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Sammanfattning 

Hur tas barnfattigdomsforskning emot på kommunal nivå i dagens Sverige? Anses den som 

positiv eller negativ? Ges den alls något utrymme? Barnfattigdom  i Sverige har varit ett 

mycket debatterat ämne under 2013. Forskningsresultat visar att barnfattigdomen i landet är 

stor vilket innebär att Sverige i dag misslyckas med att tillgodose alla barn i landet rätten till 

en skälig levnadsstandard, som utgör Barnkonventionens 27 artikel. Då regeringen gett i 

uppdrag till landets kommuner och landsting att utföra arbetet mot barnfattigdom är det nu 

upp till dem att styra upp detta. Då det finns en del nationell forskning att tillgå i ämnet skulle 

möjligtvis den kunna fungera som hjälp, frågan är bara hur kommunerna ställer sig till 

barnfattigdomsforskning. Syftet med denna studie är att belysa hur tre av Sveriges kommuner 

relaterar till forskning om Sveriges barnfattigdom och agerar i förhållande till den. Studien 

syftar även till att jämföra kommunernas hänsynstagande till tillgänglig forskning och dess 

agerande utifrån den. För att besvara syftet har fattigdomsbegreppet studerats närmare och sen 

har en översikt för vad barnfattigdom kan sägas vara i Sverige 2013 arbetats fram. 

Telefonintervjuer hölls med representanter från tre av Sveriges kommuner och resultatet 

analyserades sedan i förhållande till barnfattigdomsbegreppet. Slutsatsen av studien är att de 

tre svenska kommunerna relaterar till forskning om Sveriges barnfattigdom med en slags 

hatkärlek. De anser barnfattigdomsforskning vara positiv på så sätt att den kan använda som 

hjälpmedel när presentationer i ämnet ska göras eller när riktlinjer behöver plockas fram. 

Däremot upplever kommunerna dock även barnfattigdomsforskning som väldigt övversiktlig 

med en avsaknad av ett mer lokalt fokus. De uppger sig ha svårt att använda sig av 

forskningen i sitt arbete då de fortfarande befinner sig i startgroparna men det faktum att de 

har svårt att skilja de olika fattigdomstyperna från varandra verkar spela en avgörande roll i 

hur de hittills har valt att tillämpa forskningen i sitt arbete mot barnfattigdomen. Kommunerna 

relaterar relativt likadant kring barnfattigdomsforskning, dock verkar en kommun ta större 

avstånd till tillämpningen. 
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1. Inledning 

Hur tas barnfattigdomsforskning emot på kommunal nivå i dagens Sverige? Anses den som 

positiv eller negativ? Ges den alls något utrymme? Barnfattigdom  i Sverige har varit ett 

mycket debatterat ämne under 2013. Forskningsresultat från exempelvis Rädda Barnen vittnar 

om att barnfattigdomen i landet är stor (Salonen T. , 2012), något som har delat upp 

befolkningen i två läger. Ena sidan ser mycket allvarligt på statistiken som redovisats om 

Sveriges barnfattigdom och menar att större resurser måste satsas på arbetet mot 

barnfattigdomen. Den andra sidan menar istället att forskningen är vinklad och överdriven, att 

barnfattigdomen inte alls är så stor som det påstås. Vissa menar till och med att det 

överhuvudtaget inte finns någon barnfattigdom  i Sverige 2013. Kritiken mot 

forskningsresultat i ämnet, främst de kopplade till frivilligorganisationer, har varit hård vilket 

lett till funderingar kring om kritiken kan komma att  påverka hur forskningen tas emot och 

används i arbetet mot barnfattigdomen i Sverige. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard (Barnkonventionen, 1989). Detta innebär att 

inget barn ska tillåtas leva med oskäligt låg levnadsstandard. I artikel 27(3) i 

Barnkonventionen framgår även tydligt att staten; tillika regeringen, kommuner och landsting, 

är skyldiga att assistera föräldrarna med att tillförsäkra barnet rätten till en skälig 

levnadsstandard om föräldrarna ej klarar detta själva. Detta backas ytterligare upp av artikel 4 

som fastställer att konventionsstaterna är ansvariga att ta till sina yttersta resurser för att se till 

att samtliga artiklar i barnkonventionen tillförsäkras barnen i konventionsstaten 

(Barnkonventionen, 1989). Den svenska staten har med andra ord ett mycket stort ansvar när 

det kommer till arbete med förhindrandet av barnfattigdom. 

Som nämnts tidigare är det många som menar att barnfattigdom, eller fattigdom 

överhuvudtaget, inte existerar i Sverige 2013. Läkare, skol- och förskollärare forskare samt 

frivilligorganisationer som exempelvis Rädda Barnen (2013), BRIS (2013) vittnar och 

rapporterar dock om om det motsatta; barnfattigdom existerar visst i Sverige 2013. Detta 

betyder alltså att Sverige i dag misslyckas med att tillgodose alla barn i landet rätten till en 

skälig levnadsstandard. I Rädda Barnens årsrapport 2012:2 om barnfattigdom, Barns 

ekonomiska utsatthet (Salonen, 2012), synliggörs stora skillnader i levnadsstandard mellan 

Sveriges barn. Rapporten uppmanar även till en nationell handlingsplan för arbete mot 
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barnfattigdom. En sådan handlingsplan har även Förenta Nationernas (FN:s) 

Barnrättskommittée uppmanat Sverige till att upprätta i samband med en granskning av 

huruvida Sverige lever upp till artikel 27 i Barnkonventionen. 

Den svenska regeringen har dock valt att bortse från Barnrättskommisionens uppmaning om 

att upprätta en nationell handlingsplan. Istället har regeringen valt att ge Sveriges 

kommunerna och landsting uppdraget att sköta arbetet mot barnfattigdom liksom andra 

ärenden som specifikt rör barns rättigheter (Regeringskansliet, 2012). 

Det är alltså upp till Sveriges kommuner och landsting att själva planera och utföra arbetet 

mot barnfattigdomen utan några nationella riktlinjer. Med vetenskapen om att forskning är en 

stor tillgång vid framtagande av riktlinjer för hur arbete ska utföras och i många fall även vid 

det praktiskta utförandet av arbetet kan det tänkas att den existerande nationella 

barnfattigdomsforskningen skulle kunna vara till hjälp för kommunerna. Frågan är dock hur 

de upplever forskningen. Ses den som ett hjälpmedel eller hinder? Uppmärksammans den 

överhuvudtaget? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur tre av Sveriges kommuner relaterar till forskning om 

Sveriges barnfattigdom och agerar i förhållande till den. Studien syftar även till att jämföra 

kommunernas hänsynstagande till tillgänglig forskning och dess agerande utifrån den. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur bearbetas och värderas forskningsresultat om barnfattigdom i kommunerna? 

 Gör kommunerna något för att minska barnfattigdomen? 

Om ja – Vad? Varför? 

Om nej – Varför inte? 

1.4 Översikt av nationell barnfattigdomsforskning 

Barnfattigdom är inte ett speciellt prioriterat forskningsområde i Sverige vilket blivit tydligt 

under insamling av material under studiens utförande. Bland den forskning som finns består 

den största delen utav statistisk av ekonomisk karaktär, det vill säga forskning som påvisar 

hur barnfattigdomssituationen ser ut i landet med utgångspunkt ifrån ekonomiska aspekter. 
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Rädda Barnen, genom Tapio Salonen, publicerar årliga rapporter rörande Sveriges 

barnfattigdom baserade på statistiskt underlag från Statistiska Centralbyrån (2012). Den 

senaste, årsrapport 2012, är anledningen till den stora barnfattigdomsdebatt som utbröt i 

Sverige i början av 2013. Även Statistiska Centralbyrån har själva gett ut en rapport med 

koppling till barnfattigdom, rapporten Barn i dag (2009) beskriver genom en redovisning av 

sin statistik barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. I likhet med dessa 

rapporter gav Arenagruppen 2012 ut en sin Rapport mot barnfattigdom som även denna 

presenterar situationen utifrån siffror och kurvor. En annan rapport värd att uppmärksamma i 

kategorin kvantitativ forskning är Socialdepartementets Ekonomiskt utsatta barn (2004:41) 

som blev svaret på det uppdrag regeringen gett till Socialdepartementet om att kartlägga och 

analysera fattiga barns situation och villkor i Sverige. 

Barnfattigdomsforskning av mer kvalitativ karaktär är betydligt svårare att hitta och istället 

för att barnen själva inkluderas och studeras sker forskningen ofta av barnen i relation till med 

sina föräldrar eller som en direkt familjekonstalation. Rädda Barnen har dock utfört tre 

fördjupande kvalitativa studier som uppföljning till de kvantitativa årsrapporterna. Den 

senaste rapporten På marginalen – vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken (2013) syftar 

till att ge en inblick i hur de fattiga barnen själva upplever sin situation. 

Även BRIS och SOS Barnbyar har i samarbete med Stockholms stadsmission gett ut en 

rapport av kvalitativ karaktär i vilken ekonomiskt utsatta barn själva får komma till tals. I När 

pengarna inte räcker till – Barn i Sverige och Mocambique berättar om ekonomisk utsatthet 

(2012) får barnen som deltagit i studien genom olika projekt beskriva sina känslor och 

situationer av ekonomisk utsatthet. 

Två andra forskare som i sina går närmre in på barnens egna upplevelser av att befinna sig i 

fattigdom är Anne Harju och Stina Fernqvist. De båda författarna ger barnen röster i 

barnfattigdomsforskningen, Harju belyser i Barns vardag med knapp ekonomi : en studie om 

barns erfarenheter och strategier (2008) bland annat vilka strategier barnen använder för att 

hantera deras familjers ekonomiska situation. Fernqvist belyser i En erfarenhet rikare? En 

kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten (2013) 

barnfattigdom ut olika aspekter så hon undersöker vad som påverkar barns känslor av 

fattigdom. 
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1.5 Disposition 

För att studien ska bli så strukturerad som möjligt är den uppdelad i sex kapitel. I detta kapitel 

[1] följs en kort introduktion av bakgrundsinformation av det valda ämnet. Efter detta 

presenteras syftet och frågeställningarna samt en kort översikt av exsterande nationell 

barnfattigdomsforskning ges innan uppsatsens design gås igenom. I kapitel två [2] presenteras 

den teori som kommer användas. Kapitel tre [3] beskriver sedan utförligt den använda 

metoden och urvalsprocessen. Validitet, reliabilitet och etiska aspekter diskuteras samt 

begränsningar av studien tas upp. I kapitel fyra [4] presenteras empirin för att sedan 

analyseras i förhållande till teorin. I det femte [5] kapitlet presenteras först resultatet av empiri 

& analysdelen för att sen diskuteras. Slutligen presenteras studiens slutsats och förslag på 

framtida forskningsområden ges. 
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2. Teori 

I detta kapitel behandlas begreppet fattigdom för att sedan kopplas till barn genom en slags 

kartläggning av komponenter som är viktiga att inkludera vid barnfattigdomsmätningar i 

Sverige 2013. 

2.1 Fattigdomsbegreppet 

Åsikterna om hur fattigdomsbegreppet ska definieras går isär bland forskare, likväl som hos 

allmänheten i stort.  Istället för en enda definition av begreppet används i dag tre olika 

definitioner; absolut fattigdom, relativ fattigdom och dual fattigdom. Dessa definitioner utgår 

ifrån olika aspekter av fattigdom vilket gör att ingen definition kan sägas vara bättre än de 

andra, dock fungerar de olika bra i olika sammanhang (Rauhut, Lingärde, & Alander, Om 

barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker, 2006). 

Det är inte helt ovanligt att den relativa fattigdomsdefinitionen blandas ihop med den absoluta 

definitionen, något som Unicef i sin rapport, Innocenti Report Card 10 (2012), menar är ett 

resultat av dålig kommunikation. Att vara noga med att förklara vilken typ av fattigdom det är 

som behandlas anses vara mycket viktigt för att minska missförstånd (Unicef, 2012, s. 15). 

Utifrån ovanstående definitioner finns det sedan olika sätt att mäta fattigdomen. Dessa mätsätt 

kan delas upp i två kategorier: indirekta mått som utgår ifrån individens eller hushållets 

inkomst och direkta mått som istället lägger fokus på vad individen eller hushållet äger och 

konsumerar (Rauhut, Lingärde, & Alander, Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker, 

2006). 

2.1.1 Absolut fattigdom 

Många är de som menar att vara fattig enbart kan sägas innebära att sakna ”det allra mest 

basala så som mat, ordentliga kläder, ett torrt hem, en inomhustoalett, varmt vatten och en 

säng att sova i” (Unicef, 2012, s. 7). Av dessa förespråkas ett absolut fattigdomsmått som har 

som syfte att avgöra vilka som är tillräckligt utsatta för att ha svårt att överhuvudtaget klara av 

att tillgodose sig själva och sina familjer ovan nämnda saker. Rowntree definierade redan 

1946 absolut fattigdom som ”the minimum sum on which physical efficiency could be 

maintained /…/ a standard of bare subsistence rather than living” (Rowntree, 1946, s. 102).  
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Absolut fattigdom utgår från ekonomiskt fastställda gränser i avgörandet av vilka som är 

fattiga. De som befinner sig under de satta gränserna klassas automatiskt som fattiga 

oberoende av hur andra i samhället lever (Bengtsson & Laurén, 2012, s. 9). Gränsernas 

placering eller utgångspunkt kan skilja sig en del från varandra men gemensamt är ”att de 

preciserar en nivå under vilken ett kvalitativt sämre tillstånd inträder” (Rauhut, Lingärde, & 

Alander, Om barnfattigdom, 2006, s. 16). Med andra ord jämför den absoluta fattigdomen 

människor med en standard. 

Exempel på internationella gränser vid uträknande av absolut fattigdom är Världsbankens 

gräns för extrem fattigdom som dras vid de som tjänar mindre än 1,25 US dollar om dagen. 

Samma gräns använder sig även FN av i sitt arbete med millenniemålet om att halvera den 

extrema fattigdomen innan 2015 (Bengtsson & Laurén, 2012, s. 9). Ett absolut mått som är 

vanligt förekommande i Sverige är låg inkomststandard. Det går ut på att avgöra om en 

person har lägre inkomst än vad som, av Konsumentverket, fastställts som lägsta rimliga 

inkomst för att klara av sina levnadskostnader, boende och andra basala kostnader inräknade 

(Bengtsson & Laurén, 2012, s. 10). 

