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Abstrakt: 

 

Syftet med magisteravhandlingen var att genom en teoretisk diskussion ta reda på hur barnfattigdom 

påverkar på barnens välbefinnande både tillfälligt och i längden. I magisteravhandlingen diskuteras även 

olika relevanta begrepp som till exempel barnfattigdom, fattigdom samt välbefinnande, men även 

riskfaktorer och åtgärder som kunde göras i förebyggande syfte och i de situationer då problemen redan 

framkommit tas upp.  

 

Magisteravhandlingen är en teoretisk diskussion, detta betyder att den endast fokuserar på tidigare 

forskning om ämnet barnfattigdom. Magisteravhandlingen svarar på vad barnfattigdom är och vilka de 

orsaker är som kan leda till att barn lever i barnfattigdom. Till exempel tas det upp i 

magisteravhandlingen att strukturen på familjen, föräldrarnas arbetsmarknadsposition och 

familjepolitiken är faktorer som har en stark koppling till barnfattigdom.   

 

Utgående från den tidigare forskning som diskuteras i magisteravhandlingen kan det konstateras att 

välbefinnandet på många olika plan kan påverkas av barnfattigdom. De olika faktorer som i 

magisteravhandlingen lyfts fram, visar att till exempel familjens struktur och föräldrarnas koppling till 

arbetsmarknaden har en betydlig påverkan. I magisteravhandlingen lyfts även problemet med stora 

familjer och familjepolitikens roll fram. Familjer med många barn lever ofta i fattigdom eftersom det 

finns flera utgifter i stora familjer. Om ett barn lever i en familj med endast en förälder inom 

arbetsmarknaden, är det vanligare att leva i fattigdom än då det finns två föräldrar på arbetsmarknaden, 

på detta sätt kan föräldrarna dela på utgifterna. I magisteravhandlingen behandlas barnfattigdomens kort- 

och långsiktiga påverkningar på välbefinnandet hos barn. Kortsiktiga är till exempel att barnen lätt kan 

blir utanför, eftersom de inte har samma möjligheter som andra barn. Barnfattigdomen kan även synas i 

skolan genom att barn inte kan följa med på olika klassresor. Detta kan leda till att barn blir utsatta och 

med en stor sannolikhet också mobbade, vilket ofta påverkar på barn psykiskt till exempel genom en 

negativ påverkan på självkänslan och på självförtroendet. Då det gäller de långsiktiga påverkningarna är 

det viktigt att förstå att det är svårt att exakt kunna veta hur barnfattigdomen påverkar på välbefinnandet 

i längden. Det kan dock konstateras att de långsiktiga konsekvenserna av barnfattigdom ofta handlar om 

att till exempel barnen avslutar skolan i tidigt skede, börjar jobba tidigt vilket resulterat i en låg 

utbildning som i sin tur ofta resulterar i en låg inkomst och fattigdom. Negativa upplevelser i barndomen 

(till exempel uppväxt i barnfattigdom) har också ett starkt samband till ett ökat missbrukande i vuxen 

ålder och därmed är också dödligheten högre hos de vuxna som upplevt barnfattigdom i barndomen.  
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1.Inledning 

Denna magisteravhandling fokuserar på barnfattigdom och hur barnfattigdomen påverkar på 

barnens välbefinnande. Harju (2005) tar fram att ekonomisk trygghet är en av grundstenarna för ett 

tryggt och säkert hem för ett barn att växa upp i. Trots detta finns det många familjer i dagens 

samhälle som lider av fattigdom som påverkar barnen negativt. Det finns många risker med 

fattigdom inom familjen, fattigdomen kan påverka mycket på barnens sociala utveckling samt leda 

till utsatthet och exkludering. Harju (2005) betonar att risken för exkludering är stor då barn i fattiga 

familjer inte har möjlighet att följa med på olika sociala aktiviteter som till exempel skolresor med 

klassen, biobesök eller kalas. Speciellt är det viktigt för unga barn att de får känna att de passar in 

för att inte behöva känna oron av att bli utsatta.  

1.1 Bakgrund 
Karvonen et al. (2016) betonar att fattigdom bland barn och barnfamiljer har varit ett viktigt tema 

för samhällsdebatt i Finland under hela 2000-talet. Enligt Karvonen et al. (2016) steg 

barnfattigdomen år 1995 och fortsatte även stiga ända fram till år 2009. År 2012 började 

barnfattigdomen att öka igen efter några år av nedgång. Angelin och Salonen (2012) betonar att de 

senaste årens välfärdsutveckling har resulterat i ökade inkomstklyftor, betydande åtstramningar i 

olika statliga socialförsäkringssystem samt lett till ett osäkert konjunktur- och marknadsläge. Enligt 

statistikcentralen (2020) har barnfattigdomsindexet visat att allt flera barn växer upp i ekonomiskt 

utsatta familjer. Statistikcentralen (2020) lyfter fram att i EU levde ungefär 24,2 % av barnen under 

fattigdom år 2017, det vill säga ungefär 23 miljoner barn. I Finland levde det ungefär 16 % av 

barnen under fattigdom år 2017, vilket motsvarar ca 172 000 barn. Ekonomisk utsatthet är till stor 

del den vanligaste orsaken till fattigdom och social utsatthet. Dessa är ofta sådana risker som 

kommer fram då barn till exempel lever i låginkomstfamiljer, föräldrarna har låg arbetsintensitet 

eller lever i materiell fattigdom.  

 

Angelin och Salonen (2012) lyfter fram att fattigdomsfrågan varit ständigt aktuell under de senaste 

årtionden, speciellt i västländerna. Speciellt har fokus varit riktat mot barn och deras familjer. I EU 

har det sedan 1980-talet kontinuerligt gjorts olika program samt handlingsplaner för att bekämpa 

fattigdom och social exkludering. Som ett exempel kan tas handlingsstrategin ”Europa 2020” som 

fram till 2020 hade som mål att minska inkomstfattigdomen med 25 %, vilket skulle innebära att ca 

20 miljoner människor skulle lyftas upp från ett liv i fattigdom.  Eskelinen et al. (2017) betonar 

dock att det hittills inte har gjorts några framsteg. Under strategin har antalet personer som riskerar 

fattigdom och utanförskap ökat. Utvecklingen har påverkats av ökad arbetslöshet och åtstramningar 
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på grund av den ekonomiska krisen på 1990-talet i Finland. I synnerhet har många sydeuropeiska 

länder sänkt medborgarnas löner, sociala förmåner och jobb inom den offentliga sektorn.  

Nordens välfärdscenter (2012) betonar att enligt FN:s barnkonvention ska alla barn ha rätt till att 

inte behöva växa upp i sådana miljöer eller förhållanden som är ekonomiskt begränsade, eftersom 

det kan påverka barnens möjlighet till att utvecklas på samma sätt som andra barn. Detta betyder i 

praktiken till exempel att de länder som har det bra materiellt, ska se till att alla barn får samma 

möjligheter som andra barn enligt landets tillgängliga resurser, oberoende den ekonomiska situation 

de befinner sig i. Med detta menas alltså att barnens levnadsstandard ska relateras till hur själva 

levnadsstandarden ser ut i barnets omgivning samt samhället.  

