. Att oreflekterat inkludera barns utsagor säger enligt Spyrou således väldigt lite 
om komplexiteten bakom delaktigheten.   
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respondent. I kappans avslutande del presenteras sammanfattningar av de 
artiklar som ingår i avhandlingen. Här görs också en sammanfattande dis-
kussion av avhandlingens övergripande slutsatser genom att åskådliggöra 
hur artiklarnas analytiska diskussioner och slutsatser kan kopplas till 
varandra, bland annat genom en utvidgad diskussion om strategibegreppet 
och hur det kan förstås.  
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2  Barnfattigdom eller ojämlika villkor? 
Ekonomisk utsatthet i välfärdsstaten och 
barnpositionens premisser 

Detta kapitel utgörs av en beskrivning av avhandlingens problemområde, 
vilket innefattar en diskussion om hur fattigdom  i välfärdsstaten kan förstås, 
hur barn i ekonomisk utsatthet positioneras i denna förståelse och denna 
avhandlings bidrag till forskning om barnfattigdom. Det handlar också om 
hur ett vuxencentrerat perspektiv på orsaker till fattigdom riskerar att för-
svåra barns delaktighet i till exempel biståndshantering, vilket i sin tur kan 
innebära att barns erfarenheter av fattigdom osynliggörs. I det här avsnittet 
är det alltså inte i första hand barnens egna erfarenheter som står i fokus utan 
hur barns ställning i välfärdsstaten kan diskuteras, bland annat i relation till 
vad ett rättighetsperspektiv innebär för barn.  

Barnfattigdomens definitioner 
I Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom i Sverige som sammanställts 
av professor Tapio Salonen (se t.ex. Salonen 2010, 2012) definieras fattig-
dom generellt av i vilken utsträckning de undersökta hushållen har 1) en låg 
inkomststandard och 2) har rätt till ekonomiskt bistånd. Inkomststandarden 
ges av formeln: 
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet 
Norm för baskonsumtion + boendenorm, 
alltså inkomst fördelad på antalet familjemedlemmar och kostnader baserade 
på en normerad levnadsomkostnad samt miniminivå för boendekostnad  
(Salonen 2012: 13). Värdet på konsumtionsenheten beräknas enligt en ekvi-
valensskala där åldern styr värdet: ju lägre ålder desto lägre värde på skalan, 
för att uttrycka det något förenklat (ibid., se även http://www.scb.se). Detta 
är ett av flera sätt att mäta fattigdom på, men som ofta påpekas är det svårt 
att ringa in fattigdom i välfärdsstaten  med absoluta mått eftersom den mate-
riella levnadsstandarden och de normer som styr förståelsen av fattigdomens 
innebörd varierar över tid. Fattigdom kommer därmed att handla om betyd-
ligt mer än enbart frånvaron av ekonomiska resurser. Att vara fattig innebär 
givetvis att bli begränsad av knappa ekonomiska resurser men berör också 
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det Lister (2004) definierar som ”the ’relational/symbolic aspects of po-
verty’” (s. 7), att skämmas för sin ekonomiska situation inför andra, upplevd 
maktlöshet och inskränkning av rättigheter.21 Ett relativt fattigdomsbegrepp 
berör, inte minst i relation till barnfattigdom, till stora delar hur den ekono-
miska utsatthetens sammanhang blir betydelsefullt.  

Fattigdom eller ojämlika konsumtionsvillkor - om relativ och 
absolut fattigdom 

Jag vet inte om det är för att jag på andra kontinenter kommit i kontakt med 
verklig fattigdom – där man varken har mobiltelefon, gymnastikskor eller 
mat på bordet – som jag tycker att Rädda Barnens ordval [barnfattigdom, för-
fattarens.anmärkning] förfelar sitt syfte. Visst finns armod. Men det handlar 
mindre om att familjer inte skulle ha mat för dagen och mer om en mer över-
gripande resurssvaghet. (Hanne Kjöller, Dagens Nyheter 2011-02-02) 

I forskning om fattigdom i välfärdsstaten, och i diskussioner om fattigdo-
mens innebörd generellt, återkommer ständigt frågan om hur den ska betrak-
tas. Kan vi tala om fattigdom i ett, på det hela taget, välmående land som 
Sverige, där det i första hand inte handlar om att förhindra att barn svälter22 
utan snarare om att de riskerar att exkluderas i jämnåriggruppen på grund av 
materiell och social ojämlikhet? Är det inte snarare fråga om rätten till kon-
sumtion, och hur denna bottnar i olika förutsättningar? Liknande frågeställ-
ningar har förekommit i debatter och på dagstidningarnas ledarsidor (se 
ovan) vilket föranleder en kort diskussion om vad för slags förståelse av 
fattigdomsbegreppet denna avhandling utgår från.  

Inom fattigdomsforskningen brukar begreppen absolut och relativ fattig-
dom vara grundläggande, där det förstnämnda används för att definiera en 
situation i vilken den fysiska överlevnaden står på spel för att ekonomiska 
resurser saknas. I en serie sedermera berömda studier som inleddes i Storbri-
tannien vid 1900-talets början slog Rowntree (1946) fast att absolut (eller 
primär) fattigdom innefattar ”the minimum sum on which physical effici-
ency could be maintained /…/ a standard of bare subsistence rather than 

                               
21 Sådana känslor i relation till knapp ekonomi har i första hand uttryckts av föräldrarna till 
barnen i denna studie, där en mamma jämförde beroendet av ekonomiskt bistånd med att sitta 
i fängelse, och framförde intrycket av att ”ingen lyssnar på oss”. I avhandlingen är dock barn-
intervjuerna ämne för analys och diskussion, medan föräldraintervjuerna behandlades i forsk-
ningsprojektet. För en fördjupad diskussion om föräldrarnas berättelser se Näsman et al (2012 
s. 67ff; se även Kempson et al 1994, Hjort och Salonen 2000, Hjort 2004). 
22 Det bör här påpekas att de föräldrar som intervjuats inom ramen för projektet har nämnt 
brist på livsmedel  till följd av ekonomisk knapphet som en av svårigheterna som deras situat-
ion ger upphov till, och ett par av de intervjuade barnen uttrycker en oro över att de själva och 
syskonen äter för mycket (se Fernqvist 2010; Näsman et al 2012). Även om det (kanske) inte 
handlar om risk för undernäring pekar det på hur även fattigdom i ett välfärdsland kan på-
verka möjligheten att tillgodose basala behov.  
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living” (Rowntree 1946:102, kursiveringar i original), vilket har kommit att 
bli en vedertagen uppfattning om vad fattigdom antas innebära (se t.ex. Hal-
leröd 1991). Ett relativt fattigdomsbegrepp å sin sida tar större hänsyn till 
den omgivande samhällskontexten, och fattigdom kan därmed definieras 
som att sakna” the resources to obtain the types of diet, participate in the 
activities and have the living conditions and amenities which are customary, 
or are at least widely encouraged or approved in the societies in which they 
belong” (Townsend 1979: 31, se även Halleröd 1991; Jones & Novak 1999; 
Lister 2004).  En möjlig risk med en relativ fattigdomsdefinition som lägger 
fokus på livschanser, skam och ovärdighet (se t.ex. Jones & Novak 1999 s. 
21ff; Backe-Hansen 2002 s. 35ff; Lister 2004 s. 22-23) är att själva kärnan i 
fattigdomsbegreppet – att sakna ekonomiska resurser – tappas bort till för-
mån för en retorik som snarare lyfter fram en mer generell ojämlikhet och 
deprivation. Ekonomen och filosofen Amartya Sen (1995) har kritiserat an-
vändningen av ett strikt relativt fattigdomsbegrepp och menar att fattigdom 
bör i grunden förstås som absolut i en materiell bemärkelse, men relateras till 
den omgivande kontextens funktioner. Fattigdomen har därmed, enligt Sen, 
både en relativ och en absolut aspekt (Sen 1995: 102ff).  

Den svenske sociologen Björn Halleröd (1991) menar dock att fattigdom  
i grunden är relativ eftersom ”varje gång fattigdom definieras måste detta 
ske på basis av sociala förhållanden. Detta gäller även för ett renodlat fysiskt 
existensminimum” (Halleröd 1991: 82), och han konstaterar att det inte är 
möjligt att finna någon ”sann och objektiv fattigdomsdefinition” (ibid.: 201; 
se även Lister 2004).  I denna avhandling gör jag heller inte anspråk på att 
finna en sådan. Min ståndpunkt blir istället att relativ fattigdom  är fattigdom 
och att de berättelser jag tagit del av i samtalen med respondenterna i denna 
studie handlar om brist på ekonomiska resurser. Detta får i sin tur sociala 
och materiella följder som barnen på olika sätt får hantera. Att denna brist 
inte enbart handlar om att få de rena basbehoven tillgodosedda är för mig en 
annan och mindre relevant diskussion. Jag har vid flera tillfällen fått frågor 
om urvalet i denna studie och i ordalag med varierande frankhet kritiserats 
för att jag inte har med några ”misärfall”, underförstått: barn i familjer som 
nekats bistånd är inte fattiga (åtminstone inte tillräckligt) och jag kan därför 
inte uttala mig om barns ekonomiska utsatthet med dessa berättelser som 
utgångspunkt.   Det bör här understrykas att samtliga familjer som ingår i 
studien har tidigare tagit emot ekonomiskt bistånd och får därför anses ha 
erfarenheter av en disponibel inkomst som motsvarar bland annat Rädda 
Barnens definition på fattigdom (se Salonen 2012 s. 12ff) samt att avslag kan 
meddelas på andra grunder än att inkomstnivån är för hög för att bistånd kan 
beviljas.  
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Fattiga familjer och fattiga barn  
Denna ramberättelse inleddes med en reflektion över barnfattigdomens 
komplexitet i termer av mätning och kartläggning, och jag ska nu kort åter-
komma till detta. Då avhandlingen är en kvalitativ studie av barnfattigdom 
kanske diskussioner om de kvantitativa mätproblem som området är för-
knippat med kan tyckas överflödigt. Det är likväl relevant att adressera 
denna problematik eftersom den har betydelse för hur barns ekonomiska 
utsatthet betraktas som ett samhällsproblem, eller alls definieras så (se även 
Andersson et al. 2010). De erfarenheter av ekonomisk utsatthet som barnen 
själva ger uttryck för går att tolka som en följd av barnfattigdomens ”hala” 
beskaffenhet i såväl forskning som politisk kontext, vilket är ett tema som 
återkommer i avhandlingen.  

I flertalet rapporter och studier om barnfattigdom upprepas ofta hur pro-
blematiskt det kan vara att presentera konkreta siffror på hur många barn 
som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige idag (se t.ex. Ds 2004: 41 s. 15; 
Andersson et al. 2010 s. 5ff; Nyman & Sköld 2010). En anledning till det 
ligger i mätproblem och vilka parametrar som faktiskt säger något om barns 
situation. Enligt EU definieras hushåll där inkomsterna är 60 % eller mindre 
av medianinkomsten som riskhushåll i relation till fattigdom, men ett sådant 
tillvägagångssätt har kritiserats eftersom det säger tämligen lite om hushål-
lens disponibla inkomst eller ändringar i inkomsterna över tid (Ds 2004: 41 
s. 16; Andersson et al 2010 s. 18). I Sverige är det därför brukligt att även 
medräkna familjer som under ett år tagit emot ekonomiskt bistånd, eftersom 
det säger något mer om de resurskrav som samhället (direkt eller indirekt) 
ställt och kan därför fungera som ”indikator på försörjningsproblem och 
ekonomisk utsatthet” (Ds 2004: 41: 17).   

Det problematiska med att uppskatta antalet fattiga barn i Sverige handlar 
också om att de är just barn i familjer. Tidigare redogjordes för hur en barn-
domssociologisk kritik av barnpositionen i familjen använts för att poängtera 
hur barns handlingsutrymme underordnas föräldrarnas. Här framkommer 
alltså ytterligare exempel på hur familialisering gör barn svåra att få syn på i 
statistisk mening: det är familjerna som räknas, inte barnen. Det kan inne-
bära att barnens ekonomiska situation kan vara bättre än familjens, eftersom 
föräldrar ofta ser till att kompensera för en knapp ekonomi genom att försaka 
de egna behoven eller att låna pengar av vänner och släktingar för att täcka 
barnens behov (Ridge 2002 s. 92; Hjort 2004 s. 231ff; Näsman et al. 2012 s. 
89ff). En familjs inkomster eller ekonomiska standard säger således tämligen 
lite om hur pengarna fördelas i familjen. I tidigare studier har det även fram-
kommit att mäns våld mot kvinnor kan ta sig uttryck i ekonomiskt förtryck 
genom till exempel begränsning av hennes tillgång till pengar, möjligheter 
lönearbete eller förstörelse av hennes tillgångar (se t.ex. Branigan 2004; 
Ekbrand 2006).  Även om dessa studier inte syftar till att synliggöra barnens 
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situation under sådana förhållanden är det troligt att en sådan ojämlik fördel-
ning av hushållets ekonomiska medel drabbar även barnen23.   

Arbetslinjen, fattigdomstypologisering och barns position 
Då barnens ekonomiska situation och de behov som följer därav kan sägas 
vara gömda i familjens dito blir det relevant att i en analys av barnfattigdom 
i den svenska välfärdsstaten även ta fattiga föräldrars position i beaktande. 
Arbetslinjen24 har på senare år kommit att starkt påverka hanteringen av 
ekonomiskt bistånd genom att kompetenshöjande verksamhet och andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder blivit mer eller mindre obligatoriska för att 
få ekonomiskt bistånd eller ersättning vid arbetslöshet (Junestav 2004 s. 
201ff; Milton 2006 s. 58ff; se även Dahlberg 2008). De senaste årens ar-
betsmarknadspolitiska och socialpolitiska debatt i stort är svår att föreställa 
sig utan arbetslinjen, även om begreppet i sig varit införlivat i svensk väl-
färdspolitik sedan 1900-talets början (Johansson 2001 s. 54ff; Junestav 2004 
s. 47). Arbetslinjens införlivande i socialpolitiken har bland annat inneburit 
ökade krav på att den biståndssökande aktivt ska stå till arbetsmarknadens 
förfogande (Johansson 2001 s. 188ff; Milton 2006 s. 22ff).  Med dessa inci-
tament  att vara och förbli självförsörjande riskerar fattigdom och bistånds-
tagande att än mer associeras till (bristande) självdisciplin.  

Distinktionen mellan förtjänta (vilka anses ha drabbats av fattigdom) och 
oförtjänta fattiga (vilka anses ha sig själva att skylla i någon mån), eller de-
serving och undeserving poor, har historiskt handlat om att särskilja mellan 
de individer som å ena sidan är förhindrade att arbeta och därför verkligt 
behövande och de som kan arbeta men  tar emot samhällets stöd utan att 
moraliskt anses förtjäna det (Katz 1995 s. 66ff, se även Starrin 2008).  Däri 
ligger distinktionens relevans; så länge arbetslinjens inflytande är påtagligt i 
relation till såväl arbetsmarknadspolitik som socialförsäkringsfrågor kommer 
sannolikt fattigdom och fattiga individer att förstås i relation till strävan efter 
lönearbete och självförsörjning. Detta torde i sin tur ha betydelse för hur 
barnfattigdom betraktas (eller snarare, förblir svårdefinierad) eftersom barn 
endast indirekt – genom sina föräldrar – kan omfattas av arbetslinjen, vilket 
kan innebära att ”economic hardship is an ascribed status for children, but an 
achievement issue for adults” (Whitbeck et al. 1991: 361). Särskiljandet 
mellan de olika typerna av fattiga som begreppsparet refererar till handlar 

                               
23 Liknande problematik framkom i ett antal av de intervjuer med föräldrar  (varav merparten 
är ensamstående mödrar) som projektet genomfört, men utgjorde inte en av de ursprungliga 
forskningsfrågorna. För en diskussion om ekonomiska övergrepp och dess konsekvenser för 
barn, se Fernqvist & Näsman (2008). 
24 En sökning på ”arbetslinjen” i sökmotorn Google gjord i september 2011 resulterar i ”Ar-
betslinjen ska vara ledstjärna i socialförsäkringen” (Arbetsgivarverket, träff 2). På riksdags-
partiernas hemsidor uppvisade en sökning på begreppet flera träffar i meningar som ”nu 
stärker vi arbetslinjen” (s), och ”vi står för arbetslinjen” (c). 
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om att förtjäna eller inte förtjäna samhällets stöd. Hur det omgivande väl-
färdssamhället tolkar och försöker åtgärda fattigdom, och inte minst vilka 
förståelser som finns av ekonomiskt utsatta individer, blir därmed en viktig 
del av en allmän förståelse av fattigdom i välfärdsstaten (jfr Lister 2004). 
Attityden till förtjänta fattiga har i ett historiskt perspektiv varit mer överse-
ende och förstående, medan de som betraktats som oförtjänta fattiga associe-
rats med bristande moral och disciplin (Starrin 2008 s. 284ff). Välfärdssta-
tens ansvar för hur fattigdom ska bekämpas har därmed varit oklart: bör väl-
färdssystemet vara generellt, eller ska de fattiga – verkligt behövande – få 
insatser riktade just till dem? Hur ska dessa individer i så fall urskiljas?  

I Commitment to Welfare (1968) påpekar Richard Titmuss utifrån en brit-
tisk kontext att selektiva åtgärder, vilket motsvarar insatser som riktas sär-
skilt till utsatta grupper, riskerar att stigmatisera och nedvärdera behövande 
individer och förespråkar istället en välfärdsstat där ”some structure of uni-
versalism is an essential pre-requisite” (Titmuss 1968: 135). Johansson 
(2001) konstaterar i sin analys av svensk socialbidragspolitik att de ideolo-
giska strömningarna i relation till biståndshantering skiftat: från att åt-
minstone i viss mån tillägnat sig de universella ideal som till exempel Tit-
muss omtalar svänger trenden drastiskt i samband med den ekonomiska kri-
sen under tidigt 1990-tal. Här, menar Johansson, framträder ett paradigm-
skifte i vilket en tydlig disciplinering av biståndstagaren blir synlig, bland 
annat genom mer uttalade krav på vilja till självförsörjning genom löne-
arbete (se även Kildal 2001, Milton 2006, Swärd 2008). Johansson benämner 
detta den återvunna selektivismen vilket syftar på de särskiljande praktiker 
som ligger till grund för rätten till ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagen25 
och dess tillämpning kan därmed länkas historiskt till svunna tiders fattig-
vårdspolitik vilket visar på en spänning mellan denna och den moderna väl-
färdspolitiken (Johansson 2001: 195ff).  Resurstilldelningen till fattiga ge-
nom ekonomiskt bistånd är således att betrakta som en motsägelsefull del av 
välfärdsstaten, och som Johansson med flera påpekar finns följaktligen en 
komplexitet i välfärdsstatens hantering av fattigdom.  