Det absoluta fattigdomsmåttet är en stor tillgång i kartläggningen av den globala fattigdomen 

då det ger en tydlig översikt av hur många som lever under en inkomstgräns så liten att den 

inte ens räcker till det allra mest basala som nämnts ovan och därmed behöver hanteras 

internationellt. En annan fördel med det absoluta måttet är att det genom att jämföra 

människor med en standard inte riskerar att missa några av de människor som har det allra 

sämst ställt i världen trots att dessa inte hamnar tillräckligt långt efter de som anses ha det gott 

ställt i sina respektive länder (Unicef, 2012). 

Dock ignorerar absolut fattigdom helt betydelsen av skillnader i levnadsstandard. Om vi 

skulle komma överens om att endast de som kämpar för sin överlevnad kan sägas vara fattiga, 

så skulle det innebära att alla människor, världen över, som lever på 1,25 dollar eller mer per 

dag räknas som icke-fattiga. Vidare måste då icke-fattiga människor likställas med välmående 

människor, inte extremt välmående men tillräckligt välmående för att inte vara fattiga. Det är i 

detta skede som insikten om att en internationell absolut fattighetsgräns inte är rimlig att 

ensam användas vid fattigdomsforskning i Sverige där 1.25 dollar den 17 september, 2013 

motsvarar 8,61 svenska kronor. (Forex Bank). 
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Som tidigare nämnts används i Sverige det absoluta fattigdomsmåttet låg inkomststandard 

som är specifikt anpassat för att kunna tillämpas i Sverige. En annan absolut indikator som 

också är speciellt anpassad  till att kunna användas i Sverige vid avgöranden om huruvida en 

person eller familj kan sägas vara fattig är försörjningsstödet (Bengtsson & Laurén, 2012, s. 

9). 

Det faktum att de absoluta fattigdomsgränserna kan skilja sig så mycket åt och att nationella 

absoluta fattigdomsgränser tas fram gör det komplicerat och svårt att greppa absolut 

fattigdom. Det svenska absoluta fattigdomsmåttet är baserat på landets egna förhållanden 

något som är ett utav det relativa fattigdomsmåttets kännetecken. Det faktum att det absoluta 

fattigdomsmåttet inte klarar av att på ett internationellt plan hålla en fixerad gräns som det 

utger sig för att vara tänkt att göra utgör en svaghet och talar emot att det är ett hållbart sätt att 

mäta fattigdom på. 

En annan faktor som talar emot det absoluta räknesättet är att det använder sig av gränser som 

inte ändras på väldigt lång tid och därmed är tidsfixerade. Detta är inte hållbart i längden då 

ekonomi är av levande karaktär och i och med inflation och deflation förändras. Även en 

absolut fattigdomsgräns kommer med andra ord behöva uppdateras för att inte bli 

insignifikant (Unicef, 2012, s.8). 

Det absoluta fattigdomsmåttet är alltså mycket bra på det sättet att det underlättar vid 

uträkningar av extrem fattigdom samt när uträkningar behöver standardiseras för att se vilka 

som hamnar under en fixerad ekonomisk gräns internationellt eller nationellt. Dock saknar det 

viktiga faktorer av fattigdom så som tid och rum vilket är en klar svaghet. 

 

2.1.2 Relativ Fattigdom 

Till skillnad från absolut fattigdom som jämför människor med en standard så jämför relativ 

fattigdom människor med människor. Detta görs genom att sätta samhällskontexten i främsta 

rummet och mäta utsatthet i relation till den övriga befolkningen. Relativ fattigdom syftar till 

att inte ha den levnadsnivå som anses vara norm i det samhälle du lever och därför mer eller 

mindre hamna utanför. Ett sätt på vilket det har kommit att definieras av Townsend (1979) är 

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, s. 31)”. En annan definition 
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togs fram av Europeiska Unionen (EU) 1984 är "fattiga är de vars materiella, kulturella och 

sociala resurser är så begränsade att de utestänger dem från att leva med den lägsta 

accepterade standarden i det samhälle som omger dem.” (Bengtsson & Laurén, 2012, s. 9)  

Relativ fattigdom går att mäta på flertalet olika sätt men gemensamt för alla sätten är att utgå 

ifrån lägsta tänkbara acceptabla välståndsnivå i det eller de samhälle/-n som studeras, oavsett 

om det gäller i relation till pengar, materiella ting, tjänster eller möjligheter. Stor vikt läggs 

också på jämförelser av inkomster och levnadsstandard, och medelklassen används ofta som 

måttstock för huruvida du räknas som fattig eller ej (Rauhut, Lingärde, & Alander, Om 

barnfattigdom, 2006, s. 16). I Unicefs rapport sammanfattas relativ fattigdom som nedan: 

”Falling so far behind the normal standard of living in the society as to be 

excluded from the advantages and opportunities that the majority take for 

granted.” (Unicef, 2012, s.15-16) 

Det kanske vanligaste sättet för att räkna ut relativ fattigdom är genom att utgå ifrån en viss 

procent av medianinkomsten i det aktuella landet. Både EU och OECD-länderna 

(Organization for Economic Co-operation and Development) har valt att använda sig av en 

sådan fattigdomsgräns. Däremot skiljer de sig när det kommer till vid hur många procent 

under medianinkomsten de drar gränsen då EU valt att sätta denna gräns vid 60 % och 

OECD-länderna vid 50 % (Unicef, 2012, s. 13). 

Trots att det här relativa måttet tar hänsyn till många viktiga aspekter när det kommer till 

skillnader mellan och inom länder så finns det saker som talar emot det. Exempelvis 

argumenteras det för att även detta mått ofta drar alla över en kam genom att endast räkna 

barn i ekonomiskt utsatta familjer som fattiga medan de barn som inte faller under den 

kategorin inte anses kunna vara fattiga. Det bortser från att det faktiskt kan vara så att barn i 

ekonomiskt utsatta familjer ändå har det bra då deras föräldrar klarar av att planera sin 

ekonomi och prioritera sitt spenderande samt vice versa. Dessutom tar måttet inte hänsyn till 

det faktum att även små skillnader i inkomst i länder med lång inkomst kan innebära stora 

skillnader i levnadsstandard. 

Måttet har även sina brister på det internationella planet. Exempelvis sägs måttet enbart 

fungera ordentligt i världens rikare länder där en inkomst på 50 % eller under medianen leder 

till social utsatthet (Unicef, 2012, s. 10). I andra länder kan en gräns på 50- eller 60 % under 

medianinkomsten istället bli väldigt missvisande. En av anledningarna till detta är att det 
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relativa måttet sätter den absoluta fattigdomen helt åt sidan, något som även Sen (1995) 

kritiserar det för. Måttet tar ingen hänsyn till att det i fattiga länder kan vara så att inte ens de 

fattigaste hamnar så pass långt under medianinkomsten att de räknas som fattiga. Å andra 

sidan kan det i andra länder istället vara så att de som faller under 50 % strecket, trots att de 

inte har speciellt mycket pengar, inte påverkas på så sätt att de hamnar i utanförskap och 

känner sig socialt utsatta då skillnaderna mellan dem som lever strax över gränsen inte är 

speciellt stora. I jämförelsesyfte har det relativa fattigdomsmåttet alltså en nackdel i länders 

olika förutsättningar, endast när länder med liknande levnadsstandard jämförs kan det sägas 

ge en rättvis bild. Detta kan även backas upp av det faktum att måttet inte tar hänsyn till de 

skillnader som finns länder emellan när det kommer till levnadskostnader, bland annat lyfts 

kostnadsskillnader vad gäller hälsa och barnomsorg fram. 

En annan kritik mot det relativa fattigdomsmåttet är att det oftast använder hushållsinkomsten 

som måttstock vid uppskattning av barns tillgång till materiella ting. Problemet med detta är 

att hushållsinkomsten som hämtas ur nationella statistikdatabaser inte behöver inte stämma 

överens med verkligheten då inkomstuppgifter kan saknas. Dessutom tas det på detta sätt inte 

hänsyn till andra tillgångar genom att bara utgå ifrån hushållsinkomsten. Ett annat problem är 

att hushållsinkomster oftast mäts före det att dess avgifter dragits av i de flesta länder, det är 

således svårt att mäta huruvida inkomsten kan anses hög eller låg i förhållande till standarden 

i landet. Även vid jämförelser mellan länder utgör användande av hushållsinkomsten som 

måttstock problem eftersom den inte tar hänsyn till hur prissättningen för sjukvård, 

förskoleverksamhet och skola ser i ut i det olika länderna. Andra saker som åsidosätts vid 

inkomstberäkningar är de upp och nedgångar (så som övertid, bonusar, arbetslöshet och 

pension) i ekonomi hushåll utsätts för över tid eller det faktum att alla familjer är olika väl 

rustade att hantera inkomst och prioritera sitt spenderande (Unicef, 2012, s. 9). 

I likhet med det absoluta måttet har även relativ fattigdom en svaghet i hur det relaterar till 

tid. Trots att relativ fattigdom tar hänsyn till att fattigdomsmått ska utgå ifrån nuet när 

uträkningar görs, det vill säga hur samhällskontexten ser ut i dag, så saknar den ändå 

förmågan att ta hänsyn till att ekonomiska förändringar tar tid. Därmed tas inte bieffekterna av 

förändringar i länders ekonomier i åtanke då de märks först långt senare. Detta gör att resultat 

ändå kan vara missvisande då den fakta som använts inte speglar den aktuella situationen. 

Relativ fattigdom besitter alltså förmågan att ta hänsyn till tid och rum, dock fungerar dess 

mätsätt inte alltid så bra när jämförelser mellan länder ska göras. 
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2.1.3 Dual fattigdom 

Den tredje definitionen av fattigdom har börjat användas först under de senaste årtiondena och 

kan enkelt sägas vara en slags sammanstrålning av de båda fattigdomsdefinitionerna då den 

innefattar aspekter från både absolut och relativ fattigdom. Till grund för begreppet som 

utvecklats av ekonomen, tillika Nobelpristagaren, Amartya Sen, ligger det absoluta 

fattigdomsbegreppet då hunger och svält aldrig får exkluderas ur fattigdomsdefinitionen 

oavsett omständigheter. Sen menar dock att hänsyn även måste tas till den sociala kontexten 

när det avgörs vem som anses vara fattig och då den absoluta definitionen inte 

uppmärksammar annat än hård fakta i form av ekonomiska resurser så behöver den förstås i 

relation till relativa fattigdomsaspekter som rör det sociala livet. 

Sen (1999, s. 14-20) går ifrån endast att tala om fattigdom utifrån ekonomiska resurser och 

menar att det istället är bättre att fokusera på människors förmåga att tillfredsställa sina behov. 

Han belyser fyra typer av behov. Det första är direkt kopplat till absolut fattigdom och består 

av grundläggande materiella behov som att ha tak över huvudet och kunna äta sig mätt. 

Resterande tre behov är dock kopplade till det relativa fattigdomstänket och består av behov 

att känna sig som en del av samhället genom god social integrering, behov av att ha 

möjligheten att leva i närhet med normen genom att kunna följa samhällets sociala regler, 

nedskrivna som oskrivna, samt behov av att ha möjligheter att göra val som hjälper en att ta 

sig ur fattigdom (Sen, 1999). Anledningen till att fokus läggs på förmågor beror på att Sen 

menar att tillfredsställandet av människors olika behov inte uteslutande avgörs av deras 

ekonomiska resurser utan även påverkas av deras förmågor att själva tillfredsställa sina behov. 

Vissa kan göra mycket utav lite medan andra behöver mycket för att göra lite. 

Den duala fattigdomen tar alltså, förutom absolut och relativ fattigdom, även hänsyn till 

individers olikheter genom att uppmärksamma människans förmåga att med hjälp av sina 

ekonomiska resurser tillgodose sina behov. Istället för att enbart fokusera på direkta 

jämförelser av människor och standarder som den absoluta fattigdomen eller av människor 

och andra människor som den relativa fattigdomen ser den duala fattigdomen människan som 

mer än bara ser dem som pjäser i livets stora spel i och med fokuset på individens egen 

förmåga att tillgodose sina behov. 

Dock möts den duala fattigdomen av en del kritik då den är svåranvänd i praktiken i och med 

sin individuella approach. Kritikerna menar att det är svårt att uppskatta människors förmågor 

att förvalta sina ekonomiska resurser samt om och i sådana fall till vilken grad de lyckas 
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tillfredsställa sina behov. Vidare är det svårt, om ens möjligt, att avgöra vilka som lever under 

normen av tvång respektive av fri vilja (Halleröd, 1991).  

Efter genomgången av de olika fattigdomsdefinitionerna ovan blir det tydligt att begreppet 

fattigdom är komplext med dess olika tolkningar. I och med det kan därför någon som enligt 

den ena definitionen anses vara fattig enligt en annan anses leva med en skälig 

levnadsstandard. Beroende på vilken definition av fattigdom som föredras sätts alltså 

fattigdomsgränsen olika. 

2.2 Skälig levnadsstandard 

Som framgår av ovanstående definitioner av fattigdomsbegreppet så behöver det finnas mått 

att utgå ifrån för att kunna fastställa vad som gör att en person räkas som fattig. När det 

kommer till barn ska stater alltid utgå ifrån Barnkonventionens artikel 27 som fastställer att 

alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard, det vill säga ”den levnadsstandard som krävs 

för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.” (Barnkonventionen, 

1989) Som vanligt när det kommer till upprätthållandet av barnkonventionen så har barnets 

föräldrar ansvar att säkerställa barnet rättigheten, dock är det konventionsstatens uppdrag att 

se till att föräldrarna har möjligheten att tillgodose barnet dess behov om denne/dessa inte 

klarar det själv/-a. 

”Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och 

inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar 

och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och skall 

vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, 

särskilt i fråga om mat, kläder, och bostäder.” (Barnkonventionen, 1989, 

artikel 27:3) 

Begreppet skälig levnadsstandard tolkas, precis som fattigdom, på olika sätt av olika 

människor. Detta kanske speciellt då det ofta, lite slarvigt, jämförs med att inte vara fattig. Det 

blir därmed återigen en gruppering mellan de som utgår ifrån det absoluta och relativa 

begreppen av fattigdom. 

