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Abstract 

Barnfattigdom är ett relativt nytt begrepp som florerar en del i dagens debatter. Dock råder det 

ovisshet om vad begreppet faktiskt betyder eftersom det finns så många olika definitioner av 

begreppet fattigdom. 

De som till största del arbetar mot barnfattigdom är ideella organisationer. Två organisationer 

som är särskilt framgångsrika i arbetet är Rädda Barnen och Majblomman. De är båda kända 

organisationer som har ett stort förtroende, men de har två olika sätt att bemöta och arbeta mot 

barnfattigdomen. Även skolan har ett stort ansvar för att se till att barn inte hamnar i 

utanförskap. Studien behandlar därför även skolans riktlinjer och arbete mot barnfattigdom. 

Studien är en kvalitativ studie där ideella organisationer har intervjuats för att undersöka hur 

organisationerna fungerar och hur de har valt att arbeta mot barnfattigdomen. En granskning 

av väsentliga rapporter har analyserats för att få ett perspektiv över tid hur barnfattigdomen 

har sett ut. En rapportgranskning har också skett av skolverket och skolinspektionens 

dokument kring avgifter i skolan. 

Studien kommer fram till att det måste finnas en universell definition av fattigdom, annars 

kommer aldrig debatten att belysa det verkliga problemet, utan fastnar kring att diskutera 

definitionen. Organisationer som arbetar med barn har ett stort ansvar för att se till att rätt 

insatser görs för barn. Det är viktigt att de rannsakar sig själva och frekvent ser vad deras 

arbete ger för konsekvenser för barnen. 
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1 Inledning 

Går det att vara fattig i Sverige eller är det något som människor är i Afrika? Detta är en fråga 

som cirkulerar i ett flertal debatter i massmedia. Det som går att konstatera är att det i Sverige 

finns barn som lever med föräldrar som befinner sig i ekonomisk utsatthet, men definitionen 

vart gränser går för att vara fattig och hur det ska mätas råder det skilda meningar om. Barnen 

löper i alla fall en risk att hamna i utanförskap på grund av att de inte har möjlighet att göra 

lika mycket saker som andra barn som exempelvis gå till simhallen, utöva fritidsaktiviteter 

där det krävs dyra utrustningar eller ens följa med på diverse klassresor.  

Utanförskapet följer även med vissa barn till skolan. Den svenska skolan ska vara gratis och 

alla barn ska ha samma möjlighet att gå i skolan. Dock går det att fråga sig om detta stämmer 

då barn och ungdomar ständigt ska ha med sig pengar till skolan för diverse aktiviteter. Även 

då barnen ska på klassresor måste föräldrarna emellanåt bidra med pengar.  

För att hjälpa dessa barn har ett flertal organisationer börjat arbeta med att påverka politiker 

och andra beslutsfattare att arbeta med att bekämpa barnfattigdomen och få till en förändring. 

Organisationerna har dock inte alltid samma arbetssätt. Det gemensamma är att de vill minska 

barnfattigdomen, men verktygen för detta är olika. Då går det att fråga sig vilken metod som 

är den mest effektiva och skapar empowerment till barnen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Två ideella organisationers arbetssätt kommer att undersökas och jämföras samt se hur deras 

arbetssätt påverkar barnen. För båda organisationerna handlar det om att hjälpa barnen ur 

fattigdomen, men det finns olika arbetssätt att göra detta och jag kommer att undersöka om 

arbetssätten skapar stigmatisering eller empowerment för barnen. Sedan kommer även Rädda 

Barnens fattigdomsrapporter, skolverket och skolinspektionens rapporter analyseras.  

Syftet är att undersöka hur barnfattigdom ser ut i Sverige samt att se hur olika organisationer 

arbetar mot barnfattigdom och vad dess effekter blir.  

Frågeställningar:  

1. Vad innebär och hur definieras barnfattigdom i Sverige?  

2. Hur arbetar skolan och ideella organisationer för att motverka barnfattigdom?  

3. Vilka konsekvenser blir synbara utifrån organisationernas olika arbetssätt?  
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3 Metod och Tillvägagångssätt 

3.1 Val av metod  

I studien har en kvalitativ metod valts att användas för att få fram empiri. Detta innebär att 

djupintervjuer görs med en eller flera personer som är väsentliga för undersökningen 

(Bryman, 2011). Fördelen är att man ofta får utformade och grundläggande svar samt att det 

finns rum för tolkning och eventuella följdfrågor. Nackdelen är att tid ofta inte finns för att 

göra det med ett stort antal personer, vilket gör den svår att generalisera och få en stor 

spridning på. Mycket hänger på vad en person berättar, men skulle en annan person i samma 

situation intervjuats, kan resultatet ha blivit helt annorlunda (Bryman, 2011).  

Sedan har en granskning av ett flertal rapporter genomförts för att komplettera empirin som 

kom fram genom intervjuerna.  

3.2 Avgränsningar 

För att undersöka barnfattigdomen i Sverige valdes ideella organisationer ut för att se till 

deras arbete. Det är de som bär det största ansvaret för att motverka fattigdomen och inte 

staten. Ideella organisationerna som valts ut arbetar nationellt men även i sina distrikt och 

därför är det fokuserat kring arbetet i Umeå regionen, av bekvämliga skäl eftersom det är här 

uppsatsen skrivits. Två ideella organisationer valdes ut för att få en spridning och se till de 

olika arbetssätten som finns.  

Denna kvalitativa studie utgår från intervjuer med tjänstemän på två ideella organisationer 

som arbetar mot barnfattigdom. Inga intervjuer med barnen själva har gjorts för att skapa en 

uppfattning om hur fattigdomen påverkar dem. Detta har två orsaker och den första är att 

studien utgår från organisationernas perspektiv och se till hur de arbetar. Sedan finns det 

tidigare forskning av bland annat Rädda Barnen och Socialstyrelsen som visar på 

konsekvenser och vilka som är överrepresenterade i barnfattigdomen. Dessa undersökningar 

har undersökt flera tusen barn så därför är deras forskning mer generaliseringsbar än om jag 

hade intervjuat ett par barn. Organisationer valdes ut och bokades in. Båda intervjuerna tog 

ungefär 1,5 timme och transkriberades kort därefter och senare analyserades.  

För att välja ut vilken rapport som skulle granskas för att se till barnfattigdomens historia 

valdes den rapport som går längst bak i tiden. Detta är Rädda Barnens rapporter som har gjort 

kartläggningar kring barnfattigdom 20 år tillbaka i tiden.  

För att se till hur skolans riktlinjer ser ut valdes de senaste rapporterna från skolverket och 

skolinspektionen ut om reglerna kring avgifter i skolan. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Studien tog sin början att många ideella organisationer undersöktes via hemsidor och diverse 

informationsblad. Utifrån dessa valdes två organisationer ut som arbetade mycket mot 

barnfattigdom och representerade två olika arbetssätt. Många av dessa organisationer som 

undersöktes använder sig av något eller en kombination av dessa två arbetssätt. Båda 
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organisationerna hade verksamheten i Umeå. Den ena organisationen som var Rädda Barnen 

hade ett regionkontor och den andra organisationen Majblomman hade en lokalförening. 

Kontakt togs med båda organisationerna och båda gick med på att ställa upp på intervju. På 

Rädda Barnen intervjuades en tjänsteman som är anställd av Rädda Barnen och på 

Majblomman intervjuades ordföranden i Umeås lokalförening.  

Intervjuer är gjorda av semistrukturerade karaktär för att få fram empiri (Se bilaga 1 och 2). 

Intervjuguiderna ser olika ut på grund av organisationernas olika åsikter och arbetsätt. 