Ett betonande av skyldigheter i relationen till bistånd och aktivering av 
den enskilde sökande har således kommit att prägla biståndhanteringen i 
dagens Sverige, vilket ger fog för antagandet att distinktionen mellan för-
tjänta och oförtjänta fattiga alltjämt är aktuell. Barnpositionen anses dock 
inte inrymma produktivitet, ansvar och självbestämmande i relation till eko-
nomi och arbetsmarknad (se t.ex. Zelizer 1994 s. 209ff; Samuelsson 2008 s. 
8ff), så hur förhåller sig barnpositionen till en sådan distinktion? Å ena sidan 
kan det synas rimligt att barn i egenskap av enhet i familjen ärver föräldrar-
nas placering i dikotomin. En sådan tolkning exemplifieras i Välfärdsrådets 

                               
25 Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) är en ramlag som ger kommunerna förhållandevis stort 
utrymme att utforma den lokala socialpolitiken. Lagen trädde i kraft 1982 och har sedan dess 
genomgått ett antal förändringar (se t.ex. Åström 2000; Johansson 2001). 
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rapport (Dahlberg 2008 s. 105), där kapitlet om barn och socialbidrag bär 
”Går socialbidrag i arv?” som andra rubrik och där risken bland socialbi-
dragstagares barn att själva bli bidragstagare diskuteras. Texten fokuserar i 
första hand  på beteenden som kan föras vidare snarare än på faktiska sam-
band, vilka det har visat sig svårt att finna entydiga belägg för (Ds 2004: 41 
s. 325ff; Dahlberg 2008). Föräldrarnas oförmåga att försörja sina barn utan 
samhällets stöd kan betraktas som ett uttryck för deras avvikande från arbets-
linjen och status som oförtjänta fattiga, vilket i det här fallet även skulle in-
begripa deras barn. Å andra sidan kan barnpositionens begränsade aktörskap 
snarast medföra att fattiga barn per definition är att betrakta som förtjänta 
fattiga eftersom de, i likhet med andra kategorier som brukar definieras som 
förtjänta fattiga saknar förutsättningar att påverka situationen på ett bety-
dande sätt. Förståelsen av barnets position som familialiserad (Alanen 1992) 
och becoming (Qvortrup 1994), som i ett barndomssociologiskt perspektiv 
hålls för att vara dominerande, skulle också kunna innebära att barn överhu-
vudtaget inte etiketteras som vare sig förtjänta eller oförtjänta fattiga. Vad 
innebär då denna mellanliggande position? Att undvika ett bemötande som 
förtjänt eller oförtjänt fattig kan naturligtvis innebära ett undvikande av mar-
ginalisering och eventuell stigmatisering. Den ekonomiska utsattheten riske-
rar då att betraktas som något övergående. Detta behöver inte vara oriktigt 
men kan bli problematiskt då betydelsen av fattigdomen för barnet som upp-
lever den tillmäts liten betydelse, och barnfattigdom som fenomen riskerar 
att osynliggöras. Detta kan även skapa problem i fråga om hur åtgärder för 
att komma tillrätta med situationen ska formuleras och på vilka premisser det 
ska göras.  

Klart är dock att båda alternativen – barn som oförtjänta fattiga eller ej 
möjliga att placera i dikotomin – ger uttryck för en objektifierad position 
med låg grad av aktörskap. Arbetslinjen berör således barn främst genom 
kraven på deras föräldrar och dem själva i egenskap av framtida arbetskraft 
(se t.ex. Esping-Andersen 2002: 51ff). Den föreställda oförmågan hos den 
vuxne att möta arbetslinjens krav blåser liv i typologiseringen av fattiga som 
värdiga respektive ovärdiga (se även Milton 2006 s. 60-61) vilket föranleder 
en diskussion om hur barn i ekonomisk utsatthet kan positioneras efter anta-
ganden om fattigdomens orsaker. De diskurser av skam och bristande moral 
som omgärdar fattigdom (Backe-Hansen 2002; Starrin 2008) i kombination 
med barnpositionens begränsningar torde få betydelse för hur de ser på sin 
situation och sig själva.  Att även barn kan uppleva fattigdom som skam-
fylld, trots att de inte anses vara ansvariga för sin situation, kan tolkas som 
en form av sekundär stigmatisering som överförs från föräldrar till barn26 

                               
26 Goffman (1986a) diskuterar inte begreppet, eller fenomenet, sekundär stigmatisering  
särskilt ingående men påpekar att närstående till stigmatiserade individer ”are all obliged to 
share some of the discredit of the stigmatized person to whom they are related” (Goffman 
(1986a: 30).  
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genom föräldrarnas bristande förmåga att leva upp till de krav som delvis 
kan tillskrivas arbetslinjens funktion i svensk socialpolitik. Barnfattigdom 
kan således betraktas som något skamligt, men är i andra avseenden, och på 
flera nivåer, mer komplicerad att definiera. Mot bakgrund av avhandlingens 
empiriska resultat vill jag dock reservera mig mot att beteckna ”fattigt barn-
positionen” som entydigt stigmatiserad, och jag återkommer till denna dis-
kussion i nästa avsnitt.  

Barn och barndom i välfärdsstaten 
Vid sidan av fattigdomsproblematiken kan barnpositionen i välfärdsstaten 
kopplas till antaganden om att barn är medborgare med rättigheter. Samtidigt 
förutsätts att barn är i behov av skydd och omsorg, vilket inte gäller för 
vuxna medborgare. Under de senare decennierna har det tidigare vedertagna 
perspektivet på välfärd i termer av lönearbete, produktion och generell eko-
nomisk utveckling (se t.ex. Esping-Andersen 1990) kommit att problemati-
seras då man efterlyst en diskussion av begränsningar av resurstillgång och 
handlingsutrymme till följd av maktordningar som kön, ålder och etnicitet 
(se Orloff 1993; Pringle 1998; Olk & Wintersberger 2007). I relation till 
barns välfärd pekar Thomas Olk och Helmut Wintersberger (2007 s. 60-61, 
se även Pringle 1998) bland annat på frånvaron av marginaliserade katego-
rier och konsekvenser av underordning till följd av ålder, kön och etnicitet i 
Gösta Esping-Andersens ofta citerade The Three Worlds of Welfare Capital-
ism (1990). I Esping-Andersens senare Why we need a new welfare state 
(2002) adresseras visserligen barns behov i en välfärdsstatlig kontext, men 
då närmast uteslutande i framåtsyftande ordalag. Barns välfärd handlar här 
främst om hur ett produktivt vuxenliv kan förberedas genom god resurstill-
gång under uppväxten27, vilket knyter an till den tidigare refererade barn-
domssociologiska kritiken av förståelsen som vuxna i vardande.  

I övrigt har barns välfärd främst handlat om barns behov snarare än vilka 
eventuella resurser barn har att tillgå, vilket oftare är fallet när vuxnas väl-
färd diskuteras. Det har från olika håll poängterats att ett betonande av behov 
snarare än resurser kan frånta en kategori handlingskraft och förmåga att 
förvalta de resurser som är tillgängliga (Fraser 1989 s. 163ff; Woodhead 
1997 s. 174ff; se även James & James 2004 s. 213ff). Tillskrivandet av be-
hov kan också vara en strategi för att kunna tala generaliserande om en 
grupp vilket vid en första anblick kan verka oproblematiskt, men ett sådant 
yttrande rymmer många förståelser rörande av vad barns och vuxnas posit-
ioner kan eller ska innefatta.  
 
 
                               
27 Se t.ex. Esping-Andersen 2002 s. 28-29; se vidare Fernqvist (2011).  
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Nancy Fraser (1989) gör i sin problematisering av behovsdiskurser en  
distinktion mellan ”thin” (tunna) och ”thick” (tjocka) definitioner av behov, 
vilket syftar till att reda ut orsakssamband i behovsrelationer och skapa en 
djupare förståelse av hur ett behov – eller snarare de behov en specifik grupp 
anses ha – kan bli normerande. För grupper som däremot anses generellt 
behövande (som t.ex. barn och äldre) behövs ingen ingående behovsdefinit-
ion vilket enligt Fraser både begränsar resurstillgången och bidrar till att låsa 
förståelsen av dem (Fraser 1989: 163-166). Att definiera en specifik grupp 
eller kategori efter behov riskerar att ge en slagsida åt passivitet och under-
gräva potentiellt aktörskap (Woodhead 1997; James & James 2004). För att 
ta Frasers resonemang ett steg ytterligare kan en homogeniserande blick på 
kategorin barn dölja skillnader grundade i bland annat socioekonomisk 
ojämlikhet, vilket innebär att basala behov förblir oupptäckta. Begreppet 
”normalt barnliv” har använts i projektets rapporter och en av artiklarna28, 
och syftar på inslag i barns liv som på olika sätt är förgivettagna: främst av 
samhällsinstanser som barnen direkt och indirekt kommer i kontakt med, 
men även i barnens egna berättelser. Genom sådana normativa inslag skapas 
förståelser av vad det innebär, eller snarare borde innebära, att vara barn i 
välfärdsstaten; det som inte passar in i denna förståelse finns inte, eller är i 
vilket fall svårt att upptäcka. För att uttrycka det annorlunda: ett barn kanske 
inte förutsätts ha en egen dator på rummet, men antas kunna ha resurser nog 
att införskaffa glasögon eller en hel vinterjacka.  De specifika materiella och 
sociala behov fattiga barn har är svårare att upptäcka och detta kan som jag 
ser det kopplas till Frasers behovsdefinitioner, då barn i vissa sammanhang 
definieras som behövande i största allmänhet vilket riskerar att dölja vilka 
behov som faktiskt finns.  

På samma sätt som en analys av kön påvisar brister i välfärdsforskningens 
analyser (se t.ex. Orloff 1993; Pringle 1998 s. 13ff) kan ålder utgöra en 
grund för orättvis resursfördelning och maktobalanser i välfärdsstaten vilket 
påverkar barns position. Olk och Wintersberger menar att likväl som att tala 
om patriarkat i välfärdsstaten borde man kunna tala om adultism, det vill 
säga en vuxencentrerad syn som utgår från medelålders individers behov och 
förutsättningar (Olk & Wintersberger 2007: 61 ff).  Barndomsorienterad 
välfärdsforskning måste enligt författarna således byggas på nya kriterier för 
att uppskatta en nations välfärdsutveckling. Det blir då ogenomförbart att 
överföra ett vuxenperspektiv på välfärd till barns situation och förutsättning-
ar, och därigenom anta att kunskap om barns välfärd erhålls (ibid.). Alanen 
(2007) delar denna ståndpunkt då hon argumenterar för en teoriutveckling av 
välfärdsforskningen ur ett barndomssociologiskt perspektiv, vilken skulle 
medföra att välfärden blir ”properly conceptualized and  the frameworks in 
which our concepts of children’s welfare are to function are explicated” (s. 
29). Ett införlivande av barns perspektiv i välfärdsforskning skulle enligt 
                               
28 Se vidare Näsman et al (2009, 2012) samt Fernqvist (2011).  
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Alanen innebära såväl en modifierad begreppsapparat som nya operational-
iseringar för att undersöka hur välfärdssamhällets resurser omfattar även 
barn.  

I detta avseende utmärker sig den svenska välfärdsdiskursen i relation till 
barns position, eftersom vikten av resurser i relation till barns välfärd i vissa 
avseenden  betonas.  Vid generella mätningar och skattningar av (de vuxna) 
medborgarnas välfärd tillämpas ofta ett resursperspektiv, vilket utgår från  
individens möjlighet att påverka sin situation och inte enbart behovs-
tillfredsställelse (Johansson 1979 s. 49ff; se även SOU 2001:55). Gällande 
barns välfärd blir detta dock problematiskt då de resurser som för vuxna är 
självklara i ett välfärdssamhälle sällan är aktuella ur barns perspektiv. Barn 
förfogar till exempel i liten eller ingen utsträckning över egna ekonomiska 
resurser och har överhuvudtaget ett begränsat inflytande över den materiella 
och sociala resurstillgången (Näsman 1994 s. 170ff; jfr även Zelizer 1994). 

Ett svenskt exempel på hur man har försökt driva på en utveckling av det 
barncentrerade välfärdsperspektiv som Alanen efterfrågar är den statliga 
offentliga utredning (SOU 2001:55) om barns och ungas välfärd, delvis i 
form av en levnadsnivåundersökning (LNU). LNU består av intervjuunder-
sökningar riktade till en promille av den vuxna befolkningen vilka syftar till 
att ge en bild av befolkningens levnadsvillkor och tillgång till olika typer av 
resurser. År 2000 utökades undersökningen till att även omfatta de barn i 
åldrarna 10 till 18 som kunde ingå i de tillfrågade hushållen (SOU 2001:55 s. 
45ff). Här synliggjordes på olika sätt riskerna med att alltför emfatiskt be-
tona vikten av behov i samband med barns välfärd för att istället tala om ett 
resursperspektiv. Det primära syftet med barn-LNU:n formuleras således 
med fokus på handlingsutrymme och resurser snarare än behov, vilket enligt 
författarna betonar individers möjligheter att handla snarare än resultatet av 
deras handlande29 (se ibid. s. 36).  

 
 

                               
29 Det kan dock diskuteras hur väl barn-LNU:n uppfyllde sitt syfte då stora delar av den, trots 
de goda intentionerna, i vissa delar präglas av ett vuxenperspektiv.  Man har bl.a. använt sig 
av frågor riktade till vuxna vilka modifierats för att anpassas till barn: ett förfarande som 
kanske snarast pekar på barnpositionens låsningar eftersom frågeställningarna i en del fall blir 
irrelevanta och ibland missvisande när de ska överföras till barns perspektiv. Som exempel på 
detta kan nämnas att politiska resurser i frågor riktade till vuxna i LNU definieras som ”opin-
ionsbildande aktiviteter, politiskt och fackligt medlemskap och deltagande, röstning, överkla-
gande av myndighetsbeslut” (SOU 2001:55: 38) medan motsvarande definition i barn-LNU:n 
lyder: möjligheter att påverka i hem, skola, närområde och samhälle” (ibid.:41). Utöver att 
barn genom denna formulering fråntas ett potentiellt handlingsutrymme i det offentliga rum-
met, kan det konstateras att familjen och hemmet ur ett vuxenperspektiv inte definieras som 
en arena för politiskt maktutövande (vilket kan problematiseras ur flera aspekter) medan det 
för barn framstår som den primära maktresursen. 
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Rättigheter, delaktighet, omsorg – barnperspektivets motstridiga 
diskurser 
Barndomssociologin har i många avseenden kritiserat en futuristisk syn på 
barn vilket kan ta sig uttryck i att barns potential ligger i vad de kan tänkas  
prestera (eller misslyckas med att åstadkomma) som vuxna. Ett betraktande 
av barn som individer under tillväxt, not yets, eller becomings, istället för 
kompletta beings, (Qvortrup 1994 s. 4) får tillsammans med en fami-
lialiserad syn på barn effekter i många sammanhang då barns erfarenheter, 
möjliga handlingsutrymme och behov här och nu hamnar i skymundan. 
Detta aktualiseras i relation till barns delaktighet i välfärdsfrågor, och hur 
barns välfärd ska balanseras mellan principer om omsorg och rättigheter 
(Lee 1999 s. 468ff; Neale 2002 s. 456; Eriksson & Näsman 2008b s. 263). 
Spänningen mellan dessa båda principer anses få till följd att barns välfärd 
innefattar behov av ett vuxenansvar men också barns rätt till aktörskap och 
självbestämmande i olika frågor (se t.ex. Neale 2002; James & James 2004). 
Detta förhållande kan barnkonventionens artiklar sägas vara ett exempel på 
eftersom de olika artiklarnas formuleringar belyser både omsorgs- och rät-
tighetsprinciper, ibland inom samma artikel (se Hammarberg 2006; jfr Ar-
chard 2004 s. 58ff). Att framhålla barns behov av omsorg kan dock utifrån 
ett kritiskt barnperspektiv tolkas som ett accepterande av en maktasymmetri 
mellan vuxna och barn, vilket möjligen försvårar en förståelse av barnet som 
subjekt (se t.ex. Neale 2002 s. 457-458; James & James 2004 s. 23ff; När-
vänen & Näsman 2007 s. 235ff).  James & James (2004) menar till exempel 
att en förståelse av barn som är präglad av en utvecklingsdiskurs riskerar att 
dominera diskussionen om barns rättigheter, och reducera den till att handla 
om omsorg och barns behov (James & James 2004 s. 84ff).   

I likhet med flertalet andra som intresserat sig för relationen mellan barn 
som kategori och barndomen som institution (se t.ex. Lee 1999; Neale 2002; 
James & James 2004; Eriksson & Näsman 2008b) noterar filosofen David 
Archard (2004) att förståelsen av vad barns rättigheter bör omfatta är starkt 
påverkad av diskurser rörande omsorg och beskydd. Han frågar sig vidare 
vilka rättigheter barn kan anses ha, och konstaterar att oavsett om barn upp-
fattas som kompetenta nog är det möjligt att på juridisk väg ge barn lagliga 
rättigheter och därigenom erkänna dem som samhällsgrupp. FN:s barnkon-
vention utgör enligt Archard en ”recognisable thought about the rights of 
children” (Archard 2004: 58) och betraktas som unik på grund av dess tyngd 
i internationell rätt och på den politiska agendan. Formuleringarna i kon-
ventionen är som tidigare nämnts avsiktligt allmängiltiga för att kunna till-
lämpas överallt utan alltför mycket lokala tillämpningar. Nackdelen med 
detta förfarande är att de kan uppfattas som glidande och tandlösa (se t.ex. 
Lee 1999 s. 456ff). Ett sådant exempel är den tolfte artikeln där barns rätt att 
fritt uttrycka sina åsikter och möjlighet att höras slås fast: ”barnet [ska] sär-
skilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare 
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eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
lagstiftningens procedurregler” (Hammarberg 2006:38). Trots formulering-
arna i artikel 12 tillfrågas barn ytterst sällan i exempelvis hantering av bi-
ståndsärenden (Näsman et al. 2009 s. 40ff), vilket är processer som varit 
aktuella för familjerna som deltagit i denna studie. Huruvida barn bör vara 
delaktiga i processer rörande ekonomiskt bistånd eller andra aspekter av 
familjens ekonomiska situation tar inte denna avhandling ställning till, även 
om en av projektets slutsatser (Näsman et al. 2009 s. 42ff; Fernqvist 2011 s. 
238) är att ett utestängande av barn sådana processer kan sägas stå i strid 
med barnkonventionens tolfte artikel30.       