Rädda Barnen (2008) menar att det är viktigt att vad som är en skälig levnadsstandard 

beslutas utifrån det levnadsstandarden i det land mätningen görs. Varför detta är viktigt är för 

att stora skillnader i upplevelser av möjligheter bland barn kan påverka självförtroendet och 

framtidstron och dessutom har en koppling till utbildning och hälsa då barns egna jämförelser 

främst tenderar att göra i deras egen närmiljö (Salonen, 2009). 



17 

 

Rauhut m.fl. (2006) belyser att skälig levnadsstandard ofta förknippas med konsumtion och 

till viss del även investering. Detta utifrån att fokus läggs på ”vad behöver barnet här och nu 

och [...] vad det behöver för att stå väl rustat för sitt framtida vuxenliv” (Rauhut, Lingärde, & 

Alander, Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker, 2006, s. 28). 

Resultat från internationella undersökningar ger en överblick av skillnader i levnadsstandard 

länder emellan med utgångspunkt från fasta indikatorer. Genom sådana undersökningar blir 

det klart vilka länder som ligger i framkant när det kommer till att ge barn en skälig 

levnadsstandard. Vad dessa undersökningar dock missar är att alla länder har olika 

förutsättningar. Vad som räknas som en skälig levnadsstandard för ett barn kan därmed skilja 

sig stort länder emellan. Dessutom missar de internationella undersökningarna att det inom 

länder kan finnas stora klyftor som gör att ett land med väldigt bra resultat fortfarande kan ha 

många barn som lever under gränsen för en skälig levnadsstandard. Nationella 

undersökningar kan ta hänsyn till den egna levnadsstandarden på ett helt annat sätt och 

därmed ge en tydligare bild av huruvida bra de egentligen är på att tillgodose barnen en skälig 

levnadsstandard. 

Trots att det debatteras om huruvida en skälig levnadsstandard ska baseras på absolut eller 

relativ fattigdom så känns det mest självklara att en skälig levnadsstandard består av en 

kombination av absolut och relativ fattigdom. En direkt koppling till den duala fattigdomen 

kan med andra ord göras. För inte bara måste det tas hänsyn till det enskilda landets 

levnadsstandard som den relativa fattigdomen gör, det måste även säkerställa att det allra mest 

basala uppnås när fattigdomsgränsen fungerar som en rättvis måttsticka för vilka barn som 

befinner sig i fattigdom. Som exempelvis i fattiga länder den inte ens 50 eller 60 % av 

medianen gör att de fattigaste barnen hamnar under gränsen. Dessutom är det när barns 

skäliga levnadsstandard ska räknas ut viktigt att reda ut vilka barn som lever i ekonomiskt 

utsatta familjer och på grund av föräldrars oförmåga att uppfylla sina barns behov har en 

oskälig levnadsstandard. 

2.3 Vad är barnfattigdom 

Med en bättre förståelse för bregreppet fattigdom kommer nu begreppet barnfattigdom att 

behandlas. Avnittet avslutas med en diskussion kring hur barnfattigdom bäst mäts i Sverige 

för att ge hållbara resultat. 
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2.3.1 Definitioner, mätsätt och gränser 

Avsaknaden av en specifik definition av begreppet fattigdom påverkar även definitionen av 

begreppet barnfattigdom i och med att fattigdomsbegreppet utgör en grund i 

barnfattigdomsbegreppet. Det faktum att det är barn som är fattiga gör begreppet än mer 

komplext och svårdefinierat då barn står under sina föräldrar eller vårdnadshavares 

förmyndarskap och därmed har liten möjlighet att själva påverka sin situation både 

ekonomiskt och socialt. Att väldigt få studier gjorts inom ämnet barnfattigdom bidrar troligen 

också till avsaknaden av en specifik definition (Rauhut, Lingärde, & Alander, Om 

barnfattigdom, 2006, s.17) 

Unicef tar i sin rapport om barnfattigdom även upp en annan problematik som tros påverka 

förståelsen för begreppet barnfattigdom.  De belyser att övervakningen av barnfattigdom i 

OECD länderna är mycket bristfällig då den inte är uppdaterad som den borde vara. Detta tros 

bidra till den förvirring av begreppet som råder inom rikare länder så som Sverige. "We tend 

to mix up concepts and measures and use different words to describe the same thing and the 

same words to describe different things." (Unicef, 2012,  s. 5) Avsaknaden av arbete inriktat 

på efterforskningar kring barnfattigdom och flera olika definitioner menas bidra till att 

begreppet barnfattigdom inte upfattas som tryggt att använda då det kan tolkas på andra sätt 

än det som eftersträvas. Andra ord och termer anväds därför ofta istället vilket leder tillbaka 

till attbegreppet aldrig riktigt definieras utan endast byts ut mot andra termer så som barn i 

hushåll med låg inkomststandard eller barn i ekonomiskt utsatta familjer. 

Likt fattigdomsbegreppet har barnfattigdomsbegreppet därmed flera definitioner, mätsätt och 

gränser som tar hänsyn till olika aspekter. På den absoluta sidan utgör svält, hunger och tak 

över huvudet viktiga komponenter för att räkna ut barnfattigdom. Denna typ av absolut 

fattigdomsuträkning används dock främst interntionellt i världens fattigare länder där det är 

vanligt att barn dör på grund av fattigdom. I Sverige används istället en absolut 

fattigdomsdefinition som utgår ifrån det egna landets kontext, nämligen det antal barn som 

växer upp i hushåll med låg inkomststandard (Gustafsson, Johansson, & Palmer, 2003). Även 

Salonen har tidigare kommit fram  till detta men menar att även barn som lever i hushåll med 

socialbidrag innefattas i den absoluta fattigdomen (Salonen T., 2002, s. 89). 

Ett vanligt förekommande sätt att mäta relativ barnfattigdom på är genom att titta på 

föräldrarnas hushållsinkomst precis på samma sätt som görs vi uppskattningar av allmän 

fattigdom. Barn som bor i familjer vars hushållsinkomst är lägre än 50% (ibland 60%) än 



19 

 

landets medianinkomst räknas som fattiga. Med i beräkningarna tas antal familjemedlemmar 

samt familjens sammansättning (Unicef, 2012, s 7). 

Anledningen till att det är föräldrarnas inkomst som studeras beror självklart på det faktum att 

barn inte själva har någon inkomst och därav automatiskt påverkas av sina vårdnadshavares 

förutsättningar och levnadsstandard utan att själva kunna påverka utgör ytterligare en 

utmaning för barnfattigdomsbegreppet. Detta är även en av de främsta anledningarna till de 

diskussioner som ofta uppstår i samband med att barnfattigdom behandlas då just argumentet 

”det finns [...] inga fattiga barn, bara fattiga familjer” (Bengtsson & Laurén, 2012, s. 12) 

brukar användas. Dock finns det modeller för att räkna ut hur mycket av familjers 

hushållsinkomster som kan sägas vara avsedda för deras barn. Detta är inte bara viktigt för att 

kunna avgöra hur stor barnfattigdomen är utan även för att få en helheltsbild av hela 

befolkningens fattigdom. Modified OECD equivalence scale pekas i Unicef-rapporten (2012) 

ut som den mest använda modellen för att räkna de enskilda familjemedlemmarnas inkomster. 

I denna räknas den första vuxna som 1.0, den andra vuxna som 0,5 och varje barn under 14 år 

som 0,3. Den totala summan utgör något som omnämns som ”equivalent individuals” och det 

är genom denna summa som hushållsinkomsten ska delas för att få fram hushållets 

individuella inkomster (Unicef, 2012, s. 15). 

Ett annat sätt att mäta relativ barnfattigdom på, ett sätt som Unicef tar upp i Report Card 10 är 

genom ett barndeprivationsindex. I detta fungerar 14 punkter, som räknas som normala och 

nödvändiga för ett barn i ett ekonomiskt avancerat land (läs OECD-land), som mätverktyg. 

Gränsen för att räknas som fattig går i detta index vid avsaknaden av två av dess punkter 

(Unicef, 2012, s. 6). Fördelen med detta sätt att mäta är att ett index av detta slag ständigt kan 

anpassas för att passa den tid och det land eller länder som deltar i studien samt till. En 

koppling mellan barndeprivationsindexet och dual fattigdom kan uttydas i det att barns behov 

står i fokus. Indexet utgår ifrån barns behov, genom att använda nödvändigheter i punkterna 

som fungerar som riktmärken vid fastställandet av huruvida barn kan sägas ha en skälig 

levnadsstandard. Dock saknar det fokuset på, i det här fallet, föräldrarnas förmåga att uppnå 

dessa behov som är viktigt inom den duala fattiggdomsuträkningen.  

En svaghet som tas upp angående barndeprivationsindexet är att det är svårt att använda för 

jämförelser av många länder. När det används exempelvis vid jämförande av EUs länder kan 

resultatet bli missvisande då samma 14 punkter används för samtliga länder oavsett deras 
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förutsättningar. Dessutom ifrågasätts sättet på vilket punkterna föreslås och väljs ut att vara 

med på listan samt varför gränsen ska gå vid just två saker (Unicef, 2012, s. 13). 

2.3.2 Barnfattigdom i Sverige 

Vad är då barnfattigdom här i Sverige? Vilket eller vilka begrepp kan tillämpas i Sverige för 

att få hållbara resultat? För att avgöra det måste först en sammanfattning av vad fattigdom 

utifrån en svensk kontext är tas fram. Detta kommer göras genom  att använda den 

information rörande fattigdomsbegreppet och barnfattigdom som framkommit här ovan och 

sedan argumentera för vilka delar av dessa som bäst överensstämmer med den svenska 

kontexten. Så, vad innebär det egentligen att vara fattig i Sverige 2013? 

Något  som känns självklart och som redan tagits upp tidigare i teoridelen är att svält eller en 

gräns på under tio kronor om dagen, som används av exempelvis Världsbanken och FN, inte 

fungerar som indikatorer för att avgöra vilka barn som är fattiga i Sverige. Enbart ett 

internationellt absolut fattigdomsmått är alltså inte aktuellt att använda. Inte heller det 

absoluta fattigdomsmåttet som är anpassats till den svenska kontexten, barn som växer upp i 

hushåll med låg inkomststandard, anses tillräckligt utvecklat för att kunna användas i Sverige 

på ett hållbart sätt då den inte ser längre än till en fast ekonomisk gräns som dessutom är 

tidsfixerad. Måttet tar alltså inte hänsyn till de förändringar i samhällskontexten vilka 

påverkar vad som krävs för att barn ska kunna sägas ha en skälig levnadsstandard i Sverige 

2013. 

För att hänsyn till tid och rum bättre ska kunna tas måste ett relativt mått användas vid 

barnfattigdomsmätningar. På så sätt kan barnfattigdomsgränsen justeras till just Sveriges 

samhällskontext och därmed blir resultatet mer tillförlitligt. Både fattigdomsgränsen baserad 

på en viss procent av medianinkomsten och deprivationsindexet som presenterades i det 

relativa fattigdomsavsnittet är mått som skulle kunna användas för att avgöra vilka barn som 

är fattiga i Sverige på grund av att de tar hänsyn till den rådande samhällskontexten. Den 

förstnämnda rekommenderas vid just mätningar av barnfattigdom i rika länder i Unicefs 

Report Card 10. I rapporten uttrycks en önskan om fortsatt användande av medianinkomsten 

som en indikator på vad som anses vara normalt i dagens samhälle. Genom att använda sig av 

medianinkomsten blir det även lättare att kontrollera hur långt ifrån denna de allra fattigaste 

befinner sig. Vidare anses det även nödvändigt att använda direkta mått vid mätningar för att 

få reda på vad, av det som anses vara standard, de har respektive saknar. 
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En kombination av de båda relativa måtten skulle kunna vara att föredra. För trots att måtten 

är svåra att kombinera på en internationellt jämförande nivå skulle ett resultat baserat på två 

undersökningardet i Sverige troligtvis snarare stärka upplevas som ett mer hållbart och 

trovärdigtresultat (Unicef, 2012, s. 14). 

Trots de båda relativa måttens fördelar skulle de antagligen inte fungera speciellt hållbart 

separat då de båda saknar viktiga komponenter. Fattigdomsgränsen baserad på en viss procent 

av medianinkomsten missar att se till skillnader i människors förmåga att tillgodose sina 

behov utifrån sina resurser då detutgår endast uutgår ifrån vad som finns. Deprivationsindexet 

å andra sidan riskerar att missa viktiga behov beroende på hur urvalet av punkter sker vilket 

kan leda till att barn med en oskälig levnadsstandard inte uppmärksammas alternativt att barn 

som egentligen har en skälig levnadsstandard ändå hamnar under gränsen. 

Det mest hållbara resultatet av barnfattigdomsmätningar i Sverige skulle nog uppnås genom 

att kombinera de två ovannämnda relativa måtten med den duala fattigdomsmodellen utav 

Sen (1999). På så sätt skulle fattigdomsgränsen baserad på en viss procent av 

medianinkomsten i kombination med deprivationsindexet resultat kunna fungera som en 

första utgallring av vilka barn som anses vara fattiga. Efter detta skulle sedan ytterligare en 

mätning kunna göras där fokus läggs på att avgöra huruvida de barn som enligt tidigare 

mätningar anses vara fattiga har föräldrar eller andra vårdnadshavare som besitter förmågan 

att tillgodose barnens samtliga behov. På så sätt går det förhoppningsvis genom den sista 

mätningen att validitetstesta de första mätningarna och rätta till eventuella fel. Genom 

kombinationen skulle även det absolut mest basala tas hänsyn till, genom att den duala 

modellen baseras på den absoluta fattigdomsmodellen.  

Denna metod skulle dock vara mycket tidskrävande om inte stora resurser, i form av 

utrustning och antalet anställda, skulle kunna läggas på forskningen. Det skulle kunna 

innebära att den information som kommit in i början av processen kanske skulle hinna bli 

gammal innan den hann användas eller åtminstone innan ett resultat hunnit fastställas. 

Dessutom skulle den även kräva mycket stor noggrannhet och sökande efter korrelationer. 