Gornick et al. (2011) lyfter fram att få sociala och ekonomiska problem är lika stora och 

problematiska som barnfattigdom. Även om fattigdomen påverkas under hela livscykeln och 

drabbar barn, vuxna och äldre, har intresset för specifikt barnfattigdom ett extra stort intresse inom 

till exempel forskning. Gornick et al. (2011) betonar att barnfattigdom fångar vår uppmärksamhet 

av flera olika orsaker: det är allmänt känt att barn behöver och förtjänar skydd från problem och 

svårigheter; de flesta barn har ingen kontroll över sina ekonomiska omständigheter, till exempel 

deprivation under barndomen kan få livslånga konsekvenser. Nygård et al. (2019) betonar att 

kunskap om barns ekonomiska utsatthet är tillgänglig i många olika källor och litteraturer, det 

betonas även att forskningen måste förstås på flera olika nivåer. Det handlar till exempel om att 

inkludera olika mått på fattigdom, till exempel hur fattigdom kan definieras samt vilka indikatorer 

som kan användas som till exempel orsakerna till fattigdom samt kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenser av uppväxt i barnfattigdom. Dock handlar det till stor del också om att studera de 

förebyggande åtgärdernas effektivitet, för att sedan kunna förstå vilka förebyggande åtgärder som är 

tillräckliga för att minska på barnfattigdom. Nygård et al. (2019) betonar att det finns många olika 

studier, både internationella och svenska studier som visar vilka barn som i högre grad löper risk för 

att leva i barnfattigdom och ekonomiskt utsatta familjer. Det handlar ofta om barn med 

ensamstående föräldrar (till exempel ensamstående mammor som utgör majoriteten av fallen), barn 

med annan etnisk bakgrund samt barn som lever i familjer som har en svag anknytning till 

arbetsmarknaden.  

Rädda barnen, r.f. (2018) definierar barnfattigdom som något som ofta påverkar hela barnets liv på 

ett eller annat sätt. Kompisrelationer, framtidsmöjligheter och barnets självkänsla är faktorer som 

till en stor grad påverkas av barnfattigdom. Barndomen är den tid då grunderna för välmående 

byggs upp för resten av livet. De barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har en mindre 

möjlighet till att skaffa sig kompetensen som behövs för att minska risken för fattigdom i vuxen 
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ålder. De barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer brukar ofta bära skuldkänslor över 

kostnaderna som uppstår på barnets bekostnad. Barnen brukar även försöka se till att de inte orsakar 

mera bekymmer för deras föräldrar.  

I en rapport skriven av Karvonen et al. (2016) kommer det fram att fattigdomen bland barn och 

barnfamiljer ökade efter 2012 i Finland och att tillväxten var störst i småbarnsfamiljer. Det kommer 

även fram att inkomst- och försörjningsproblem är kopplade till föräldrars och barns välbefinnande. 

Det är dock tydligt att orsakerna och sambandet mellan dessa är komplexa samt kan involvera 

många olika faktorer. Att uppleva försörjningen som svår har visats ha en koppling både 

systematiskt samt statiskt till upplevelser i olika förhållanden som till exempel föräldraskap och 

oron över att barnen ska klara sig. Därför är det viktigt att ta dessa problem på allvar samt diskutera 

problemen med barnfattigdom, trots att det i Finland enligt internationella mått är mindre än vad det 

till exempel är i andra länder. En annan anledning till att vi behöver prata om barnfattigdom är just 

konsekvenserna av fattigdom. Försörjningsproblem belastar relationen mellan föräldrar och 

försvagar föräldraskapet, vilket försvårar familjernas vardag och minskar barnens välbefinnande.  

Enligt Nordens välfärdscenter (2013) är begreppet fattigdom idag ett relativt begrepp, alltså ett 

begrepp som vi jämför oss själva med andra. För ungefär 100 år sedan var fattigdomen absolut. 

Detta betyder att bristen på mat gjorde livet till en kamp om liv och död. Under dessa år var 

barndödligheten hög. Idag är barnfattigdom inte mera förknippad med brist på kläder eller mat utan 

i stället handlar det om att inte kunna erbjuda barn samma möjligheter som majoriteten av andra 

barn har. Barn som inte har samma möjligheter till exempel på grund av ekonomiska orsaker kan bli 

utsatta. Därför är det viktigt att öka kunskap samt forska mer om ämnet barnfattigdom. 

 

1.2 Syfte och uppläggning 

Syftet med denna magisteravhandling är att fokusera på barnfattigdom och dess påverkan på 

barnens välbefinnande både tillfälligt och i längden. I magisteravhandlingen kommer jag bekanta 

mig med samt diskutera olika begrepp som till exempel barnfattigdom, fattigdom samt 

välbefinnande, men jag kommer också ta upp riskfaktorer samt åtgärder som kunde göras i 

förebyggande syfte men också i de situationer då problemen redan framkommit. 

Magisteravhandlingen fokuserar på barnfattigdom i Europa.  

Frågeställningen för magisteravhandlingen är alltså: Hur påverkar barnfattigdom på barnens 

välbefinnande och vad är de kort- och långsiktiga konsekvenserna av barnfattigdom? 
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2.Barnfattigdom och dess orsaker 

Social- och hälsovårdsministeriet (2021) betonar att personer som är beroende av olika stöd från 

trygghetssystem löper stor risk för fattigdom. Det har blivit allt vanligare att barnfamiljer i Finland 

utsätts för fattigdom, men också personer som bor ensamma eller studerar löper större risk att 

utsättas för fattigdom. Enligt Karvonen (2016) brukar fattigdom ofta delas in i relativ eller absolut 

fattigdom. Relativ fattigdom innebär att familjer blir utsatta eller känner sig utsatta eftersom de inte 

klarar av att uppnå den generella levnadsstandarden som förväntas i just det samhälle som dessa 

familjer lever i. Relativ fattigdom är det vanligaste sättet att jämföra barnfattigdom i olika länder. 

Relativ fattigdom avser fattigdom som tar hänsyn till det omgivande samhällets allmänna inkomst 

och levnadsstandard, konsumtionsvanor och livsstil. Fattigdom påverkar ett barns framtida 

förmågor och möjligheter att fungera i det samhälle där barnet växer upp i. European Anti Poverty 

Network (2016) tar upp att relativ fattigdom innebär att vissa människors livsstil och inkomst är så 

mycket sämre än den allmänna levnadsstandarden i ett land eller i en region där de bor att de 

kämpar för att leva ett normalt liv och för att delta i vanliga ekonomiska, sociala och kulturella 

aktiviteter. Vad detta innebär varierar från land till land och beroende på vilken levnadsstandard 

samhället har. Det vanligaste sättet för att mäta relativ barnfattigdom är att titta på hushåll med 

inkomster under 50–60 % av befolkningens medianinkomst. Relativ inkomstfattigdom avslöjar 

dock inte i sig hur långt hushållet är från fattigdomsgränsen eller hur ihållande fattigdomen är. 

Relativ inkomstfattigdom tar inte heller nödvändigtvis hänsyn till barnets verkliga materiella 

välbefinnande.  

Giddens och Sutton (2014) betonar att absolut fattigdom i sin tur betyder att familjer inte har 

möjlighet att skaffa till exempel kläder, mat eller andra vardagliga faktorer som krävs för att man 

ska klara av vardagen normalt. Som ett lätt exempel på detta kan tas datorer, telefoner eller 

smarttelefoner. Förr i tiden var det endast folk med mera pengar som hade tillgång till 

mobiltelefoner medan det idag är något som krävs för att människor ska kunna leva enligt 

samhällets förväntningar då i princip allting digitaliserats. European Anti Poverty Network (2009) 

lyfter fram att den absoluta fattigdomen mäter fattigdom i relation till den inkomst som behövs för 

att kunna tillgodose individers basbehov i ett samhälle. Detta kan handla om till exempel kläder, 

mat eller någonstans att bo.  

 

Bradshaw et al. (2007) betonar att fattigdom också kan delas in i subjektiv eller materiell fattigdom. 

Den subjektiva fattigdomen innebär att individen själv upplever sig som fattig. Att uppleva sig själv 

som fattig kan till exempel betyda att individen anser sig ha mindre möjligheter eller sämre 



5 
 

livskvalité än vad andra människor i samma ålder har. Den materiella fattigdomen motsvarar den 

absoluta fattigdomen, men den fokuserar dock enbart på brist på möjlighet att köpa saker som 

individen skulle vilja inkludera i vardagen. Den materiella fattigdomen kan vara olika beroende på 

samhället där individen bor i och på de förväntningar som samhället har, till exempel är det en stor 

skillnad mellan materiell fattigdom i industriländer och utvecklingsländer.  