Intervjuguiderna är gjorda för att så tydligt som möjligt beskriva deras individuella 

organisationer och arbetssätt. Med semistrukturerad intervju menas att det ställs öppna frågor 

utifrån en intervjuguide och där utrymme för följdfrågor finns. Då intervjuerna var färdiga 

transkriberades resultaten utifrån en innehållsanalys. Utifrån den färdiga transkriberingen 

väljs de viktigaste delarna ut som meningsbärande enheter som sedan kodas och delas upp i 

teman för att få fram de tyngsta punkterna i materialet. Intervjuerna har analyserats med en 

induktiv ansats (Bryman, 2011). 

Efter intervjuerna med organisationerna märktes det att mer information kring 

barnfattigdomens historia saknades. För att få en uppfattning kring ett fenomen är det nyttigt 

att se till hur det utvecklat sig de senaste åren. Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter 

granskades därför och skapade ett sammanhang kring fenomenet barnfattigdom och gjorde det 

lättare att få en uppfattning kring vad det är. Utifrån text och statistik skapades en empirisk 

text som beskriver läget, situationen och utvecklingen de senaste 20 åren.  

Det uppdagades även i intervjuerna att det finns en problematik kring barnfattigdom i 

skolorna och hur deras riktlinjer ser ut kring detta. Barn riskerar att hamna i utanförskap på 

grund av enskilda familjers ekonomiska situation och detta strider då mot att den Svenska 

skolan ska vara gratis. Publikationer från skolverket och skolinspektionen analyserades för att 

se vad reglerna berättar om avgifter i skolan.   

Materialet som granskades lästes noggrant med en induktiv ansats som menas att ingen 

tidigare forskning eller hypotes har legat till grund i analysen (Bryman, 2012). Materialet 

analyserades därefter med hjälp av en innehållsanalys. Efter att materialet har lästs igenom 

upprepade gånger så tas viktiga stycken ut, som är betydande för studien. Dessa kallas 

meningsbärande enheter. Dessa enheter kodades sedan och delades upp i kategorier som 

användes för att skriva empirin (Bryman, 2011).  

3.3 Urval  

För att välja ut vilka organisationer som skulle undersökas i den kvalitativa studien valdes ett 

strategiskt urval. Detta innebär att de organisationer som är mest väsentliga för studien har 

intervjuats och de personer inom organisationen som valdes ut var den som hade mest 

kunskap om ämnet. (Andersson & Ahlund, 2009). Rädda Barnen och Majblomman valdes på 

grund av att de är båda ideella organisationer men arbetar på olika sätt. Rädda Barnen arbetar 

mer långsiktigt och Majblomman mer direkt. Det finns fler organisationer som arbetar med 

barnfattigdom, men det finns inte utrymme eller möjlighet att analysera alla så därför valdes 
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de största ut. Dessutom arbetar de flesta andra organisationer på liknande sätt som antingen 

Rädda Barnen eller Majblomman.  

I den första granskningen av väsentliga rapporter var det intressant att undersöka hur 

barnfattigdomen sett ut tidigare, för att få en uppfattning om dess utveckling. Rädda Barnen 

har gjort undersökningar sedan 1990-talet om just fenomenet barnfattigdom. Därför har deras 

rapporter valts ut för att kunna gå så långt bak i tiden som möjligt. Alla rapporter lästes 

igenom, dock användes inte alla rapporter utan tre stycken av totalt 10. Anledningen till detta 

är att de i varje rapport för statistik och en analys av hur barnfattigdomen förändrats över tid. 

Detta gör att inte alla rapporter behövdes tas med i studien, eftersom det i varje rapport 

beskriver det tidigare läget och vad som stod i de tidigare rapporterna. Den första rapporten 

som publicerades (som också används i studien) kom ut år 2002 och beskriver hur det såg ut 

på 1990-talet. De två andra rapporterna som användes kom ut 2003 och beskriver hur det såg 

ut i början av 2000 – talet och den tredje kom ut 2012 och beskriver 2010-talets slut. Just 

dessa rapporter valdes ut för att kunna ge en så bred spridning som möjligt.  

Rapportgranskningens andra del handlar om skolan och en analys av två rapporter från 

skolinspektionen respektive skolverket. Dessa valdes ut på grund av att de är statliga 

organisationer som ska skapa regler och se till att dessa följs i skolan. Om barnfattigdomen 

påverkar barn i skolan är det deras ansvar att se till att det blir en ändring eftersom den 

svenska skolan ska vara avgiftsfri och rättvis.   

 3.5 Trovärdighet 

Det finns det fler organisationer i Sverige som arbetar mot barnfattigdom än de som valts ut 

som möjligtvis har en annan åsikt om vad barnfattigdom är och hur man ska mäta det. Andra 

forskare och organisationer kan även ha fått fram en annan statistik. Dock har Rädda Barnen 

genomfört en undersökning som flest barn deltar i, nämligen 25 000 barn vilket är en av de 

största undersökningarna som genererar att det bli störst sanningsenlig empiri.  

Sedan har två organisationer valts ut med olika arbetsmetoder, för att inte utesluta någon 

grupp. Detta skapar en trovärdig och bred syn av vad Sveriges ideella organisation gör för att 

motverka fattigdomen. 

Som tidigare beskrivet har Rädda Barnen och Tapio Salonen genomfört undersökningar av 

barnfattigdom i Sverige under en 20 års period. Detta skapar en rättvis bild av hur 

utvecklingen av barnfattigdomen sett ut eftersom de är gjorde under en så lång period och 

skrivna av en erkänd professor i Lund, Tapio Salonen.  

3.6 Etiska överväganden  

De etiska delarna har reflekterats över då empiri samlades in. Jag utgick ifrån Brymans (2011) 

avsnitt om olika etniska överväganden, där det beskrivs att de viktigaste delarna är att ta 

hänsyn till är informationskravet, konfidalitetsskravet, samtyckekravet och nyttjandekravet. 

Inga intervjuer har gjorts med privatpersoner, utan endast tjänstemän som representerar 

organisationer. Dock är det viktigt att ändå förhålla sig till etiska överväganden.   
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Med informationskravet menas att intervjupersonen ska få tydlig och omfattande information 

om vad det är för undersökning och vad som vill fås fram (Bryman, 2011). Detta har jag 

försökt följa genom att då intervjuerna bokades in har information om vad det är för typ av 

studie förmedlats. Det var även viktigt att ge tydlig information om vad det skulle ställas för 

typ av frågor innan intervjun, så att organisationerna har en möjlighet att reflektera kring om 

de kan svara på de frågor som skulle ställas. För många organisationer är det viktigt att det är 

rätt information som ges ut, så att det inte blir missförstånd. Ideella organisationer är ofta 

beroende av att ha ett bra rykte och därför var det viktigt för dem att rätt information 

förmedlades. I slutet av intervjuerna sammanställde jag informationen som samlades in under 

intervjun så att de direkt kunde korrigera om något stämde inte.  

Konfidalitetskravet innebär att intervjupersonen har rätt att vara anonym och det ska då inte 

gå att spåra vilken person det är som intervjuats (Bryman, 2011). Då jag inte har intervjuat 

någon privatperson utan tjänstemän som representerar organisationer blir detta lite speciellt. 

Jag ställde ändå en fråga om det var okej att nämna intervjupersonernas namn eller tjänstetitel, 

vilket det i båda fallen var. Jag var även tydlig med att fråga om det var någon information 

som inte kunde stå i rapporten, som intervjupersonernas namn eller något som hade med 

organisationen att göra. Efter att informationen om intervjuerna sammaställdes om 

transkriberades förstördes ändå det ursprungliga materialet. Även fast intervjupersonerna inte 

krävde konfidentialitet så var det ändå säkrast så att inte formationen inte hamnade i andra 

händer.  