Syftet med denna diskussion är inte att ta fram en ny definition eller ett komplett mätsätt av 

barnfattigdom i Sverige, istället eftersträvas att kartlägga vilka komponenter som är viktiga att 

inkludera vid barnfattigdomsmätningar i Sverige 2013. För att sammanfatta vad som kommits 

fram till så bör barnfattigdomsmätningar i Sverige alltid vara baserade på den rådande 

samhällskontexten då det är av betydelse för att få ett resultat baserat på den tid som råder. 
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Vidare bör mätningarna på ett tydligt sätt utgå ifrån de olika typer av behov barn  har för att 

kunna sägas ha en skälig levnadsstandard. Att använda sig av ett index framtaget av 

allmänheten i det egna landet likt deprivationsindexet är ett exempel, ett annat att helt enkelt 

använda Amartya Sens fyra typer av behov. Uppskattningsvis skulle behov som att kunna äta 

sig mätt varje dag, ta del av undervisningen på samma villkor som alla andra barn, ha 

möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter samt kunna åka med på skolutflykter och gå på 

vänners födelsedagskalas behöva kunna behöva kunna tillförsäkras av föräldrar eller 

vårnadshavare för att ett barn ska kunna sägas ha en skäliglevnadsstandard och alltså inte vara 

fattig. Tillsist anses det även behövas ett mer individuellt mått som kan avgöra om föräldrar 

eller vårdnadshavare ansvariga att tillförsäkra barnens behov verkligen inte har förmågan att 

göra just detta eller själva väljer att inte göra det. Anledningen till att detta bör inkluderas är 

att en stor skepsism kring att barnfattigdom verkligen kan existera i Sverige 2013 finns i 

landet. Tanken är att detta mått på ett tydligt sätt skulle kunna reda ut detta en gång för alla. 
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3. Metodbeskrivning 

I detta kapitel kommer den valda metoden och insamlingsprocessen presenteras ingående. En 

kort presentation av de studerade kommunerna kommer att ges, validitet, reliabilitet, etik och 

begränsningar med studien kommer diskuteras. 

3.1 Metoden  

Eftersom syftet med denna studie är att belysa hur tre av Sveriges kommuner relaterar till 

forskning om Sveriges barnfattigdom och agerar i förhållande till den samt att jämföra 

kommunernas hänsynstagande till tillgänglig forskning och dess agerande utifrån den så har 

en jämförande kvalitativ metod använts då denna gör det möjligt för författaren att ta del av 

resonemang, något som är av stor vikt för att kunna förstå hur kommunerna relaterar till 

barnfattigdomsforskning (Trost, 2010). Den kvalitativa metoden ger även möjlighet till direkt 

kontakt med källorna även studien det djup och det helhetsperspektiv som behövs (Miles & 

Huberman, 1994). Dessutom fås mer utförliga svar, uppföljningsfrågor kan ställas och 

informanterna har möjlighet att ställa frågor om någon fråga uppfattas som oklar, något som 

inte skulle vara möjligt vid exempelvis ett kvantitativt förhållningssätt utfört med hjälp av 

enkäter. 

Ett av de vanligaste sätten att samla in fakta på genom kvalitativ metod är genom intervjuer 

då dessa ger möjlighet till tolkning av bland annat språk och tonläge, något som är till hjälp 

vid analyseringen av det insamlade materialet (Trost, 2010). I denna studie har informationen 

samlats in genom telefonintervjuer. Anledningen till att denna typ av intervjuer valdes var att 

kommunerna låg så långt i från varandra att det, varken tidsmässigt eller kostnadsmässigt var 

möjligt att hålla intervjuerna face-to-face. Av den anledning till att intervjuerna hölls via 

telefon har de försökt hållas så korta och effektiva som möjligt då de efter att ha överstigit 

halvtimmen är kända för att kunna bli mindre produktiva (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2005, s. 261). Telefonintervjuer ansågs vara det bästa alternativet då det genom 

dessa fortfarande är möjligt att tolka språk och tonläge samt att de ger möjlighet till direkt 

uppföljning av svar. 

3.1.1 Intervjuernas planerande och genomförande 

Vid utformningen av intervjuerna har en strukturerad modell, där samma frågor ställs till 

samtliga informanter, valts att användas då detta uppskattas ge så stor jämförbarhet som 



24 

 

möjligt i analysen. Som utgångspunkt vid framtagandet av intervjumallen har analysen av 

begreppen fattigdom, skälig levnadsstandard och barn i ekonomiskt utsatta familjer från 

teoridelen använts. De har fungerat som hjälp vid beslut om hur frågorna ska ställas och 

förväntas bidra till mer information i informanternas svar. 

Tre intervjuer, en med vardera kommun, utfördes. Trots att de var strukturellt utformade med 

fasta ramar via intervjumallen försökte de hållas så inbjudande, avslappnade och trygga som 

möjligt genom att, när tillfälle gavs, föra en diskussion kring ämnet. 

Informanterna tillfrågades via ett e-mail innehållandes kort information om studiens syfte, om 

de kunde tänka sig att medverka i studien. Efter att ha tackat ja skickades ytterligare ett mail 

ut i vilket två veckor angavs som möjliga att hålla intervjun under. Informanterna fick komma 

med förslag på dag och tid och intervjuer bokades sedan i samråd. Parallellt med 

urvalsprocessen arbetades även en intervjumall fram. Som underlag till utformningen av 

denna låg studiens syfte, frågeställningar och metod. 

Samtliga intervjuer hölls, av intervjupersonen, på en avskild plats, fri från ljud och rörelser för 

att minimera risken att störa intervjupersonens och informanternas koncentration. 

Informanterna beslutade själva sina platser vilket gav olika resultat av lugn omkring dem. 

Med tillåtelse från informanterna spelades intervjuerna in för att underlätta transkribering och 

vidare analys. Utöver dessa två fördelar innebär möjlighet till ljudupptagning större möjlighet 

för intervjuaren till interaktion under intervjun eftersom händer hålls fria (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Under intervjun presenterades studiens syfte och informanterna lovades få 

ta del av studien när den var färdig. Intervjuerna tog mellan 25 och 40 minuter. 

3.2 Urval 

I detta avsnitt redogörs för de informationskällor som valts att användas i studien. 

3.2.1 Kommunerna 

På grund av tidsramen för kursen beslutades att tre kommuner skulle komma att ingå i 

studien. Två teman låg till grund vid urvalet av dessa kommuner; geografi samt typ av 

kommun. För att få representation från olika delar av Sverige valdes kommunerna utifrån 

kategorierna: norra, mellersta och södra Sverige. Då det visat sig att barnfattigdomen i 

Sverige är speciell i storstäder där klyftorna mellan rika och fattiga oftast är som störst (Rädda 

Barnen, 2013), men då det är svårt att välja ut kommuner i storstäder då de skiljer sig i 
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invånarantal och liknande, beslutades det sedan att fokusera på kommuner som utgörs av 

städer eller större orter som kan jämföras med en liten stad. 

Utifrån dessa två teman användes sedan Barnombudsmannens statistiklabb (2013), vars 

statistik är hämtad från Inkomst- och taxeringsregistret (IoT), Statistiska centralbyrån, för att 

hitta tre kommuner med relativt liknande andel barn i ekonomiskt utsatta familjer som 

möjligt. Viktigt var också att andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer i de valda 

kommunerna skulle ligga åtminstone 5 % över barn i ekonomiskt utsatta familjer i hela landet, 

detta då det skulle finns en extra stor anledning att uppmärksamma barnfattigdomen inom 

dessa kommuner. Efter flertalet noggranna jämförelser valdes tre kommuner ut, dessa 

kommer framöver omnämnas som S, He och Ha, och kontaktades omgående. 

 

  

3.2.2 Informanterna 

När det kom till urvalet av informanter beslutades det att det största ansvaret skulle placeras 

på kommunerna själva. Det fanns två anledningar till detta: för det första så finns ingen 

självklar post för ämnet barnfattigdom inom kommuner utan ansvaret kan ligga på olika 

avdelningar inom olika kommuner. För det andra så ansågs det viktigt att kommunerna själva 

fick vara delaktiga i detta beslut då informanterna själva skulle komma representera 

kommunens ställning i ämnet. 

Ett mail skickades således ut till de utvalda kommunernas kundtjänster med en öppen fråga 

om vem som var bäst lämpad att svara på frågor om kommunens relation till 

barnfattigdomsforskning. Efter tips och fortsatt mailkontakt med ett antal olika anställda inom 

samtliga kommuner kunde en relevant kontakt inom alla tre kommuner tillslut etableras. 
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3.2.2 Material 

Något som är av vikt att informera om innan empirin presenteras är att informanterna kommer 

från olika avdelningar samt besitter olika typer av positioner inom kommunerna och därmed 

har olika förförståelse av ämnet. Detta hålls i åtanke under analysen men kommer inte 

utvecklas på ett djupare plan på grund av tidsbrist och av den anledningen att det inte anses 

vara av tillräckligt stor betydelse för studien som helhet. Det är även viktigt att belysa att 

informanterna i studien likställs som kommunernas språkrör, det vill säga som förmedlare av 

kommunernas. Detta anses vara legitimt då informanterna deltagit i intervjuerna som 

kommunanställda, ansvariga att ge kommunens åsikter i studiens ämne. 

3.3 Analysen  

Efter varje intervju skrevs känslor och intryck ner på en gång för att inte riskera att något 

glömdes bort. Intervjuerna transkriberades sen noggrant och pauser, fyllnadsord och ljud 

skrevs ut innan individuella sammanfattningar skrevs ihop. Efter detta jämfördes intervjuerna 

och likheter och skillnader identifierades genom analys. Analysen resulterade i olika teman 

som sedan fungerade som ett slags ramverk under den fortsatta analysen av materialet. Under 

sammanställningen valdes även citat ut och teorin implementerads. 

Det blev under analysen av materialet tydligt att det skulle komma bli viktigt att studera 

kommunernas förförståelse för studiens huvudbegrepp separat för att i den fortsatta analysen 

kunna göra en så rättvis och riktig analys som möjligt. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet syftar till hur väl studien undersöker det den har för avsikt att göra (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att studiens validitet skulle bli så stor som möjligt har författaren 

under hela processen strävat efter att skriva så transparent som möjligt, kritiskt granska den 

egna texten genom att gå ständigt gå tillbaka till syfte och frågeställningar, samt föra 

diskussioner med handledaren när behov uppstått. Dessutom har denne försökt presentera 

händelseförloppet så informativt som möjligt för att undvika missförstånd eller frågetecken. 

Reliabilitet syftar till att undersökningen ska kunna upprepas av andra forskare med samma 

resultat utan att störas av tid, plats eller intervjuare. Då denna studie utförts med hjälp av en 

kvalitativ metod är det svårt att tillförsäkra att samma studie kan göras om några år av en 
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annan person och ge samma resultat. En av anledningarna till detta är att människor använts 

som informationskällor i studien och därmed måste det faktum att personkemi och 

sinnesstämning vägas in. Dessutom spelar informanternas och intervjupersonens, här tillika 

författare, förkunskap in på resultatet likväl som det faktum att författare kan tolka saker på 

olika sätt trots att alla förhållningssätt för forskare följs (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5 Etik 

En strävan efter att vara så forskningsetisk som möjligt har funnits under insamling och 

skrivande av studien. I enlighet med vetenskapliga rådets forskningsprinciper för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har informanterna har informerats om 

studiens syfte, först kort i ett mail där de tillfrågades att medverka och sedan ännu en gång 

under intervjun. Fråga om samtycke vid inspelning av intervjuerna ställdes och samtliga 

informanter godkände inspelning. För att skydda informanterna har beslut fattats om att 

kommunerna kommer ges fingerade namn. Informanterna kallas studien igenom för just 

informanter med tillägg av kommunnamn då behov finns. Slutligen uppfylls 

nyttjandeprincipen då informationen som samlats in till studien endast varit i kontakt med 

studiens författare (Vetenskapsrådet, 2013). Denna kommer så snart studien avhandlats och 

godkänts förstöras. 

3.6 Begränsningar 

Under detta avsnitt kommer studiens begränsningar presenteras och i viss mån diskuteras. 

Tanken var från början att kommundokument innehållandes information rörande kommunens 

relation till och arbete med barnfattigdom skulle användas som primär empiri och sedan 

kompletteras med information från intervjuer. Dock blev det väldigt tidigt klart att 

kommunens dokumentering kring dess tankar om och arbete med barnfattigdom var väldigt 

bristfälligt. Så pass bristfällig att dess inkludering inte skulle tjäna något syfte. Det beslutades 

istället att fokus helt skulle läggas på intervjuerna. Att enbart intervjuer används som 

informationskälla skulle kunna ses som en begränsning då olika typer av informationskällor 

kompletterar varandra och därmed kan tillskriva resultatet mer tyngd. Dock äventyrar det på 

intet sätt studiens syfte. 

Den största begränsningen är antagligen att intervjuerna inte kunde utföras face-to-face. För 

trots att telefonintervjuer är det bästa alternativet utifrån rådande förutsättningar så missas 
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många element som det verkliga mötet under en vanlig intervju har fördelen av. Först och 

främst försvinner möjligheten att läsa kroppsspråk och blickar vilka kan vara till stor hjälp 

under analysen av materialet. Intervjun blir även mer opersonlig över telefon vilket gör att det 

kan vara svårare för intervjupersonen att bygga upp ett förtroende. Möjligheten att göra andra 

saker samtidigt som en telefonintervju pågår då arrangemanget inte är lika formellt som en 

vanlig intervju kan också påverka resultatet på ett negativt sätt. Studier visar även att det är 

svårare att upprätthålla koncentrationen under längre perioder över telefon (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2005, s. 261) 

En annan begränsning ligger i risken med att låta anställda representera sin arbetsplats, i detta 

fall alltså kommunen. Det är nämligen ibland svårt att avgöra när informanternas egna åsikter 

träder in. När det kommer till ämnet barnfattigdom finnas det heller ingen specifik post inom 

Sveriges kommuner utan vem som ska ha ansvaret för området beslutas inom kommunen. 

Detta betyder att informanterna besitter olika grad av förkunskap i området och kanske arbetar 

med olika saker vid sidan av att de är ansvariga för arbetet runt barnfattigdomen. Något som 

naturligtvis kommer påverka deras svar.  

Slutligen finns alltid risken att informanterna ger de svar de tror att intervjupersonen är ute 

efter för att göra ett så gott intryck som möjligt. 



29 

 

4. Empiri och analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin presenteras och analyseras i förhållande till 

teorin. Första delen av kapitlet kommer fokusera på studiens tre huvudbegrepp; 

barnfattigdom, skälig levnadsstandard och barn i ekonomiskt utsatta familjer, för att klargöra 

kommunernas förförståelse för barnfattigdom. Detta anses vara viktigt att avhandla i ett tidigt 

skede för att det framöver ska vara lättare att följa de olika kommunernas resonemang och ha 

en större insikt i varför kommunerna resonerar så som de gör. På detta sätt hoppas med andra 

ord eventuella missförstånd minskas. Andra delen av avsnitt 4 kommer sedan behandla ämnet 

i sin helhet. 