 

Institutet för hälsa och välfärd (2020) tar fram att barnfattigdom i sin tur betyder att ett barn som är 

under 18 år lever i ett hushåll med låg inkomst, det vill säga där inkomsten är ca 60 % under den 

normala inkomsten i landet. Det finns olika riskfaktorer som kan leda till barnfattigdom. Povlsen et 

al. (2018) har forskat om barnfattigdom i de nordiska länderna och fokuserat på metoder samt 

begrepp som används i forskning kring barnfattigdom i de nordiska länderna. De har haft barn och 

ungdomars levnadsförhållanden samt tillfälliga situation barnen och ungdomarna levt i som fokus i 

forskningsfrågorna. Povlsen et al. (2018) kom fram till att Norge haft den lägsta barnfattigdomen 

procentuellt (9,4 %) medan till exempel Sverige haft 18 % barnfattigdom vilket är det största i de 

nordiska länderna. Finland i sin tur har 10 % barnfattigdom som sägs stiga med åren. Povlsen et al. 

(2018) kom också fram till att de barn som lever med en ensamstående förälder ofta har hög risk för 

att leva i fattigdom. De betonade också att det är barn i ålder 0–2 år som hade störst risk av att leva i 

barnfattigdom i Norden. Povlsen et al. (2018) diskuterar i resultaten att det är en stor sannolikhet att 

den senaste framväxande ekonomiska krisen i Finland kommer att ha stor påverkan på barnen i 

framtiden, specifikt menar Povlsen et al. (2018) att detta kommer påverka barn med någon 

funktionsvariation och barn som tillhör någon etnisk minoritet.  

Även Nygård et al. (2019) betonar att det finns en viss skillnad mellan de två begreppen fattigdom 

och barnfattigdom. Barnfattigdom till exempel handlar om att ett barn lever i fattigdom på grund av 

dess utgångsläge. Det kan handla om att barnen föds in i en fattig familj och är beroende av 

föräldrarna. Nygård et al. (2019) betonar att barnfattigdom har ansetts vara ett mera kontroversiellt 

problem än fattigdom generellt eftersom barn inte kan välja sina föräldrar och inte har kontroll över 

sitt liv och dess omständigheter. Dessutom påverkar barnfattigdom en individ ännu i vuxenåldern. 

Nygård et al. (2019) menar att erfarenheter av barnfattigdom kan ha stora konsekvenser ännu i 

vuxenålder. Som ett exempel tar Nygård et al. (2019) upp att barn som levt deras första fem år i en 

familj med låga inkomster är mer benägna att hoppa av skolan, bli föräldrar i tidig ålder, få sämre 

kognitiva kapaciteter eller till och med utveckla någon form av asocialt eller kriminellt beteende. 

Det vanligaste sättet att definiera barnfattigdom i höginkomstländer är att bedöma barnens 

”teoretiska inkomster” baserat på föräldrarnas eller hushållets disponibla inkomster genom att 
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använda en relativ fattigdomströskel, som till exempel EU:s tröskel för risk för fattigdom. Även 

Hämäläinen et al. (2010) betonar att barnfattigdom kan ses som ett väldigt orättvist fenomen 

eftersom barn inte kan välja sina egna föräldrar. Att barn lever i fattigdom är inte barnets fel och 

eftersom barnet inte kan göra något åt saken är detta problematiskt. Det som även gör detta mera 

problematiskt är att föräldrarnas låga inkomst och därmed barnets lidande av fattigdom, kan leda till 

olika konsekvenser som till exempel risk för barnet att även i vuxenålder lida av fattigdom.   

I en studie gjord av Peng et al. (2020) undersöktes vilka faktorer som kan få en person att känna sig 

fattig i länder där hög inkomst är normal. Undersökningen visade att faktorer som 

utbildningsförmåga, låg eller hög utbildning, boendestatus och hälsa var faktorer som kunde 

påverka känslan av fattigdom hos en människa i ett höginkomstsamhälle. Dessa faktorer kan 

påverka på familjers inkomst och leda till fattigdom där även barnen påverkas. En låg utbildning 

leder ofta till sämre boendeförhållanden vilket också kan påverka på barnens hälsa. Dock 

fokuserade denna undersökning mycket på subjektiv fattigdom, vilket innebär att personerna 

uppfattar sig som fattiga jämfört med andra människor. Peng et al. (2020) betonar att det kan betyda 

att personerna egentligen kanske har pengar så de klarar sig, men inte råd till att köpa till exempel 

materiella saker som telefon och dator som idag är nödvändiga i ett samhälle där det mesta ärenden 

sköts via olika nätsidor eller per telefon. Dessa faktorer är även viktiga för barnen då samhällen 

ändras och allting digitaliseras, vikten av att äga materiella saker uppfattas som viktig och har inte 

barn i skolålder till exempel en egen telefon kan det uppfattas som konstigt av andra barn.  

Härtull (2018) betonar att det gjorts många olika forskningar kring ämnet barnfattigdom och 

orsakerna till barnfattigdom. Flera av dessa forskningar har pekat mot tre liknande faktorer som kan 

vara bakomliggande orsaker till att ett barn hamnar i fattigdom. Dessa tre olika faktorer är 

föräldrarnas anknytning till arbetskraften, institutionella faktorer i termer av 

arbetsmarknadsstrukturer samt skatteöverföringspolitik och familjedemografi. Den första faktorn, 

dvs. föräldrarnas anknytning till arbetsmarknadssituation, utgör grunden för det ekonomiska 

tillstånd barnen lever i. Arbete och inkomst för föräldrarna är en viktig faktor som förebygger 

barnfattigdom, trots detta kan barn ändå leva i fattiga förhållanden eftersom lönen kanske inte alltid 

är tillräcklig på grund av låga löner eller för få arbetstimmar. Skillnaden är också stor mellan barn 

som lever i familjer med två föräldrar och barn som lever i familjer där det endast finns en 

ensamståendeförälder, eftersom familjer med två löntagare oftast får en större inkomst tillsammans 

än vad en ensamstående förälder med jobb brukar få. Härtull (2018) betonar också att det finns en 

skillnad mellan olika etniska grupper. Till exempel har barnfattigdom i utvecklingsländer fått 
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mycket intresse och forskning visar att barn i till exempel västerländska nationer som skiljer sig i 

sin kulturella bakgrund från den övriga befolkningen, med stor sannolikhet kan i jämförelse med de 

andra vara fattiga. Som ett exempel tar Härtull (2018) fram att barn i till exempel Storbritannien 

med pakistansk eller bangladeshisk bakgrund i stort sett kan förvänta sig att växa upp i fattigdom. 

Också barn av svart etnicitet har en större risk för fattigdom, och det gäller även i USA. I 

gränsöverskridande jämförelser har de nordiska länderna generellt lägre barnfattigdom än andra rika 

länder. Det visar sig dock att andelen barnfattigdom varierar avsevärt över etniska grupper även i 

Finland, Sverige och Norge.   

 

2.1 Föräldrarnas arbetsmarknadsposition 

Något som kan konstateras vara en viktig faktor att inkludera i forskning då det gäller 

barnfattigdom är föräldrarnas anknytning till arbetsmarknaden. Enligt Salonen (2012) handlar 

barnfamiljers ekonomiska situation om den konkreta situationen familjen ligger i. Salonen (2012) 

menar att till exempel förankring, positioner inom arbetsmarknaden, tillhörigheten i samhället och 

olika trygghetssystem vid situationer som sjukdom eller arbetslöshet är de faktorer som påverkar 

familjens ekonomiska situation.  

 

Lesner et al. (2011) lyfter fram att det är väletablerat att barns sannolikhet att bli fattiga i de flesta 

industriländer delvis formas av deras familjestruktur samt av deras föräldrars anknytning och 

engagemang till arbetsmarknaden. Är föräldrarna till exempel arbetslösa är sannolikheten att barnen 

utsätts för fattigdom betydligt större än om föräldrarna är anknutna till arbetsmarknaden. Härtull 

(2018) betonar att arbetslöshet är känt för att vara en viktig bestämningsfaktor för barnfattigdom. 