Nyttjande kravet innebär att informationen endast får användas i det syfte de ursprungligen 

berättades i (Bryman, 2011). Även därför var det viktigt att förstöra materialet så att de inte 

hamnar i fel sammanhang.  

4 Teori 

I studien har två teorier används stigmatisering och empowerment. Dessa begrepp är något 

som förekommet mer och mer i olika sammanhang och speciellt i sociala frågor. I denna 

studie kan dessa teorier användas för att analysera och diskutera vad konsekvenserna blir av 

ideella organisationer och skolans arbete mot barnfattigdom.  

4.1 Stigmatisering 

Då vi möter människor inom olika sociala grupper har vi antingen medvetna eller omedvetna 

förväntningar på hur människorna ska bete sig. När människor inte agerar som vi förväntar 

oss att dem ska göra, stigmatiserar vi den personen. Vi kan snabbt kategorisera en avvikande 

person inom vår egna sociala grupp genom en virtuell social identitet, då vi ställer en rad olika 

krav, som oftast är undermedvetna. Med virtuell social identitet menas den karaktär och 

identitet vi attribuerar en människa. Den virtuella identiteten är annorlunda från den faktiska 

sociala identiteten som är de karaktärer och egenskaper en människa verkligen har. Det är 

först när de undermedvetna kraven antingen uppfylls eller förblir ouppfyllda som vi blir 

medvetna om att vi haft krav eller föreställningar på en människa (Goffman, 2001). 
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Stigmatisering är ett sociologiskt begrepp som funnits länge. Goffman (2001) beskriver att 

stigmatisering innebär att en person utpekas i negativ benämning som avvikande mot 

samhällets normer. I västvärlden kan sådana personer exempelvis vara homosexuella 

personer, invandrare eller ekonomiskt utsatta personer. Goffman (2001) delar upp olika 

stigman i tre olika kategorier: kroppsliga stigman (exempel fysiska funktionshinder), 

karaktärsstigman (exempelvis missbruk) samt gruppstigman (exempelvis fattigdom). Ett 

stigma kan alltså delvis vara en fysisk defekt eller egenskaper med personlighetsdrag som inte 

faller inom ramarna som finns inom den sociala grupp man vistas i. Det som anses vara ett 

stigma i en social grupp behöver inte upplevas som avvikande i en annan grupp, då 

stigmatiseringen istället kan vara ett måste eller ses som en tillgång. Människor som har 

känslan av att vara stigmatiserad, dvs. uteslutits ur gemenskapen, intar ofta den roll de blir 

tilldelade av andra.  

Att exempelvis vara stigmatiserad som fattig gör att personen inte endast måste kämpa för att 

ta sig ut fattigdomen utan också för att förändra omgivningens förutfattade meningar om den. 

Detta gäller även flera former av stigma som exempelvis missbruk. Trost & Levin (1996) 

beskriver olika roller som är kopplade till förväntningar och normer om hur människor ska 

eller inte ska bete sig. De talar om role-set, som består av en massa del roller som kan kallas 

för totalroll om den är kopplad till en position som består av en massa del roller. Enligt Stone 

övergår rollerna till identiteter som inte är statiska utan förändras allteftersom situationen 

förändras eller definieras på annat sätt. 

Då personer ansöker om socialbidrag anser många att det sociala stigmat sjunker och det är 

mycket skam kring stigmat. Att få denna typ av stigmatisering är mycket negativt för många 

människor och undviks i det flesta fall till den mån det går. Att som barn växa upp i en familj 

som är stigmatiserad som socialbidragstagare kan ha både negativa och positiva effekter. De 

kan antingen leda till att barnen lär sig leva med stigmat och att det blir en acceptans kring det 

eller att de bestämmer sig för att bli av med stigmatiseringen då de blir äldre och undviker 

socialbidrag (IFAU, 2009). 

4.2 Empowerment  

Empowerment är ett uttryck som är problematiskt att definiera, eftersom det inte finns en 

enhetlig beskrivning av fenomenet. Dock är det ett begrepp som de flesta förknippar med 

någonting positivt och stärkande. Detta har förmodligen att göra med att ordet power finns 

med, som vi förknippar med ord som makt, styrka och kraft. För att försöka beskriva 

fenomenet empowerment går det att säga att det är något som beskriver att man ger människor 

makt och kontroll över sina egna liv. Man ser att individers och samhällets förhållanden har 

historiskt skapats av människan och kan därför också ändras. Det gäller att hjälpa till och 

medvetandegöra detta samband för individerna då detta förhållande har betydelse i vilken 

grad av kontroll och maktlöshet som råder för individen. Människor är kapabla att definiera 

sina egna problem samt hitta lösningar till detta. Det går även att förmedla empowerment, 

vilket kan beskrivas som hjälp till självhjälp (Askheim & Starrin, 2007).  
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En viktig del då empowerment skapas är ett budskapet om att man inte är ensam. Då en 

person inser att problematiken även finns hos andra kan det uppmuntra till handling. Askheim 

& Starrin (2007) tar upp ett exempel där förtrycket mot kvinnor lyftes av kvinnorörelsen och 

genom att man synliggörande kvinnors problematik såg man likheter och mönster som inte 

handlade om personliga val utan var ett resultat av ett samhälleligt förtryck (Askheim & 

Starrin, 2007).  

Pedagogen Paulo Freire uttryckte att om man har kunskap att se de ekonomiska, kulturella, 

intellektuella och känslomässiga orsakerna till ett förtryck så kan människor handla 

annorlunda för att skapa möjligheter att frigöra sig. Dialogen lyfts fram som en de viktigaste 

verktygen i frigörelsen då den innebär praxis reflektion handling. Freire menar på att dialogen 

är en skapelseakt, där man delar med sig och reflekterar vilket gör att man tillsammans kan 

komma fram till handling. För när människor blir medvetna om hur deras liv är så skapas en 

förmåga att förändra det (Askheim & Starrin, 2007). 

För att exemplifiera empowerment går det att beskriva att empowerment är då en person ges 

verktygen för att ta sig ur fattigdom. Det kan vara i form av bidrag så att en person kan, på 

sikt, klara sig på egen hand. Det har även visats att enbart stöd till människor i utsatta 

situationer kan ge empowerment. Empowerment kan alltså ta olika former beroende av vad en 

person behöver för att kunna ta makt över sin situation (Bolling, 2007).  

5 Definitioner 

5.1 Barn/ ungdom 

I studien kommer begreppen barn eller ungdomar användas och hänvisa till personer som är 

under 18 års ålder.  

5.2 Olika definitioner av barnfattigdom 

Begrepp som fattigdom och ekonomisk utsatthet är svåra att definiera, då det inte finns en 

universell definition av begreppen. Dock dominerar två definitioner – absolut och relativ 

fattigdom. Med absoluta fattigdom menas det att en person befinner sig i fattigdom om denna 

person har en inkomst som är lägre än en förbestämd summa (Rauhut, 2006). Detta är en 

definition som bland annat FN använder sig av som har bestämt att fattigdom går under en 

nivå om två US Dollar per dag per person. Den relativa fattigdomen innebär att de sämst 

ställdas situation jämförs med de som har det bäst ställt i landet. Stor vikt läggs vid inkomster 

och levnadsstandard; ju längre bort från medelklassens inkomster och levnadsstandard en 

individ befinner sig, desto fattigare är individen (Rauhut, 2006). Europeiska unionen (EU) 

använder det relativa fattigdoms begreppet där en person befinner sig i fattigdom om de lever 

på en lägre inkomst än 60 procent av medianinkomsten.  