I internationell forskning om barns välfärd är en omsorgsprincip vanligen 
inkluderad i själva välfärdsbegreppet och ibland knappt uttalad: barns väl-
färd synes i första hand vara behov av omsorg och i andra hand tillgång till 
resurser. Bren Neale (2002) hävdar exempelvis att barns välfärd i sig inbe-
griper ett omsorgsperspektiv då barns otillräckliga socialisering gör dem 
beroende av omsorg, varför det inte är möjligt att tala om aktörskap och 
självbestämmande i relation till barns välfärd. Hon använder sig dock av 
begreppen välfärdsprincip och liberalt perspektiv som politiska strategier för 
att hantera barns välfärd, där det senare i motsats till det förra mer omsorgso-
rienterade ” sees children as creative social and moral agents with the capa-
city to act, to interact and to influence the scope of their childhoods” (Neale 
2002:456). Eriksson och Näsman (2008b) påpekar utifrån det resursperspek-
tiv som präglar den svenska välfärdskontexten att en omsorgsdiskurs kan 
omfatta att ge barn utrymme för delaktighet som en del av omsorgen. Förstå-
elsen av barns delaktighet i relation till omsorg och välfärd kan därför om-
prövas (s. 271). Sammanfattningsvis kan det hävdas att barns position i väl-
färdsstaten är komplex, delvis beroende på de skiftande och ibland konkurre-
rande förståelser av barn som kompetenta eller inkompetenta, och med rät-
tigheter eller i behov av skydd och omsorg. Problematiken som omgärdar 
förståelsen av barns position i välfärdsstaten blir synlig i relation till hur 
långt barns delaktighet och deltagande sträcker sig och i vilka sammanhang 
det blir möjligt. I förhållande till barnfattigdom blir denna tvetydighet 
kanske främst synlig i relation till hanteringen av ekonomiskt bistånd där 

                               
30 Socialstyrelsen adresserar barns möjligheter till delaktighet i biståndsprocesser i rapporten 
Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (2003), där vikten av att ”vid behov 
och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande av dess ålder och mognad, för 
att bedöma vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov” (Socialstyrelsen 
2003: 8). Socialtjänstlagens formuleringar medger med barnkonventionen som utgångspunkt 
ett barnperspektiv i relation till rätt att föra sin talan då barn ”bör höras, om det kan vara till 
nytta för utredningen och om barnet inte antas ta skada av det” (SFS 2001: 453 11 kap 10§). 
Det har dock belagts att barnkonventionens implementerande i form av barnperspektiv inte 
efterföljs fullt ut i socialtjänsternas hantering av biståndsprocesser (Ds 2004:14; Näsman et al 
2009, 2012) vilket väcker frågor om barnperspektivets tyngd och innebörd i myndigheternas 
praxis vid hanteringen av ekonomiskt bistånd till barnfamiljer.  
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barn ytterst sällan blir delaktiga trots att de i hög grad påverkas av konse-
kvenserna.  

Barns bristande delaktighet i dessa ärenden kan hänga samman med ar-
betslinjens starka inflytande på biståndshanteringen, vilket gör behovet av 
ekonomiskt bistånd till en strikt vuxenfråga och underblåser den process av 
familialisering som olika forskare hävdat kännetecknar barnets ställning i det 
senmoderna samhället. Näsman (1994) noterar att den individueringsprocess 
som kännetecknar välfärdsstatens framväxt och som innebär att individer på 
olika sätt klassificeras för att fördelningen av välfärdsstatens resurser ska bli 
så likvärdig och rättvis som möjligt, även omfattar barn i viss mån. Sam-
hällets distribution av välfärd riktas dock oftast till familjer i första hand 
vilket placerar barn i ett spänningsfält mellan dessa processer (Näsman 
1994: 179ff, se även Frönes 1994).  De erfarenheter som den ekonomiska 
utsattheten ger upphov till för barn blir därmed svåra att få syn på för om-
givningen. Hur hanterar fattiga barn en situation som är på samma gång 
svårdefinierad och associerad till skam och (någon annans förmodade) miss-
lyckande? Vad får det för betydelse för hur de fattiga barnen själva ser på sin 
situation, och på sig själva? 
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3  Barnfattigdom, barns strategier och 
identitetsskapande 

Detta avsnitt behandlar barns identitetsskapande och hur denna process kan 
förstås i relation till barns position och möjligheter till aktörskap, vilken 
påverkan den ekonomiska utsattheten har och hur den därmed blir relevant i 
barnens identitetsarbete. Denna diskussion utgår från de begrepp som är 
centrala i analyserna – erfarenhet, strategi och position – som grund till hur 
barnens identitetsskapande förstås. Diskussionen om identitet förs således 
utifrån ett sociologiskt ramverk där aktörskap förstås som situerat från en 
social position (se Giddens 1984 s. 83ff; Davies & Harré 1990 s. 44ff; 
Jenkins 2004 s. 139ff; Levine 2005).  

Barns identitetsskapande som aktörskap – teoretiska 
utgångspunkter 
Då denna avhandling utgått från en interaktionistisk förståelse av identitets-
skapande ska jag inledningsvis redogöra för vad detta innebär. Det interakt-
ionistiska perspektivet formulerar i grova drag identitet och iden-
titetskonstruktion som en praktik hos och mellan individer, där identiteter 
görs i samspel i relation till tid och rum (se t.ex. Goffman 1990[1959] s. 
20ff; Atkinson & Housley 2003 s. 159ff; Collins 2004 s. 345ff). Denna syn 
på identitet markerar ett avståndstagande från identitet som en statisk, inne-
boende egenskap hos individer och grupper och kan kopplas till före-
ställningar om samhällets gradvisa uppluckrande av identitetsmarkörer som 
klass, kön och etnicitet (se t.ex. Rattansi & Pheonix 1997). I denna studie 
handlar det om att se hur respondenternas vardagshandlingar kan betraktas 
som strategier grundande i erfarenheter av deras positionering som fattiga 
barn31, och hur det får betydelse för identitetsskapande (jfr Giddens 1984; 

                               
31 Denna positionering är förvisso delvis konstruerad utifrån denna avhandlings fråge-
ställningar och analyser, även om det går att argumentera för att den ändå existerar utanför 
avhandlingskontexten i t.ex. professionellas hantering och politisk debatt. Harju (2008) påpe-
kar att det är möjligt att tala om en enhetlig barndom i relation till ekonomisk utsatthet, givet 
de likheter i barnens erfarenheter och strategier som framkommer i hennes studie (s. 115). Det 
är således möjligt att barnen själva definierar och förhåller sig till en sådan positionering, även 
om kanske inte alltid identifierar sig med den. 
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Davies & Harré 1990). Identitetsskapandet blir därmed starkt sammankopp-
lat med aktörskap. Nedan adresseras kort hur aktörsbegreppet förankras teo-
retiskt i förhållande till frågor om identitet.  

Teorier om individers aktörskap och hur detta förhåller sig till och utma-
nar sociala strukturer har sedan lång tid tillbaka problematiserats inom den 
sociologiska forskningstraditionen (se t.ex. Weber 1968[1922] s. 22ff; Par-
sons 1991[1951] s. 8ff). Den brittiske sociologen Anthony Giddens bidrag 
(1984) till en förståelse av förhållandet mellan struktur och individ går kort-
fattat ut på att överge den tankefigur som innebär att det betraktas som en 
dikotomi.  Istället är relationen enligt Giddens att betrakta som dialektisk. I 
en förenklad definition av Giddens aktörskapsbegrepp får innebörden av en 
handlings intention stå tillbaka för individens möjligheter att handla. Även 
om bakgrunden till handlingen inte är explicitgjord, och därmed inte uppfatt-
tas som intentionell är det enligt Giddens likafullt fråga om aktörskap: 
”agency refers not to the intentions people have in doing things but to their 
capability of doing those things in the first place” (Giddens 1984: 9). Ration-
aliteten bakom en handling kan enligt Giddens begripliggöras av den situat-
ion aktören befinner sig i, och en handling definieras utifrån möjligheterna 
att förändra en situation. I möjligheten till förändring ligger enligt Giddens 
aktörens makt över situationen, eftersom individen kan förändra och upp-
häva strukturernas determinerande funktion genom sina handlingar.  Förstå-
elsen av aktörskap som situerade handlingar, vilka i sin tur bidrar till att re-
producera och utmana sociala system, utgör en av grundpelarna i Giddens 
struktureringsteori (Giddens 1984). Teorins genomslag är sannolikt ett av 
skälen till att han är en välciterad  teoretiker bland forskare som på olika sätt 
problematiserat barndom och ålder beroende där relationen mellan barns 
aktörskap och andra sociala processer förutsätter och ger vetenskaplig legi-
timitet till idén att en handlings intention inte alltid är eller kan vara uttalad 
eller reflekterad (se t.ex. Hockey & James 2003; Halldén 2003; James & 
James 2004, 2008; Prout 2005; Närvänen & Näsman 2007: Samuelsson 
2008).   

Barns aktörskap, och premisserna för det, lägger grunden för de begrepp 
som är centrala i analysen av strategier som en del av identitetsskapande i 
denna avhandling. Begreppen har använts som redskap för att få svar på 
frågorna som uppkommit under hanteringen av det empiriska materialet. Hur 
hanterar barnen sin positionering som barn och fattiga i relation till vuxna, 
och till andra barn? Hur ser barnen på, och hur tar de sig, handlingsutrymme 
i olika situationer, och hur kan detta förstås i relation till identitetsskapande? 

Erfarenhet 
I de artiklar som utgör denna avhandling står barnens berättelser om mer 
eller mindre vardagliga förhandlingar om tillgång till, och brist på, ekono-
miska resurser i fokus. Detta benämns i flertalet sammanhang som deras 
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erfarenheter och med det avses respondenternas känslor och tankar relate-
rade till olika fenomen de varit med om och hur dessa fenomen tillskrivs 
mening och tillmäts betydelse från barnens position. Erfarenheten tolkas 
således inte som en renodlat individuell företeelse, utan dessa erfarenheter 
tolkas och ges mening också genom hur barn som kategori och position för-
stås och formas normativt. Jag ansluter mig delvis till en feministisk definit-
ion av erfarenhetsbegreppet32 där ”erfarenheten genomsyrar vårt positionsta-
gande och vår produktion av positioner, men den fixerar oss inte i vare sig 
tid eller rum” (Skeggs 2000: 49; se även Thörn 2004) för att understryka ett 
slags dialektik mellan barns erfarenheter och en mer övergripande förståelse 
av ”barn”, ”barndom” och även ”fattigdom”. Enligt denna förståelse är erfa-
renheter alltid tolkade och berättade, och tillgången till barns erfarenheter 
sker genom en situerad interaktion; en erfarenhet måste således tolkas utifrån 
såväl situation som position. I arbetet med att analysera intervjuerna har 
barnens tolkningar av sina erfarenheter betraktats som en del av deras identi-
tetsarbete (jfr Esseveld 1999 s. 109).  

Strategi 
Den centrala roll som barns erfarenheter kommit att få i denna avhandling 
har sällskap av deras strategier, ett begrepp som här definieras som dolda 
och/eller synliga och uttalade förhållningssätt och framtidsorienterade hand-
lingar som på olika sätt kan betraktas som erfarenhetsbaserade med fokus 
deras familjers ekonomiska situation. I intervjuerna beskrivs strategier som 
barnen använder för att på olika sätt förhandla det egna handlingsutrymmet i 
relation till fattigdomens konsekvenser i olika sammanhang, och hur hand-
lingsutrymmet skulle kunna ändras eller utökas. Harju (2008) gör i sitt arbete 
om barns erfarenheter av knapp ekonomi en distinktion mellan reaktiva och 
proaktiva strategier där de förra relateras till anpassning medan de senare 
leder till ett ökat handlingsutrymme (se Harju 2008: 97ff). I hennes typologi 
av strategibegreppet blir detta kopplat till de konsekvenser som strategin 
(eventuellt) får, och definieras utifrån det resultat som uppnås. Jag har valt 
att inte göra den distinktionen då jag till skillnad från Harju anser att intent-
ionen att förebygga något i sig kan definieras som proaktiv även om den inte 
leder till förändring. En uppdelning mellan reaktiva och proaktiva strategier i 
likhet med Harjus kan begränsa tolkningsmöjligheterna när det gäller bar-
nens handlingar (se även Näsman et al. 2009 s. 23) och är därför inte använd 
i avhandlingens analyser.  

                               
32 Inom den feministiska teoribildningen har det sedan länge funnits en levande diskussion om 
hur erfarenhetsbegreppet ska förstås. Esseveld (1999) poängterar t.ex. att ”samhälls-
vetenskaplig kunskap är grundade i de priviligierade männens erfarenheter” (Esseveld 1999: 
111), och att kvinnors erfarenheter därmed riskerar att osynliggöras eller misstolkas. Utifrån 
detta perspektiv kan erfarenheter således enbart förstås utifrån den sociala kontext där de 
skapas.  
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En strategi grundas enligt min tolkning i en intention och är en handling33 
som på något vis kan tolkas (dock inte nödvändigtvis artikuleras) som ett 
syfte att hantera en situation med ett mål i sikte. Begreppet är ofta använt 
inom sociologisk forskning, inte minst där barns erfarenheter och aktörskap 
står i fokus (se t.ex. Ridge 2002; Harju 2008; Sanders & Munford 2008) men 
tycks mer sällan vara teoretiskt förankrat, definierat eller problematiserat. 
Knights och Morgan (1990) noterar i en av få kritiska diskussioner av strate-
gibegreppets användning i sociologin att en mängd handlingar benämns stra-
tegier utan närmare diskussion av ”whether (…) individuals actually act in 
accordance with strategic plans or if strategy is something imputed to their 
actions by the sociologist (Knights & Morgan 1990: 476, kursiveringar i 
original). Att definiera individers och gruppers handlingar som strategier kan 
enligt författarna blir liktydigt med att tillskriva makt, vilket blir missvisande 
i de fall denna makt i realiteten saknas. Analyser av barns strategier skulle 
således utifrån Knights och Morgans resonemang kunna definieras som nå-
got av teoretiska luftslott.  

Ett utvidgande av strategibegreppet, utan att för den skull tolka alla for-
mer av handlingar som strategier, medger dock ett inkluderande av margina-
liserade grupper och individer med ett begränsat handlingsutrymme och 
begränsade maktresurser. Att (välja att) inte handla kan också vara en stra-
tegi, och huruvida strategierna leder till synlig förändring blir därmed av 
underordnad betydelse. Ett exempel som kan illustrera denna förståelse av 
strategibegreppet finns i intervjun med nioåriga Rebecka, som diskuteras 
mer utförligt i artikel III. Hon beskriver där att mamman ofta var ledsen över 
den ekonomiska situationen och att Rebecka vid sådana tillfällen brukade gå 
in på sitt rum och gråta. Detta kan tolkas som en strategi präglad av ansvar 
för att inte öka mammans oro, vari Rebecka tar på sig en traditionell vuxen-
roll av omsorg för mamman. Liknande inslag i berättelserna som, utifrån en 
traditionell förståelse av vad barn- och vuxenpositionerna omfattar, skulle 
kunna förstås som uttryck för passivitet eller sårbarhet har istället betraktats 
och tolkats som strategier i någon form34.  

De strategier som diskuteras i denna avhandling ses alla som i något av-
seende relevanta för barnens identitetsarbete. Jag gör inga tydliga distinkt-
ioner mellan dem i artiklarna, men givetvis ser strategierna olika ut och har 
olika syften. En del strategier kan benämnas som resursstrategier där den 
gemensamma nämnaren är att vara sparsam med pengar och saker samt att 
inte slösa. Resursstrategierna är inte sällan länkade till ansvarsstrategier som 
ofta är orienterade mot barnens nära relationer. Det kan handla om att inte 

                               
33 En bred definition på innebörden av social handling kan hämtas från Max Weber, där ”the 
acting individual attaches a subjective meaning to his behavior – be it overt or covert, omis-
sion or acquiscence” (Weber 1968[1922]: 4).  En handling kan således vara en praktik som 
har mening och innehåll i stunden, medan strategin bygger på en intention att hantera något 
givet mer långsiktiga premisser.  
34 Därmed inte sagt att barnen inte upplevde maktlöshet – också – i dessa situationer. 
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tjata på sina föräldrar om pengar, men också om att vara förutseende och i 
god tid meddela kommande utgifter till föräldrarna för att minska påfrest-
ningar på familjens ekonomi. Ansvarsstrategier kan också bli synliga i relat-
ion till jämnåriga i skolmiljön, där barnen i intervjuerna uppmärksammar 
och uttrycker empati för andra barn som lever under liknande ekonomiska 
förhållanden och reflekterar över om de skulle kunna hjälpa dem. De strate-
gier som kanske tydligast kan kopplas till identitetsskapande är pre-
sentationsstrategier, som handlar om självpresentation med målet att inte 
vara avvikande. I dessa strategier ryms förkroppsligade identitetsförhand-
lingar genom val av kläder som delvis grundas i den brist på valmöjligheter 
som den ekonomiska situationen ger upphov till. Den självexkludering från 
sociala sammanhang på grund av knapp ekonomi, som förekommer enligt 
flertalet intervjuer, betraktas också som en sådan strategi eftersom syftet är 
att inte bli påkommen som fattig och därmed avvikande. För barnen och 
ungdomarna i denna studie avvärjs sådana risker genom självpresentation.   

Position 
Med stöd i en barndomssociologisk förståelse av barn och barndom som 
kategori och position (se t.ex. Alanen 1992; Qvortrup 1994; Mayall 2002; 
James & James 2004) utgår jag ifrån att barnpositionen tillskrivs egenskaper 
som befrielse från ansvar, låg grad av aktörskap i de flesta sammanhang, 
beroende av vuxna, sårbarhet och underordning.  De erfarenheter och strate-
gier som respondenterna ger uttryck för måste således förstås av hur omvärl-
den och de själva förstår barnpositionen eftersom denna position sätter grän-
serna för deras handlande. Jenkins (2004) tar inte upp positionsbegreppet i 
sin redogörelse för hur konstruktionen av sociala identiteter kan förstås, men 
noterar att varken ”status” eller ”roll” är tillfredsställande begrepp och före-
drar det något otympliga ”institutionalized identities in their nominal and 
virtual aspects” (ibid.: 142). Jag väljer att översätta detta till position, och de 
positioner som barn (och tonåringar) innehar skulle med Jenkins definition 
motsvara institutionaliserade identiteter. Jenkins föreslår vidare med stöd av 
bland andra Goffman och Giddens att den sociala världen, vilken ger förut-
sättningar för individuellt och kollektivt identitetsarbete kan förstås på tre 
nivåer: den individuella (som Jenkins påpekar alltid är förkroppsligad),  
interaktionsnivån och institutionsnivån. Dessa nivåer, eller ordningar, är 
sammanlänkade och ”occupy the same space, intersubjectively and  physi-
cally /…/ it is almost impossible to talk about one without at least implying 
the others” (Jenkins 2004: 18). Det blir relevant att lyfta in Jenkins resone-
mang här, eftersom barnen i denna studie delger sina erfarenheter från en 
barnposition som kan tolkas såväl på interaktionsnivån som på en institut-
ionaliserad nivå. Denna positionering kan medföra begränsningar i hand-
lingsutrymmet vilket i sin tur påverkar deras identitetsarbete, både i fråga om 
självbild på individnivå och i interaktion med omgivningen. 
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Den definition av positionsbegreppet som avhandlingen utgår ifrån berör 
således alla de tre nivåer som Jenkins tar upp, och omfattar både barndomens 
plats i en social struktur eller ett system (se Alanen 1992; Qvortrup 1994) 
samt att positionen kan förstås som en situerad identitet som förhandlas i 
interaktion (Alexander & Lauderdale 1977 s. 225ff; Goffman 1986b s. 8ff; 
Davies & Harré 1990). Jag lutar mig delvis mot Davies och Harrés (1990) 
definition av social positionering som har likheter med hur rollbegreppet 
brukar definieras inom socialpsykologisk teoribildning då det aktualiserar 
vilka förväntningar som finns på en given individ i en given situation. Posit-
ionsbegreppet ska enligt Davies och Harré förstås som ett aktivt tillskrivande 
av identiteter och positionering av sig själv, vilket utgör grunden för hur 
jaget konstrueras: ” it would be a mistake to assume that /…/ positioning is 
necessarily intentional. One lives one's life in terms of one's ongoingly pro-
duced self, whoever might be responsible for its production” (Davies & Har-
ré 1990: 49). Författarna lägger därmed en liknande innebörd i begreppen 
self och identity. Positionsbegreppet kan således tolkas som mer dynamiskt 
än rollbegreppet, och adresserar både hur en individ uppfattas av omvärlden 
och hur individen ser på sig själv i termer av tillgängliga resurser och be-
gränsningar i varje given situation. Detta styr i sin tur vilka strategier som 
blir möjliga (se även Alexander & Lauderdale 1977; Giddens 1984; Goff-
man1986b, 1990[1959]; Alasuutari 1995; Nyström 2012 s. 78ff).  