Därför kan inkomstfattigdom i hushåll med barn förväntas vara starkt beroende av föräldrarnas 

arbetsmarknadsposition. Med tiden har sannolikt betydelsen av föräldrarnas anknytning till 

arbetsmarknaden ökat på grund av växande splittring i samhället. Förmodligen har sysselsättningen 

blivit viktigare även med tanke på att inkomstnivån under 1990- och 2000-talen ökade mycket mer 

än nivån på den grundläggande socialförsäkringen. Enligt Härtull (2018) har en stor mängd 

forskning ägnats åt att undersöka orsakerna till barnfattigdom. I västländer pekar dessa studier 

generellt på tre huvudfaktorer som påverkar sannolikheten för att ett barn ska hamna i fattigdom. 

Dessa är föräldrars koppling till arbetskraften, institutionella faktorer i termer av 

arbetsmarknadsstrukturer och skatte- och kontantöverföringspolitik samt familjedemografi. Enligt 

Härtull (2018) utgör den första av dessa (föräldrarnas arbetsmarknadssituation) grunden för det 

ekonomiska tillstånd som barn lever i. Inkomst genom arbete är alltså väsentlig för att minska 
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risken för att hushåll med barn ska bli fattiga. Men ibland räcker inte inkomsten från arbete för att 

skydda familjer från fattigdom, på grund av låga löner eller för få arbetstimmar. Därför har också 

institutionella faktorer som försörjningsstöd betydelse. Härtull (2018) betonar att fattigdom och 

barnfattigdom i allmänhet är nära kopplat till arbetsintensiteten i hushållet samt familjestrukturen. I 

en undersökning gjort av Härtull (2018) kommer det fram att föräldrars koppling till 

arbetsmarknaden har visat sig vara en avgörande faktor för fattigdom och dess betydelse har också 

ökat avsevärt sedan mitten av 1990-talet. I ensamförsörjarhushåll med föräldern som arbetslös är 

mycket mer sannolikt att befinna sig i fattigdom jämfört med hushåll med en förälder som arbetar, 

och denna skillnad har ökat enormt under tiden för undersökningen Härtull (2018) gjort. I hushåll 

med ensamstående föräldrar är kontrollvariablernas bidrag till skillnaderna mellan arbetslösa och 

sysselsatta praktiskt taget överflödigt. I hushåll med två arbetslösa föräldrar eller en arbetslös 

förälder hade också en mycket hög risk för fattigdom. Skillnaderna mellan hushåll med minst en 

förälder inom arbetsmarknaden och de som inte har någon av föräldrarna sysselsatta inom 

arbetsmarknaden är dock ännu större och de har ökat markant sedan mitten av 1990-talet.  

 

Härtull (2018) tar även fram i sina resultat för sin undersökning att skillnaderna i risken för 

fattigdom med tanke på föräldrarnas arbetsmarknadsstatus visade sig vara anmärkningsvärda i 

hushåll med barn. Inom ensamförsörjarhushåll beror skillnaderna inte på skillnader i observerbara 

egenskaper, medan utbildningsskillnader och andra observerbara skillnader endast förklarar en del 

av skillnaderna inom hushåll med två föräldrar och ensamförsörjarhushåll. Lindberg (2021) betonar 

att ekonomiska konjunkturnedgångar orsakar ekonomisk stress i många familjer, särskilt i 

ensamstående föräldrar och i flerbarnsfamiljer. Otillräckliga ekonomiska resurser kan minska 

människors förmågor och barnen kan märka av sina föräldrars osäkerhet, vilket påverkar deras 

välbefinnande och tillfredsställelse med livet samt lycka och känsla av trygghet. Härtull (2018) 

betonar att den ökade betydelsen av arbetsmarknadsstatus som en faktor för inkomstfattigdom i 

hushåll med barn, bör tas i beaktande och kännas till. De märkbart ökande fattigdomstalen över tid i 

arbetslösa hushåll, kräver att man fäster vikt vid den grundläggande nivån på utkomststödet samt till 

fler handlingssätt och förebyggande åtgärder som är riktade mot de hushåll som riskerar låg 

arbetsintensitet.  

 

Eskelinen et al. (2017) tar fram att föräldraarbetslöshet, speciellt långtidsarbetslöshet och 

föräldrarnas arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är en betydande risk 

för fattigdom. Barnfattigdom är dock i allt högre grad kopplat till arbetande föräldrars låga inkomst. 

Fattigdom i barnfamiljer beror därför oftare på fragmenterad arbetsmarknadsstatus, deltidsarbete 
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och låg lön. Arbetslöshet leder till att inkomsterna sjunker och särskilt när arbetslösheten ökar, ökar 

risken för fattigdom. Arbetslöshet är den vanligaste riskfaktorn för fattigdom. Arbetslöshet leder 

inte bara till en minskning av inkomsten, eftersom den ofta nås via arbete andra resurser samt 

sociala relationer. Till exempel har anställda generellt gratis företagshälsovård, medan kommunal 

sjukvård ofta tar ut serviceavgifter. 

 

2.2 Familjestrukturen 

En annan faktor som även kan vara en bakomliggande orsak till barnfattigdom är själva familjen 

och hur familjen ser ut. Rauhut et al. (2006) har forskat och skrivit en rapport om ämnet 

barnfattigdom. I rapporten betonas att en riskfaktor för barnfattigdom ofta är familjestrukturen. Det 

kan till exempel handla om att barnet lever i en familj där ensamstående föräldrar har en låg 

inkomst. En låg inkomst är till exempel inte ett stort problem i en familj där det finns två föräldrar 

som är inkomsttagare och kan dela på kostnaderna. Rauhut et al. (2006) lyfter också fram 

arbetslösheten som en riskfaktor eftersom det blivit vanligare med tanke på låg utbildning och högre 

förväntningar på människor. Rauhut (2013) betonar att även andra faktorer som går ihop med 

familjens struktur kan vara bakomliggande orsaker till barnfattigdom. Dessa faktorer kan till 

exempel vara vårdnadshavarens utbildning, diskriminering samt olika lagstiftningar som kan 

påverka den ekonomiska situationen i familjen. Rauhut (2013) lyfter fram att föräldrarna kan i dessa 

fall vara i en sådan situation att de kanske står utanför arbetsmarknaden, är föräldralediga eller 

insjuknat i någon sjukdom som sedan lett till att inkomsten inte är tillräcklig.  

Även om barnfattigdomen i Finland är något lägre bland den allmänna befolkningen, är vissa 

barnfamiljer särskilt de med ensamstående föräldrar betydligt mer fattiga än de med två föräldrar. 

Karvonen et al. (2016) refererar till Okkonen (2016) som i sin artikel betonar att barn sällan lever 

länge i en situation där de endast lever på utkomststöd. Det är dock oroande att själva möjligheten 

att ta sig ut ur behovet av utkomststöd tydligt har avtagit. I artikeln betonar Okkonen (2016) att det 

också ofta är så att arbetslöshetsersättning blivit alltmer vanlig som majoriteten av inkomstkällan 

för barnfamiljer. Det nämns även att i de familjer som upplever försörjningsproblem, är föräldrarna 

bland annat mer psykiskt belastade, oroliga för att klara sig som föräldrar samt oftare rädda för att 

tappa humöret med barnet. Om försörjningen är besvärlig är föräldrarna också betydligt mera 

oroliga för sina barn i nästan alla avseenden som till exempel då det gäller barnens hälsa, sociala 

relationer samt inlärningen och utveckling. Även Maldonando et al. (2015) diskuterar fenomenet 

ensamstående föräldrar och fattigdom. De betonar att ensamstående föräldrar löper högre risk för 

fattigdom än föräldrar som lever tillsammans, detta gäller även mera ensamstående mammor än 
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ensamstående pappor. Det betonas att sysselsättning minskar fattigdomen, särskilt för föräldrar i i 

olika yrken och för föräldrar som lever tillsammans och därmed är dubbelinkomsttagare i ett 

hushåll. Enligt Maldonado et al. (2015) är längre föräldraledighet, en mindre andel obetald ledighet 

och högre belopp på familjebidrag förknippade med lägre fattigdom bland alla hushåll med barn. 