Statistiska centralbyrån beskriver begreppet ”låg inkomststandard” år 2009 att gränsvärdet var 

11 424 SEK/månad för ett hushåll med en vuxen och ett barn och 17 470 SEK/månad för en 

familj med två vuxna och två barn (SCB, 2010). Det är dessa siffror som Rädda Barnens 
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definition kommer ifrån. De använder sig alltså av det absoluta begreppet och gränsen beror 

på hur många barn och vuxna som lever i familjen (Salonen, 2012).  

I studien kommer det relativa fattigdomsbegreppet att användas men då Rädda Barnens siffror 

användas är det, de absoluta begreppet som används, då deras rapport utgår från de begreppet. 

6 Bakgrund  

6.1 Barnen i fattigdomen 

I de mätningar som tidigare gjorts om barnfattigdom i Sverige har det gått att urskilja att vissa 

personer löper högre risk att hamna i fattigdomen än andra. Två riskkategorier som 

framkommer i socialstyrelsen (2008) och Rädda Barnens (Salonen, 2012) mätningar är 

ensamstående föräldrar och utlandsfödda föräldrar.  

   6.1.1 Ensamstående föräldrar 

Omkring var femte barn i Sverige lever med en ensamstående förälder och hur många av 

dessa som lever i fattigdom har långsamt ökat de senaste fyra åren (Salonen, 2012). En 

undersökning av Statistiska centralbyrån visar även att 50 procent av de ensamstående 

småbarnsmammorna upplevde att de hade svårt att klara de löpande utgifterna år 2004–2005. 

Då de sammanboende föräldrarna svarade på samma fråga var det 15 procent av dem som 

ansåg att de hade svårigheter att klara av de löpande utgifterna (socialstyrelsen, 2008).  

Rädda Barnens undersökning visar att 28 procent av alla ensamstående föräldrar lever i 

ekonomisk utsatthet, till skillnad från 9 procent av alla samboende föräldrar. Barnfattigdom är 

tre gånger så vanligt bland ensamstående föräldrar än bland samboende (Salonen, 2012).  

   6.1.2 Utlandsfödda föräldrar  

Ungefär en fjärdedel av alla barn har någon form av utländsk bakgrund, alltså att antingen 

någon eller båda av föräldrarna är födda utomlands (Salonen, 2012). Socialstyrelsen och 

Rädda Barnen har upptäckt att barnfamiljer där båda föräldrarna är födda i Sverige är minst 

utsatta för fattigdom. Något sämre har barnfamiljer då ena föräldern är född i Sverige, då det 

procentuellt är fler som här befinner sig i ekonomisk utsatthet. Där fattigdomen är som störst 

är i familjer där båda föräldrarna är utlandsfödda. Med hjälp av resultatet av detta går det att 

se att det är tio gånger så vanligt med fattigdom bland två utrikesfödda föräldrar än med två 

svensk födda föräldrar (socialstyrelsen, 2008). 

6.2 Konsekvenser av barnfattigdom 

   6.2.1 Risker för barnen 

De tydligaste riskerna för en familj som lever i ekonomisk utsatthet är att barnen inte kan 

delta i fritidsaktiviteter som kostar pengar eller införskaffa nödvändigt material som behövs 

till skolan (Näsman, 2012). Dessutom finns det andra risker för barnen, nämligen sociala 

risker. Barn som lever i barnfattigdom riskerar att hamna i utanförskap i skolan och framstå 

som avvikande på grund av att de ibland tvingas ha annorlunda kläder, brist på statusprylar 
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(som mobiltelefon, musikspelar, med mera). Näsman (2012) har intervjuat ett flertal barn om 

deras upplevelser kring att vissa barn har mer pengar än andra och hur detta tar sig utryck 

bland annat i skolan. Ett flertal av barnen beskriver att det är en vanlig företeelse att man 

kallar varandra för exempelvis fattiglappar då de hade annorlunda kläder på sig (Näsman, 

2012).  

Då Näsman (2012) ställde en fråga om tyckte barnen att skolan tog hänsyn till att vissa barn 

inte har lika mycket pengar som andra, svarade barnen att lärarna nog inte visste det eller att 

de inte brydde sig. Näsman (2012) tar hänsyn till att lärarens avsikt kan ha varit att behandla 

alla barnen lika och inte göra skillnad på grund av ekonomiska förhållanden, men från ett 

barnperspektiv förstods det som ignorans av ett problem. Barnen beskrev också att mycket 

påverkade deras fritid. Många barn tycker om att umgås efter skolan och exempelvis fika, 

shoppa, åka till centrum, simhallen, med mera. Då det inte finns pengar till att fika, simma 

eller ens åka buss så begränsas deras möjlighet till att kunna vara social på sin fritid (Näsman, 

2012).  

   6.2.2 Skammen 

I Näsmans (2012) studie beskriver hon hur en situation kan se ut för ett barn som lever i 

ekonomisk utsatthet beskriver de ofta saker som hänt vänner till dem. I flera av intervjuerna 

kan författaren tolka att barnen egentligen pratar om sig själva. I andra fall valde de att berätta 

om sin situation och beskrev att de ofta försöker dölja det för sina kompisar. De berättade 

aldrig hur svårt det ibland kunde vara och att de ofta svarade medvetet vagt på frågor som 

hade med pengar att göra. Barnen beskriver att de personer som inte har så mycket pengar 

ofta är allmänt tystlåtna och byter ämne då pengar kommer på tal. Barnen beskriver att de ofta 

inte har någon att prata med om detta. Däremot kompisar som också befinner sig i 

fattigdomen kände barnen att de kunde para med till en viss grad, men aldrig fullt ut (Näsman, 

2012).  

7 Resultat och Analys    

Studiens empiri har fyra delar. Den första delen behandlar barnfattigdomens historia och hur 

utvecklingen de senaste 20 åren har sett ut, granskat utifrån Rädda Barnens 

barnfattigdomsrapporter. Den andra delen tar upp den ideella organisationen Rädda Barnen 

och hur de arbetar mot barnfattigdomen. Tredje delen behandlar organisationen Majblomman 

och deras arbete för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Den fjärde och sista delen tar 

upp de olika aspekterna hur skolan riktlinjer ser ur samt deras ansvar för att minimera 

utanförskapen för ekonomiskt utsatta barn i skolan. 

7.1 Granskning av barnfattigdomsrapport 

Begreppet barnfattigdom är relativt nytt. För att förstå ett fenomen är det viktigt att få ett 

sammanhang, vilket går att få då man ser till barnfattigdomens historia. Rädda Barnen har 

genomfört undersökningar 20 år tillbaka i tiden om hur barnfattigdomen sett ut samt hur den 

utvecklats, vilket skapar en förståelse för hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag 

(Salonen, 2012). Denna rapport har granskats och resultatet redovisas nedan.  
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Under 1990 – talet rådde en ekonomisk kris i Sverige. Detta resulterade i att barnfattigdomen 

då var relativt hög i Sverige. Mellan åren 1991 till 1997 ökade barnfattigdomen från att 15 

procent av alla barn under 18 år levde i utsatta ekonomiska hushåll till 23 procent. 

Inkomstskiljningen var relativt liten under 90 – talets början men efter år 1997, då Sverige 

började ta sig ur den ekonomiska krisen, började också inkomstklyftorna att öka långsamt. 

Under den ekonomiska krisen blev situationen märkvärt sämre för ensamstående föräldrar. 35 

procent av alla ensamstående föräldrar levde i ekonomisk utsatthet år 1991, till skillnad från 

samboende föräldrar där 14 procent av dessa levde i ekonomisk fattigdom (Salonen, 2002).  