Ålder som konstruerad och konstruerande 
kategorisering 
I relation till barns identitetsskapande har barnets position diskuterats utifrån 
ett antagande om att ålder (liksom kön, etnicitet klass och andra maktord-
ningar) kan fungera kategoriserande (se t.ex. Hockey & James 1993, 2003; 
Krekula et al. 2005). West och Zimmerman (1987) argumenterade tidigt för 
ett konstruktionistiskt perspektiv på kön, där individer på olika sätt upprätt-
håller normer om kön genom interaktioner med varandra. Därmed ändras 
förståelsen av kön från naturgivna individegenskaper till förmån för en syn 
på kön som ”an emergent feature of social situations” (West & Zimmerman 
1987: 126). På detta sätt kan även ålder betraktas, och därigenom hur indivi-
der ur en position som åldersmässigt är underordnad förhåller sig till – eller 
utmanar – sin åldersplacering (Hockey & James 1993 s. 158ff; Närvänen & 
Näsman 2007 s. 232ff). Att jämföra ålder med maktordningar som kön, klass 
och etnicitet i relation till individens upplevelse av underordning och makt-
förluster har ifrågasatts eftersom den upplevda underordningen kan tolkas 
som övergående (se De los Reyes & Mulinari 2005, s. 40). Genom att be-
trakta åldrar inom en reproducerad åldersstruktur, eller åldersordning (När-
vänen & Näsman 2007 s. 228) kan man å andra sidan hävda att åldersposit-
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ionerna ständigt återskapas och befästs, med vidhängande handlingsutrym-
men och låsningar.  Att individen upplever en övergående underordning 
genom mobilitet mellan olika åldrar blir med detta perspektiv mindre rele-
vant.  

Barnpositionen konstitueras, och konstituerar andra positioner, i det nät-
verk av relationer där den får mening: barn-vuxen, barn-förälder, elev-lärare, 
och så vidare. Ett grundantagande i denna studie, och på ett generellt barn-
domssociologiskt plan, är att barn är sociala aktörer i sådana relationer. Ak-
törskapet innebär i detta sammanhang att de förhandlar, utmanar och föränd-
rar sin egen och andras positioner – och, inte minst, anpassar sig till andras 
tillskrivningar av dem – i en process som kan benämnas som att ”göra ålder” 
(Närvänen & Näsman 2007 s. 243ff; se även Hockey & James 1993). I 
denna avhandling tolkas aktörskapet, i form av de strategier som diskuteras, 
som ett uttryck för hur den egna positionen som fattiga barn och ungdomar 
förstås och hur det påverkar deras handlingsutrymme utifrån denna position. 
I artiklarna lyfts  bland annat skillnader i strategier mellan barn i olika åldrar 
fram, och givet ovan nämnda socialkonstruktionistiska perspektiv på ålder 
ska detta alltså förstås som uttryck för hur en ålderskategori och ramarna för 
en därtill kopplad position förhandlas snarare än som resultat av skillnader i 
egenskaper med anledning av kronologisk ålder.  

 

En ”fattigt barn”-position? Om samverkan mellan ålder och 
ekonomisk utsatthet  
Att tala generaliserande om barn i såväl forskning som på policynivå kan 
riskera att förstärka synen på ”barn” som en i första hand åldersmarkerad 
position, trots att närvaron av andra maktordningar är möjlig vilket kan på-
verka barns erfarenheter och identitetsarbete. Holloway & Valentine (2000) 
påpekar att ”children´s identities are classed, racialised, gendered and so on, 
just as gender, class and racialised identities are cross-cut by adult-child 
relations” (s. 5). Trots det är det svårt att finna uttalat intersektionella ana-
lyser av barns erfarenheter, kanske för att deras perspektiv “som barn” 
skymmer sikten för andra dimensioner. I denna avhandling görs heller inga 
anspråk på en redogörelse av barnens berättelser och av deras (o)synlighet i 
myndigheters hantering av barnfattigdom i till exempel ett klassanalytiskt35 
perspektiv; det är dock ofrånkomligt att erfarenheterna präglas av socio-
ekonomisk ojämlikhet i någon utsträckning. Detta blir särskilt tydligt i relat-
                               
35 Förmodligen har även kön och etnicitet betydelse för barns erfarenheter och strategier och  
därmed identitetsskapande i förhållande till ekonomisk utsatthet, men en sådan analys har inte 
rymts inom denna avhandlings syften. Det har heller inte omtalats av barnen under de indivi-
duella intervjuerna, däremot finns indikationer på att en intersektion mellan ras och klass kan 
ha betydelse för hur fattigdom förstås bland barn och ungdomar på en generell nivå (se Näs-
man et al 2012 s. 55). 
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ion till umgänget med jämnåriga i och utanför skolmiljön där egna tillkorta-
kommanden och tecken  på avvikelse som har sin grund i ekonomisk knapp-
het aktualiseras och ger upphov till döljandestrategier. Jag vill därför avslut-
ningsvis kort nämna något om hur barns erfarenheter av fattigdom kan för-
stås från deras position som både barn och fattiga och hur denna dubbla 
marginalisering får betydelse för hur barnfattigdom betraktas av såväl vuxna 
som andra barn.  

Eftersom barnpositionen ofta undantas inslag av produktivitet i arbets-
marknadsmässig mening avviker den i många avseenden från en traditionell 
förståelse av social klass som struktur och, om något, antas barn (liksom sina 
föräldrar) vara ”enmeshed in class relations” (Acker 2006: 8). Som tidigare 
nämnts har förståelsen av fattigdom sedan länge varit kopplad till arbets-
linjer i något avseende, men barns fattigdom kan till skillnad från vuxnas 
fattigdom inte enkelt förstås som misslyckande och underprestation i relation 
till arbete och självförsörjning (jfr Whitbeck et al. 1991).  Socioekonomisk 
ojämlikhet är likväl relevant för att förstå fattiga barns erfarenheter, och i 
enlighet med ett interaktionistiskt perspektiv på identitetsskapande ligger 
avhandlingens intresse i hur denna ojämlikhet görs i olika kontexter (se även 
Skeggs 2000 s. 16; Reay 2007). Denna diskussion koncentreras i avhand-
lingen främst till skolan som plats, vilket kan motiveras av empirin. Erfaren-
heter som kan spåras till social stratifiering har under intervjuerna framför 
allt framkommit i relation till berättelser om skolan som institution och som 
plats för umgänge med jämnåriga. Skolan tycks vidare fungera som en plats 
präglad av gränsdragningar mellan normalitet och avvikelse i relation till 
ekonomisk knapphet (Ridge 2002 s. 70ff; Reay 2007 s. 1193ff; Sutton 2009 
s. 288) liksom av (därtill kopplade) praktiker av exkludering och inkludering 
som kan förstås som en maktutövning mellan barn ”underpinned by concepts 
of sameness/difference” (Devine & Kelly 2006: 128; se även Newman et al. 
2006).  

Socioekonomisk ojämlikhet och tecken på avvikelse som kan kopplas till 
fattigdom har stor betydelse i barns generella praktiker av att utesluta och 
innesluta varandra i gemenskaper (se t.ex. Elliot & Leonard 2004; Devine & 
Kelly 2006; Sutton 2009), vilket framträder i de fattiga barnens egen för-
ståelse och definition av situationen (se även Ridge 2002 s. 131ff). En  
”fattigt barn”-position handlar således både om hur socioekonomisk ojäm-
likhet – eller klass – görs, men också om hur ålder konstrueras och förhand-
las på de premisser som den ekonomiska situationen medför. Som barn i 
skolan kan det bli viktigt att dölja familjens ekonomiska situation genom 
olika strategiska beslut, medan det som barn i familjen handlar om en annan 
typ av handlingar och andra förhållningssätt. Sådana konsekvenser av en 
knapp ekonomi speglas i barnens erfarenheter och vilka strategier som är 
möjliga från en barnposition. Genom avhandlingens teoretiska perspektiv 
blir dessa aspekter relevanta i relation till barnens identitetsarbete, men även 
som grund för hur barnfattigdom i välfärdsstaten förstås. Mot bakgrund av 
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den komplexitet som framkommer i barnens erfarenheter har det funnits 
anledning att problematisera ”fattigt barn”-positionen och huruvida denna 
position kan betraktas som stigmatiserad, och jag återkommer till detta i 
slutet av ramberättelsen.    
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4(a)  ”Man kan inte fråga barn om sånt!” 
Reflektioner över barns deltagande, 
delaktighet och möjliga utsatthet i ett 
forskningsprojekt 

Denna avhandling syftar till att åskådliggöra hur bristen på materiella 
och/eller sociala resurser upplevs av barn och unga och hur detta påverkar 
deras handlingsutrymme och strategier i ett vardagsliv med knapp ekonomi. 
Ett sådant projekt blir svårt, kanske omöjligt, att genomföra utan att invol-
vera och tillfråga barnen själva (även om det ibland hävdas att barnperspek-
tiv i forskning inte med nödvändighet förutsätter barns medverkan, se t.ex. 
Halldén 2003). Citatet i rubriken får representera reaktioner36 som bemött 
avhandlingsprojektet, framför allt i ett tidigt skede när intervjuerna ännu inte 
hade genomförts. Anledningen till reaktionerna har varit dels att man ansett 
att barn helt enkelt inte bör utsättas för en intervju där ett så potentiellt käns-
ligt ämne avhandlas, dels har barns kompetens att förhålla sig till så kom-
plexa ämnen som ekonomi och knappa resurser (om än indirekt) ifrågasatts.  

Inte heller tillvägagångssättet att genomföra studien har passerat obemärkt 
förbi då föräldrarnas frånvaro vid intervjutillfällena ibland har kritiserats, 
och man har menat att en vårdnadshavares närvaro vid en barnintervju är 
riktig ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. En sådan ståndpunkt kan tyckas 
vara oproblematisk. Ett av avhandlingens centrala syften är dock att fånga 
och diskutera barns strategier för att hantera ekonomiskutsatthet och tidigare 
studier har visat att barn tenderar att dölja sådana strategier för sina föräldrar 
för att inte orsaka oro (se t.ex. Näsman & von Gerber 1996 s. 269ff; Ridge 
2002 s. 97ff). Det är därför rimligt att anta att föräldrarna närvaro under in-
tervjun skulle försvåra kommunikationen av strategier som barn av olika 
anledningar inte vill dela med föräldern. Detta är ett av många metodolo-
giska och etiska överväganden som arbetet med denna avhandling gett upp-
hov till. Jag inleder med reflektioner över intervjusituationen och hur dessa 
kan förankras i avhandlingens teoretiska ramverk.   

 
 

                               
36 Detta inbegriper både informella samtal med personer i och utanför den akademiska  
kontexten såväl som seminariediskussioner och frågor i anslutning till konferens-
presentationer. 
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Intervjun som interaktion  
Man kan inledningsvis i denna avhandlings metoddiskussion fråga sig: var-
för intervjuer? Det har till och från hävdats att intervjuforskning riskerar att 
vara otillförlitlig eftersom respondenterna kan vara selektiva i sitt återberät-
tande eller rentav medvetet missledande (se t.ex. Chamberlayne et al. 2000 s. 
4ff) I likhet med Mason (2002) betraktar jag egentligen inte arbetet med 
intervjuerna som något som enbart hör en strikt metodredogörelse till, utan 
som närmast omöjliga att separera från de teoretiska ansatserna: ”what we  
assume is possible from asking questions and from listening to answers, and 
what kind of knowledge we hear answers to be, are all ways in which we 
express, pursue and satisfy our theoretical orientations” (Mason 2002: 225). 
Intervjun, dess förberedelser i utformandet av frågeguide och genomförande, 
blir från en sådan utgångspunkt en teoretiskt informerad praktik (jfr Egeberg 
Holmgren 2011 s. 82) snarare än enbart ett metodologiskt tillvägagångssätt 
för att få fram data. Med ett sådant perspektiv kan också synen på respon-
denternas möjlighet att vara missledande eller risken för att kvalitativa inter-
vjuer inte återger en objektiv sanning (se Kvale 1997; Trost 2005) omprövas. 

Forskningsintervjuer beskrivs emellertid ofta utifrån metodologiska pre-
misser som syftar till att fånga intervjupersonens beskrivningar av erfaren-
heter vilka sedan analyseras och tolkas givet relevanta forskningsfrågor och 
perspektiv (jfr Kvale 1997 s. 34ff). Häri ligger en förståelse av att intervju-
erna på något sätt har en rekonstruerande funktion, där forskaren genom 
samtal med respondenten ska nå en kunskap om hur dennes situation och 
erfarenheter förstås och kan göras begripliga i en vetenskaplig kontext. I 
arbetet med denna avhandling har en mer utvidgad syn på intervjuerna till-
lämpats vilken medför att intervjusituationen kan fungera som en arena för 
meningsskapande processer där båda parter är delaktiga (se även Holstein & 
Gubrium 1995 s. 14ff; Koro-Ljungberg 2008 s. 431). Ett sådant perspektiv 
på intervjuer ger även anledning att omformulera riskerna med ojämlika 
maktförhållanden i intervjusituationen; hur forskaren genom sin relativa 
maktposition kan påverka respondentens berättelse och intervju-
framträdande och varför en så utjämnad maktbalans som möjligt bör efter-
strävas (jfr Kvale 1997; Trost 2005; Thomsson 2010).  I sin jämförelse mel-
lan en mer traditionell intervjupraktik som strävar efter objektiv sanning och 
ett perspektiv som sätter interaktion och meningsskapande processer i fokus 
påpekar dock Alasuutari (1995) att den maktbefriade interaktionen är en 
omöjlighet. Just därför bör vi, istället för att försöka eliminera maktförhål-
landet av rädsla för ”intervjuareffekt” och annan föreställd påverkan på in-
tervjupersonen, ta tillvara de processer som interaktionen utgörs av: ”from 
the interaction perspective, one does not think that there are ’unbiased’ sta-
tements or speaker positions. There is only situated speech that one can use 
as data when trying to make sense of social and cultural phenomena” 
(Alasuutari 1995: 86).  
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I studier där barn intervjuats enskilt betonas inte sällan vikten av att vidga 
tolkningsramarna för intervjun, samt att interaktionen mellan vuxna och barn 
och den maktobalans som denna situation kan vara påverkad av rymmer 
element som riskerar att lättvindigt avfärdas. Horton (2008) lyfter själv-
kritiskt fram hur aspekter av barnintervjun och annan forskning som involve-
rar barn som informanter ofta upplevs som banaliteter, oreda och generella 
misslyckanden – eller allt som oftast ignoreras – trots att dessa har en både 
etisk och analytisk betydelse (se även Holstein & Gubrium 1995 s. 76ff). 
Horton påpekar att ’the everydayness’, alltså vardagens små missöden och 
incidenter, i en intervjusituation skulle kunna tolkas som meningsfulla delar 
av interaktionen med barn, inte minst ur ett etiskt perspektiv vilket ”might 
oblige Social Scientists to critically and reflexively query the re-lationship 
between research ethics (…) vis-a-vis the ’hurly-burly’ and ’forever imper-
fect realities’ of research practice” (Horton 2008: 369). Oredan kan alltså 
säga något om mänsklig interaktion, och kanske specifikt om vuxen-
barninteraktion, något som forskaren enligt Horton både måste förbereda sig 
på och använda.  

Jag ansluter mig till både Alasuutaris och Hortons slutsatser, vilket inne-
bär att intervjun inte betraktas som enbart ett medel för datainsamling utan 
även som meningsskapande i sig. Jag har intresserat mig för hur barnen för-
handlar sin position i relation till andra och i olika sammanhang samt hur 
sådana förhandlingar kan antas vara relevanta i relation till själv-
presentationer och identitetsskapande (se Goffman 1986b, 1990[1959]).  Det 
handlar således inte (heller) om att försöka separera och renodla innehållet i 
intervjuerna från moment under intervjusituationen som vid en första anblick 
kan betraktas som ovidkommande, utan att istället integrera dessa och be-
trakta intervjusituationen, inklusive disparata yttranden och andra handling-
ar, i sin helhet (Alasuutari 1995; Holstein & Gubrium 1995, 2003; Koro-
Ljungberg 2008). En av artiklarna ägnas därför åt att diskutera intervjun som 
interaktion med utgångspunkt från Erving Goffmans frame analysis (1986b) 
och Holstein och Gubriums begrepp active interwieving (1995, 2003) ef-
tersom det blev tydligt att intervjusituationen kunde förstås som något mer 
än ett utbyte av information. Genom dessa begrepp blir det möjligt att illu-
strera hur positionering och identitetsskapande sker både i intervjuns inter-
aktion och genom förmedlingen och tolkningen av de erfarenheter som utgör 
intervjusamtalets referens.  

Ramar-i-ramar: en balansakt mellan form och innehåll 
För att föra ett teoretiskt resonemang om hur interaktionen i intervjun kan 
förstås som situerad i tid och rum (se även Clarke 2005 s. 21ff) har inspirat-
ion hämtats i Erving Goffmans frame-begrepp. Utöver relevansen för att 
förstå interaktionen diskuteras hur begreppet kan överföras till att även om-
fatta de berättelser som framförs under intervjun, vilket innebär att såväl 
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utsagor som intervjuframträdanden kan förstås med hjälp av Goffmans ter-
minologi. I Frame Analysis (1986b) diskuterar37 Goffman hur vi på olika sätt 
förhåller oss till, utmanar och bryter normer i sociala interaktioner och situe-
rat tal (se även Alasuutari 1995 s. 111ff). Goffman utgår här från att indivi-
der, för att inte riskera att framstå som kulturellt och socialt inkompetenta, 
tolkar vilka ramar som kan vara lämpliga att förhålla sig till i olika situation-
er givet sin egen förståelse av var och när olika beteenden och handlingar är 
lämpliga (Goffman 1986b s. 10ff). Detta ligger nära definitionen av Davies´ 
och Harrés positionsbegrepp, och även Alasuutari (1995) kopplar Goffmans 
frame-begrepp till sociala positioner och situerad identitet eftersom ”the self 
[is] a social construct flowing from the structure of interaction. This high-
lights the fact that identities vary across different situations” (Alasuutari 
1995: 111). Ett sådant resonemang kan tyckas vara teoretiskt snarare än me-
todologiskt, men jag har ändå valt att redogöra för Goffmans bidrag till ana-
lysen som ett sätt att begripliggöra 1) yttranden och handlingar under inter-
vjuerna såväl som i 2) respondenternas berättelser och sätta dessa i teoretisk 
relation till positionering och identitetsskapanden.  