Föräldraledighet underlättar effektivt anställningen av ensamstående mammor och minskar därmed 

deras fattigdom mer än pars och ensamstående pappors. Även Eskelinen et al. (2017) diskuterar 

ensamstående föräldrars samt barnfattigdomens samband. Eskelinen et al. (2017) menar att 

ensamstående föräldraskap är en betydande risk för fattigdom. Enligt alla mätningar och indikatorer 

lyfts den svagare situationen för familjer med ensamstående föräldrar fram. Behovet av inkomststöd 

är också mycket vanligare i familjer med ensamstående föräldrar än vad den är i familjer med två 

föräldrar.  

 

Härtull (2018) diskuterar barnfattigdom och dess orsaker samt stödåtgärder som kan göra 

barnfattigdomen mildare. Härtull (2018) diskuterar även att stöd som till exempel en familj med två 

inkomsttagare kan få är viktigt för att minimera risken att bli fattig. Men det betonas även att dessa 

stöd inte är till en lika stor hjälp i familjer med ensamstående föräldrar. Det är mer sannolikt att 

barn i hushåll med ensamstående föräldrar befinner sig i fattigdom än barn i hushåll med två 

föräldrar, eftersom det bara finns en inkomsttagare, vars arbetssituation dessutom kan begränsas på 

grund av omsorgsansvar. Det tas även upp att tillsammans med familjestruktur, 

inkomstöverföringar och andra institutionella aspekter anses arbetsmarknadsrelaterade faktorer vara 

primära bestämningsfaktorer för barnfattigdom och övergripande för barns välbefinnande.  

 

Salonen (2012) betonar att barn med utländsk bakgrund kan ha en större risk för att leva i 

barnfattigdom. Salonen diskuterar situationen i Sverige och lyfter fram att de barn som har två 

utrikesfödda föräldrar har en större risk för fattigdom än de som till exempel endast har en förälder. 

Salonen tar även upp att barn som endast vistats i ca 2 år i Sverige är till ca 70% ekonomiskt utsatta. 

Det kommer även fram att antalet fattiga barn med utländsk bakgrund har stigit sedan 2005 (ca 

32 000) till år 2010 (ca 50 000). Gornick et al. (2011) diskuterar situationer där småbarn ofta är de 

som lever i fattigdom. Flera faktorer påverkar för att placera yngre barn i något högre risk för 

fattigdom. Gornick et al. (2011) betonar att yngre barn i allmänhet bor hos föräldrar med mer 

begränsade inkomster. Föräldrarna till de yngsta barnen (speciellt mödrar) är mindre benägna att 

vara inkopplad i arbetsmarknaden bland annat för att yngre barn ofta behöver mer vård i hemmet. 

Dessa föräldrar är oftast också yngre än föräldrar till äldre barn, vilket kan öka risken för 

arbetslöshet och sannolikheten för låg inkomst. Gornick et al. (2011) diskuterar även sambandet 



11 
 

mellan barnfattigdom och ensamstående föräldrar. De lyfter fram att yngre barn är mer utsatta än 

äldre barn. Barn som bor med ensamstående föräldrar är mer benägna att vara fattiga än barn som 

bor med två föräldrar. Barn som lever med lägre utbildade föräldrar är också mer benägna att vara 

fattiga än deras jämnåriga vars föräldrar är mer högutbildade. Även kön är en påverkande faktor. 

Gornick et al. (2011) betonar att barn till ensamstående mammor är mer benägna att vara fattiga än 

barn till ensamstående pappor.  

 

Lindquist et al. (2010) betonar att barn som bor med flera andra barn också är mer benägna att vara 

fattiga än de som bor i mindre hushåll. Det finns flera anledningar och orsaker till att varför 

hushållets storlek spelar roll. Den första är att föräldrar med en fast inkomst i dessa situationer 

måste dela inkomsten på alla sina barn. För det andra kan fler barn innebära att man deltar mindre 

på den formella arbetsmarknaden. Det går alltså att konstatera att familjestrukturen och familjens 

bakgrund har en stor påverkan på om barn lever i fattigdom. Alltför stora familjer kan till exempel 

leda till att den normala vardagen (mat, kläder m.m.) är dyr vilket kan påverka barnen.  

 

 

2.3 Familjepolitikens generositet 

Något som är viktigt att inkludera då det gäller forskning om barnfattigdom är familjepolitikens 

roll. Salonen (2011) betonar att skillnaden mellan relativ inkomstfattigdom bland barnfamiljer med 

den ekonomiska familjepolitiken inkluderat eller ej inkluderat, har uppvisat tydligt trendbrott under 

Salonens (2011) forskningstid. Det betonas att insatserna inom familjepolitiken var höga fram till år 

2003 och 2004 (60–65 %), men att de efter dessa år sjunkit till en del. Då det gäller familjepolitik 

och dess insatser för att bekämpa barnfattigdom handlar det oftast om olika bidrag som till exempel 

barnbidrag. Salonen (2011) betonar att den egentliga tanken och motiven med att införa barnbidrag 

till stor del handlar om att minska barnfattigdomen, tanken är också att man med hjälp av dessa 

barnbidrag minskar stigmatiseringen av barnfamiljer. 

Nygård et al. (2019) lyfter fram att olika länder i Europa har använt en blandning av 

"överföringsbaserade" och "tjänstebaserade" policyer. Enligt den familjepolitiska regimen har 

länder i den ’nordiska dubbelinkomstregimen’ som till exempel Sverige och Finland generellt satsat 

mycket på olika tjänster men också på transfereringar till familjer. Dessa länder uppvisar högre 

kvinnligt arbetskraftsdeltagande och lägre nivåer av barnfattigdom än andra länder. Däremot har 

länder i den "kontinentala regimen" som till exempel Österrike, Frankrike och Tyskland traditionellt 
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använt en "överföringsbaserad" strategi som förlitar sig på relativt generösa kontantförmåner och 

skattelättnader, medan utgifter för tjänster (som till exempel barnomsorg) har varit låg. Då det gäller 

till exempel Storbritannien och Irland, spenderar regeringar i allmänhet mindre på de direkta 

kontantförmånerna till familjer och mer på skattesubventioner för marknadstillhandahållna 

barnomsorgstjänster.  

Enligt Bradshaw et al. (2022) består familjepolitiken av en rad olika riktade inkomstöverföringar 

med olika åtgärder för att minska fattigdom. Till exempel har barnbidrag blivit ett system för alla 

barn i flera europeiska länder, men kriterierna, organisationen som stöder detta och storleken på 

barnbidraget varierar från land till land. I de nordiska länderna är barnbidrag en universell förmån, 

medan barnbidragets storlek i de sydeuropeiska länderna beror på föräldrarnas inkomster. Enligt 

Social- och hälsovårdsministeriet (2013) är de familjepolitiska åtgärderna i Finland indelade i olika 

ekonomiska bidrag, tjänster för familjer samt familjeledigheter. Det tas upp att målet med 

familjepolitiska inkomstöverföringar är att jämna ut sådana kostnader som barn medför samt att 

med hjälp av detta lyfta fram samhällets gemensamma ansvar över barnen och åtgärderna för att 

förebygga deras välbefinnande. Det mesta stöd som barnfamiljerna får är via barnbidrag och 

dagvården. Forssén et al. (2008) betonar att målet med den familjepolitiska modellen i Finland är att 

bekämpa ojämlikhet genom vertikala och horisontella kontantöverföringar och att öka 

jämställdheten genom att uppmuntra kvinnors (mammors) deltagande i arbetskraften. Detta görs 

genom att satsa på barnomsorg och äldreomsorg i kombination med omfattande inkomstrelaterade 

föräldraledighetssystem. Enligt Hiilamo (2002) bär staten ett betydande ansvar för familjernas 

ekonomiska välfärd, idén om universalism i familjepolitiken är avgörande. Social- och 

hälsovårdsministeriet (2013) betonar att syftet med den finländska familjepolitiken i dag är att ge 

barn en trygg och säker uppväxt och att trygga föräldrarnas materiella och mentala förmåga att bilda 

familj och fostra barn. Rainwater et al. (2003) refererad i Hakovirta (2010) betonar att det finns 

mycket variation i socialskyddssystem när det gäller stöd för barn. Det betonas att det är viktigt att 

ta reda på vilken typ av system eller stöd som är mest effektiva för att minska barnfattigdom. 