Under 2000 – talet förbättrades ekonomin i samhället och det visades på antalet fattiga barn. 

Andelen fattiga barn låg cirka 14 procent under första halvan på 2000 – talet. Rapporten som 

kom ut år 2003 valde att göra en fördjupning kring skillnaden mellan ensamstående och 

samboende föräldrar. Detta visade att det var tre gånger så vanligt att ensamstående föräldrar 

levde i ekonomisk utsatthet än samboende (Salonen, 2003).   

År 2007 var barnfattigdomen som lägst sedan mätningarna började och låg på 11 procent. 

Dock stiger siffrorna de två sista åren på 2010 – talet. I verkliga siffror var år 2008 200 000 

barn i barnfattigdom, vilket var 12 procent. Något som också går att urskilja från rapporterna 

de senaste 20 åren är att inkomstklyftorna ökat. De som för 20 år sedan var rika har blivit 

ännu rikare och de fattiga har blivit fattigare (Salonen, 2012).  

 
    Salonen, 2012 s. 27 

Rapporterna har fått kritik från bland annat Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, som 

anser att rapporten är skriven utifrån ett ensidigt vänsterperspektiv och att det därför inte går 

att lita på resultaten eftersom de är vinklade (Birgersson, Svt, 2012). 
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7.2 Rädda Barnen  

Intervju har skett med en tjänsteman på Rädda Barnens regionkontor i Umeå som dagligen 

arbetar med bland annat barnfattigdomsfrågor.  

   7.2.1 Verksamhetsbeskrivning 

Rädda Barnen är en politisk och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns 

rättigheter. Organisationen finns på många olika ställen i världen och arbetet i Sverige handlar 

främst om att förbättra villkoren för Sveriges barn. Detta gör organisationen genom att väcka 

opinion och stödja barn i utsatta situationer, genom att uppmärksamma deras situation. Vart 

arbetet ska läggas är någonting som barnen själva är med och bestämmer. Rädda Barnen är 

noggranna med att lyssna in barnen och höra vad de vill ha en förändring inom för område 

och låter dem vara delaktiga i de besluten som fattas. Arbetet inom Rädda Barnen utgår ifrån 

FN:s barnkonvention som anser att alla människor är lika värda och barnen har särskilda 

rättigheter som vuxenvärlden ska beakta (intervju, 24 oktober 2012).  

   7.2.2 Arbetet mot barnfattigdom 

Organisationen arbetar mot barnfattigdom bland annat genom att ge ut en 

barnfattigdomsrapport varje år som belyser hur statistiken ser ut. Statistiken får de fram 

genom att se till hur stor inkomst föräldrarna har och om de har försörjningsstöd. Rädda 

Barnens arbete utgår inte ifrån att ge direkta insatser till barn, utan påverka på längre sikt 

genom att påverka politiker med stöd av rapporten. Organisationen arbetar alltså inte med att 

ge barn saker som de behöver eller ekonomisk bistånd, utan se till att barnen i framtiden inte 

ska behöva sakna viktiga saker. Barn som idag behöver akut stöd får söka de någon 

annanstans.  

Rädda Barnen arbetar med att stötta barn på det psykiska planet genom att ordna grupper där 

barn tillsammans med två utbildade samtalsledare kan träffas regelbundet och prata om saker 

som kan vara jobbiga i deras liv. I grupperna kan barn se att de inte är ensamma om att känna 

på ett visst sätt och känna stöd från äldre samtalsledare men även från de jämnåriga deltagarna 

i gruppen. Dessa grupper delas ofta upp i tjej och kill grupper för att det ska bli så tryggt som 

möjligt (intervju, 24 oktober 2012).  

Organisationen har gjort en enkätundersökning år 2011 som heter ung röst där nästan 25 000 

barn frågades om olika typer av oro. Det handlade dock inte om oro endast på det ekonomiska 

planet utan även om andra ämnen som skola, mobbing, sex, med mera. Då en fråga ställdes 

som handlade om oro för familjens ekonomi svarade 23 procent av flickorna och 14 procent 

av pojkarna att de är oroade av sin familjs ekonomi (Rädda Barnen, 2011).  

   7.2.3 Barnfattigdom i Västerbotten 

År 2009 visade rikssnittet att 13,5 procent av alla barn levde i barnfattigdom. I Västerbotten 

var det 9,6 procent av alla barn som levde i barnfattigdom samma år, vilket alltså är under 

rikssnittet. Året innan 2008 var det färre barn som levde i barnfattigdom, vilket innebär en 

ökning, vilket det också gjorde sett ur ett nationellt perspektiv. Kommunen i Västerbotten som 
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har ökat mest är Sorsele, vilket även är den kommunen som har högst procentuell andel barn 

som lever i barnfattigdom nämligen 18,2 procent. Sett ur ett nationellt perspektiv ligger 

Sorsele på plats 272 plats av 290 över högst andel utsatta barn i Sverige. Det är alltså endast 

18 kommuner i Sverige som procentuellt sätt har fler ekonomiskt utsatta barn än Sorsele 

(intervju, 24 oktober 2012).  

7.3 Majblomman  

En intervju har skett med Berit Olofsson som är ordförande för Majblommans lokalförning i 

Umeå. Hon har tidigare arbetat som lärare och varit aktiv i Majblomman i många år.  

   7.3.1 Verksamhetsbeskrivning 

Majblomman är en barnhjälpsorganisation som funnits sedan år 1907 och arbetar mot 

barnfattigdom. Organisationen hade ursprungligen ett fokus att hjälpa funktionshindrade barn, 

men detta ändrades senare till att hjälpa alla barn som behövde det. Visionen är att alla barnen 

ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Om ett 

barn inte har möjlighet att exempelvis delta på en skolaktivitet eller utöva en fritidsaktivitet på 

grund av att familjen inte har råd, kan de söka bidrag från majblomman för att kunna delta. 

Majblomman anser att en familjs ekonomiska utsatthet inte ska påverka barnen märkbart 

(intervju, 24 oktober 2012).  

Majblomman arbetar även med att påverka politiker och andra beslutsfattare att ta ansvar för 

barnfattigdomsfrågan. Ett exempel på hur de har påverkat, är genom att skapa helt avgiftsfria 

skolor i Umeå kommun. Många skolor har tidigare tagit ut en avgift från eleven för att 

exempelvis gå på museum, åka buss, med mera. Dock har Umeå kommun sagt att skolorna 

inte får göra detta längre, eftersom en alla barn inte har samma möjlighet att lägga ut pengar 

på sådant (intervju, 24 oktober 2012). 

Majblommans huvudkontor är beläget i Göteborg, där det finns en anställd som är 

styrelseordföranden för organisationen. I övrigt är det endast ideellt arbete som bedrivs. I 

Sverige finns det över 700 lokalföreningar utspridda som arbetar med barnen som behöver 

hjälp i sitt område (intervju, 24 oktober 2012).  

   7.3.2 Bekämpandet av barnfattigdom 

Majblomman får in pengar genom att sälja majblommor. Det är barnen själva som går runt 

och säljer dessa och barnen får själva 10 procent av allt de säljer. I Umeå år 2012 fick 

majblomman in nästan 700 000 kronor. Dessa pengar är meningen att gå tillbaka till barn som 

behöver dem. De grundläggande behoven som mat och husrum brukar socialtjänsten stå för, 

då en familj har ont om pengar. Majblomman ger familjen det lilla extra och ge barnet samma 

möjligheter som andra barn som att utöva en fritidsaktivitet, ha en cykel, få 

födelsedagspresenter, äta julmat, med mera (intervju, 24 oktober 2012).  