Inför varje situation söker vi, enligt Goffman,  ett svar på frågan vad som 
händer eller kommer att hända här: ”whether asked explicitly /…/ or tacitly 
/…/ the question is put and the answer to it is presumed by the way the indi-
viduals then proceed to get on with the affairs at hand” (Goffman 1986b: 8). 
Genom att förstå och definiera intervjusituationen som en bestämd inram-
ning där både forskare och respondent är införstådda med dess specifika 
premisser blir det än mer relevant att se till interaktionen i situationen. För 
mig har det dock varit viktigt att inte fastna i att fokusera alltför mycket på 
interaktionen i sig, utan att finna en balans mellan utforskandet av inter-
aktionen i situationen och de berättelser som knyter an till referenspunkter 
utanför intervjusituationen, vilka betecknas som barnens (tolkningar av) 
erfarenheter.  I rekonstruktioner av olika händelser blir det tydligt att re-
spondenterna byter inramning för att göra olika handlingar och erfarenheter 
legitima från deras position som barn vilket tolkats som en del av deras iden-
titetsarbete, vilket här innebär att trovärdigt ”göra” en barnposition (eller 
utmana den!). Detta kan hänga samman med att det finns en konsensus mel-
lan oss båda i intervjusituationen om vad som är möjligt utifrån repertoaren 
inom en sådan position. Också i själva intervjusituationen blir frame-
begreppet användbart när det handlar om hur respondenternas självpresentat-
ion under intervjun kan förstås. Begreppets tillämpning benämns här som 

                               
37 Goffmans starkaste sida var måhända inte klara och precisa definitioner av de egna be-
greppen, men den tydligaste jag funnit av frame-begreppets innebörd lyder: ”I assume that  
definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which 
govern events – at least social ones – and our subjective involvement in them; frame is the 
word I use to refer to such of these basic elements /…/ “frame analysis” is a slogan to refer to 
the examination in these terms of the organization of experience” (Goffman 1986b: 10-11). 
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ramar-i-ramar, där respondenterna förhåller sig till en inramning på (minst) 
två nivåer; dels för att rama in själva intervjusituationen vilken innefattar 
självpresentationer i intervjun betraktad som en situerad interaktion, dels för 
att under intervjun begripliggöra handlingar i återberättandet av tidigare 
händelser (jfr Strandell 2000 112ff; Mason 2002 s. 227ff). 

 

Aktiv intervju och delaktighet 
Den aktiva intervjustrategin syftar till att motverka en passivisering av re-
spondenten genom att betrakta intervjun som en interaktion och menings-
skapande process snarare än en metod för datainsamling där respondenter 
konstrueras som ”repositories of facts and the related details of experience”. 
(Holstein & Gubrium 1995: 8). Att använda sig av en aktiv intervjustrategi 
vid barnintervjuer kan bereda barn ett utökat aktörskap i forskningsprocessen 
eftersom deras utsagor tillsammans med deras reflektioner kring dem, samt 
vår interaktion under intervjun, bidrar till att påverka analysen både under 
intervjun och i arbetet med transkriptionerna (även om de inte närvarar under 
det sistnämnda). Jag anser att det har en barndomssociologisk poäng att i 
själva genomförandet av studien lyfta frågan om delaktighet, men också att 
ett inlemmande av interaktionen ger en möjlighet att göra analysen rikare (se 
Fernqvist 2010). Holstein och Gubrium påpekar att deltagare i en aktiv in-
tervju måste ha den kommunikativa och narrativa kompetens som situation-
en kräver för att fungera som ett ”interpretatively active subject” (Holstein & 
Gubrium 1995: 27). Författarna skulle därmed möjligen ställa sig tvek-
samma till användandet av strategin vid barnintervjuer, intervjuer med barn 
och unga nämns för övrigt sparsamt i deras publikationer.  

Strategin kan i alla händelser ansluta studien till en syn på barn som kom-
petenta (se t.ex. James et al. 1998; Lee 1999; Such & Walker 2004; Cocks 
2006), vilket innebär att barn inte per definition kan diskvalificeras från 
olika sammanhang på grund av att de är barn. Den etiska dimensionen i en 
aktiv intervjustrategi handlar om att ompröva föreställningar om intervjusi-
tuationens maktförhållande och hur det påverkar interaktionen (Holstein & 
Gubrium 1995, 2003). Den aktiva intervjun innebär att respondenten38 be-
traktas som medskapare av mening i själva intervjusituationen, vilket idea-
liskt gör hela situationen mer dynamisk, snarare än en informationskälla som 
av forskaren förväntas leverera svar på dennes frågor. Genom att tolkas och 
definieras som aktiv blir respondenten mindre av källa till information och 

                               
38 Holstein och Gubrium vänder sig emot användandet av begreppet ”informant” i relation till 
aktiv intervju eftersom det signalerar både ett fokus på just datainsamlig men även slutenhet: 
”traditionally, informants could tell about aspects of their cultures, but were not asked to 
interpret what they described” (Holstein & Gubrium 1995: 23). De förordar istället ”inter-
viewee” för att understryka intervjuns interaktiva funktion; jag anser att det svenska begreppet 
respondent har liknande nyans.  
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mer ett interagerande subjekt (Holstein & Gubrium 1995 s. 8ff; se även 
Koro-Ljungberg 2008).  

I sin kritik av synen på kvalitativa intervjuer som i första hand data-
insamling pekar Holstein och Gubrium även på begreppet empowerment, 
vilket under en längre tid diskuterats i samhällsforskning inriktad mot utsatta 
grupper och som syftar på hur medlemmarna i dessa grupper uppmuntras att 
vara aktörer och återta makten över sina liv (se t.ex. Payne 2002[1997] s. 
353ff). Holstein och Gubrium förordar istället begreppet ”aktiverande”  
(activating) som fokuserar på själva intervjusituationen och forsknings-
praktiken, och där responendenten ”is constructed in relation to the ongoing 
communicative contingencies of the interview process” (Holstein & 
Gubrium 1995: 14) och därmed aktiv medskapare i forskningsprocessen39. 
Jag är ense med författarna om denna distinktion, men vill påpeka att även 
aktiveringsbegreppet kan bli problematiskt av samma skäl som de själva 
anger i sin kritik mot empowermentbegreppet. För att poängtera vikten av 
samspel i intervjusituationen argumenteras för att istället benämna den 
Holstein/Gubrium-inspirerade intervjustrategi jag använt mig av för inter-
active interviewing (se vidare Fernqvist 2010). I linje med Holsteins och 
Gubriums resonemang (se även Alasuutari 1995) kan inte intervjusituationen 
frigöras från en förförståelse om hur denna typ av interaktion är uppbyggd, 
eftersom maktobalanser och ett visst mått av hierarkiförhållanden som regel 
präglar intervjuer som all annan interaktion.  

 

Barndomsforskningens etiska villkor vid bearbetning 
och presentation av data 
Detta avsnitt inleddes med ett citat som får representera några av de re-
aktioner som avhandlingsprojektet gett upphov till. Att respondenterna är 
barn är för mig inget etiskt problem i sig; det kan på många sätt vara krä-
vande och utmanande att arbeta med barnintervjuer, men det är något helt 
annat än att det per definition behöver vara ett olämpligt förfarande. I relat-
ion till forskningsetik och intervjuer antas ofta intervjusituationen vara be-
häftad med en maktasymmetri (Kvale 1997 s. 118; Trost 2005 s 71ff), och i 
ännu högre grad kan detta vara fallet när respondenten tillhör en under-
ordnad kategori som till exempel barn (se t.ex. Punch 2002). Jag har tidigare 
                               
39 Liknande ansatser för intervjuer, och en problematisering av en förmodad subjekt-
objektrelation i forskningsintervjun, har tidigare diskuterats inom en feministisk forsknings-
tradition under beteckningarna ”icke-hierarkisk intervju” och ”solidarisk intervju” (se Davies 
& Esseveld 1989 s. 22ff). 
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diskuterat hur föreställningar om maktförhållandens stabilitet i intervju-
situationen kan problematiseras. Min avsikt är inte att bagatellisera hur makt 
kan påverka i intervjuer med barn och unga. Det bör dock poängteras att 
heterogeniteten inom kategorin barn (med tonåringar inkluderade) gör att 
maktordningar som kön och ålder påverkar maktbalansen i interaktionen, 
vilket jag diskuterar mer utförligt i artikel I (Fernqvist 2010).  Det kan inte 
förutsättas att intervjuer i allmänhet, och barnintervjuer i synnerhet, under 
alla omständigheter är en maktrelation där forskaren är överordnad (ibid.; se 
även Egeberg Holmgren 2008 s. 109).  

Det går heller inte att förbise forskningsetiska ansvar som ligger i själva 
presentationen av forskningen, och hur forskaren kan riskera att underblåsa 
stereotypier grundat i strukturerande ordningar som kön, klass, etnicitet eller 
ålder (Krekula et al. 2005 s. 83; Närvänen & Näsman 2006 s. 130ff; se även 
Winker & Degele 2011). Att försöka forska åldersmedvetet genom att und-
vika generaliserande påståenden om barn som kategori40 har blivit viktigt i 
denna process, liksom att reflektera kring hur min roll både som forskare och 
(relativt) vuxen kan ha betydelse både i mötet med respondenterna som i 
framställningen av dem. I relation till barndomsforskning kan det handla om 
att inte förstå vissa egenskaper, handlingsmönster eller skeenden (eller av-
saknad av dessa) som bestämda av biologisk ålder, eftersom ålderskategorin 
då riskerar att homogeniseras och betydelsen av kontext och situation under-
grävs. Denna homogenisering, genom vilken man exempelvis antar att barn 
är att betrakta som en kategori med universell innebörd, kan leda till att fors-
karen oavsett goda intentioner uttalar sig om en grupp efter tillhörighet till 
en ålderskategori (Närvänen & Näsman 2006 s.144ff). I artikel I diskuteras 
hur handlingar som vid en första anblick kunde tolkas (och som jag tolkade) 
som tecken på bristande koncentration och spring i benen under en intervju-
situation i ett senare skede gav upphov till en vidgad tolkning av responden-
tens berättelse, något som enkelt hade kunnat avfärdas som ”barnsligt” 41. I 
framställningen av henne och andra respondenter finns vid sidan av det ana-
lytiska värdet ett etiskt sådant, eftersom jag har försökt undvika generali-
serande antaganden om barns handlingsförmåga och tolkningsramar i pre-
sentationen av tolkningar och slutsatser. 

Jag övergår nu till att beskriva de mer praktiska aspekterna av det meto-
dologiska arbetet, där huvuddelen har bestått av intervjuer med barn och 
unga vars familjer lever i ekonomisk utsatthet. Under de kommande rubri-
kerna presenteras således intervjustudiens förberedelser, genomförande och 

                               
40 Därmed inte sagt att generaliseringar i forskning i stort ska undvikas, eller att påståenden 
som förutsätter en homogenitet inom kategorier per definition är av ondo. Under rubriken 
”What’s wrong with essentialism” påpekar Phillips (2010) att generaliserande antaganden om 
grupper rotade i någon form av essentialistisk förståelse kan vara politiskt slagkraftigt genom 
en ”invocation of a collectivity as either the subject or object of political action” (Phillips 
2010: 71). 
41 Se t.ex. intervjuutdrag med ”Lisa” och diskussion i Fernqvist 2010 s. 1318-1319. 
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analys av transkriptioner. Jag avslutar med en reflektion över de genomförda 
intervjuerna samt en kortare redogörelse av analysen av de domar som ligger 
utanför intervjustudien där intervjumaterialet tillfälligt överges till förmån 
för textanalys. 
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4(b)  Metod och genomförande 

Inom ramen för forskningsprojektet genomförde vi42 under 2007 gruppinter-
vjuer med skolelever i åk 3, 5, 8 och 9 för att få en inblick i barns och ung-
domars konsumtionsmönster, kultur och användande av statusmarkörer. 
Gruppintervjuerna har i praktiken delvis fungerat som en förstudie till de 
individuella intervjuerna och som en vägledning till utformning av intervju-
guiden (se bilaga 2). Utöver detta har projektet även genomfört intervjuer 
med skolpersonal, rådmän vid länsrätten och anställda på olika nivåer inom 
socialtjänsten för att få en förståelse av de ekonomiskt utsatta barnens kon-
text hos myndigheter, hur dessa hanterar barn i ekonomisk utsatthet och 
vilka förståelser av (ekonomiskt utsatta) barn som kategori som kan synlig-
göras. Vi har också velat se i vilken utsträckning barn görs synliga och del-
aktiga i ärenden rörande ekonomiskt bistånd. Då materialet som i huvudsak 
utgör grunden för denna avhandlings empiriska analys består av individuella 
intervjuer med barn behandlar följande text dessa.43 Jag avslutar kapitlet med 
några ord om artikel II, som inte baseras på barnintervjuerna men som kan 
betraktas som en fond för avhandlingsprojektets huvudfrågor. 

Förberedelser, urval och access 
För att komma i kontakt med barn att intervjua har jag utgått från domar där 
sökande har överklagat socialtjänstens beslut om nekat ekonomiskt bistånd, 
och där det på olika sätt framgår att det rör sig om familjer med barn. Detta 
urval gjordes initialt av projektgruppen, och vi var i första hand intresserade 
av ärenden där det framgick att det finns barn i hushållet men det saknades 
möjlighet att begära fram enbart sådana domar. Förfarandet utesluter alltså 
inte att det kan finnas barnfamiljer bland de domar som valts bort, eftersom 
vi inte med säkerhet kan utgå ifrån att det inte finns barn även om de inte 

                               
42 Under avhandlingsarbetets tidiga delar formulerades många forskningsfrågor gemensamt av 
projektgruppen, likaså utfördes det tidiga fältarbetet (gruppintervjuer och intervjuer med 
professionella) av projektgruppen som helhet. För att hålla isär projektets bidrag från de mer 
avhandlingsspecifika har jag då sammanhanget krävt det genomgående markerat mina indivi-
duella insatser med ”jag” i texten och de projektgemensamma med ”vi”.   
43 Data från intervjuer med professionella, gruppintervjuer med skolbarn samt föräldrainter-
vjuer har behandlats i projektets övriga publikationer (se Fernqvist et al. 2007; Näsman et al. 
2012). 
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nämnts i domarna. Det går heller inte att avgöra vilken typ av obalans i urva-
let detta problem skulle kunna innebära. Det går också att spekulera i hur 
stor del av de ärenden som avslås av socialtjänsten som överhuvudtaget går 
vidare till högre instans, och vilken påverkan det skulle ha på resultatet av 
undersökningen. Det kan dock endast stanna vid spekulationer eftersom 
detta inte låg i projektets fokus samt att statistisk kartläggning av det slaget 
saknas.  

Domarna är hämtade från två mellansvenska länsrätter44och jag har riktat 
in mig på ärenden där familjen meddelats rättens beslut mellan 2004 och 
2007.  I detta offentliga material finns, utöver en sammanfattande beskriv-
ning av anföranden från sökande och socialtjänst samt rättens beslut med 
motivering, den sökandes namn och adress tillgängligt. Domarna samlades 
in i projektarbetets initialskede med syfte att få en inblick i om eller hur man 
formulerade sig om barn och ekonomisk utsatthet, vilket sedermera ledde till 
utarbetandet av en mer fördjupad analys (se Näsman et al. 200945). Det slut-
liga antalet domar uppgick i den första insamlingsomgången till 240, vilket 
utgör totalurvalet och talar för att antalet överprövningar av ärenden som rör 
ekonomiskt bistånd åtminstone inte är försvinnande få. Som grund för delta-
garurval uppgick antalet inledningsvis till 111 familjer. I urvalet fanns en 
jämn representation av ensamstående föräldrar och tvåföräldrahushåll. Fa-
miljerna hade ingen annan, av rätten46, dokumenterad problematik utöver 
den ekonomiska utsattheten eftersom vi i projektet var intresserade av hur 
framförallt fattigdom påverkar barn. Detta urvalskriterium härrörde även 
från de intervjuer som tidigare genomförts med handläggare och enhetsche-
fer på olika socialtjänster (och i viss mån skolpersonal) där det framkom att 
ekonomisk utsatthet kunde fungera som en signal på andra problem i famil-
jen, men också att frånvaron av ytterligare problem kunde medföra att fattig-
domen förblev oupptäckt (se Näsman et al. 2012 s. 178ff). Eftersom inter-
vjuer med barnen skulle utgöra den huvudsakliga empirin gjordes även en 
avgränsning med hänsyn till barnens ålder. För att de skulle kunna delta i 
intervjun såsom den var utformad bedömdes att en lämplig lägsta ålder var 
ca 6-7 år.  

Jag började under november 2007 att försöka komma i kontakt med  
familjerna, vilket visade sig vara behäftat med vissa svårigheter. Eftersom en 
tid gått sedan beslut fattades i ett flertal av fallen hade kontaktuppgifterna 
ibland blivit inaktuella, vilket ledde till att jag i många fall stod utan vare sig 

                               
44 Sveriges 23 länsrätter slogs 15/2 2010 samman till tolv förvaltningsrätter 
(http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/).  
45 Under perioden då denna rapport sammanställdes var jag tjänstledig och står således inte 
som huvudförfattare. Jag har dock bidragit till arbetet i sin helhet och har ensam författat 
metodavsnittet.  
46 Då varken jag eller projektgruppen har haft. eller försökt få, tillgång till socialtjänstens 
akter eller andra handlingar som legat till grund för rättens bedömning är det naturligtvis 
möjligt att familjerna i urvalet har eller har haft sociala problem utöver de ekonomiska.  
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aktuell adress eller telefonnummer till familjerna och de föll följaktligen bort 
ur urvalet. Som en följd av detta togs domar av senare datum fram i om-
gångar men i övrigt enligt samma kriterier som tidigare. Det slutliga urvalet 
familjer vars telefonnummer var tillgängliga kom därför att utgöras av 67 
stycken, det bör dock poängteras att närmare hälften av de angivna telefon-
numren ledde till röstbrevlåda eller fax vilket försvårade etableringen av 
kontakt. Jag har via telefon kommit i kontakt med 19 familjer, och alla fa-
miljer utom två har vid denna första kontakt gett sitt godkännande till att få 
ett informationsbrev (se bilaga 1) och en broschyr skickat till sig samt till att 
jag fick återkomma om eventuellt deltagande. I detta skede valde sex famil-
jer av olika skäl47 att avböja intervju, men tackade ja till att få en kort enkät 
utskickad vilket de fick. Tre av enkäterna har returnerats ifyllda av barn och 
förälder 48. Vidare har tre familjer tackat nej till fortsatt medverkan helt och 
hållet då barnen i familjen visade sig vara för små för både intervju och del-
tagande via enkät. I ytterligare ett fall missförstod den tillfrågade studiens 
syfte (möjligen p.g.a. språkförbistring) och avböjde helt deltagande.  

Det slutliga antalet familjer som ingår i intervjustudien blev således sju, 
med totalt 17 intervjuade barn och ungdomar.  Jag har, framför allt av ano-
nymitetsskäl, inte för avsikt att här göra en detaljerad presentation av famil-
jerna och barnen men vill understryka materialets heterogenitet trots den 
relativa litenheten. De grupper som vanligen associeras med ekonomisk ut-
satthet – familjer med ensamstående och/eller utlandsfödda föräldrar – finns 
representerade, men även tvåföräldrahushåll. Utöver långvarig arbetslöshet 
och uppbärande av sjukpenning har högskolestudier i några fall medfört att 
ekonomin försämrats. Vidare kan noteras att antalet barn är större än antalet 
familjer i urvalet, eftersom flera syskon ur samma familj intervjuats vid ett 
par tillfällen. Detta kan uppfattas som en begränsning i urvalet eftersom till-
hörigheten i samma familj torde leda till liknande erfarenheter och därmed 
urvattna analysen. Jag vill dock med en retrospektiv blick på studien hävda 
att variationen är lika stor som den skulle varit med barn ur olika familjer. 
Att förutsätta likheter i barnens erfarenheter och strategier mot bakgrund av 
enbart familjetillhörighet skulle dessutom tangera en förståelse som ligger 
nära de diskurser av familialisering som redogjorts för tidigare.  