Särskilt för ensamstående föräldrar med stor andel inkomstöverföringar kan den individuella 

förmånens roll i bekämpande av fattigdom vara betydande.  

Social- och hälsovårdsministerier (2013) betonar att målet med familjepolitiken är att förbättra 

föräldrarnas möjligheter till att kunna tillbringa tid med sina barn och underlätta föräldrarnas arbete 

samt uppmuntra papporna till att använda familjeledigheterna i en större omfattning än de gjort 

hittills. Genom olika tjänster riktade till barnfamiljer ges föräldrar samt andra vårdnadshavare stöd, 
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så att de med hjälp av dessa kan trygga barnens välmående och fostran. Enligt Haataja et al. (2016) 

och Lammi-Taskula et al. (2011) består den finländska familjepolitiken av ett stort område av 

program och staten har ett stort ansvar i att stödja barnfamiljer. De betonar att i Finland är social- 

och hälsovårdsministeriet den huvudsakliga myndighet som ansvarar för att utforma 

familjepolitiken, men även arbetsministeriet samt utbildnings- och kulturministeriet bär ett stort 

ansvar. 

Lindquist et al. (2010) diskuterar familjepolitiken i Sverige samt de stödåtgärder som familjer kan 

få. De lyfter fram att låginkomstfamiljer med barn kan ansöka om bostadsbidrag. Utbildning, 

hälsovård och tandvård tillhandahålls gratis för alla barn. Daghem är kraftigt subventionerat (kostar 

ungefär en tiondel av vad privat daghem i USA eller Storbritannien för närvarande kostar), och 

Sysselsättningsgraden bland kvinnor är ganska hög även bland ensamstående mödrar. Det kommer 

också fram att även om staten uppmuntrar skilda och separerade föräldrar att komma överens om 

barnbidrag, är det vanligare att primärvårdaren (oftast en ensamstående mamma) får barnbidrag från 

staten (underhållsstöd), som i sin tur samlar in pengar från den andra föräldern (vanligtvis fadern). 

Denna speciella form av barnbidrag är helt harmoniserad, så att alla ensamstående föräldrar får 

samma belopp, oavsett deras tidigare partners inkomst.  

Zagel et al. (2022) Betonar att familjepolitiken tar specifikt hänsyn till familjerelaterade risker. De 

ger möjligheter för tid, pengar och tjänster till föräldrar och barn för att förhandla om ansvaret kring 

vård och ekonomiska behov under hela familjelivsbanan. Ett barns födelse och ensamstående 

föräldraskap är två exempel på familjerelaterade sammanhang med förhöjda ekonomiska risker. I 

båda är riskerna högre för kvinnor än för män. Zagel et al. (2022) lyfter fram att kvinnor upplever 

allvarliga inkomstförluster när de blir föräldrar medan män ofta vinner ekonomiskt. De ekonomiska 

riskerna med ensamstående föräldraskap upplevs också i överväldigande grad av mammorna. I de 

allra flesta fall bor barn hos sina mammor när föräldrarna inte bor tillsammans eller när de flyttar 

isär. Ensamstående mödrar kämpar ofta ekonomiskt jämfört med mödrar i en parrelation. Deras 

fattigdomssiffror är hög och överstiger familjer med två föräldrar i de flesta höginkomstländer. 

Sådana klyftor förklaras av ofta lägre arbetsmarknadspositioner för kvinnor som går in i 

ensamstående moderskap och av starkare hinder för välbetalda jobb för ensamstående mödrar 

jämfört med mödrar i par. Zagel et al. (2022) betonar att familjepolitik i dessa fall kan bidra till att 

förbättra den ekonomiska ställningen för familjer och särskilt för de familjerna med ensamstående 

mödrar. Det finns två huvudfaktorer: stödja sysselsättningen med arbets- och familjepolitik och 

tillhandahålla direkta kontantöverföringar med inkomststödjande åtgärder. Arbets- och 
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familjepolitiska åtgärder inkluderar vanligtvis barnomsorg och föräldraledighet, som har visat sig 

underlätta mödrars sysselsättning och minska fattigdomsgapet mellan ensamstående mödrar och 

mödrar i en parrelation. Familjebidrag som barnbidrag är också effektiva genom att stödja mödrars 

inkomster. Om de betalas generöst lyfter sådana förmåner ensamstående mödrar över 

fattigdomsgränsen, vilket minskar klyftan mellan ensamstående mödrar och mödrar i partnerskaps 

fattigdom.  

 

2.4 Hur mäts fattigdom 

Mätningen av barnfattigdom är viktigt att ta i beaktande för att kunna förstå vilka 

välbefinnandefaktorer som är sådana som påverkas av barnfattigdom. Härtull (2018) betonar att det 

generellt sett finns tre olika steg som måste följas då man mäter fattigdom. Det första är att 

identifiera en välfärdsindikator, det vill säga om man ska fokusera på inkomst, på hushållens 

utgifter eller på något annat mått på hushållens välfärd. Det andra steget är att fastställa en 

fattigdomsgräns för att skilja de fattiga från de icke-fattiga. I det sista steget av att mäta fattigdom 

genereras en sammanfattande statistik för att samla ihop informationen från fördelningen av 

välfärdsindikatorn i förhållande till fattigdomsgränsen. Det mest använda måttet är personalindex, 

som mäter andelen av befolkningen under fattigdomsgränsen.  

 

Lanau (2021) tar fram att fattigdomen mäts i allmänhet på hushållsnivå. Barn anses vara fattiga om 

de bor i fattiga hushåll (till exempel enligt EU:s relativa fattigdomsmått). Det finns olika sätt man 

kan använda för att mäta barnfattigdom. Det traditionella sättet att mäta fattigdom har varit att 

bedöma om familjers inkomster täcker utgifterna. Karvonen et al. (2016) betonar att det sedan 

1970-talet har funnits behov av att ta hänsyn till försörjningsmöjligheter och att detta betonats då 

det gäller till exempel inkomstfattigdom. Peter Townsend (1979) refererad i Karvonen et al. (2016) 

är en brittisk pionjär inom fattigdomsforskning inom detta område som definierade fattigdom som 

bristen på sådana resurser som tillåter en individ att fungera på ett sätt som är brukligt eller allmänt 

accepterat i varje samhälle. Sådan fattigdom kan begränsa enskilda individers och familjers 

verksamhet, förhindra förvärv av varor eller försämra levnadsvillkoren. Inkomst används ofta som 

underlag för att mäta fattigdom, eftersom inkomster är relativt lätta att mäta och gör även 

jämförelser relativt lätta, särskilt mellan länder. Men inkomstbaserade fattigdomsindikatorer 

förbiser många viktiga komponenter av fattigdom. Mätvärden är till exempel problematiska för 

barnbefolkningen eftersom få barn har en egen inkomst eller förmögenhet. Lanau (2021) betonar 

också att även om det inte finns någon överenskommelse om det bästa sättet att mäta fattigdom, 
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tenderar olika åtgärder (till exempel låg inkomst, deprivation, ekonomiska påfrestningar) att 

identifiera de grupper som är utsatta. Faktorer på till exempel mikronivå som konsekvent är 

förknippade med ökad risk för barnfattigdom och deprivation är till exempel låg anknytning till 

arbetsmarknaden hos föräldrarna, låg arbetsintensitet, skuldbörda, en invandrarbakgrund, närvaron 

av vuxna som lider av någon form av sjukdom, boende i ett hushåll med ensamstående föräldrar, 

och ett större antal underhållsberättigade barn.  