Om ett barn önskar något kan en förälder eller någon annan myndig person ansöka om bidrag 

till majblomman. Vanligtvis handlar det om vinterkläder och skor, bidrag för att ett barn ska 

kunna följa med på skolresa och glasögon. Berit Olofsson (Intervju, 24 oktober 2012), 
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ordförande i Umeås lokalförening, tycker att det är viktigt att alla barn som behöver glasögon, 

men inte har råd att själv köpa det, ska få dem. Hon anser att ha glasögon borde vara en 

rättighet som är en självklarhet för alla barn att få. Dock anser inte alla Sveriges kommuner 

detta, och socialtjänsten kan ge avslag på sådana ansökningar. Ansökningar om bidrag till 

glasögon blev så många att majblomman inledde ett samarbete med smart eyes då 

majblomman betalar 500 kr per glasögon och smart eyes står för resten av kostanden 

(intervju, 24 oktober 2012).  

   7.3.3 Skola 

Berit Olofsson, som är ordförande i Umeås lokalförening för Majblomman, har tidigare 

arbetat som mellanstadielärare och har mycket erfarenhet kring barnfattigdomsfenomenet i 

skolan. Hon anser att de flesta barnen bär på mycket skam kring att inte ha lika mycket pengar 

som andra barn och att många försökte dölja det för både lärarna och sina kamrater. Det fanns 

dock barn som anförtrodde sig till skolsköterskan eller skolkuratorn. Därför ordnade Berit så 

att majblomman gav bidrag till skolsköterskan som i sin tur kunde hjälpa barnen då de kom 

och behövde hjälp med att exempel köpa gympaskor, vinterjacka, med mera (intervju, 24 

oktober 2012).  

7.4 Barnfattigdom i skolan 

För att undersöka hur skola ska arbeta mot barnfattigdom har rapporter från skolinspektionen 

och skolinspektionen granskats. Dessa rapporter handlar om riktlinjerna kring avgifter i den 

svenska skolan.  

   7.4.1 Allmänna regler 

Enigt Svea rikes lag ska skolan vara avgiftsfri. Med avgiftsfri skolgång menas att böcker, 

utrustning och material som eleven behöver, ska kunna tillgodoses utan kostnad för eleven. 

Dock står det skrivet att det kan komma inslag för en obetydlig kostnad som eleven själv får 

stå för. Vad obetydlig kostnad innebär varierar men det kan vara en färdbiljett eller inträde till 

ett museum exempelvis. Skolan ska ta hänsyn till att även hushåll med svag ekonomi också 

ska kunna delta i de aktiviteter som medför en obetydlig kostnad, utan att det ska vara 

betungande för den familjens ekonomi. Skolan måste alltså överväga när och hur ofta resor 

ska göras som innebär en kostnad för eleverna (skolverket, 2012).  

Det är skolinspektionen som ansvarar för att se till att reglerna för avgift i skolan följs. För att 

det ska bli lättare för skolorna att avgöra vad avgift får tas ut för och inte har de tagit fram en 

lathund (se bild) som beskriver vad som gäller (skolinspektionen, 2012).  
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Lathund för avgifter i grund- och gymnasieskolan 

Kostnader som skolinspektionen inte accepterar 

 Avgifter för läromedel, inklusive miniräknare, i utbildning för skolpliktiga elever. 

 Avgift för försäkring vid användandet av skolans bärbara datorer i skolan och hemmet 

för skoländamål. 

 Avgift i samband med elevens val. 

 Profilavgift. 

 Anmälnings- eller köavgift. 

 Krav på arbetsinsatser från föräldrar. 

 Medlemsavgift. 

Kostnader som Skolinspektionen kan acceptera vid enstaka tillfällen 

 700 kr för läromedel, inklusive miniräknare, i gymnasieskolan. 

 300 kr för en studieresa. 

 Kostnader för måltider under studieresa. 

 100 kr för studiebesök. 

 100 kr för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdag). 

  Skolinspektionen, 2012 sidan. 3 

   7.4.2 Om skolan inte följer reglerna 

Om en skola inte följer reglerna kring avgift i skolan kommer skolinspektionen att ingripa och 

kräva att skolans huvudman ska vidta åtgärder. Vilka dessa åtgärder är meddelar 

skolinspektioner då de ingriper. Om dessa inte vidas kan det bli aktuellt att ge skolan en avgift 

att betala för att inte följt reglerna (skolinspektionen, 2012).  

   7.4.3 Konsekvenser  

Skollagen och skolverket har blivit kritiserad av bland annat Rädda Barnen. Kritiken handlar 

om att begreppet obetydlig avgift inte är specificerat tillräckligt. Detta har medfört att barn 

hamnat i utanförskap och mår dåligt på grund av att de inte har råd att följa med på klassresor 

och dylikt på grund av att föräldrarna inte har råd. Detta visar att skolan inte har tagit hänsyn 

till att det finns föräldrar med ekonomisk svaghet. Detta är en anledning till varför Rädda 

Barnen arbetar för en helt avgiftsfri skola, utan en obetydlig avgift (intervju, 24 oktober 

2012).  
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8 Diskussion  

8.1 Definitionen av barnfattigdom 

Som tidigare beskrivit finns det ingen universell definition av fenomenet barnfattigdom. Detta 

har medfört att debatten handlar om vilka barn som är fattiga och om det ens går att vara fattig 

i en välfärdsstat som Sverige, istället för hur vi ska arbeta för att hjälpa dessa barn.  

Oavsett om alla är ense om att barnfattigdom finns i Sverige eller vilka som är fattiga och 

inte, så är det flesta ense om att barn borde ha samma förutsättningar och så är det inte idag. 

Enligt Näsman (2012) och Rädda Barnen (2011) finns det barn som oroar sig över att inte 

kunna följa med på olika aktiviteter, skolresor eller göra saker som kostar pengar på fritiden 

och enligt mig är detta ett vuxenansvar och inte något som barn ska behöva oroa sig för.  

För att kunna föra en debatt om de riktiga problemen kring att barn lever i ekonomiskt utsatta 

förhållanden, så krävs det att alla ser på fattigdom på samma sätt och att det finns en 

definition som alla kan se tillbaka på. Dock är då frågan om det absoluta eller det relativa 

fattigdomsbegreppet ska användas eller någon helt annan (Rauhut, 2006). Att använda en 

summa som gräns för att se vilka som befinner sig i fattigdom och inte, är relativt simpelt. Det 

är framförallt lätt att mäta vilka som befinner sig i fattigdomen och inte genom att se till 

inkomstfördelningen. Dock gör detta att alla som tjänat under en viss summa stigmatiseras 

som fattiga även fast de kanske inte känner sig som fattiga eftersom de har satt upp en gräns 

och sagt att alla som har en lägre inkomst än detta är fattig. Det är stor skillnad om personer 

bor i en stor eller liten stad, då det för det mesta är dyrare att bo i en storstad. Det är även 

skillnad på hur familjer väljer att spendera sina pengar, vilket det absoluta 

fattigdomsbegreppet inte tar hänsyn till. Det relativa fattigdomsbegreppet tar hänsyn till hur 

inkomstfördelningen ser ut och bestämmer vart gränsen ska dras efter det (Rauhut, 2006). 

Detta skapar förståelse för hur utsatt en familj är, sett ut ett större perspektiv. Begreppet måste 

ses till sitt sammanhang. Det går inte att jämföra fattigdom i exempelvis Afrika och fattigdom 

i Sverige, då förutsättningarna är helt olika. En fattig person i Sverige kan vara rik i Afrika. 

Detta kan dock även skilja sig beroende på vilken stad i Sverige man bor i, då även detta bör 

ta hänsyn till i begreppsförklaringen.  