 

4.1 Begreppen 

I detta avsnitt kommer kommunernas förståelse för begreppen och termerna att presenteras 

genom analys. 

4.1.1 Barnfattigdom 

Kommunernas relation till begreppet barnfattigdom ser väldigt liknande ut. Samtliga 

kommuner vittnar om att begreppets komplexitet i och med dess många definitioner gör att 

det upplevs som mycket svåranvänt i kommunernas arbete på grund av denna stora risken att 

missförstås.  

”Säger man barnfattigdom, så, dom flesta människor [...] systematiskt och 

[...] stereotypt liksom tänker på barnen i Afrika som inte har mat för dagen 

och så vidare va” – S 

I citatet ovan blir det tydligt att en rädsla finns för att vid användande av begreppet 

barnfattigdom automatiskt tillskrivas ett barnfattigdomstänk baserat på absolut fattigdom. Det 

vill säga att kommunerna menar att det finns som svälter i Sverige likt i Afrika. Här går det att 

se en tydlig koppling till den problematik som tidigare beskrivits om att de olika 

fattigdomsbegreppen tenderar att blandas ihop då de sällan särskiljs ordentligt genom att sätta 

ut absolut, relativ eller dual framför det begrepp som faktiskt används. Samma kommun som 

gav exemplet ovan menar att barnfattigdom behöver problematiseras mer för att en gemensam 

förståelse för vad som menas när det pratas barnfattigdom i Sverige 2013 ska kunna nås. Ett 

förslag om framtagning av en nationell definition av begreppet föreslås. Utifrån den nationella 
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definitionen skulle det sedan ändå finnas utrymme för organisationer, kommuner och andra 

aktörer att själva vidareutveckla begreppet om de så skulle vilja.  

”[...] definitionen är jätteviktig och man behöver kanske liksom ta fram 

ehhmm...en nationell definition som de lokala aktörerna, kommunerna, 

dom får väl liksom också definiera det när dom använder sig av det.” – S 

Detta antyder att kommunen anser att problematiken kring användandet av begreppet skulle 

försvinna om det fanns en nationell definition för hur barnfattigdom ska tolkas utifrån den 

svenska kontexten som var välkänd av alla. Det skulle underlätta för kommunerna i arbetet 

med barnfattigdom och den skulle kunna användas som utgångspunk även om en egen 

definition skulle anses behövas. Liksom S kommun uttrycker de båda andra kommunerna att 

en förståelse för vad som menas med barnfattigdom i Sverige skulle underlätta deras arbete. 

Detta tolkas som att kommunerna efterfrågar hjälp från regeringen i arbetet med att förtydliga 

begreppet barnfattigdom samt styra upp angående hur det kan bemötas. Detta tyder på att 

kommunerna håller med FN:s Barnrättskommittée och Rädda Barnen om att en nationell 

handlingsplan mot barnfattigdom där definitioner fastställs och gemensamma mål 

sammanställs skulle vara en stor tillgång. 

Rädslan över att användande av begreppet ska misstolkas tycks ha lett till att kommunerna 

hittills valt att inte använda det speciell mycket. För trots att uppfattningen är att begreppet är 

vilseledande har inga egna initiativ till att definiera det gjorts av kommunerna. He kommun 

har till och med aktivt valt att använda en annan term än barnfattigdom, barn i ekonomiskt 

utsatta sammanhang, eftersom de upplever att begreppet barnfattigdom genom sina många 

definitioner kommit att bli ett väldigt värdeladdat begrepp som kan göra att många backar 

bara de hör det. Att det inte ligger ”som ett särskilt uppdrag” att definiera begreppet nämns 

också som en anledning till att det inte gjorts. 

”[...] det ligger ett tydligt uppdrag att det ska kartläggas och då kallar man 

det för barnfattigdom men uttryckt utifrån en politisk konstellation och inte 

båda och därför blir det riktigt känsligt [...] kärt barn har många namn så att 

här använder vi mer begreppet barn i ekonomiskt utsatta sammanhang.” – 

He 

He kommun har alltså tagit till sig det uppdrag som ålagts dem, att kartlägga kommunens 

barnfattigdom, dock ser de begreppet barnfattigdom som något som försvårar arbetet och då 

uppdraget inte specifikt kräver att begreppet måste användas i kartläggningen så har det därför 
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valt att använda en mer neutral term i sitt arbete. Kommunen har alltså fattat detta beslut för 

att underlätta kommunikationen av arbetet med barnfattigdom. Att använda en annan term än 

den ursprungliga är något som Unicef (2012) diskuterar i sitt report card 10. Organisationen 

skulle inte ställa sig bakom utbytet då den menar att det är en av de bidragande orsakerna till 

att förvirring skapas kring begreppet barnfattigdom. Vidare menar de att anledningen till att 

förvirringen uppstår beror på dålig kommunikation av begreppet då det inte specifieras vilken 

typ av barnfattigdom som används (Unicef, 2012, s. 15). Med andra ord blir resultatet av He 

kommuns försök att förenkla kommunikationen för sig själva egentligen dålig kommunikation 

av barnfattigdomsbegreppet som bidrar till en allmänt större förvirring kring begreppet. 

När det kommer till de två andra kommunerna uppges anledningarna till avsaknaden av 

definitioner av begreppet vara kopplade till tid. S kommun menar att det beror på att arbetet 

med barnfattigdomen inte startade förrän 2011 och därmed är väldigt nytt. Ha kommun 

uppger att användandet av begreppet barnfattigdom i arbetet med fattiga barn är nytt för 

kommunen och att det därför helt enkelt inte hunnits ta fram någon definition än. Dock kan 

både S och Ha komma att ha en definition av begreppet inom en snar framtid, diskussioner 

rörande detta förekommer nämligen. S kommun håller för närvarande på att bilda en 

samordningsgrupp med uppgift att titta närmare på vad som menas med begreppet och Ha 

kommun har det som ett av sina politiska mål att definiera begreppet. 

”Det är en samordningsgrupp som kommer...vi kommer titta på bland 

annat just det här hur, inför att vi ska få fram åtgärder va...kort och gott så 

måste man ju också titta på vad menar vi när vi säger barnfattigdom?” – S 

Ett intressant inslag i intervjuerna är att samtliga kommuner till en början verkat aningen 

skeptiska till betydelsen av att definiera begreppet barnfattigdom och menat på att det är 

viktigare att försöka göra något åt problemet istället för att ägna sig åt begreppsanalys. Dock 

har denna inställning under intervjuns gång verkat avta betydligt och det har getts uttryck för 

en insikt i betydelsen av en definition. Ovanstående resonemang kan ses som exempel då 

informanten börjar med att berätta att det egentliga syftet med samordningsgruppen är att ta 

fram åtgärder för barnfattigdomen för att sen i nästa andetag inse att just förståelsen för 

begreppet är av stor betydelse för att detta ska kunna göras fullt ut. Liknande yttranden 

gjordes då betydelsen av samarbete diskuterade. 

Då det är tydligt att begreppet barnfattigdom anses värdeladdat och ofta undviks av 

kommunerna har det beslutats att kommunerna även ska få reflektera kring termerna skälig 
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levnadsstandard och barn i ekonomiskt utsatta familjer. På så sätt hoppas en klarare bild över 

kommunernas inställing till barnfattigdom uppnås då termerna står i nära relation till 

begreppet. Viktigt att klargöra är att barn i ekonomiskt utsatta familjer inte på något sätt 

ämnar ersätta barnfattigdomsbegreppet utan enbart används i studien för att klargöra 

kommunernas relation till barnfattigdomsforskning. 

4.1.1.1 Skälig levnadsstandard 

Som tidigare nämnts har begreppet skälig levnadsstandard en stark koppling till 

barnfattigdomsbegreppet, dock har kommunerna betydligt lättare att diskutera denna term än 

barnfattigdom. Anledningen till detta är troligen att begreppet, i och med Barnkonventionen, 

är så pass väl förankrat när det kommer till arbete med barn. S och Ha kommun kopplar 

samman begreppet med försörjningsstödet. I S kommun likställs skälig levnadsstandard med 

att kunna försörja sin familj ensam. Försörjningsstödet är alltså till för att fattiga familjer ska 

kunna få en skälig levnadsstandard, därmed även familjernas barn. 

”[...] skälig standard det är ju det som [...] fastställs i samband med att en 

familj kanske får försörjningsstöd, det prövas ju där och det, det är ju 

reglerat i sociallagstiftningar allting om vad som är skäligt.” – S 

 

Kommunen tolkas utifrån detta citat mena att det först är när en prövning om försörjningsstöd 

blir aktuell som det behöver fastställas vad som är en skälig levnadsstandard. Det verkar inte 

anses nödvändigt att själva ha någon ordentlig koll på vad som egentligen menas med 

begreppet då det finns andra som arbetar med det. Då koppling endast görs till 

försörjningsstödet tolkas det som att skälig levnadsstandard av kommunen endast anses ha 

med ekonomin att göra. Om det inte är helt klart för de som ansvarar för arbetet mot 

barnfattigdom i kommunen vad som kan sägas vara en skälig levnadsstandars blir det svårt för 

kommunen att ta fram hållbara arbetsmetoder då de riskerar att missa att inkludera viktiga 

delar 

Ha kommun däremot gör kopplingen mellan skälig levnadsstandard och försörjningsstödet på 

ett litet annat sätt då de menar att ett barn för att ha en skälig levnadsstandard inte ska behöva 

påverkas allt för mycket av att deras föräldrar lever med försörjningsstöd. Ett exempel som 

ges är att barnen exempelvis ska kunna ta del av fritidsaktiviteter oavsett föräldrarnas 

ekonomiska situation.  
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” [...] vi ska försöka att det inte ska påverka barnen så mycket att deras 

föräldrar inte har möjlighet till egen försörjning. Så, fritidssysselsättningar 

och sånt här det beviljar vi till barnen om dom vill gå på kulturskolan eller 

om dom rider eller spelar hockey eller såna här saker så är 

merkostnaden..dom betalar kommunen.” – Ha 

 

Möjlighet till deltagande i fritidsaktiviteter innefattas med andra ord i en skälig 

levnadsstandard för ett barn enligt Ha kommun. Att inte utestängas från sådant som är en del 

av barns vardag anses så viktigt att kommunen själva gått in och markerat genom att hjälpa 

till att möjliggöra detta deltagande för barn. Det uppges även att skälig levnadsstandard enligt 

Ha kommuns egna mål skulle kunna motsvara vad som skulle kunna tänkas normalt för en 

låginkomsttagare. 

Även He kommun ser längre än till ekonomin när de resonerar kring barns skäliga 

levnadsstandard, bland annat menar de att barnets även behöver en god skolsituation för att 

kunna sägas ha en skälig levnadsstandard. 

”[...] det är inte så att vi inte funderar på vad som är skälig levnadsstandard 

för ett barn men jag tror att vi gör det..ehm..vi försöker ju bygga ihop det 

till ett, men vi är inte framme än om jag säger alltså.” – He 

I citatet ovan blir det tydligt att kommunen ser längre än bara till ekonomiska faktorer när de 

uppskattar vad som är en skälig levnadsstandard för barn. Detta verkar ha lett till att någon 

tydligare definition av termen inte lyckats fastställas då flera aspekter ska tas hänsyn till. Att 

He kommun inkluderar socialt umgänge genom att nämna skolsituationen som en viktig 

faktor vid avgörande av om en person kan sägas ha en skälig levnadsstandard kan jämföras 

med Ha kommun som inkluderar möjlighet till deltagande i fritidsaktiviteter i termen. 

He och Ha kommuns sätt att resonera kring en skälig levnadsstandard vittnar om att de 

förutom att se till det absoluta behovet även  tycker det är viktigt att ta hänsyn till barns 

sociala behov att känna sig delaktiga i det sociala livet vilket den relativa metoden och duala 

barnfattigdomsmetoden poängterar. Både möjligheten att delta i fritidaktiviteter och behovet 

av en god skolaituation kan kopplas till Sens (1999, s. 14-20) behov om att känna sig en del 

av samhället genom god integrering och behov av att ha möjligheten att leva i närhet med 

normen genom att kunna följa samhällets sociala regler. Att ha en god skolsituation kan även 

kopplas till att ges möjligheten att kunna göra val som tar en ur fattigdom genom att 

utbildning leder till större möjligheter i framtiden. Att Även Sens (1999) fokus på föräldrar 
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eller vårdnadshavares förmåga att kunna tillgodose barnens behov tolkas vägas in då detta är 

avgörande för huruvida barnen har möjlighet att delta i fritidaktiviteter eller har en god 

skolsituation. 

4.1.1.2 Barn i ekonomiskt utsatta familjer 

Som kunde ses redan i avsnittet om barnfattigdomsbegreppet är även barn i ekonomiskt 

utsatta familjer, eller situationer som Ha kommun väljer att uttrycka det, en term som anses ha 

en väldigt nära relation till barnfattigdomsbegreppet. Precis som när det kom till skälig 

levnadsstandard upplevdes kommunerna tycka att  barn i ekonomiskt utsatta familjer är en 

betydligt lättare term att använda istället för barnfattigdom när det pratas om fattiga barn. 

Detta tolkas som att begreppet ekonomiskt utsatt inte anses vara lika känsligt att använda i det 

svenska samhället som barnfattigdom då det inte ses som lika kopplat till svält och därmed 

kan vara möjlig i Sverige. En betydligt mindre risk att misstolkas upplevs med andra ord. Som 

nämdes ovan i stycket om barnfattigdomsbegreppet menar Unicef  (1999, s. 15) att risken är 

att försök som detta menat att förenkliga den egna kommunikationen riskerar göra 

barnfattigdomsbegreppet ännu mer förvirrande vilket skulle kunna leda till att det framöver 

används ännu mindre. 

Samtliga tre kommuner likställer barn i ekonomiskt utsatta familjer med de barn som lever i 

familjer med försörjningsstöd, dock specifieras det i He kommun även att barnets familj ska 

ha en låg inkomststandard för att räknas till kategorin. Här blir det tydligt att samtliga 

kommuner ser termen barn i ekonomiskt utsatta familjer som ett absolut fenomen där en 

ekonomiskt fastställd gräns avgör vilka i landet som är fattiga utan att ta hänsyn till 

samhällskontexten i övrigt precis som Bengtsson & Laurén tidigare redgjort för (2012, s. 9). 