 

Som Lanau (2021) betonar, går det att mäta fattigdom även genom deprivation (brist på materiella 

resurser). I en enkätstudie gjord av Rädda barnen r.f. (2019) tog man reda på hur familjens 

ekonomiska situation påverkar barnens drömmar och framtidsplaner. Tanken med enkätstudien var 

att få barnens röst hörd. I denna studie kom deprivation starkt fram. Många barn som levde i 

ekonomiskt utsatta familjer lyfte fram problematiken med brist på materiella resurser. Problem som 

att inte ha råd med nya kläder var stor till exempel i de situationer då alla gymnasie böcker måste 

betalas. Det kunde även handla om att barnen levde i för små lägenheter för att familjen skulle ha 

råd till mat och elektricitet. Ofta handlade även mycket om att inte över lag ha samma möjligheter 

som vännerna hade, till exempel kunde familjer med ekonomisk utsatthet inte alltid ha råd med en 

hobby för barnet. Denna enkät gjord av Rädda barnen r.f. (2019) är en av många sätt man kan mäta 

fattigdom på. Den lyfter fram hur barnen ser fattigdom samt de problem som förekommer då man 

lever i fattigdom. Nygård et al. (2019) tar även fram att det inom mätning av fattigdom ofta används 

multidimensionella indikatorer. Med detta menas att man i stället för att endast fokusera på hur 

många barn som lever i hushåll med under 60 % av medianinkomsten, även fokuserar på 

deprivation, exkludering (till exempel att inte kunna delta i olika aktiviteter) samt hur långt ett 

hushålls inkomster är från medianinkomsten och hur länge ett hushåll befinner sig i fattigdom.  

 

Peng et al. (2013) refererad i Härtull (2018) betonar att användningen av en absolut eller en relativ 

fattigdomsgräns också spelar roll när man mäter fattigdom över tid, eftersom det under ekonomisk 

tillväxt är så att den absoluta fattigdomen tenderar att minska, medan den relativa fattigdomen 

förblir oförändrad. Ravallion (2016) refererad i Härtull (2018) att detta är en av de många olika 

kritiska synerna på relativa fattigdomsmått, det vill säga att fattigdomstalen förändras endast om 

inkomstfördelningen förändras. Nygård et al. (2019) har med hjälp av tidigare studier samlat in data 

och fokuserat på de sociala utgifternas roll hos familjer som är ekonomiskt utsatta och gjort 

mätningar under en längre tidsperiod, för att se hur detta påverkar barnfattigdomen. Mycket 

litteraturer har betonat vikten av att mäta barnfattigdom multidimensionellt särskilt med bakgrund 

av FN:s hållbarhetsmål nummer 1, till exempel genom att använda olika index om barnberövande 
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eller jämförande av relativa mått på barnfattigdom till förankrande. Även ihopsamlade mätningar av 

barnfattigdom är viktiga, eftersom de underlättar jämförande av analyser samt möjliggör en närmare 

granskning av olika utgiftsstrategier som välfärdsstaterna åtar sig. Tidigare forskning tar upp att 

politiska faktorer som till exempel sociala utgifter påverkar nivån på barnfattigdom. Martin et al. 

(2017) refererad i Nygård et al. (2019) hittade ett starkt samt ett negativt samband mellan nivån på 

utgifter som en andel av BNP och barns deprivation efter att ha jämfört med BNP per capita och 

arbetslöshet. Martin et al. (2017) kom också fram till att några av familjernas allmänna förmåner 

som var riktade till barn inte minskade på berövandet på barn.  

 

Van Der Dejil (2021) betonar att mätningar på välbefinnande har blivit alltmer populära inom 

samhällsvetenskaper och speciellt då det gäller ekonomi och psykologi. Mätningarna är dock ofta 

baserade på konceptualiseringar av välbefinnande som till exempel i termer av lycka. Även Social- 

och hälsovårdsministeriet (2022) har tagit fram tanken om mätning av fattigdom. Det betonas att 

fattigdom är svårt att mätas. De personer vars utkomst till stor del är beroende av sociala 

trygghetssystemet har en stor risk för att drabbas av fattigdom. Det kommer fram att fattigdom hos 

barnfamiljer har blivit mera vanligt i Finland och att det trots detta är svårt att mäta fattigdomen 

eftersom det i industriländer som till exempel Finland oftast handlar om relativ fattigdom. Enligt 

social- och hälsovårdsministeriet är den relativa fattigdomsgränsen ca 60 % av hushållens 

medelinkomst. Social- och hälsovårdsministeriet (2022) definierar relativ fattigdom på följande sätt: 

”Med relativ fattigdom avses att en person inte kan leva på det sätt som är dominerande i samhället. 

Han eller hon når inte upp till den förväntade lägsta levnadsstandard som är allmänt accepterad i 

samhället på grund av sin svaga ekonomi.”  

Enligt indikatorer baserade på hushållens inkomst är barnfattigdomen i Finland låg internationellt 

sett. Salonen et al. (2016) refererar till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling 2015) som mäter relativ fattigdom genom att definiera hushåll vars inkomst är mindre än 

hälften av befolkningens medianinkomst. Bland OECD-länderna har Finland det näst lägsta antalet 

barn som lever i relativt fattiga hushåll. Endast i Danmark är andelen barnfattigdom lägre enligt 

detta kriterium. I Finland och EU anses fattigdomsgränsen i allmänhet vara 60 % av medianen, 

vilket bör beaktas när man jämför fattigdomsnivån utifrån siffror från olika källor. European Anti 

Poverty Network (2016) lyfter upp att då man till exempel mäter monetär relativ fattigdom är det 

intressant att titta på nivåer av fattigdom före och efter inkomstöverföringar genom ett lands sociala 

välfärdssystem, eftersom detta ger en indikation på effektiviteten av ett lands omfördelningssystem. 

Deprivationsindikatorer är en annan viktig metod för att mäta relativ fattigdom. Med hjälp av dessa 
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kan man försöka flytta utöver bara monetära indikatorer och få en bättre syn på den faktiska 

levnadsstandard som människor har i ett samhälle.  

 

Det går alltså att konstatera att mätning av fattigdom samt barnfattigdom i helhet kan vara svårt 

eftersom det handlar om många olika faktorer som måste tas i beaktan. Det är dock vanligast att 

genomföra olika mätningar baserade på inkomstnivån, men som det även tidigare nämnts kan till 

exempel barnfattigdomen vara svår att mäta eftersom barnen sällan har en egen inkomst, utan är 

helt beroende av vårdnadshavarnas inkomst.  
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3.Olika teorier om välbefinnande 

Lindberg (2021) betonar att då man studerar barnfamiljer och de ekonomiska kriser som de går 

igenom till exempel barnfattigdom, är det viktigt att diskutera begreppet välbefinnande och syftning 

på teorierna om välbefinnande. Det är viktigt att tänka på dessa teorier, eftersom barnfattigdom och 

välbefinnande är faktorer som kan kopplas ihop eftersom fattigdomen oftast har en negativ 

påverkan på barn. Begreppet välbefinnande kan förklaras på många olika sätt. Lindberg (2021) 

betonar att begreppet välbefinnande är komplext och kan definieras på flera sätt, beroende på vad 

man fokuserar på, vilket i detta fall är välbefinnande och fattigdom. Det kan handla om olika 

faktorer som får en individ att känna välbefinnande som lycka eller hälsa. Man kan också fokusera 

på olika teorier om välbefinnande. Det finns olika sätt och teorier som klargör och beskriver 

begreppet välbefinnande, som exempel behandlas i kapitlet några olika teoretiska perspektiv på 

välbefinnande nedan. 