8.2 Utgivna rapporter 

Rapporter som har getts ut är mestadels från Rädda Barnen (Salonen, 2012) och 

socialstyrelsen (2008). Dessa har olika sätt att se på fattigdom och även hur det ska bekämpas. 

Dock går rapporterna vidare och det diskuteras varför det ser ut som det gör och kommer fram 

till liknande resultat. Något som kommer fram är att även barnen påverkas av ekonomiska 

kriser. Föräldrar som förlorar jobb och inkomst leder ofta till att även barnens utgifter måste 

skäras ner för att familjen ska kunna ha råd med de basala behoven. Dock är det främst de 

vuxnas perspektiv som belyses i ekonomiska kriser. Det handlar om företag som tvingas i 

konkurs, högre arbetslöshet, ökad kriminalitet med mera. Barnens påverkan av de ekonomiska 

kriserna belyses sällan.  
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Både rapporterna från Rädda Barnen (Salonen, 2012) och socialstyrelsen (2008) har pekat ut 

grupper som procentuellt är mer utsatta än andra och de har kommit fram till att de största 

riskgrupperna är ensamstående och utlandsfödda föräldrar. Båda rapporterna beskriver hur 

situationen ser ut kring dessa grupper, men inte kring hur samboende och svensk födda lever. 

Dessa grupper är störst sett ur reella siffror men det är mycket lite fokus på deras situation 

som belyses i rapporterna.  

Rädda Barnens barnfattigdomsrapport har blivit kritiserad av bland annat Fredrik Reinfeldt 

för att ha ett vänsterperspektiv. På vilket sätt förklaras inte i tidningsartikeln mer än att han 

anser att Rädda Barnen menar att fattigdomen ska lösas med hjälp av bidrag. Dock skrivs det i 

rapporten att staten ska ta mer ansvar och lägga resurser på detta. Inte nödvändigtvis genom 

bidrag, men det går att förstå att han antar det eftersom att det är den enkla vägen. Det går att 

fundera kring om avsatta pengar kan användas för att bekämpa fattigdomen genom andra 

vägar än bidrag.   

8.3 Långsiktigt arbete 

Att en förändring behöver ske för barn i ekonomiskt utsatta situationer är självklart. Barn ska 

inte behöva lida för hur föräldrarna spenderar sina pengar eller ta ansvar då deras föräldrar 

skuldbelägger sig. Skyddsnätet kring barn måste stärkas. Detta är något som Rädda Barnens 

arbete utgår ifrån. Det största arbetet mot barnfattigdomen de gör är att ge ut 

fattigdomsrapporten varje år och belysa statistiken och begreppet barnfattigdomen. Detta för 

att påverka politiker och andra beslutsfattare att vi måste arbeta mer mot barnfattigdom. 

Rädda Barnen arbetar inte direkt med barnen i den benämningen att de hjälper barnen med 

pengar då det behövs utan det är ett långsiktigt arbete som sker (Salonen, 2012). Självklart 

behövs långsiktigt arbete men det finns många barn idag med akuta behov som inte ens kan 

köpa glasögon då det behövs. Det ena kanske inte behöver utesluta det andra, för att det 

behövs både akuta och långsiktiga insatser.  

Rädda Barnen gör undersökningen genom att sätta en fattigdomsgräns, om en familj har en 

högre inkomst än gränsen är de inte fattiga men har de en lägre är de fattiga (Salonen, 2012). 

Att sätta stämpeln fattig på en person är stigmatiserande. De tar inte hänsyn till om en person 

känner sig fattig eller inte, eller hur ekonomin ser ut i landet i övrigt. Dock går det också att 

förknippa Rädda Barnens arbete med empowerment, eftersom Rädda Barnen arbetar för att 

hjälpa barn ur fattigdom och därmed avstigmatisera dem och ge dem samma chans att klara 

sig i livet som barn till föräldrar med god ekonomi.  

Rädda Barnen förmedlar även empowerment genom att ha samtalsgrupper för unga. Detta är 

ingen grupp för barn med ekonomiskt utsatta föräldrar, utan för alla som vill delta. Detta 

medför att det inte blir något tydligt stigma bland barnen. Barn har många funderingar kring 

många olika saker i livet och då kan det vara skönt att ha en plattform där detta kan 

diskuteras. Att höra andra barns problem och eventuellt barn som befinner sig i samma 

situation som en själv kan vara en form av empowerment, eftersom det delvis kan vara skönt 

att få höra att det finns barn som kan ha det värre än en själv men också för att få känslan att 

de inte är ensamma.  
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8.4 Bidragsamhälle 

Majblommans verksamhet bygger på att hjälpa barn som inte har råd men olika saker genom 

att låta dem söka bidrag till majblomman. Om föräldrar lever i ekonomisk utsatthet kan de få 

hjälp av socialtjänsten med basala behov som mat, kläder, hyra med mera. Att ge bidrag till 

exempelvis en cykel så att barnen kan följa med på skolans cykelutflykt eller i vissa fall 

glasögon är inget som kommunen alltid kan stå för (intervju, 24 oktober 2012).  

Att leva på bidrag kanske inte är ultimat men ibland nödvändigt för att klara sig för vissa 

människor. Det finns föräldrar som inte är kapabla att hantera ekonomi som lägger pengar på 

saker som kan ses som onödiga. Då pengar på ett eller annat sätt inte längre finns hos familjen 

kan söka pengar från majblomman för att ändå kunna köpa saker till sina barn. Frågan är då 

om majblomman inte hade hjälpt familjen om föräldrarna då istället för att köpa onödiga 

saker istället lagt pengar på att köpa saker till sina barn för pengarna. Det går att fundera om 

majblomman inte hjälpt till med pengar om det då var barnen som hade det blivit dem som 

hamnat i kläm eller om föräldrarna hade omprioriterats sina utgifter. Om barnen hade blivit 

utan sakerna, utan majblommans hjälp, är det positivit att de finns. Dock finns det personer 

som tar majblomman för given och förlitar sig på bidragen istället för att få ordning på sin 

ekonomi eller skaffa en högre inkomst.  

Ett övergripande mål i samhället är att alla ska vara kapabla att ta hand om sig själva och inte 

förlita sig på bidrag. Dock är då frågan om majblomman stjälper mer än hjälper ekonomiskt 

utsatta familjer. Självklart finns det familjer som inte kan försörja sig men har viljan och 

motivationen men på grund av olika omständigheter inte kan och då är det självklart bra med 

ett säkerhetsnät som bidrag finns till för att hjälpa. Att även organisationer som majblomman 

finns för att stötta barnen i svåra tider är även det positivt i den bemärkelsen att föräldrarna 

helt enkelt inte har möjlighet att köpa en cykel eller nya vinterskor. Dock för de familjer som 

inte har motivationen att klara sig själv, utan letar efter en snabb och enkel lösning kan det 

vara något som minskar motivationen att klara sig själv. Som tidigare beskrivit så har en del 

personer accepterats att de är stigmatiserade som fattiga och lärt sig att trivas med det. Detta 

visar att det är en hårfin linje mellan vad som ger en person empowerment att klara sig själv 

och stigmatisera en person som fattig och göra det svårare för personen att bli självständig.  