Att komma i kontakt med familjer att intervjua har under hela denna pro-
cess varit ett tidsödande och ibland frustrerande arbete. Eftersom jag inte 
använt mig av professionella kanaler till familjerna i form av handläggare på 
socialtjänsten eller andra personer som genom yrkesutövning eller ideell 

                               
47 De anledningar som uppgetts har bl.a. varit att barnen själva avböjt deltagande eller att 
föräldern har velat skydda barnet från att på detta sätt tvingats bli involverad i familjens  
situation. 
48 Då svaren i de fåtal enkäter som inlämnats stödjer de mönster som framkommer i inter-
vjuerna har jag inte funnit någon anledning att redovisa enkätsvaren separat. Av utrym-
messkäl har jag också valt att inte bilägga denna enkät då frågorna hämtades ur intervjugui-
den, vilken ligger som bilaga 2.  
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verksamhet kommer i kontakt med familjer i ekonomisk utsatthet har till-
gången till fältet från början varit begränsad. Jag har heller inte använt mig 
av möjligheten att via sekretessbelagda register för mottagare av ekonomiskt 
bistånd, bostadsbidrag eller dylikt komma i kontakt med potentiella delta-
gare. Trots de utmaningar det valda förfarandet inneburit för mig i avhand-
lingsarbetet vill jag lyfta fram de etiska och metodologiska fördelarna med 
detta. Kontakten med de deltagande familjerna har skett via offentligt 
material och jag har ingen mer information om dem än vad som finns till-
gängligt där. Genom att jag heller inte har gått via en tredje person minskar 
sannolikt risken att familjerna känt sig pressade att delta för att en person 
med insikt i deras situation, och som de på något sätt står i en beroendeställ-
ning till, har gjort dem medvetna om studien. De deltagande familjerna hade 
troligen blivit enklare att identifiera för de professionella som under sådana 
omständigheter förmedlat kontakten. Utöver dessa möjliga scenarion som på 
olika sätt kan uppfattas som etiskt problematiska ser jag också en metodolo-
gisk fördel i att avstå från gate-keepers: eftersom jag hanterat allt från den 
initiala kontakten med familjen på egen hand har jag, så långt som möjligt, 
haft överblick över bortfall och eventuella motiveringar till varför den till-
frågade ställer upp (eller avstår från att göra det). Jag vet också vilken in-
formation om projektet och intervjuförfarandet som når familjerna, eftersom 
jag och ingen annan förmedlat den.  

Intervjuernas genomförande 
Under perioden 2008-2009 har 23 individuella intervjuer genomförts, inklu-
sive uppföljningsintervjuer, med 17 barn och tonåringar i åldrarna 6-17 år. 
Frågeguiderna som använts i intervjuerna är uppbyggda på teman snarare än 
fasta frågor. Även om frågorna står utskrivna i guiden och i stort upprepades 
vid samtliga intervjuer är det den tematiska strukturen snarare än frågefölj-
den som styrt samtalen under intervjuerna som därmed kan betraktas som 
semistrukturerade. Samma frågeguide har utgjort grunden till alla intervjuer, 
och med tanke på deltagarnas varierande åldrar har det därför varit nödvän-
digt att inte ha en alltför rigid struktur i frågeguiden. Frågorna och samtalet 
har därmed kunnat anpassas till hur interaktionen utvecklats, respondentens 
situation och vilka erfarenheter som (bland annat beroende på ålder) blivit 
meningsfulla. 

Vid intervjutillfället har även barnets förälder/föräldrar intervjuats49. 
Detta har gjorts i syfte att jämföra barnens berättelser med föräldrarnas utsa-
gor samt att se om och i så fall hur barn och deras föräldrar formulerar stra-

                               
49 Dessa intervjuer har huvudsakligen utförts av kollegorna i projektet, vid ett tillfälle utförde 
jag även föräldraintervjun. Syskon var delvis närvarande vid ett av intervjutillfällena, vid 
övriga tillfällen har jag och respondenterna suttit avskilda från förälder och projektkollega.  
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tegier för att hantera en vardag i ekonomisk utsatthet. I tidigare studier har 
det framkommit att dylika strategier ofta skiljer sig åt och inte sällan är out-
talade (se t.ex. Ridge 2002). Samtal med föräldrarna bidrar också till en för-
ståelse av familjens ekonomiska situation vilken barnet, i linje med doku-
menterade föräldrastrategier, sannolikt inte är till fullo insatt i. Intervjuerna 
med föräldrarna syftar således inte till att på något sätt validera barnens be-
rättelser: barns perspektiv på och tolkningar av olika situationer är studiens 
fokus. Transkriptionerna av föräldraintervjuerna har heller inte analyserats 
på samma premisser som intervjuerna med barnen. Varken frågor om identi-
tetsskapande i relation till ekonomisk utsatthet eller interaktionens betydelse 
under intervjusituationen har då stått i fokus.   

Barnintervjuerna har avslutats med att respondenten ritar en bild50 av en 
person i samma ålder som de själva som har ont respektive gott om pengar.  
Syftet med detta har varit att se hur status symboliseras materiellt genom 
kläder, utrustning och typ av bostad, men också hur markörer för socialt 
kapital kopplas ihop med ekonomisk utsatthet. Detta moment har avslutat de 
enkäter som tidigare delats ut bland skolbarn i anslutning till gruppintervju-
erna, vilka har gett intressanta insikter om bland annat kopplingar mellan 
ekonomiska resurser och barns och ungdomars konsumtionskultur.51 Vid 
varje intervjutillfälle har jag fört anteckningar vid sidan av det som sägs 
under intervjun, då jag varit intresserad av att fånga till exempel kommenta-
rer till skapandet av teckningarna vilka inte tagits upp på band och därmed 
inte transkriberats. Det har också förekommit att kroppsspråk och andra 
icke-verbala uttryck noterats. Detta för att de ett eller annat sätt tolkats som 
relevanta för att förstå vad som sker i intervjusituationen även om de inte 
systematiskt analyserats.  
 

Återföringsintervjuer 
En tid efter det första intervjutillfället (ca 6-12 månader) kontaktades famil-
jerna igen för en uppföljningsintervju, vilket de informerades om vid den 
första kontakten. Syftet med uppföljningar, eller återföringar, är att ge re-
spondenten  möjlighet att komplettera sina svar men också att delge mig sina 
reflektioner från den första intervjun; var det något som, kanske i efterhand, 
                               
50 Detta inslag var frivilligt men de flesta bidrog med en teckning, de äldre tonåringarna av-
böjde dock. I Christensen och James (2000) studie av barns tidsdisponering får deltagarna 
illustrera detta med att rita teckningar, och författarna menar att metoden är lämplig just för 
att tecknande är en tämligen oproblematisk handling som är integrerad i barns vardag som en 
”non-specialist skill” (Christensen & James 2000: 168). Det är möjligt att tonåringarna i min 
studie fann det ”barnsligt” och krystat av samma anledning.  
51 För användandet av visuella metoder i forskning med barn, se bl.a. Morrow (2007). Det har 
inte funnits utrymme att inom ramen för avhandlingen göra en utförlig analys av teckning-
arna, men ett projekt med teckningarna från såväl enkäterna som intervjuerna som huvudsak-
lig empiri är under planering.   
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väckte känslor av obehag eller förvirring? Vad tyckte de om att bli intervju-
ade av en forskare; var det roligt, tråkigt, eller ingetdera? Var det något som 
de insåg att de glömt berätta för mig? Givetvis fyller uppföljningsintervjun 
även ett kompletterande syfte, då jag efter att ha studerat den första tran-
skriptionen kunde se vilka frågeställningar som av olika skäl inte vidareut-
vecklades tillräckligt första gången. 

Mitt intryck av återföringsintervjuerna är att de kan vara mer fokuserade 
än den första intervjun, mycket beroende på att en bakgrundsbeskrivning i 
någon form redan getts och att vi vid detta andra tillfälle istället kan ägna 
tiden åt att fördjupa teman som tidigare framkommit. Dessutom är kontakten 
mellan forskare och respondent redan etablerad sedan tidigare vilket kan 
underlätta en sådan fördjupning (jfr Seidman 1998 s. 11ff, Thomsson 2010 s. 
55). Förfarandet med uppföljande intervjuer har med andra ord poänger så-
väl analytiskt som etiskt eftersom det ger respondenten tillfälle att delge mig 
sina reflektioner kring intervjun, men även mig själv möjlighet att följa upp 
frågor och yttranden. Det visade sig dock bli ett ganska stort bortfall vid 
återföringarna. Av de 17 respondenter som deltog vid det första intervju-
tillfället var det endast sex som tackade ja till och deltog i en uppföljande 
intervju.  Föräldrarna till en del av de ungdomar som tackade nej uppgav att 
det känts pinsamt att tala med en utomstående om den ekonomiska situation-
en. De aktuella barnen och ungdomarna befinner sig i tonåren (eller är sys-
kon till tonåringar) vilket föranleder funderingar över huruvida betydelsen av 
ekonomisk utsatthet kan förändras när barnet inträder tonåren, med allt vad 
det innebär av ökade krav på sociala och materiella resurser. I några fall har 
föräldrarna också nämnt att ungdomarna tyckte det var tråkigt första gången 
och inte ville göra om det. Det är i sammanhanget relevant att poängtera att 
liksom vid första kontakten med familjerna var det föräldrarna jag kommu-
nicerade med. De fungerade således som informella gate-keepers, och i relat-
ion till återföringsintervjuerna kan det finnas anledning att fundera på deras 
eventuella skäl till att avböja en andra intervju. Det kan också ha haft bety-
delse att jag var tjänstledig och gjorde ett uppehåll i fältarbetet en så pass 
lång period som ett år.  

I andra studier med barn som informanter har svarsfrekvensen vid åter-
föringsintervjuer varit högre (se t.ex. Eriksson & Näsman 2008a s. 51), och 
det är möjligt att fattigdomens innebörd och status som redogjorts för tidi-
gare har haft betydelse för att det blev relativt få uppföljande intervjuer i 
denna studie. Det ger också upphov till viss efterklokhet; kanske borde jag 
ha hört av mig i direkt anslutning till intervjun eller på annat sätt gjort mig 
mer tillgänglig?52 Eller hade sådana strategier snarare upplevts som påträng-
ande och integritetskränkande för respondenterna? Detta är komplicerade 
avvägningar. Även om forskaren på fältet givetvis har etiska skyldigheter 

                               
52 Mitt telefonnummer och e-mailadress fanns i det informationsbrev som skickats till famil-
jen före intervjutillfället. 
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gentemot respondenterna, både ifråga om bemötande och genomförandet av 
själva intervjun och behandlingen av materialet, så är mina möjligheter (utö-
ver att erbjuda ett andra intervjutillfälle) begränsade. När det stått klart att de 
tillfrågade barnen och ungdomarna inte velat ställa upp en andra gång har 
jag i alla händelser bett deras föräldrar framföra mitt tack för deras medver-
kan, och att de i likhet med samtliga deltagare i studien kommer att få denna 
avhandling och andra publikationer från projektet skickade till sig.  

Etiska överväganden 
Forskningsprojektet, tillika avhandlingsarbetet, inleddes 2006 och följer de 
då gällande etiska riktlinjerna för samhällsvetenskaplig forskning53. Sam-
tycke har inhämtats från både föräldrar och barn före intervjuerna, och delta-
garna i studien har informerats om de steg som vidtagits för anonymisering 
(inget nämnande av personnamn, skolor, ortnamn etc. i det publicerade 
materialet). I informationen till respondenterna och deras familjer framgår 
det att syftet med intervjuerna är att tillvarata barns erfarenheter av knapp 
ekonomi och hur detta får betydelse i olika situationer, samt vad de själva 
upplever att de kan göra åt situationen. Vid samtliga tillfällen har jag efter-
frågat respondenternas godkännande till att intervjun spelas in. I ett fall har 
inspelning avböjts, och vid detta tillfälle har jag fört så noggranna anteck-
ningar som möjligt. Inspelningarna har överförts som ljudfiler till min dator 
och inspelningsdosan har tillsammans med utskrivna transkriptioner och fält-
anteckningar förvarats i ett låst arkivskåp.  

I etiska riktlinjer för kvantitativ forskning finns ofta exempel på hur data 
kan modifieras i syfte att värna den konfidentiella hanteringen av materialet 
(se t.ex. Israel & Hay 2006 s. 90ff). Jag vill därför kort nämna något om 
publiceringar av kvalitativa forskningsresultat eftersom jag anser att det har 
en forskningsetisk relevans i relation till intervjucitat. Utöver den ovan an-
givna anonymiseringen har jag exempelvis valt att inte alltid använda orda-
grant återgivna citat, främst för att göra citaten mer läsbara vilket även har 
en etisk dimension. Ett aldrig så vårdat talspråk kan se väldigt slängigt ut i 
skrift, och eftersom jag inte gör en konversationsanalys eller liknande har det 
inte funnits skäl till att återge respondenternas talspråk54 och därigenom 
riskera att oförtjänt framställa oss alla som ofokuserade och mindre språkligt 
kompetenta. Detta kan bli en än mer relevant etisk åtgärd när det är barns 
och ungas berättelser som presenteras eftersom deras kommunikativa kom-
petens redan i utgångsläget kan vara ifrågasatt (jfr Lee 1999 s. 469ff; När-
vänen & Näsman 2006 s. 135) och en talspråksnära transkription skulle 

                               
53 Se www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
54 I två av artiklarna har citaten översatts till engelska, och där har jag försökt lägga språket på 
en vardaglig nivå för att ge en korrekt bild av citaten.  I övrigt har jag gjort samma över-
väganden som anges ovan.  



 68 

kunna bidra till att förstärka en sådan stereotyp. Detta är också en strategi för 
att ytterligare söka skydda deras anonymitet. Genom att inte återge exakta 
ordval och språkliga vändningar som inte har betydelse för analysen, men 
som skulle kunna kopplas ihop med respondenten, vidtas ytterligare en för-
siktighetsåtgärd av forskningsetisk betydelse (se även Trost 2005 s. 109). 

Tillvägagångssätt i analysen av domar  
Avhandlingens artikel II avviker i metodologiskt hänseende från de övriga 
eftersom den inte behandlar intervjumaterial utan domtexter från dåvarande  
länsrätten, där jag varit intresserad av framställningar av ekonomiskt utsatta 
barn och föräldrar samt hur materialet kan säga något om positioner, till-
skrivanden och tystnader i relation till detta. I forskningsprojektets inledande 
fas under 2006 började vi gå igenom domar från länsrätten i syfte att finna 
potentiella familjer att kontakta för kommande intervjuer. Vi blev snart varse 
att detta material var alltför intressant för att låta det enbart vara grund för 
urval, och snart började vi analysera texterna i sig. Det stod tidigt klart att 
bristen på barns synlighet i detta material sade något om hur barns position, 
och ekonomisk utsatthet bland barn, betraktades av rätten vilken kan ses som 
en förmedlare (av många) av välfärdsstatens funktioner och logiker (se Bör-
jesson et al. 2005: 22ff). Diskussionen om representationen av barn och de-
ras föräldrar i länsrättens (nu förvaltningsrättens) domar har hittills resulterat 
i en rapport (Näsman et al. 2009) och en artikel (Fernqvist 2011) med syfte 
att teckna en bakgrund till hur barn i ekonomisk utsatthet förstås och posit-
ioneras i myndigheters hantering, vilket gör att jag här ska ägna några rader 
om det metodologiska tillvägagångssättet i relation till detta material.  

Syftet med artikeln som denna analys låg till grund för är att göra en bak-
grundsbeskrivning av barnfattigdom i välfärdsstaten och därigenom få en 
utökad förståelse för de strategier och identitetsförhandlingar som diskuteras 
i relation till intervjuerna med barnen själva. Som underlag för artikeln har 
domarna analyserats med utgångspunkt i hur barns behov formuleras och hur 
detta kan förstås i relation till en förståelse om barndomens normalitet. Av 
utrymmesskäl är antalet domar som analyseras i artikeln begränsade till 20 
och de har valts ut utifrån följande kriterier: 1) om och hur barns behov 
framträder och bemöts; 2) hur en förhandling av barns behov kan sättas i 
relation till förståelser om barnlivets normalitet och 3) hur föräldrapositionen 
framträder och definieras utifrån föreställningar om bland annat försörj-
ningsansvar och lönearbete (se vidare Fernqvist 2011). Analysen av domarna 
har genomförts med en grundad ansats, inte olik den som beskrivs i anslut-
ning till transkriptionsanalyserna nedan55.  

                               
55 Texterna har således inte genomgått en diskursanalys men inspiration till analysen har 
kommit från van Dijk (1993) och Potter (2007[1996]) eftersom intresset delvis legat i att se 
hur språket konstruerar ideologier och maktanspråk.  
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Analys av transkriptioner (och en överraskande men samtidigt 
självklar reflektion) 
I arbetet med att analysera intervjuerna har jag använt mig av en ansats in-
spirerad av grundad teori, där ett av huvuddragen är att teorin härleds ur 
empirin i syfte att göra den mer lämpad för de områden som ska beforskas 
(Glaser & Strauss 1967; Charmaz 2006). I The discovery of grounded theory 
(1967) understryker Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss att ut-
formningen av ansatsen är tänkt att kontrasteras mot den deduktiva och posi-
tivistiskt färgade samhällsvetenskapliga forskningstradition som då rådde 
och menar att teori måste vara ”readily applicable to and indicated by the 
data under study” (Glaser & Strauss 1967: 3).  Kathy Charmaz (2006) po-
ängterar senare att grundad teori bör betraktas som en interaktionistisk an-
sats, vilket medför att Glaser och Strauss strikt induktiva idé om att materi-
alet "talar" och fungerar som en direkt källa till teori måste omprövas.  
Forskarens förförståelse kan heller inte, enligt Charmaz, separeras från den-
na process då ”we construct our grounded theories through our past and pre-
sent involvements and interactions with people, perspectives and research 
practices” (Charmaz 2006: 10, kursivering i original). Även Clarke (2005) 
diskuterar hur den grundade teorin modifierats (eller borde modifieras) efter 
den postmoderna vändningen56 inom samhällsvetenskaperna, och förordar 
därför en situationsanalys istället för en mer traditionell grundad analys. En 
sådan ansats strävar efter att betrakta en situation vilket innefattar ”the key 
elements, materialities, discourses, structures and conditions that charac-
terize the situation of inquiry” (Clarke 2005: xxii), vilket är en definition 
som för tankarna till Goffmans beskrivning av frame analysis.  