Dock har det i Ha kommun genom diskussioner även uppmärksammats att det finns barn som 

lever i familjer som lever fattigt utan att få försörjningsstöd. Det anses av kommunen som 

problematiskt att dessa barn hamnar i skymundan genom att försörjningsstödet ses som den 

enda mätsticka för om barnet kan sägas vara en del av en ekonomiskt utsatt familj, dock har 

de inte kommit längre än till diskussioner. 

” [...] enkelt för oss blir det ju dom barnen som har föräldrar som går på 

försörjningsstöd som är ekonomiskt utsatta. Sen finns det [...] dom här 

barnen som har föräldrar som kanske lever fattigt fast dom kanske inte 

lever så fattigt att man går på försörjningsstöd men har en väldigt låg 

inkomst. Och hur når du dom här barnen? För att, det betyder ju inte nu 

att..att dom har en..en levnadsstandard som är bättre än de som går på 
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försörjningsstöd bara för att mamma och pappa inte har så dåligt med 

pengar.” – Ha 

 

Ha kommun resonemang här ovan visar att den inte ser gränsen ”de barn som bor i familjer 

som fått försörjningsstöd” som hållbar när det kommer till att avgöra vilka barn som lever i 

ekonomiskt utsatta hem. Kommunen ser gränsen som en brist då den innebär att barn i 

familjer som kanske inte ens sökt försörjningsstöd eller vars familjer fått avslag men ändå 

lever fattigt inte räknas med som fattig och därmed diskrimineras. Att detta uppmärksammas 

tyder återigen på att Ha kommun ändå håller med Sen (1999) om att en dual fattigdomsmetod 

behöver tillämpas då förmågan att tillgodose sina behov inte går att mäta enbart med en fast 

gräns baserad på ekonomiska resurser. En specifik gräns används alltså av Ha kommun men 

tolkas inte vara helt accepterad då kommunen ser brister med dess användning då den menar 

att familjer kan vara ekonomiskt utsatta utan att få försörjningsstöd. 

4.2 Hur relaterar kommunerna till barnfattigdomsforskning? 

Med en bättre förståelse för kommunernas relation till de olika begreppen och termerna här 

ovan kommer nu kommunernas relation till forskning av Sveriges barnfattigdom och deras 

agerande i förhållande till den att redogöras för och analyseras. En jämförelse av 

kommunernas hänsynstagande till tillgänglig forskning och agerande kommer även göras och 

allt kommer att presenteras i förhållande till teorin. 

4.2.1. Komplext – både hjälpmedel och hinder 

Alla kommuner säger sig ha en positiv inställning till nationell barnfattigdomsforskning och 

alla använder sig även av forskningsresultat i sitt arbete med barnfattigdomen om än väldigt 

sparsamt än så länge. Arbete med barnfattigdom utifrån ett specifikt uppdrag uppges nämligen 

vara relativt nytt och därmed har implementering av forskningsresultat ännu inte kommit att 

prioriteras. Dock framgår det att kommunerna har för avsikt att fortsätta utveckla användandet 

av forskningsresultat i sitt arbete i framtiden. Det faktum att arbete med  barnfattigdom utifrån 

ett specifikt uppdrag uppges vara realtivt nytt för kommunerna skulle kunna ha en koppling 

till de uppgifter som Unicef (2012) lämnar om att barnfattigdomsforskning är lågt prioriterat, 

framför allt i de rikare länderna. När ämnet tidigare inte heller uppmärksammats speciellt 

mycket på det nationella planet är det inte konstigt att kommunerna inte har kommit så långt i 

arbetet mor barnfattigdom. 



36 

 

Framför allt ses forskningen som ett bra hjälpmedel i arbetet med barnfattigdom. Ha kommun 

berättar att forskningsresultat används i kommunens arbete för att det hjälper dem att bättre 

förstå ämnet, samt underlättar spridning av kunskap inom kommunen. 

”Ja, jag väljer att använda forskningsresultat för att..ehhhmm..det ger ju 

mig kött på benen. Om jag ska prata om en sak och vill en sak så jag måste 

ju ha någonting som visar att det är såhär. Därför använder jag mig av 

forskningsresultat.” – Ha 

Att forskning underlättar för de inom kommunen som ansvarar för arbetet med barnfattigdom 

blir tydligt av citatet ovan. Speciellt verkar det uppskattas som hjälpmedel vid presentationer 

av kommunens egen situation. Samtidigt kan det tolkas som att det är skönt att ha någon 

annan att hänvisa till i fall att det som presenteras ifrågasätts på något vis. Något annat som 

Ha ser som positivt med existerande forskning om barnfattigdom är att den förutom den hårda 

faktan rörande ekonomi även ger mjuk fakta, som visar på hur barnen egentligen mår. Att Ha 

så konkret uttrycker hur de anser att forskningen har mycket att tillföra dem inte bara för när 

det kommer till ekonomisk statistik utan även i syfte att komma åt information som fokuserar 

mer på individerna tyder på att kommunen har ett genuint intresse att ta del av 

barnfattigdomsforskning då den upplever att forskningen verkligen kan hjälpa dem i deras 

arbete. 

He kommun ser barnfattigdomsforskning som en tillgång då den bidrar till balans i arbetet i 

och med att den kan arbeta tillsammans med den nya informationen som samlas in av 

kommunen själv. Det uttrycks att ett parallellarbete föredras, då forskningsresultat och 

faktiskt arbete med barnfattigdom pågår samtidigt. 

”[...] det är inte antingen eller, du måste ha både och, du måste ha 

evidensen, du måste ha på fötterna, du måste veta och förstå vad du gör 

men inom dom här områdena så är det också väldigt viktigt då att man 

måste skapa [...] medans man gör. Därför det här, det har blivit för mycket 

av att man betraktar och det går ju inte va. Därför att då lär du dig inte, då 

är det inte någon learning by doing” – He 

Forskning om barnfattigdom uppskattas alltså och anses vara positiv hjälp i arbetet mot 

barnfattigdom. Däremot tyder citatet på att He kommun upplever att forskningen har en 

tendens att endast användas i informationssyfte utan att utnyttjas som den hjälp den faktiskt 

kan innebära när den tillämpas i arbete. Det tolkas som att kommunen tycker att även mindre 

lyckosamma resultat ändå är positiva då de leder till en djupare förståelse för ämnet. 
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Vidare ger He kommun uttryck för att den saknar viss typ av information inom 

barnfattigdomsforskningen, nämligen sådan som inspirerar till handlande och uppslag på hur 

kommunen kan arbeta med barnfattigdomen. Detta har därför sökts på annat sätt, bland annat 

genom annan barnforskning som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) samling för 

social hållbarhet i vilken området barns uppväxtvillkor belyses tydligt.  Denna uppskattades 

då den lade fokus lite mer på interventioner och dess olika betydelse på det lokala, regionala 

och nationella planet. Resonemanget som förs kan förstås som att kommunen vill ha 

forskning som kan hjälpa dem framåt med barnfattigdomsbekämpningen, forskning som 

uppmanar till handlande och vägleder kommunen i dess arbete mot barnfattigdomen. Här ses 

en parallell till Barnrättskommitténs uppmaningen om att ta fram en nationell handlingsplan. 

En nationell handlingsplan skulle fungera både informativt och ge guidning gällande hur 

arbetet mot barnfattigdomen bäst bör utföras. Genom att låta lärdomar från de projekt som 

startas fungera som vägledning vid uppföljning och utvecklande av handlingsplanen skulle He 

kommuns exempel om learning by doing även få utrymme. 

Ha kommun är dock inte rakt igenom positiv till användande av forskningsresultat i arbetet. 

Kommunen skiljer nämligen på forskning och forskning och menar att FoU-forskning 

(forskning utförd av forskning och utvecklingsarbete) är mer ”forskningsinriktad” än 

exempelvis Rädda Barnens rapporter i ämnet. Det antyds att större vikt läggs vid 

barnfattigdomsforskning som kommer från forskningssammanhang med koppling till 

exempelvis högskolor och universitets forskningsenheter än från sammanhang där exempelvis 

frivilligorganisationer på något sätt är delaktiga. 

”Sen såna här resultat som Rädda barnen och såna här lämnar, det måste 

jag ju också presentera. Dom lägger man ju kanske..det är ju inte på samma 

sätt forskningsbaserat som FoU-forskning utan Rädda barnens är ju lite 

mer...ja, jag skulle vilja säga – dom är inte lika forskningsinriktade som till 

exempel FoUs resultat. Så att det...jag vet inte om man tar så mycket..ja, 

hänsyn och hänsyn till...det är klart att allting väger ju in [...]” – Ha 

Att viss forskning anses mer trovärdig än annan är den uppfattningen som fås av citatet ovan. 

Att forskning utförs på uppdrag av en organisation tolkas ses som mindre professionellt, trots 

att de anlitat en av landets mest erkända forskare inom ämnet. Kan det ha att göra med att det 

misstänks finnas en annan typ av egenintresse i forskningens resultat för organisationer än för 

fristående forskare? 
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4.2.2 Önskan om mer lokal förankring i forskningen 

Trots att kommunerna utger sig för att vara positivt inställda till nationell 

barnfattigdomsforskning verkar relationen vara lite mer komplex än som uttrycks rakt ut.  

Något som tas upp av kommunerna som tyder på att det finns en reservation mot 

barnfattigdomsforskningsresultat är deras antydan om att inte fullt ut lita på övergripande 

nationella studier. Kommunerna anser det vara viktigt att själva utreda hur situationen rörande 

den egna barnfattigdom verkligen ser ut, att inte bara anta att det ser ut på ett visst sätt för att 

någon annan säger det. Här kan förvirring av begreppet anas ligga till grund för misstron till 

forskningen. Kommunerna har tidigare påvisat ett absolut fattigdomstänk genom användande 

av låg inkomststandar och försörjningsstöd som indikatorer vid barnfattigdomsuträkningar. 

När forskningenresultat sedan är baserade på en relativ fattigdomsmodell kan det vara svårt 

för kommunerna att se hur resultatet kunnat uppnås då de är så inne i det absoluuta 

fattigdomstänket. Det faktum att kommunerna trots sitt absoluta barnfattigdomstänk önskar att 

mer relativa och duala element inkluderas i arbetet mot barnfattigdom samt fakta av detta slag 

genom forskningen betyder inte att det är lättare att bortse från det förhållningssätt som 

tillämpas inom kommunen. Misstron skulle dock även kunna bero kommunerna faktiskt har 

en annan inställning till hur barnfattigdom bör mätas och inte tror på den relativa och duala 

modellen. Detta är dock inget som framgår under intervjuerna varför en förvirring av 

begreppet snarare antas ligga till grund för misstron mot nationell forskning.  

S föreslår vidare att undersökningar borde göras för att ta reda på om de som får 

försörjningsstöd och därmed tilldelats titeln fattig utifrån de mått som används vid 

bedömningar själva känner sig fattiga. Här blir det tydligt att kommunen trots att de använder 

absoluta fattigdomsgränser vid bedömningar av vilka som anses vara fattiga anser det vara 

viktigt att gräva lite djupare, att en fast gräns inte nödvändigtvis kan avgöra huruvida en 

person är fattig eller ej utan att även andra faktorer som i detta fallet känslor även är av 

betydelse. Även Sens (1999) duala modell som bygger påförmågor att tilfredsställa sina och 

sina barns behov kan kopplas till detta tänk då Sen menar att olika människor klarar att 

tillfredställa sina behov olika bra beroende på deras förmågor. S kommun anser alltså att en 

dual fattigdomsuträkning krävs för att på ett hållbart resultat av Sveriges 

barnfattigdomsstatistik. 

I likhet med att egna uppföljningar av mer övergripande studier föredras så blir det tidigt 

tydligt att en större närhet till forskningen och mer specifik forskning föredras. Kommunerna 

uttrycker nämligen alla en stark önskan om mer lokalt inriktad forskning som kartlägger vad 
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som är viktigt inom den egna kommunen. Att kommunerna gärna själva arbetar nära med 

forskaren under processen uttrycks också. Detta menar kommunerna skulle kännas mer 

relevant då det på så sätt skulle vara möjligt att ta tillvara på deras egna förutsättningar. 

Exempelvis påvisar S kommun att hjälp kan sökas av studenter och högskolor i utförandet av 

studier inom de områden de önskar information. På detta sätt kan kommuner själva nämligen 

vara med och utforma studiernas inriktning utifrån sina egna behov samtidigt som språket kan 

hållas enklare.  S informant säger att detta redan sker inom kommunen och att den har god 

kontakt med både studenter och högskolor. 

” [...] men det är annorlunda när vi ger uppdrag till studenter att utröna det 

ena eller det andra eller när vi ger uppdrag till forskare att titta på en viss 

sak, [...] då formar vi uppdraget utifrån våra behov och [...] då har vi 

liksom möjligheter också att liksom både säga såhär att ehhh..asså det 

språkbruket och så vidare va. Man kan ju faktiskt säga saker på flera olika 

sätt.” – S 

I citatet ovan framgår det tydligt att S kommun anser att lokal forskning, som de själva 

beställer och kan vara med och ”forma”, som informanten själv väljer att uttrycka det, är den 

typ av forskning de föredrar. Dessutom antyder citatet att kommunen ibland ser forskares 

språkbruk som ett hinder vid användande av forskning inom S kommun. Detta blir speciellt 

tydligt genom deras kunskapsöversikt av läget rörande barnfattigdom i kommunen, menad att 

fungera informativt för politikerna. Till översikten har forskningen begränsats som använts 

som hjälpmedet begränsats då forskningsspråket anses kunna försvåra förståelsen av 

situationen då en stor del av politikerna är såkallade ”fritidspolitiker”. 