8.5 Skola 

Barn spenderar mycket tid i skolan. Det är där de får en stor del av sitt sociala umgänge och 

det har en stor betydelse för barnen att allt fungerar bra där. De cirkulerar en del diskussioner 

kring barnens betyg och mobbning och liknande. Dock pratas det inte lika mycket om 

fenomenet barnfattigdom och skolans påverkan. De två små orden obetydlig avgift har 

kommit att ha stor påverkan för en del barn och en hel del olika åsikter om vad detta 

egentligen är. Skolorna ska ta hänsyn då skolresor planeras så att kostnaden för familjer inte 

blir så hög att familjers ekonomi kan bli betungande (skolverket, 2012). Dock är detta något 

som det ofta finns skildra meningar om. För en del skolor kan en skolresa som innebär en 

kostnad om 1000 kronor per barn vara en obetydlig avgift, eftersom mat och aktiviteter då 

ingår och det inte är något som sker ofta. Dock kan 1000 kronor vara mycket pengar för en 

del familjer och bli betungande. Jag tror att en del familjer kan ha svårt att säga ifrån till sina 



22 
 

barns skolor om en kostnad blir för hög för familjen, eftersom de då blir stigmatiserade som 

fattiga. Sen går det att fråga sig om en avgiftsfri skola inte ska betyda just avgiftsfri skola, 

utan obetydliga avgifter. För det går inte att sätta en siffra på vad en obetydlig avgift är, utan 

det är olika för alla familjer.  

Om skollagen skulle ta bort avsnittet med obetydlig avgift skulle det skapa en nolltolerans. 

Barn kan inte ha julfest, ta med sig en femkrona till fika, betala 20 kronor till ett inträde till 

museum. Mycket som är intressant, roligt och lärorikt för barn tvingas tas bort. Dock blir 

skolan mer rättvis och alla barn får samma möjligheter och inga barn behöver stigmatiseras 

som fattig i skolan.  

Det har även visats att en del barn känner oro över att fråga sina föräldrar om pengar för att 

kunna följa med på skolans aktiviteter och liknande (Näsman, 2012). Detta moment 

försvinner då, vilket jag anser kommer att vara befriande för dessa barn då de vet att de inte 

kommer att vara tvungna att ha med sig pengar. Dock kvarstår problemet på fritiden för 

barnen. Som barn håller många på med olika aktiviteter som någon sport, musik, teater, med 

mera. Alla dessa saker innebär en kostnad för familjer och det är inte alla familjer som har råd 

med detta. Även detta kan bli stigmatiserande då barn inte har någon fritidsaktivitet eller kan 

göra samma saker som andra barn på fritiden som gå till simhallen, fika, handla kläder, med 

mera. Detta problem går endast att lösas på ett sätt. Att ge empower till föräldrar i ekonomisk 

utsatthet så att de kan ta sig ut den och skapa en annan tillvaro till sina barn utan oro över 

familjens ekonomi och möjlighet att utöva vissa aktiviteter.  

8.6 Slutdiskussion  

En viktig del för att diskussionen kring barnfattigdomen ska komma framåt är att det måste 

finnas en universell definition av fenomenet så att när en debatt pågår så pratar alla om 

samma sak och onödig tid slösas på att diskutera definitioner. 

Att ideella organisationer har olika arbetssätt anser jag vara positivt. Både långsiktigt och 

direkt arbete behövs och det är positivt att två av Sveriges största organisationer mot 

barnfattigdom har de olika arbetssätten. Det bör Dock funderas kring om bidrag alltid är en 

positiv lösning. Människor som befinner sig i fattigdom behöver hjälp att ta sig ur situationen 

och då går det att fråga sig om bidrag motiverar dem till att göra det eller skapar en mer 

bekväm situation. Att påverka politiker och beslutsfattare är positivt för att det ska bli en 

långsiktig förändring. Dock kan det ibland behöva göras något ytterligare än att endast belysa 

statistik kring hur det ser ut. Många personer behöver direkt hjälp och fattigdom föder ofta 

fattigdom så det är viktigt att sätta stopp för det direkt så att det inte förs vidare till nästa 

generation. 

Skolan bör få ett större barnfattigdoms perspektiv. I en välfärdsstat som Sverige ska alla barn 

ha samma möjlighet i skolan och familjens pengar ska inte ha betydelse för barnens skolgång. 

Därför bör skollagens avsnitt om obetydlig avgift förtydligas, eftersom den idag skapar 

stigmatisering då alla barn inte har möjlighet att betala den och skolan om något är till för att 

skapa empowerment.  
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En slutsats som går att dra är att det ibland är en hårfin linje mellan vad som är empowerment 

och stigmatisering. Ideella organisationer gör ett bra och hårt arbete för att motverka 

barnfattigdomen, dock behöver de överväga om deras arbete skapar empowerment eller om de 

stigmatiserar barnen och deras familjer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Rädda Barnen 

Definition av barnfattigdom 

 Vad är definitionen av barnfattigdom?  

 Hur skiljer den sig från EU:s definition?  

 Vad anser ni om relativ och absolut fattigdom? 

 Vad tycker ni om att ha ett fattigdomssträck?  

 Vad svarar ni på de som säger att det inte går att vara fattig i Sverige? 

Vilka barn hamnar i fattigdom  

 Varför är detta en viktig fråga för er att arbeta med? 

 Har ni gjort undersökningar kring barnfattigdom, om vilka som riskerar att hamna där? 

 Vilka är överrepresenterade att riskera att hamna i barnfattigdom? 

 Hur arbetar ni mot barnfattigdom? 

Skola 

 Fokuserar ni på hur barnfattigdomen påverkas i skolan? 

 Hur följer generellt skolorna vad som står i skollagen? 

 Vad anser ni om skollagen? 

 Hur påverkas barn som lever i barnfattigdom i skolorna? I skolan och fritiden 

 Vilken är den vanligaste oron bland barn som befinner sig i barnfattigdomen? 

 Finns det risker för barn som lever i barnfattigdom, sett ur skolperspektiv?  

Konsekvenser 

 Vad blir konsekvenserna för barn som befinner sig i barnfattigdomen? Långsiktiga och 

kortsiktiga? (hur vet ni det?) 

 Påverkar det alla barn negativt?  

Arbete mot barnfattigdom 

 Hur arbetar ni mot barnfattigdomen i Sverige? 

 Finns det någonting ni kan förbättra? 

 Har ni någon kritik mot hur några av Sveriges kommuner arbetar mot detta? 

 Vad anser ni om andras organisationer som arbetar mot fattigdom? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Majblomman 

Organisations uppbyggnad 

 Berätta om dig själv och ditt arbete 
- Anställda? Frivilliga?  

 Vad är majblomman?  
- Vilka hjärtefrågor? 
- Hur startade organisationen? 
- Politisk och religiöst obundet? 

 Hur är organisationen uppbyggd? 

Definition av barnfattigdom 

 Vad är er definition av barnfattigdom?  

 Hur har ni kommit fram till den? 

 Vad anser ni om de andra definitionerna som finns? 

 Vad svarar ni på de som säger att det inte går att vara fattig i Sverige? 

Vilka barn hamnar i fattigdom  

 Varför är detta en viktig fråga för er att arbeta med? 

 Har ni gjort undersökningar kring barnfattigdom, om vilka som riskerar att hamna där? 

 Vilka är överrepresenterade att riskera att hamna i barnfattigdom? 

Skola 

 Fokuserar ni på hur barnfattigdomen påverkas i skolan? 

 Hur följer generellt skolorna vad som står i skollagen? 

 Vad anser ni om skollagen? 

 Hur påverkas barn som lever i barnfattigdom i skolorna? I skolan och fritiden 

 Vilken är den vanligaste oron bland barn som befinner sig i barnfattigdomen? 

 Finns det risker för barn som lever i barnfattigdom, sett ur skolperspektiv?  

Konsekvenser 

 Vad blir konsekvenserna för barn som befinner sig i barnfattigdomen? Långsiktiga och 

kortsiktiga? (hur vet ni det?) 

 Påverkar det alla barn negativt?  

 