Inspirationen från grounded theory har i denna studie bestått i att jag i ge-
nomgången av materialet upprepade gånger läst och kategoriserat det fram 
till dess att en teoretisk mättnad  uppstått, det vill säga när ny data inte tillför 
nya teoretiska ingångar i analysen (se Charmaz 2006: 113 ff.). Konkret har 
detta inneburit ett flertal genomläsningar av transkriptionerna, med de sed-
vanliga färgmarkeringarna över passager som på olika sätt varit återkom-
mande i materialet. Därefter har teman utarbetats och citat sorterats i pro-
grammet atlas.ti, med aktuella teman, i form av koder, som organiserings-
princip. Koder är här liktydigt med beskrivande etiketter som förklarar vad 
som kännetecknar den aktuella passagen, några av dem som förekommer i 
materialet är ”annorlunda/synliggjord”, ”resurser” och ”materiell aspekt av 

                               
56 Den genomgripande förändring i framför allt humanistiska och samhällsvetenskapliga 
discipliner, då modernistiska ideal som universalism, helhet och stabilitet ifrågasattes och i 
varierande utsträckning övergavs till förmån för motsägelser, partikularism och destabili-
sering brukar benämnas den postmoderna (eller språkliga) vändningen. Detta har bland annat 
inneburit ett ökat fokus på det situerade och ett avvisande av övergripande teoretiska ramverk 
och paradigm som förklaringsmodeller (Clarke 2005 s. xxiv; se även bl.a. Alvesson & Sköld-
berg 1994 s. 224ff).   
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pengar”.57 För att göra systematiseringen av koderna lite mer överblickbar 
har funktionen ”merge” i atlas.ti använts, där samma koder ur olika inter-
vjuer sammanfogas i ett dokument.  I transkriptionerna har skratt, pauser och 
om något stört intervjun noterats (någon kommer in i rummet, telefonen 
ringer, ett tåg dundrar förbi utanför, etc.). Eftersom jag inte haft några kon-
versationsanalytiska ambitioner med materialet har jag inte transkriberat 
utifrån en sådan konvention, vilket bland annat medfört att noterat inpass 
och fyllnadsord som ok, just det etc. nedtecknats i parenteser. Även om te-
matiseringen och kodningen av själva transkriptionerna i första hand ser till 
innehållet i utsagorna så kopplas respondenternas berättelser i analysen 
samman med förhandlingar av identitetsskapande genom positioneringar av 
dem själva och andra.  

Under arbetet med att transkribera intervjuerna slogs jag emellanåt av hur 
mycket tid jag fick tillbringa med varje intervju. Jag jämförde mig inte sällan 
med kollegor på institutionen som också var sysselsatta med intervju-
transkriptioner, och funderade en smula oroligt på min bristande uthållighet 
– mina intervjuer var ju inte ens särskilt långa58? När jag vid ett tillfälle var 
sysselsatt med att transkribera en föräldraintervju noterade jag att denna gick  
betydligt snabbare att arbeta igenom, vilket i och för sig hade en lugnande 
inverkan då jag kände lite större tilltro till min egen kapacitet, men det 
väckte nya funderingar om barnintervjuernas form och karaktär. Varför tog 
de så mycket längre tid att bearbeta? Visst förekom det intervjuer när det 
rent ljudmässigt var svårt att höra vad som sades av olika anledningar, och 
jag fick backa, spela upp igen, sakta ner etc., men till övervägande del var 
detta inget större problem. Vid färdigställandet av nämnda föräldraintervju 
blev det klart för mig att jag på något sätt visste vad respondenten skulle 
säga i nästa fras, och vilka formuleringar hon skulle använda. Det fanns en 
tangentbordsberedskap i fingrarna som underlättade transkriberandet väsent-
ligt, och denna var av någon anledning inte lika alert vid barnintervjuerna.  

En ledtråd till vad detta kan bero på finns i Goffmans (1986b) framebe-
grepp, som kan bidra till förståelsen av hur såväl forskare som respondent är 
på det hela taget överens om intervjusituationens inramning och vilka age-
randen, yttranden och praktiker som är lämpliga. Uppenbarligen tycktes det 
finnas en mer genomgripande konsensus om intervjusituationens ram i de 
intervjuer som genomfördes med vuxna respondenter, åtminstone (eller 
kanske framför allt) ur mitt perspektiv. Jag upplevde mig betydligt mer oför-
beredd på intervjusamtalets vändningar vid barnintervjuerna, vilket jag inte 

                               
57 Koderna ligger på olika nivåer; några är mer handlingsorienterade och kopplas till konkreta 
handlingar som beskrivs i passagerna medan andra syftar hur respondenten hänvisar till över-
gripande diskurser och förhandlingar.  
58 I snitt varade varje intervju 35-40 minuter. Jag har inte funnit några generella riktlinjer för 
hur långa intervjuer med barn och unga bör vara, men konstaterar att för respondenterna i 
denna studie var en ungefärlig halvtimme tillräckligt ur koncentrationssynpunkt, även om 
intervjuerna kunde vara både längre och kortare.    
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reflekterade över under själva intervjun men som blev tydligt i bearbetning-
en. Detta alltså trots att respondenterna, med några undantag59, de facto 
”gjorde respondent” på ett förväntat sätt och att det därför i praktiken inte 
borde varit någon betydande skillnad i hur respondenterna sinsemellan fram-
ställde sig själva och sina utsagor under intervjuerna. Denna reflektion gav i 
en mer utvidgad form anledning att fundera på premisserna för barns delak-
tighet i forskning och hur den kan kopplas till en problematik som inte alltid 
är uttalad, där barns medverkan i efterhand kan upplevas som i någon mån 
krävande att hantera. Det är dock inte (alltid) barnens faktiska handlingar i 
forskningsprocessen som bidragit till detta, utan forskarens förförståelse av 
barns förväntade handlingsmönster och intervjuframträdanden! Ett görande 
av barn- och vuxenpositionerna har alltså inte enbart varit närvarande vid 
intervjutillfällena och analyserna, utan högst påtagligt även i bearbetningen 
av data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
59 Dessa ”undantag” kunde handla om att svara på frågor med frukt i munnen, att plötsligt 
springa iväg till andra änden av rummet eller att vilja sitta väldigt nära mig under intervjun. 
Eftersom liknande ageranden var mer eller mindre förväntade i barnintervjuerna, och kan 
sägas vara en del av att göra en barnposition, kom de heller inte som en överraskning.  
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5  Artikelsammanfattning 

I detta avslutande avsnitt behandlas i huvudsak själva artiklarna, vilka kap-
pan fungerat som en inramning och kontextbeskrivning till. Jag har gjort 
korta sammanfattningar av respektive artikel för att sedan föra ett övergri-
pande resonemang om artiklarna som helhet, där koncentrationen ligger på 
kopplingarna mellan dem och det vetenskapliga bidrag de tillsammans utgör.  

 

I (Inter)Active Interviewing in Childhood Research: On Children’s 
Identity Work in Interviews. 

The Qualitative Report 15(6) 2010: 1309-1327 
Artikeln är i huvudsak en metoddiskussion, där barns kompetens som delta-
gare i kvalitativ forskning utgör den röda tråden. Den skrevs relativt tidigt i 
arbetet, och fokus ligger därmed inte på att i första hand diskutera empirin 
utifrån frågor relaterade till erfarenheter av fattigdom, avhandlingens huvud-
fråga, då datainsamlingen just inletts och analysen av denna i princip inte var 
påbörjad. I denna artikel belyser jag istället hur en reflexiv intervjumetod 
kan motiveras på såväl analytiska som etiska och metodologiska grunder. 
Inspirationen till detta, liksom till artikelns titel, hämtas från James A 
Holstein och Jaber F Gubrium som i ett antal publikationer lyft fram vikten 
av att göra respondenter delaktiga i intervjusituationen genom så kallad ac-
tive interviewing (Holstein & Gubrium 1995, 2003). Ansatsen utgör ett kon-
struktionistiskt perspektiv på intervjupraktiken som strävar efter att betrakta 
intervjun som i första hand interaktion. Poängen är enligt Holstein och 
Gubrium att både forskare och respondent är involverade i meningsskapande 
processer och intervjun handlar således om något mer än datainsamling där 
respondenten ses som en passiviserad ”vessel of answers” (Holstein & 
Gubrium 1995: 7).  I artikeln diskuteras huruvida användandet av denna 
aktiva intervjustrategi kan bidra till att bredda och fördjupa förståelsen av 
barnens60 uttalanden och framträdanden – och inte minst vår gemensamma 
interaktion – under intervjuerna.  

                               
60 I artikeln används begreppet ”children” för samtliga respondenter, vilket i och för sig är 
korrekt i enlighet med FN:s barnkonvention. I andra artiklar har jag dock gjort distinktioner 
mellan ”children” och ”youth” vilket förklaras av delvis olika teoretiska ingångar för att 
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Jag använder även Erving Goffmans begrepp frame analysis för att för-
söka länka den aktiva intervjun till identitetsskapande genom positionering, 
och hur barns förhållningssätt till de ramar Goffman menar är en förutsätt-
ning och ett slags rättesnöre för olika förhandlingar i vardagliga interaktioner 
kan förstås som ett sätt att göra identitet i barnens berättelser. I de intervju-
utdrag som analyseras i artikeln har jag bland annat funnit exempel på hur 
respondenternas skiftande hållning till en utsaga kan tolkas som byten av 
inramning, där de framställer sig – både med avseende på utsagans innehåll 
och deras självpresentation i interaktionen – som ömsom ansvarsfulla och 
ömsom mer bekymmersfria. Detta tolkas mot bakgrund av deras position 
som barn, eller snarare hur de visar sig medvetna om den repertoar av fram-
trädanden som är möjliga och förväntade inom barnpositionens gränser. Att 
göra ålder, dvs. att anpassa sig till eller utmana dessa gränser genom att låta 
ålderskategoriseringen fungera som en ”situationell resurs” (Strandell 2000: 
112) vilken formar interaktionen i en given situation, kan i Goffmans termi-
nologi handla om att bryta mot, eller upprätthålla, de inramningar som situat-
ionen bjuder och kan förstås som ett uttryck för barns aktörskap. Användan-
det av en reflexiv intervjumetod lämnar utrymme för barns kompetens att 
själva formulera och tolka sina erfarenheter, vilket i sin tur kan förstås som 
en del av deras identitetsarbete. Härigenom vill jag hävda att den (in-
ter)aktiva intervjustrategin kan formuleras som ett sätt att metodologiskt 
tillämpa barndomssociologiska nyckelbegrepp som aktörskap och delaktig-
het.  

 

II Redefining participation? On the positioning of children in Swedish 
welfare benefits appeals. Childhood 18(2) 2011: 227-241 

Artikeln syftar till att teckna en bakgrund till ekonomiskt utsatta barns vill-
kor i dagens Sverige. Till skillnad från de övriga artiklarna utgör inte barnin-
tervjuer det empiriska materialet och utgångspunkt för analys och slutsatser. 
Här förs istället en kritisk diskussion om barnpositionens status i välfärdssta-
ten, och hur barnfattigdom  kan förstås och hanteras i ett land (av många) där 
arbetslinjen och en seglivad förståelse av fattiga i termer av värdiga eller 
ovärdiga synes vara ofrånkomliga premisser. Tidigare forskning har pekat på 
behovet av välfärdsstatlig politik och implementering av policies som är mer 
inkluderande av såväl barn som andra marginaliserade kategorier (se t.ex. 
Orloff 1993; Pringle 1998; Olk & Wintersberger 2007). Det resursperspektiv 
som tillämpas i synen på medborgare i den svenska välfärdsstaten tycks ex-
empelvis exkludera barn vilka som kategori betraktat på olika sätt omfattas 

                                                                                                                             
bearbeta materialet. Avhandlingens slutsatser torde dock vara opåverkade av den inbördes 
skiftande terminologin. 



 74 

av ett omsorgsperspektiv (Eriksson & Näsman 2008b; se även Neale 2002), 
och i artikeln diskuterar jag hur barnfattigdom förstås och hanteras utifrån ett 
sådant perspektiv. Här lyfts Nancy Frasers (1989) tankar om politiserade 
behov in, och hur behovsdefinitioner kan beskrivas som tunna eller tjocka 
beroende på vilken grupp man avser att definiera: ju större behov av expli-
cita förklaringar och beskrivningar av vilka behov en samhällskategori har, 
desto mindre naturaliserad är förståelsen av kategorin som sårbar och behö-
vande.  Med utgångspunkt i Frasers resonemang skulle barn kunna omfattas 
av en tunn behovsdefinition, och Woodhead (1997)  påpekar att en syn på 
barn som i grunden behövande kan bli problematisk då behovspremissen 
riskerar att undergräva barns möjligheter till aktörskap.  

Som illustration till diskussionen tar jag upp exempel ur ärenden från 
svensk förvaltningsdomstol, där familjer överklagat socialtjänstens beslut 
om ekonomiskt bistånd. I rättens framställning är barnen inte representerade 
eller synliga som särskilt behövande trots att föräldrarna i sin överprövning 
ofta argumenterat för sin sak genom att hänvisa till barns behov. Den eko-
nomiska utsattheten framställs i biståndsärenden som en strikt vuxenfråga i 
socialtjänstens och rättens argumentation, och ofta riktas uppmärksamheten 
från barnens situation till föräldrarnas förmåga att vara självförsörjande. 
Baserat på denna analys föreslår jag att arbetslinjens inflytande på svensk 
socialpolitik och hanteringen av ekonomiskt bistånd  (Junestav 2004; Milton 
2006; Dahlberg 2008) riskerar att ytterligare minska barns synlighet och 
inflytande i relation till ekonomisk utsatthet. Eftersom barn inte är aktörer på 
arbetsmarknaden kan de inte omfattas av arbetslinjens krav och förblir där-
med relativt osynliga i myndigheternas hantering.  

 

III Barns strategier och ekonomisk utsatthet – knappa resurser som 
utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen. Sociologisk 
Forskning 49(3) 2012: 173-188 

I den tredje artikeln återgår jag till barnintervjuerna, och fokuserar på barns 
erfarenheter av ekonomisk utsatthet i familjekontexten. En barndoms-
sociologisk blick på familjen som institution problematiserar relationen mel-
lan föräldrar och barn där den ena positionen definieras av egenskaper som 
den andra saknar (se Alanen 1992; Mayall 2002): den vuxne har bland annat 
en bestämmanderätt och ett ansvar som omfattar skydd och försörjning av 
barnet. Denna diskrepans mellan barns och vuxnas handlingsutrymme i fa-
miljen påverkas av den process som Alanen (1992) definierar som fami-
lialisering, vilket innebär att barnet i första hand definieras som del av en 
familj. Barns ekonomiska resurser är nästan uteslutande avhängiga föräld-
rarnas, vilket gör familjen till en viktig arena för barns förhandlingar och 
strategier vid en knapp ekonomi. Mot bakgrund av tidigare forskning som 
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visat att barn inte sällan försöker skydda föräldrarna från ekonomiska krav 
utifrån (Ridge 2002; Harju 2008) diskuterar jag huruvida ett dylikt ansvars-
tagande i relation till familjens ekonomi, och andra aspekter som den eko-
nomiska knappheten kan kopplas till, bidrar till möjligheten att positionerna 
inom familjen förhandlas och/eller omprövas.  

I artikeln behandlas främst de inslag i intervjuerna som jag tolkat som 
strategier uppkomna av ansvar för familjens ekonomiska situation, där jag 
ser en koppling mellan strategierna och hur positionerna inom familjen be-
traktas. Jag fokuserar även på ett tema som är framträdande i flera intervjuer, 
nämligen hur barnet i familjen målas upp som en utgift av barnen själva: 
både på ett mer allmänt plan men också utifrån den egna familjekontexten. 
Här diskuteras även hur en förhandling kring sig själv som utgiftspost kan se 
ut, och kommer fram till att i dessa strategier rörande ekonomi och ekono-
misk knapphet ryms även en förhandling av barn- och föräldra-positioner. 
En av slutsatserna i artikeln är att en ekonomisk utsatthet inte enbart blir 
kännbar för barn i termer av materiell resursbrist, men också genom barns 
strategier i förhållande till ekonomiska ansvarsområden och rättigheter kopp-
lade till hanteringen av pengar. En knapp ekonomi bidrar således till att på-
verka hur positionerna i familjen konstrueras, och ofta handlar detta om att 
barn får, eller ser sig ha, ett utökat handlingsutrymme i form av t.ex. ansvars-
tagande för familjens ekonomi. Det kan också handla om att vara explicit 
med sina resursbehov, och uttrycken för sådana behov kan tolkas som ett 
underminerande av förälderns ekonomiska ansvarsroll vilket innebär ett om-
prövande av familjepositionerna givet den ekonomiska situationens premis-
ser.  

 

IV  Joining in on different terms – experiencing child poverty in school 
and among ‘peers’ Accepterad för publicering, Young (2013, kommande) 

I denna artikel förflyttas fokus till skolmiljön, och hur umgänget med jämnå-
riga och i anslutning till skolan påverkas av ekonomisk utsatthet. Jag utgår i 
texten från att den svenska skolan byggs på principer präglade av ett jämlik-
hetsperspektiv vilket bland annat baseras på den tidigare forskning som pro-
jektet publicerat (se Fernqvist et al. 2007; Näsman et al. 2012) men även på 
forskning som inriktat sig på exkluderingspraktiker mellan elever i skolan 
grundat på till exempel etnicitet och klass (se Lundström 2007; Kofoed 
2008; Sernhede 2011). När barnfattigdom tas i beaktande utmanas skolans 
jämlikhetspremiss genom de utgifter som skolan mer eller mindre uttalat 
kräver till skolutflykter, utrustning osv., samt genom den av barnen upplevda 
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oförmågan från lärarnas sida att adressera fattigdom som ett problem61. Arti-
kelns huvudsakliga utgångspunkt är emellertid inte detta, utan hur interakt-
ionen med andra barn blir påverkad av fattigdom, eller snarare hur barnen i 
studien upplever att fattigdomens synlighet på olika sätt kan eller bör hante-
ras för att samspelet ska fungera på ett önskvärt sätt. De strategier som bar-
nen beskriver handlar delvis om döljande och skam i förhållande till fattig-
dom, och har i andra sammanhang definierats som stigmatiseringsprocesser. 
Tidigare forskning har även visat att fattigdom har relevans i förhållande till 
barns och ungas identitetsarbete (Phillips & Pittman 2003; Sutton 2009), 
både som något att förhålla sig till genom egna erfarenheter av ekonomisk 
knapphet men också som en position att distansera sig ifrån.  

Här adresseras huruvida stigmabegreppet är fullt ut användbart för att för-
stå barnfattigdomens innebörd och följder i välfärdsstaten (vilket tidigare 
gjorts i studier av barns ekonomiska utsatthet, se t.ex. Ridge 2002; Backe-
Hansen 2002; Elliott & Leonard 2004). Det jag huvudsakligen ifrågasätter i 
användandet av Goffmans begrepp för att förstå barnfattigdom i en svensk 
skolkontext är att fattigdomen framstår som svårdefinierad. Det tycks omta-
las mycket sparsamt i skolan, det verkar inte alltid vara så enkelt att känna 
igen och det framkommer i intervjuerna exempel på att fattigdom upplevs 
som något tämligen avlägset i tid och rum. I intervjuerna omnämns endast 
enstaka exempel på uttalad mobbing och liknande till följd av fattigdom. 
Trots detta uttrycks i flertalet intervjuer skam inför det och strategier för att 
dölja tecken på fattigdom blir därför viktiga. Att fattigdom kan upplevas som 
degraderande står alltså klart, men givet barnens berättelser hävdar jag att 
stigmabegreppets användning i sammanhanget riskerar att förenkla den 
komplexitet som barnfattigdom innebär i skolan.  