” [...] man måste faktiskt ta hänsyn till vilken publik det är som läser det 

där [...] och då är det ju våra förtroendevalda som ju, de flesta är 

fritidspolitiker och man får inte för mycket skriva dom på näsan heller va 

förstår du [...]” – S 

 

I citatet ovan blir det tydligt att S kommun har undvikit att använda sig av visst 

forskningsmaterial då det anses vara för svårtförstått. Detta tolkas som att kommunen endast 

tänker att forskningsmaterial går att implementera i kommunens arbete på ett sätt, nämligen 

oredigerat. Forskarspråket kritiseras och utpekas som en anledning till att forskning inte kan 

används i kommunens material. Istället för att tänka att kommunen själv har ett ansvar i 

förmedlandet av forskningen fås uppfattningen att den lägger det största ansvaret på 

forskarna. 
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I samma anda prioriterar He kommun att få en bättre överblick av dess egen utgångspunkt 

innan de gräver djupare i andras situation. En kartläggning av barnfattigdomssituationen i 

kommunen är redan igång, detta för att ta reda på hur det egentligen ser ut, var 

barnfattigdomen finns och hur barnen mår. Det sistnämnda är en mycket viktig del i He 

kommuns arbete med barnfattigdomen, de anser det vara av stor vikt att uppmärksamma 

barnens egna erfarenheter. 

Just språket bland forskare pekas flera gånger under intervjun ut som något som försvårar 

användandet av forskningsmaterial inom kommunen. Detta gäller både vid skriftlig 

dokumentering, då forskares ”stundtals väldigt svåra språk” menas göra det svårare för 

”vanliga människor” att ta till sig informationen, men även vid informationsinsamling utförd 

av kommunanställda då det kan ta lång tid att ta sig igenom text och med brist på tid finns då 

inte möjligheten att börja ”gräva” i avhandlingar, rapporter och dylikt. Dock uttrycks det vara 

viktigt att de som arbetar direkt med frågor rörande barnfattigdom inom kommunen ändå tar 

sig den tiden. 

” Om det ska komma till nytta så måste även forskarvärlden liksom tänka 

vad ska dom användas till? Och vilka är det som ska läsa det här? Skriver 

jag det för andra forskare för att jag ska impa på dom eller jag menar, 

skriver jag det för att det faktiskt ska göra nytta? Och då måste man alltså 

ibland förenkla det men inte förenkla det för mycket för att då..då mästrar 

man människor va, så det är en jättebalansgång, tycker jag.” – S 

 

Här tolkas det som att S kommun menar att forskare bör anpassa sitt språk för att deras 

material ska bli mer lättförstått samtidigt som det måste hållas professionellt. Detta kan på sätt 

och vis tyckas vara en bortförklaring av varför kommunen inte använder sig mer av 

forskningsmaterial i sitt arbete. För frågan är ju om en förenkling av forskarspråket är 

lösningen på problemet eller om det i grund och botten ändå är tidsaspekten som avgör 

huruvida forskning uppmärksammas i kommunens arbete med barnfattigdom. Kanske skulle 

det underlätta en aning men antagligen behöver materialet ändå anpassas till den enskilda 

kommunen för att vara till någon nytta och det i sig är tidskrävande. 

 

4.2.3 Hur ageras det? Hur arbetas det med barnfattigdom? 

När det kommer till om kommunerna arbetar aktivt för att minska barnfattigdom så är svaret 

ja. Dock är kopplingarna till barnfattigdom inte alltid direkta vilket bland annat blir tydligt 
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genom att kommunerna själva ibland har svårt att specificera vilket arbete som är kopplat till 

barnfattigdom. Visserligen kan svårigheten för kommunerna att koppla ihop dess arbete med 

barnfattigdom även ha att göra med att arbete med ett speciellt fokus på arbete mot 

barnfattigdom tidigare nyligen kommit igång och att det därför är svårt att exempelvis koppla 

ihop specifika äldre projekt med barnfattigdomsbekämpning, men det tolkas främst bero på 

just det faktum att kopplingarna ofta är av ett indirekt slag på grund av den anledning att det 

inte finns en utarbetad plan för hur arbete mot barnfattigdom ska utföras inom kommunen. 

Möjligheten finns alltså att fler kopplingar går att göra till arbete mot barnfattigdom än vad 

som framkommit under intervjuerna. 

He kommun genomför en del förberedande arbete i syfte att senare kunna utföra ett mer 

hållbart jobb mot barnfattigdomen i kommunen. Bland annat tittar de på var de barn som lever 

i familjer som har kombinationen av låg inkomststandard och försörjningsstöd finns.  

Sedan i november 2012 arbetar He kommun även, utifrån ett specifikt uppdrag, aktivt med att 

följa upp vad som görs för barn i ekonomiskt utsatta familjer, och vid behov ändra sina 

arbetssätt och system för att snabbare kunna identifiera utsatta barn så att de kan få den hjälp 

de behöver. Detta är inte direkt kopplat till just barnfattigdom då fattiga barn innefattas i 

kategorin ”utsatta barn” finns ändå en indirekt koppling. Projektet är fortfarande under 

utveckling så några säkra resultat kan ännu inte urskiljas. Dock har liknande systematiska 

insatser pågått inom kommunen i omkring 5 år och informanten säger att stor skillnad märks 

på kort tid när hjälp kan nå fram. Dessutom bidrar sådant arbete till att fungerande arbetssätt 

kan utvecklas till modeller som kan användas under en lång tid framöver och även lättare 

följas upp genom forskning. 

”Sen har man då efter hand utvecklat den till en modell och så följer man 

det då med forskning och så, man följer deras hälsoutveckling, man följer 

deras resultat i skolan.” – He 

Det finns dock ett projekt inom He kommun med direkt koppling till barnfattigdom, eller barn 

i ekonomiskt utsatta familjer som He kommun föredrar att kalla det, som pågått under ett 

antal år. I detta projekt arbetas det medvetet med barn som kommer från exempelvis familjer 

med försörjningsstöd. Kommunen når barnen genom skolan, fritidsaktiviteter eller kulturella 

sammanhang och projektet syftar till att ge dem möjligheter till enklare upplevelser de annars 

inte har. Exempelvis har barn som tidigare aldrig besökt ”stan” fått komma in och besöka 

stadsbyggnadskontoret. Här skulle en koppling kunna göras till att barnfattigdomsforskning 
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har tagits hänsyn till när det beslutats vad som ska göras för dessa barn eller hur det ska tas 

reda på vad som skulle kunna vara positiva metoder att använda för att få barnen att känna sig 

mer delaktiga i samhällskontexten. 

Förutom att Ha kommunstyrelse diskuterar begreppet barnfattigdom så är kopplingarna till 

arbete mot barnfattigdom inom Ha kommun av det indirekta slaget. Kommunen har, utifrån 

sina politiska mål, påbörjat arbetet med att aktivt minska barns utanförskap. Arbetet är alltså 

inte specifikt utformat för att minska barnfattigdomen inom kommunen men hoppas kunna nå 

fram till de barn som lever i ekonomisk utsatthet och upplever ett utanförskap, vilket bland 

fattiga barn är vanligt på ett känslomässigt och praktiskt plan. För tillfället arbetar de med att 

hitta personer som ska kunna hjälpa människor ur utanförskap. 

Vid sidan av detta är Ha kommun knuten till SKL genom ett projekt vid namn Psynk (psykisk 

hälsa barn och unga). I koppling till detta har kommunen arbetat tillsammans med skolan och 

börjat med kontaktvärdar som ska underlätta för barn som inte mår så bra att få den hjälp de 

behöver. På det sättet kan även de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer nås. Inom 

Psynkprojektet har Ha kommun även valt att ha något liknande samverkansträffar. Under 

dessa möts de olika avdelningarna inom kommunen som på något sätt arbetar med barn för att 

genom diskussion arbeta i hop sig mot utanförskapet. 

”Här i Ha har vi valt och..vi har samverkansträffar kanske man kan kalla det. 

Psynkdagar kallar vi det men typ samverkansträffar. Ja, där träffar vi 

landstinget, alltså barn- och ungdomspsykiatrin medverkar, barnhälsovård, 

mödrahälsovård, polisen, skolan, socialtjänsten..ehhmm..alltså rektorer, berörda 

ja, som jobbar med barn. Förskoleverksamhet, LFS teamen och dom hära för att 

se hur vi kan jobba ihop oss tightare för att komma bort..jobba bort det här 

utanförskapet som finns i Ha.” – Ha  

Även S kommun håller främst på förberedande arbete än så länge. En samordningsgrupp, 

bestående av personer från kommunens olika avdelningar (socialkontoret, utbildningskontoret 

och kultur och fritid), med uppgift att bekämpa barnfattigdomen inom kommunen, håller på 

att sättas samman. Listor på vad som kan göras när det kommer till bekämpandet av 

barnfattigdom har tagits fram genom att studera vad som har fungerat i andra kommuner. 

Kommunen planerar sen att se över vad av detta som kan göras på kort respektive lång sikt 

och så ska målen med åtgärderna preciseras. Här ses ett exempel på egen efterforskning bland 

dokumenterat material. Redan exixterande lokalt förankrad forskning kan även ha utgjort en 

del av det material som studerats. 
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Som komplement till det förberedande arbetet utför några studenter från en högskola, på 

uppdrag av S kommun, en studie rörande barns perspektiv på barnfattigdom då kommunen 

anser det viktigt att ha en inblick i vad barn själva anser innefattas i fattigdomsbegreppet. I 

studien deltar både pojkar och flickor i olika åldrar och från olika samhällsklasser. Det 

förutsätts att studenterna från högskolan i sin undersökning använder sig av nationellt 

forskningsunderlag för att styrka sina resultat. Detta gör att S kommun också indirekt 

använder sig av nationell barnfattigdomsforskning i sina egna studier och kommer antagligen 

även göra framöver om de ser resultatet av studien som användbar i det fortsatta arbetet. 

Gemensamt för kommunerna är alltså att de alla befinner sig i förberedelsestadiet av specifikt 

arbete mot barnfattigdom. De samlar in information och försöker bygga upp en stark bas för 

att arbetet ska kunna bli så hållbart som möjligt. De kopplingar som i dag kan göras till 

specifika projekt utifrån informanternas svar är framförallt av indirekt karaktär med undantag 

från projektet i He kommun som genom sitt medvetna arbete med barn som kommer från 

familjer med mindre resurser har en direkt koppling till arbete mot barnfattigdom. 

Har barnfattigdomsforskning använts i detta? 

Kommunerna säger sig själva inte utgå speciellt mycket från forskning i sitt arbete med 

barnfattigdomen ännu i och med att arbetet med barnfattigdom kopplat till just det begreppet 

är relativt nytt och endast förberedande arbete påbörjats än så länge. Detta stämmer till viss 

del. Det går absolut att se kopplingar till barnfattigdomsforskning i kommunernas arbete, 

däremot verkar dess implementering inte har varit särskilt aktiv. 

Trots att det ännu inte är helt inarbetat i He kommun så försöker kommunen använda 

forskning rörande barnfattigdom i sitt arbete så gott det går genom att implementerande av 

material från rapporter och avhandlingar i ämnet. Kommunen värdesätter forskning högt och 

utför tillsammans med forskare som tidigare nämnts till och med egen forskning och skapar 

evidens. 

 

”[...] jag tycker nog att man försöker använda, man använder mycket 

evidens och man skapar mycket evidens faktiskt och det är jag lite stolt 

över faktiskt att här finns ju...i många, många, många såna här luckor i stan 

så jobbar man tillsammans med forskningen.” – He 
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Av citatet ovan blir det tydligt att He kommun förespråkar forskning och anser att den 

används i rätt stor mån både genom användning av redan existerande resultat men även 

genom egen forskning. Trots detta verkar kommunens medvetna arbete med att implementera 

forskning i dess arbete med barnfattigdomen dock fortfarande befinna sig i startgroparna. Men 

ansträngningar görs och snart hoppas arbetet komma igång ordentligt. En anställd inom He 

kommun höll vid tidpunkten för intervjun på att se över förutsättningarna för att skapa en 

forskningsöversikt så att det sen blir lättare att välja ut vad som finns att tillgå och om denna 

blir av är tanken sen att sammankoppla praxis och forskning för att säkerställa att arbetet med 

barnfattigdomen kan bli så bra som möjligt. Dock har He kommun resonerat som så att det 

viktigaste i nuläget är att fokusera på kartläggningen som görs angående kommunens egen 

barnfattigdom, implementeringen av forskning kan vänta. Att få en överblick över den 

nationella forskningen känns alltså viktig för kommunen men anses kunna vänta då det känns 

viktigare att få koll på situationen inom kommunen först. Detta tyder på att den kommunen 

anser sig kunna utföra sin efterforskning på ett bättre sätt själva än med hjälp av existerande 

barnfattigdomsforskning. Forskningen ses inte som nödvändig i den egna 

insamlingsprocessen. 

Ett intryck av att det inte bara är ren barnfattigdomsforskning som anses vara av värde för He 

kommun utan även annan barnforskning som är av står i enhet med kommunens intressen i 

ämnet. Exempelvis uppger He kommun att de även tagit del av SKLs samling för social 

hållbarhet i vilken området barns uppväxtvillkor belyses tydligt.  Denna uppskattades då den 

lade fokus lite mer på interventioner och dess olika betydelse på det lokala, regionala och 

nationella planet. För trots att He kommunen anser det vara viktigt att inkludera nationell 

barnfattigdomsforskning i dess arbete så prioriteras information som inspirerar till handlande 

och uppslag på hur kommunen kan arbeta med barnfattigdomen. Här uppfattas en förståelse 

finnas inom He kommun om att den exixterande barnfattigdomsforskningen enbart innehåller 

statistik, att den kvalitativa forskningen inte ses. Det uppfattas även som att He skulle vara 

intresserade av en nationell handlingsplan där konkreta tips på hur man bör arbeta för att 

bekämpa barnfattigdomen. 

Dock tar det inte lång tid att hitta indirekta kopplingar till just barnfattigdomsforskning i He 

kommuns projekt. I det projekt kommunen medvetet arbetar med barn som kommer från 

exempelvis familjer med försörjningsstöd görs tolkningen att kommunen tagit till sig av den 

barnfattigdomsforskning som finns rörande hur dessa barn påverkas av utanförskap och social 

exkludering, och ser en mening i att arbeta med att lägga fokus på dessa barn, trots att de 
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själva kanske inte direkt gör kopplingen till forskning. En koppling kan här dras till det duala 

fattigdomsmåttet då det både tar hänsyn till absoluta och relativa faktorer. Dock läggs inget 

fokus alls på förmågor att tillgodose behov och bör därför inte helt kopplas ihop med den 

duala fattigdomen. 