 

 

En erfarenhet rikare – än mer osynlig  

Avhandlingens resultat är som jag ser det en kvalitativ förståelse av ekono-
miskt utsatta barns position, erfarenheter och strategier. Dessa kan tolkas 
utifrån barnpositionens betingelser i det moderna välfärdssamhället Sverige, 
men också med hänsyn till hur relationen mellan barnfattigdom och vuxnas 
fattigdom kännetecknas av en skevhet vilket gör barnens situation svår att 
definiera och åtgärda. Vid sidan av att forskning och kartläggning av barn-
                               
61 Liknande ståndpunkter har framkommit från lärarperspektiv i de intervjuer som projektet 
genomfört med skolpersonal, se Näsman et al. 2012. 
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fattigdom är behäftad med en rad metodologiska svårigheter finns en mer 
djupgående problematik. Här handlar det snarast om föreställningar rörande 
barndomens innebörd, om hur det normala barnlivet ser ut och inte minst om 
föreställda jämlikhetspremisser i de samhällsinstanser barnen kommer i kon-
takt med, där den ekonomiska utsatthetens följder inte tycks vara så enkla att 
identifiera för omgivningen. Detta utgör kontexten i vilka de deltagande 
barnens erfarenheter av fattigdom, och deras hanterande av den, bör placeras 
för att problemet ska kunna belysas på ett adekvat vis. 

I de artiklar som utgår från intervjuerna (I, III och IV) analyseras barnens 
erfarenheter av ekonomisk utsatthet mot bakgrund av barnpositionens inne-
börd och status. Deras förhållande till den egna positionen, vare sig detta 
förhållande innebär anpassning till eller utmanande av positionens gränser i 
relation till fattigdomens konsekvenser, är uttryck för aktörskap vilket jag ser 
som en del av deras identitetsarbete. Denna process belyses såväl genom 
deras framträdanden under den situerade talsituation (se t.ex. Alasuutari 
1995 s. 85ff) som intervjun utgör som i innehållet i deras berättelser. Bar-
nens användande av den repertoar av handlingar de ser som möjliga från 
positionen som barn – och tonåring – tolkas som en del av deras självpresen-
tation (Goffman 1990[1959]; Alasuutari 1995; Antaki & Widdicombe 1998). 
Att göra ålder genom att agera i enlighet med (eller utmana) en given ålders-
position i interaktionen under intervjun kan därmed förstås som ett uttryck 
för barns aktörskap vilket teoretiskt kopplas till identitetsskapande. När fo-
kus skiftar till det ekonomiska handlingsutrymmet i familjekontexten fram-
träder barnens aktörskap i form av strategier som på olika sätt syftar till att 
hantera, och i vissa fall försöka underlätta, familjens ekonomiska situation. 
Jag tolkar strategierna som ett utvidgande av barnpositionens gränser, och i 
denna process får den ekonomiska utsattheten stor betydelse. 

I skolkontexten och i umgänget med jämnåriga konstateras emellertid att 
barnens aktörskap snarast begränsas då barnen strategiskt undviker arenor 
för social samvaro och aktiviteter som en följd av den ekonomiska situation-
en och de skamkänslor den ger upphov till (se även Ridge 2002 s. 140). 
Även här kan Goffmans frame-begrepp bli relevant för att förstå barnens val 
av strategier. Det handlar om att förhålla sig till en tolkning av situationen 
för att begripliggöra den, och tolkningar av den ekonomiska utsatthetens 
följder ser olika ut beroende på situation och kontext. Barnens beskrivna 
strategier i skolmiljön tycks dock inte medföra att de blir helt exkluderade ur 
den sociala samvaron. Eftersom deras berättelser visar att deras delaktighet 
marginaliseras i dessa miljöer finns dock fog för antagandet att den ekono-
miska utsattheten bidrar till en subtil exkludering i skolan och bland jämnå-
riga, och att deras position därmed är prekär. Att hävda att den ekonomiska 
utsattheten i sig skulle främja barns möjligheter till aktörskap och delaktig-
het i alla sammanhang vore således gravt missvisande, även om en sådan 
tolkning kan göras i relation till förhandlingar av ekonomin i familjekontex-
ten (se även Harju 2008 s. 119ff).  
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I art II betraktas istället barnpositionen utifrån, genom en diskussion om 
barnet och förståelsen av barnfattigdom i välfärdsstaten med domstols-
ärenden rörande ekonomiskt bistånd som grund. Här framkommer tydligt 
hur barnpositionen blir osynlig, eller åtminstone malplacerad, i en kontext 
där en vuxendominans uttrycks bland annat genom diskurser kopplade till 
arbetslinjen och i förlängningen välfärdsstatens funktion och premisser i 
relation till barn som lever i ekonomisk utsatthet. Detta blir även belyst i 
artikel IV, där det framkommer exempel på hur fattigdomen tenderar att 
hanteras som en icke-fråga i skolan, delvis grundat i barnens egna strategier 
av undanhållande och nedtonande av familjens ekonomiska situation men 
också i relation till hur skolan hanterar tecken på barnfattigdom och på vilka 
grunder detta görs (se även Ridge 2002 s. 141-142; Näsman et al 2012 s. 
117). Vilka slutsatser är då möjliga att dra om barnfattigdomens innebörd 
och synlighet mot bakgrund av sådana iakttagelser? Jag hävdar att barnfat-
tigdom i välfärdsstaten Sverige ger dessa barn en position som är svårdefini-
erad snarare än stigmatiserad och därmed kopplad till bristande moral och 
skam, vilket oftare är fallet med hur vuxnas position som fattiga förstås (se 
t.ex. Halleröd 1991; Börjesson et al 2005; Starrin 2008).  I barnens egna 
berättelser förekommer inslag av skam inför familjens ekonomiska situation, 
men fattigdomen i sig tycks endast i fåtalet fall utgöra grund för exempelvis 
glåpord och risk för exkludering i skolmiljön. Risken för detta tycks däremot 
vara större vid normbrott som av de ekonomiskt utsatta barnen själva associ-
erar till fattigdom, vilket kan handla om att ha kläder som av olika anled-
ningar inte passar eller att inte kunna bidra med pengar till insamlingar av 
olika slag (erfarenheter av det senare återfinns även hos de intervjuade för-
äldrarna, se Näsman et al 2012 s. 81ff). Men det tycks snarare handla om att 
barn riskerar framstå som diffust avvikande snarare än fattiga. En etablerad 
gemensam förståelse där fattigdom i sig blir degraderande synes vara åt-
minstone delvis frånvarande, och därmed  uppstår en oklarhet om vad som är 
tecken på just fattigdom (jfr Hjort 2004).  

De erfarenheter barnen ger uttryck för talar dock för att fattigdomen är 
något skamligt som behöver undanhållas för att barnen ska passera som icke-
avvikande och därmed kunna upprätthålla en önskvärd självpresentation (jfr 
Goffman 1986a s. 74ff; Kessler & McKenna 2000). I denna bemärkelse kan 
Goffmans stigmatiseringsbegrepp verka rimligt för att beskriva det identi-
tetsarbete (eller identitetsstyrning) som situationen ger upphov till (se även 
Persson 2012 s. 130ff). Kopplingen mellan skambelagd avvikelse och fattig-
dom tycks dock inte vara helt självklar för andra än de fattiga barnen själva, 
vilket talar för att processen kan betecknas som något annat än stigmatise-
ring. I likhet med Kusow (2004) vill jag adressera att ett fenomen som barn-
fattigdom, vilket i tidigare forskning betecknats som stigmatiserande, inte 
alltid kan definieras med ”normatively shared understandings of the criteria 
for and the distribution of stigma” (Kusow 2004: 180). Med andra ord: om 
fattigdomens tecken och erfarenheter inte entydigt definieras som en avvi-
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kelse, kan de då tydligt formuleras som detta och därigenom utgöra grund 
för stigmatisering? I ett exempel ur en av artiklarna berättar tolvåriga Jessica 
hur hon måste avstå från att köpa en bussbiljett av ekonomiska skäl vilket 
kamraterna tycker är obegripligt och märkligt. I andra intervjuer återges en 
medvetenhet eller föreställning om risk i samband med att utebli från fika-
stunder och skolresor, och vad man får vara beredd på om man dyker upp i 
kläder som av olika anledningar bedöms vara ”fel”. Det tycks dock inte vara 
fattigdomen i sig som adresseras som tydligt stigmatiserande av de jämnå-
riga i dessa fall – vilket de fattiga barnen befarar och har en beredskap för – 
utan istället tolkas det som att någon är tråkig, snål eller konstig. Sammanta-
get lämnar berättelserna ett intryck av att det ligger något svårfångat i tolk-
ningen av barnfattigdomens tecken och dess sociala betydelse, vilket jag 
menar hänger samman med ett marginaliserande av barnfattigdom.  Då det 
tycks saknas en konsensus av vad fattigdom innebär och hur dess tecken ser 
ut får resursbristen andra förklaringar, vilka ytterligare kan bidra till ett 
osynliggörande av barnfattigdom och dess följder. Jag vill åter poängtera att 
ett problematiserande av stigmabegreppets lämplighet i relation till barnfat-
tigdom inte ska uppfattas som att ekonomisk utsatthet upplevs som mindre 
allvarlig för barn än befarat. Snarare tvärtom: barnfattigdomens halhet som 
fenomen gör att det inte ens bekräftas som stigma, och det kan snarast öppna 
för ett ifrågasättande av barnfattigdomens legitimitet vilket jag har visat ex-
empel på i denna ramberättelse.  

Det är vanskligt att bedöma mer precist hur detta påverkar identitets-
skapande för barn som lever i ekonomisk utsatthet, givet barnfattigdomens 
komplexitet som jag redogjort för i denna avhandling. Asplund (1987) note-
rar att det senmoderna samhället präglas av en ny form av socialitet som 
utlämnar individen till mer abstrakta former av interaktion, i viss mån fri-
kopplade från etablerade institutioner. Denna socialitet är enligt Asplund 
grund till ”mångahanda tidstypiska företeelser, däribland utbränning” 
(Asplund 1987: 152). Utan jämförelser till just utbrändhet kan man utifrån 
Asplund dra paralleller till hur barnfattigdom förstås i Sverige idag. Sociali-
tetens villkor, som i avhandlingens kontext kan sägas inbegripa förståelsen 
av ett samhälle utan ekonomisk och materiell ojämlikhet, påverkas av (ett 
döljande av) fattigdomens tecken i interaktioner med andra barn och vuxna. 
Ett sådant förhållande kan antas styra och begränsa deras självpresentation 
som är en del av deras identitetsarbete (jfr Goffman 1990[1959]; Persson 
2012). De ojämlika villkor som en ekonomisk utsatthet ger upphov till tycks 
i flera avseenden bli osynliggjorda, och den slutsats som kan dras mot bak-
grund av denna studie är att detta grundar sig i en positionering (eller icke-
positionering?) av fattiga barn i den svenska välfärdsstatliga kontexten såväl 
som de fattiga barnens döljande strategier i skolan och hemmet. Det ”nor-
mala barnlivet” utgör en tydlig norm, vilken döljer det fattiga barnets posit-
ion på såväl makronivå som i relation till barnens erfarenheter och strategier 
eftersom dessa inte synliggörs eller efterfrågas. Mot bakgrund av det blir 
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stigmabegreppet, och därtill kopplade förgivettaganden om att det råder kon-
sensus om fattigdom som degraderande, otillräckligt för att förstå barns erfa-
renheter av ekonomisk utsatthet. De erfarenheter jag har tagit del av tyder på 
något annat än processer av uttalad stigmatisering vilket möjligen gör det än 
mer intrikat att hantera barnfattigdom och dess konsekvenser.  
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Bilaga 1  Presentationsbrev 

 
Ekonomisk utsatthet i barndomen    

     
 
HEJ FORÄLDER OCH BARN! 
 
I dag har många familjer svårt att få pengarna att räcka. Hur tänker barn och 
tonåringar om pengar och hur tror de att barn påverkas om familjen har ont 
om pengar? Hur påverkas de själva av att deras familjer har ont om pengar? 
Är det viktigt att köpa likadana kläder som andra har? Kan man känna sig 
utanför bland kompisarna när familjen har ont om pengar? 
Det är sådana frågor som vi på Uppsala Universitet tar upp i ett pågående 
forskningsprojekt, som betalas av det statliga forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap (FAS).Idag saknas det forskning om hur barn och tonå-
ringar ser på sådana ekonomiska frågor. Vi menar att det är mycket viktigt 
att öka kunskapen om det i samhället, så att vi bättre förstår deras situation 
och lättare kan möta deras behov. Vår forskargrupp har tidigare gjort flera 
studier om barn och tonåringar: om arbetslöshet i barnfamiljer och om barns 
och tonåringars vardag. En del frågor kan vara känsliga, men de vi pratat 
med tidigare har sagt att det gått bra att svara på våra frågor. Både föräldrar, 
barn och tonåringar har tyckt att det var viktigt att barnens och tonåringarnas 
synpunkter lyfts fram. 
 

En del av vårt arbete är att prata enskilt med barn om hur det är att ha ont om 
pengar i familjen, och hur olika delar av vardagslivet kan påverkas av detta. 
Vi vill också prata med barnens föräldrar för att se deras perspektiv, och hur 
mycket man som förälder vet om barnets upplevelser och erfarenheter.  
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Vi byter ut alla namn på dem som vi intervjuar, så det går inte att i efterhand 
se vem som har sagt vad. Vi gör dessutom intervjuer i flera städer. 

 

Vi vill be Dig som förälder att prata med Ditt barn om det här, och att ni 
tillsammans tittar i den broschyr som följer med det här brevet. Vi skulle bli 
mycket tacksamma om ni sedan ville kontakta oss för medverkan i studien.  

Vi tackar varmt på förhand för er hjälp. 

 

Med hjärtliga hälsningar 

                                                                           

Elisabet Näsman Christina von Gerber Stina Fernqvist 

Professor i sociologi leg. psykolog, forskare          doktorand i sociologi 

018 – 471xxxx  018- 471xxxx  018-471xxxx 

Elisabet Nasman@soc.uu.se info@vg.nu            Stina.Fernqvist@soc.uu.se        

     
   

Vi finns på Uppsala universitet, Sociologiska institutionen, Box 624, 751 26 
Uppsala     
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Barnintervju  
 
 
 
Tillvaron nu    
Hur gammal är du? 
Vilken klass går du i?   
Har du bröder och/eller systrar? 

 - Hur gamla? 
Bor du med både mamma och pappa/hur mkt på varje ställe? 
Föräldrars sysselsättning 
 
 
Relationer    
Hur har du det i skolan? 
Vad brukar du göra efter skolan ? 
Har du några organiserade fritidsaktiviteter (träna fotboll, pianolektioner etc) 
Hur skulle du beskriva dina kompisar? 
Har du någon ”bästis” i skolan? Någon annanstans? 
Hur ser dina kompisar på dig tror du?   
 -Hur tänker du    
 kring det? 
 
 
 
Pengar som begrepp/ekonomi/resurs   
Vad betyder ”pengar” för dig? (Innebörd, association)  
 - Är pengar viktigt? 
 - Är det viktigt för dig? 
 - Till vad?  
Har du fickpengar/annat 
- måste du göra något hemma för att få pengar?  
(gå ut med hunden, städa, godislöfte etc) 
-tjänar du pengar? 
Hur får barn pengar? 
Om du behöver pengar, vem vänder du dig till då? 
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Vad beror det på att en del familjer har det dåligt med pengar? 
Hur tycker du att ni har det med pengar i din familj? 
Vad använder din mamma och/eller pappa med pengar till?  
 - Du och pojkar/flickor i din skola? 
Finns det något bra med att ha dåligt med pengar/bra med att ha gott om 
pengar? 
 
 
 
Ekonomisk utsatthet - 
inifrånperspektiv   
Märks det på ett barn i din ålder att familjen har dåligt med pengar?   
 - Hur? 

- Hur märks det för dig? 
 - Kan du göra något åt det? 

    
Vad beror det på att din familj har dåligt med pengar? 
 - Har det alltid varit så? 
- (Om sep.föräldrar – vad betydde det? Olika hos mamma/pappa – varför?) 
Finns det något du saknar eller inte kan göra för att din familj har dåligt med 
pengar?      -  

 - Berätta! 
 
Händer det att dina föräldrar grälar med varandra om pengar? 

- Händer det att de grälar med dig om det? 
    
Hur tror du det känns för en mamma eller pappa att ha dåligt med pengar? 

-Hur känns det för dig? ( vilka är skillnaderna?) 
Om syskon/styvsyskon – känns det olika för storasyster/lillebror? (vilka är 
skillnaderna? Kontraster utifrån kön/ålder)) 
 -Kan du göra ngt åt det? 
 
 
 
 
Ekonomisk utsatthet och sociala kontexter   
Vad händer om en familj inte kan betala sina räkningar och köpa saker de 
behöver?  
     
Kan de här familjerna få hjälp av någon?   
 - Har din familj fått det såvitt du vet? [om nej ge ex] 
 - Hur kändes det?   
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Finns det någon som inte känner familjen (myndighet etc) som kan hjälpa 
till ?  
 - Dina erfarenheter ( varit med?   
  - Hur kom det sig?(hembesök etc) 
 -Kan man få hjälp av andra  (grannar, släkt, vänner) 
 
Hur är det i skolan för ett barn som har dåligt med pengar hemma?  
 –hur är det för dig?  
Hur går det till i skolan vid utflykter, friluftsdagar, på gympan etc: kan man 
låna saker där?  

– Vad tycker du om det? Kan du göra något? 
 
Finns det någon i skolan du kan prata med om att ha dåligt med pengar? 
 - Vem? 
Kan det vara så att man inte får vara med de andra på rasten och sådant om 
ens familj har dåligt med pengar? 

- har det hänt dig?  
- [om det hände] vad kan du göra då?  

 
Kan man bli retad för att ens familj har dåligt med pengar? 
 - vad kan man bli retad för  (kläder, saker, fritid, resor) 

- har du blivit det?  
- [om det hände] vad kan du göra då?  

  
 
 
Interaktioner, åtgärder och framåtblick  
Jämförelse med andra; när/i vilka situationer blir det svårt att ha dåligt med 
pengar?(i skolan, vid jul, födelsedagar, Ramadan, före/under/ efter loven etc) 
Hur tror du andra vuxna i samhället betraktar barn som har dåligt med 
pengar?  

-Hur tror du lärare betraktar barn som har dåligt med pengar?  
-Har du märkt något? 
-Hur tror du man ser på vuxna som har dåligt med pengar – 
finns det skillnader?  

    
Finns det något du skulle vilja att man gjorde för barn i familjer som har 
dåligt med pengar? 
 -Vem skulle kunna göra ngt? 
 -Kan du göra något? 
  
 
Finns det något du skulle vilja att man gjorde för din familj? 
 -Vem skulle kunna göra ngt? 
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 -Skulle du kunna göra något? 
 
    
 
Vad gör du om 20 år?  
-Familj? Bostad? Jobb? Plugga vidare? 
 
 
 
     
     
   
 
 
Till sist vill jag be dig rita en bild av någon i din ålder som har gott om 
pengar, och en som har dåligt med pengar. 
 
TACK FÖR DIN HJÄLP!     
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