Även det faktum att He kommun kartlägger var barn som lever i familjer som har en 

kombination av låg inkomst standard och försörjningsstöd finns tolkas som ett tecken på att 

fattigdomsforskning nog ändå spelar roll i hur kommunen väljer att mäta fattigdomen. För 

trots att det inom vissa avdelningar sedan länge redan finns standarder att följa när det 

kommer till avgörandet av vem som kan anses fattig så är det genom forskningen som 

kombinationen av låg inkomststandard och försörjningsstöd som fått sitt fäste som mätsätt. I 

Rädda Barnens barnfattigdomsrapport har måttet exempelvis använts som det mest 

fördelaktiga måttet vid avgörande av vilka barn som anses vara fattiga. I detta projekt tar det 

absoluta mätsättet till skillnad från i föregående projekt istället helt över och ingen hänsyn tas 

skillnader mellan människor. Detta gör att det blir svårt att avgöra huruvida den barn som 

kommer registreras som fattiga skulle ses som fattiga även genom det duala synsättet eller om 

vissa barn som inte hamnar under den absoluta fattigdomsgränsen ändå kan anses vara fattiga 

utifrån den sociala kontexten. 

 

I S kommun är det svårare att hitta kopplingar till användande av forskning kring 

barnfattigdom. Utöver att forskning används i presentationsmaterial med syfte att styrka 

evidens rörande barnfattigdom i kommunen så uppges det än så länge inte användas på något 

annat sätt. Anledningen till detta sägs vara att S kommun ännu inte kommit tillräckligt långt i 

sitt arbete mot barnfattigdomen för att ha börjat använda sig av forskningsresultat. Det är dock 

inte helt förvånande att forskning hittills fått det lilla utrymme det har utifrån den inställning 

att barnfattigdomsforskning försvårar kommunikationen, tar tid från fokus på den egna 

situationen samt inte är utformad på ett användsbart sätt i och med språkbruket. 

S kommun talar dock som att forskningsresultat kommer ha en plats i arbetet mot 

barnfattigdom i framtiden men tar även upp att det anses ta för mycket tid, det hinns inte med 

att hålla koll på all forskning som finns i ämnet och då är risken att den som används är den 

mest kända men inte nödvändigtvis den mest hållbara. 

”[...] vi är jätteintresserade av forskningsresultat, men det skulle vara 

väldigt bra i så fall att de skulle vara samlade så att man..man..ehhhh..man 

kan faktiskt ehhmm...ehhm..vad säger man...slippa leta.” - S 
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 S kommun antyder att den skulle uppskatta om forskningen skulle kunna finnas samlad, en 

nationell handlingsplan mot barnfattigdom skulle alltså antagligen uppskattas av kommunen 

och göra att forskning implementerades mer i deras arbete. 

När det kommer till Ha kommun så används barnfattigdomsforskning på det mest 

grundläggande planet av kommunstyrelsen som hjälpmedel vid framtagande av en egen 

definition av begreppet barnfattigdom. Vidare nämner Ha kommun liksom övriga kommuner 

att användande av material om hur andra kommuner valt att arbeta med barnfattigdom, samt 

information gällande deras framgångar och misstag, anses vara en stor tillgång. Ha kommun 

hämtar till exempel forskningsresultat från en kommun- och landstingsdatabas vid namn 

Kolada i syfte att jämföra hur det ser ut i andra kommuner, med fördel sådana som är 

jämnstora med Ha. Anledningen till att denna typ av information anses vara så positiv skulle 

kunna vara för att det anses lättare att relatera till något som påminner om en själv. Detta 

tyder på att Ha men även övriga kommuner anser att kommunerna med lite hjälp av varandra 

kan uträtta ett mer hållbart arbete än vad barnfattigdomsforskningen kan hjälpa. Åtminstone 

som det ser ut nu när det inte finns mer lokal forskning förutom utan enbart utvärderingar av 

kommunerna.  

Ha kommun ämnar även att följa upp det arbete som pågår med forskning för att kunna 

utvärdera huruvida arbetet som utförts fått det önskade resultatet eller åtminstone gett effekt. I 

samband med detta tas tidsaspekten upp. 

”Det är klart att det tar tid, men all forskning är ju någonting som kan visa 

förhoppningsvis...det vi hoppas på är ju att det ger positiva effekter. Att det 

är värt att göra såhär, att vi gör någonting rätt, att det går åt rätt håll i alla 

fall så att vi inte gör helt fel saker.” – Ha 

 

Genom citatet ovan blir det tydligt att forskning anses vara väldigt viktigt för att resultatsäkra 

arbetet. Dock nämns inte att uppföljningen på något sätt kommer utgå ifrån nationella 

forskningsresultat eller andra regionala resultat. Det är således oklart om riktlinjerna som 

kommer följas har någon koppling till barnfattigdomsforskning eller om de fastställs enbart 

utifrån eget material. 
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5. Resultat och diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet av analysen presenteras genom en diskussion som tar oss 

fram till uppsatsens slutsats. 

Syftet med denna studie var att belysa hur tre av Sveriges kommuner relaterar till forskning 

om Sveriges barnfattigdom och agerar i förhållande till den. Studien syftar även till att 

jämföra kommunernas hänsynstagande till tillgänglig forskning och dess agerande utifrån den. 

Forskningsfrågorna som använts för att besvara syftet är: 

 Hur bearbetas och värderas forskningsresultat om barnfattigdom i kommunerna? 

 Gör kommunerna något för att minska barnfattigdomen? 

Om ja – Vad? Varför? 

Om nej – Varför inte? 

5.1 Diskussionen 

Forskningsresultat uppges tas emot väl av samtliga kommuner då den ses som ett positiv 

hjälpmedel så länge den hålls enkel. Dock anses den vara svår att använda och förstå inbland 

främst pågrund av att själva barnfattigdomsbegreppet är komplext. Det blir under analysen 

flera gånger tydligt att det finns stora förvirringar kring begreppet vilket leder till att det 

ibland upplevs som att den nationella fattigdomsforskningen behöver kontrolleras innan 

resultatet om den egna kommunen tros på. 

Det framkommer också att kommunerna anser barnfattigdomsforskning vara svårt att tillämpa 

på arbetet då ingen gemensam förståelse för begrepp finns. Avsaknaden av definitioner och på 

tid att lägga ner att själva sätta sig in i arbetet påverkar kommunerna att ta avstånd till 

forskningen då de inte riktigt tycker om att använda sig av begreppet barnfattigdom. 

Samliga kommuner arbetar mot barnfattigdom dock har de alla gemensamt att de befinner sig 

i förberedelsestadiet av specifikt arbete mot barnfattigdom. De samlar in information och 

försöker bygga upp en stark bas för att arbetet ska kunna bli så hållbart som möjligt. De 

kopplingar som i dag kan göras till specifika projekt utifrån informanternas svar är framförallt 

av indirekt karaktär med undantag från projektet i He kommun som genom sitt medvetna 

arbete med barn som kommer från familjer med mindre resurser har en direkt koppling till 

arbete mot barnfattigdom. 
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Trots att de inte själva kan ge tydliga exempel på hur de implementerat 

barnfattigdomsforskning kan kopplingar ändå ses då fokus ofta läggs på att försöka få med 

flera typer av behov och på så sätt se mer än bara inkomsten. 

Samtliga kommuner reflekterar och använder sig till stor mån av samtliga tre 

fattigdomsmodeller dock går det inte att uttyda att de är medvetna om dess olikheter eller när 

det använder duala respektive absoluta eller relativa fattigdomsmått eller tänk. Detta tyder 

dock på att användning av barnfattigdomsforskning skulle vara en fördel för de medverkande 

kommunerna. 

Då ingen av kommunerna på något systematiskt sätt använder sig av forskningsresultat i sitt 

arbete utan snarare implementerar dessa när det är obligatoriskt eller när det anses kunna 

underlätta så är risken att det när det väl ska användas tar längre tid att leta upp den samt 

skilja på olika modeller och mätsätt. Att ta del av barnfattigdomsforskning är viktigt för att 

bättre förstå sig på ämnet, känna sig trygg med att diskutera ämnet och så vidare men det är 

inte prioritering nummer ett utan har snarare statusen ”görs när tid finns”. 

Sättet på vilket kommunerna relaterar till fattigdomsforskning är hattigt, de tänker först åt ena 

hållet för att sedan totalt byta riking. De använder sig av olika mätssätt men verkar inte 

uppfatta det. Anledningen till detta kan vara att så lite tid som möjligt ska läggas på ämnet 

och då får analyser av forskningsresultat stå tillbaka. Detta är självklart inget hållbart sätt att 

arbeta med forskning vilket antagligen även påverkar hur det relateras till den.. 

Kommunera skiljer sig inte anmärkningsvärt i sitt användande och reflekterande av 

barnfattigdomsforskning. Alla tre utger sig för att vara positiva men använder det än så länge 

inte på ett speciellt medvetet plan av forskningen i deras arbete. 

Den uppfattning som fås är att kommunerna ofta anser sig kunna utföra sin efterforskning på 

ett bättre sätt själva än med hjälp av existerande barnfattigdomsforskning. Forskningen ses 

inte som nödvändig i den egna insamlingsprocessen. Detta tolkas kunna bero på att de inte 

studerat det aktuella barnfattigdomsmaterialet speciellt grundligt. 

Samtliga kommuner använder ett dualt fattigdomstänk när de reflekterar kring hållbar 

fattigdomsforskning som skulle uppskattas medan de framförallt upplever 

barnfattigdomsforskningen som ur ett absolut perspektiv som inte tar hänsyn till den sociala 

kontexten. 
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Utifrån det som kommit fram under analysen så skulle det kanske skulle vara idé att studera 

projekt och utvärderingar av projekt inom olika kommuner och sedan sammanställa reultatet 

till en rapport. Detta är något som tolkas uppfattas som användbart för kommunerna i deras 

arbete mot barnfattigdomen. 

Det uppfattas som en tydlig önskan att det ska finnas en gemensam förståelse för 

fattigdomsbegrepp samt tillgång till fungerande modeller som kan hjälpa kommunerna i deras 

arbete.  

 

Över lag relaterar och agerar alla tre kommuner på liknanade sätt när det kommer till 

barnfattigdomsforskning dock upplevs S kommun som något mer negativt inställd till den. 

 

Brister 

Under analysdelen blev det tydligt att en analys av hur informanternas olika befattningar kan 

ha påverkat studiens resultat skulle ha varit positivt för studien då författaren kan uttyda att 

vissa av informanternas svar direkt kan kopplas till just den förförståelse som kommer med 

detta. 

En annan brist med studien är att inget fokus lagts på att utreda huruvida 

barnfattigdomsdebatten har påverkat hur kommunerna förhåller sig till 

barnfattigdomsforskningen. En större insyn i hur kommunerna relaterar till debatten hade 

troligtvis kunna bidragit till en djupare förståelse för hur kommunerna relaterar direkt till 

barnfattigsdomsforskningen. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen av studien är att de tre svenska kommunerna relaterar till forskning om Sveriges 

barnfattigdom med en slags hatkärlek. De anser barnfattigdomsforskning vara positiv på så 

sätt att den kan använda som hjälpmedel när presentationer i ämnet ska göras eller när 

riktlinjer behöver plockas fram. Däremot upplever kommunerna dock även 

barnfattigdomsforskning som väldigt övversiktlig med en avsaknad av ett mer lokalt fokus. 

De uppger sig ha svårt att använda sig av forskningen i sitt arbete då de fortfarande befinner 

sig i startgroparna men det faktum att de har svårt att använda skilja de olika 

fattigdomstyperna från varandra verkar spela en avgörande roll i hur de hittills har valt att 

tillämpa forskningen i sitt arbete mot barnfattigdomen. Kommunerna relaterar relativt likt till 

barnfattigdomsforskning med ett litet undantag från S kommun som verkar ta ett större 

avstånd till tillämpningen. 

6.1 Rekommendationer till framtida forskning 

Djupare studier om vad kommunerna anser kommuner om begreppet fattigdom. 

Studier kring huruvida barnfattigdomsdebatten påverkar arbetet mot barnfattigdom. 

Mer direkta studier kring vilken typ av barnfattigdomsforskning kommunerna vill ha tillgång 

till. 
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Bilaga 

Intervjumall 

Börja med att berätta kort om syftet med min studie. 

Frågorna: 

 Ett begrepp som är av stor betydelse för min uppsats är barnfattigdom. Hur definieras 

barnfattigdom inom X kommun? 

Hur har X kommun valt att förhålla sig till det ni definierar som barnfattigdom. 

- Anledning? 

- Officiellt beslut? (Vems/vilkas beslut?) 

- Fånga upp om människor missas i deras förståelse. 

 

 Ett sätt att tala om barnfattigdom som är av stor betydelse för min uppsats är att 

genom termerna skälig levnadsstandard. Hur definieras skälig levnadsstandard inom 

X kommun? 

Hur har X kommun valt att förhålla sig till det ni definierar som skälig 

levnadsstandard? 

 

 Inte alltför används även termen barn i ekonomiskt utsatta familjer i samma mening 

som barnfattigdom. Exempelvis är detta mycket vanligt vid statistiska uträkningar. 

Hur definieras barn i ekonomiskt utsatta familjer av X kommun? 

Hur har X kommun valt att förhålla sig till det ni definierar som barn i ekonomiska 

förhållanden? 

 

 Hur förhåller sig de två senare begreppen till barnfattigdom. 

 

 Vad har kommunen för tillgång till (utomstående) forskningsresultat rörande 

barnfattigdom? 

- Hur kommer de i kontakt med detta? 

- Är de nöjda med hur tillgång och kontakt ser ut i dag eller hade de önskat att det 

såg annorlunda ut? Hur i sådana fall? 

 Används (utomstående) forskningsresultat rörande barnfattigdom på något sätt (i 

kommunens arbete) av kommunen? 

- Om ja: - Varför och hur används de? 

- Om nej: - Varför inte? 

 Hur avgörs vilka forskningsresultat som används/tas hänsyn till? 

- Bra system? Fungerar det. Utveckla! 



 

 Har officiella diskussioner rörande forskningsresultat av nationell barnfattigdom förts 

inom kommunen? 

- Vad berörde dessa samtal? 

 Pågår arbete inom X kommun med kopplig till barnfattigdom? 

- Om ja: - Vad för typ av arbete? 

- Om nej: - Varför inte? 

 

 Tips på var/hur jag kan hitta mer material rörande hur X kommun arbetar med 

barnfattigdom (med utgångspunkt från forskningsresultat rörande barnfattigdom). 

 