 

3.1 Det subjektiva välbefinnandet 

Martela och Sheldon (2019) diskuterar välbefinnande ur olika perspektiv. De tar poängterar att 

välbefinnande kan undersökas på många olika nivåer och sätt, och de diskuterar att det ofta handlar 

om ganska snäva sätt att undersöka, det handlar ofta om individers tillfälliga situationer som endera 

påverkar positivt eller negativt på individen. Martela och Sheldon (2019) beskriver begreppet och 

synsättet subjektivt välbefinnande och betonar att det subjektiva välbefinnandet består av olika 

faktorer som påverkar individen, de förklarar till exempel positiva eller negativa känslor eller 

upplevelser som styr individens känslor och välbefinnande samt tankar om hur nöjd en individ är 

med sitt liv. De diskuterar också begreppet eudaimoniskt välbefinnande och betonar att det 

eudaimoniska välbefinnandet i sin tur fokuserar mera på gynnsamma värderingar inom 

välbefinnande som till exempel mål inför framtiden och ett mål till att klara sig bra i livet till 

exempel inom utbildning eller arbete.    

Snyder och Lopez (2005) betonar att subjektivt välbefinnande kan delas in i olika kategorier som 

behov eller mål, process och personlighet eller genetiska faktorer. Dessa kan konstateras motsvara 

Martela och Sheldons teori men mera förklarande. Snyder och Lopez (2005) menar att 

förutsättningen för att en individ ska nå välbefinnande är att dessa faktorer tas i beaktande. Till 

exempel ifall en individ länge haft ett mål att nå och hen äntligen gör det, så ökar det på 

välbefinnandet märkbart.  
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Csíkszentmihályi (1999) diskuterar också begreppet välbefinnande och anser att en individ upplever 

välbefinnande när hen gör något hen brinner för och motsvarar hens förmågor och kunnande. 

Csíkszentmihályi (1999) menar att individen på detta sätt kan utmana sig själv i saker som den ändå 

kan tror sig klara av för att sedan nå sitt mål och genom detta känna välbefinnande.  

Seligman (2007) har som många andra också en teori om att välbefinnandet beror på individens 

ursprung, familj och identitet. Seligman (2007) har dock i efterhand också betonat samma som 

Diener (1996) betonade om det subjektiva välbefinnandet och att det skulle påverkas av individens 

erfarenheter och händelser i livet. Seligman (2007) betonar dock också att det subjektiva 

välbefinnandet påverkas av positiva och negativa känslor och att de negativa ofta har att göra med 

rädsla, ilska eller nedstämdhet. Seligman (2007) diskuterar också subjektivt välbefinnande som 

tillfälliga och varaktiga fenomen. Seligman (2007) betonar att det tillfälliga välbefinnandet ofta 

påverkas av någon form av yttre stimulans, som till exempel genom att göra något roligt eller äta 

något gott. Medan det varaktiga välbefinnandet i stället påverkas av genetiska eller ärftliga faktorer. 

Seligman (2007) menar att de tillfälliga faktorerna ofta inte ger en känsla av lycka eller 

välbefinnande för en lång tid, utan går i stället tillbaka till ett ”normalt läge” igen efter en tid. 

 

3.2 Det objektiva välbefinnandet 

Ferdman (2019) lyfter fram det objektiva välbefinnandet och betonar att det i sin tur fokuserar på 

andra faktorer. Chappell och Crisp (1998) betonar att objektivt välbefinnande kan vara något som är 

bra eller dåligt för människan. De menar att människan kan känna ett temporärt välbefinnande (till 

exempel då hen röker) men att detta ändå kan vara något som påverkar negativt på människans 

välbefinnande i längden.  

Också Amartya Sen (1999) refererad i Forgeard et al. (2011) har diskuterat välbefinnande ur en 

objektiv teori. Sen (1999) betonade att det objektiva välbefinnandet fokuserar på vad individer har 

för varor till hands och hur de kan fungera med dessa varor framgångsrikt. Då Sen (1999) uppfunnit 

denna teori fokuserade och skilde Sen på två faktorer som var att funktionera (functioning) och 

kababilitet (cabability). Med begreppet funktionera menas de olika aktiviteter individen värdesätter 

att göra och begreppet kababilitet betyder i sin tur möjliga kombinationer på funktioner som 

individen skulle klara av att göra och uppnå. Sen (1999) betonar också att kababilitet är en frihet för 

individen eftersom det ger individen en möjlighet till att uppnå flera kombinationer inom att kunna 

funktionera.  
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Rawls (1971;1999) hänvisad i Forgeard et al. (2011) betonade att det finns vissa nödvändiga 

faktorer som i allmänheten är viktiga för genomförandet av en rationell livsplan. Rawls (1971;1999) 

menade att rättighet, frihet, möjligheter, inkomst samt sociala grunder för självrespekt är viktiga 

faktorer. Också Finnis et al. (1980;1987) hade använt sig av ett liknande tankesätt och metoder med 

att göra en rationell livsplan. De fokuserade på faktorer som till exempel liv, kunskap, lek, estetisk 

erfarenhet, sällskap och vänskap samt religion. Till skillnad från Rawls (1971;1999) synsätt som ser 

faktorerna som nödvändiga för livet betonade Finnis et al. (1980;1987) att faktorerna är utgörande 

inslag i en blomstrande tillvaro. De menade alltså att välbefinnandet definieras i termer av dessa 

faktorer. Dolan et al. (2006) hänvisat i Forgeard et al. (2011) betonade att objektiva synsätt inte 

tillhandahöll en formell teori om välbefinnande, utan att det i stället erbjuder en lista med faktorer 

som påverkar och utgör välbefinnandet. De menar att faktorerna ofta kan variera men att de ofta 

handlar om till exempel ekonomiska resurser, politisk frihet, god hälsa samt tillgång till utbildning. 

Dolan et al. (2006) menade också att närvaro eller frånvaro av vissa objektiva egenskaper kunde 

leda till mer subjektiv tillfredsställelse för individer, men att värdet av de objektiva egenskaperna 

kan få följdeffekter som detta.  

 

3.3 Kapabilitetsteorin 

Även kapabilitetsteorin är bra att nämna då det gäller barnfattigdom samt fattigdom över lag. 

Kimhur (2019) betonar att Amartya Sen (en ekonom och filosof) var föregångaren till 

kapabilitetsteorin. Den har vidareutvecklats och utökats av många forskare i politisk filosofi, 

ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap, såsom Nussbaum (1988, 1992, 2003), Alkire (2002), 

Robeyns (2003, 2017), Crocker (2008), Wolff och De-Shalit (2007) och Berry (2017). 

Nyckelbegreppen i kapabilitetsteorin är frihet, förmåga samt funktioner. I Sens teori är begreppet 

förmåga de olika saker som en person kan värdesätta att göra eller att vara. Tanken med funktioner i 

sin tur är de situationer som en person värdesätter att göra, som till exempel att få tillräckligt med 

näring, vara fri från sjukdomar som kan undvikas, vara lycklig, ha självrespekt samt kunna ta en del 

av samhällets liv. (Kimhur 2019) Enligt Amartya Sen (1987) är en individs förmåga de alternativa 

kombinationer av funktioner som är möjliga för individen att uppnå. De förmågor indikerar i vilken 

uträckning en individ har verkliga möjligheter och förmågor att välja värdefulla alternativ. Sen 

(1987) betonar, att fungera är en prestation, medan tiden förmåga är att uppnå något. Att ha sådana 

förmågor innebär att man har friheten att uppnå värdefulla funktioner som en ”aktiv agent”, det vill 

säga är detta frivilligt och individen är inte tvingad till något.  
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Enligt Corrado (2015) förbättrar kapabilitetsteorin vår förståelse av välbefinnande eftersom den tar i 

hänsyn till faktorer som till exempel problemet med konvertering, inkomst, förmögenhet och varor. 

Enligt Vellem (2016) betonar Amartya Sen att vi lever i en värld av överflöd, men också i en värld 

med anmärkningsvärd deprivation, fattigdom och förtryck. Sen betonar att den ihållande 

fattigdomen i kombination med ouppfyllda elementära behov är skrämmande. Sen betonar att 

frågan om en person har förmågan att fungera som en människa är både en moralisk och ekonomisk 

fråga. Kelly (2012) refererar till Sens (1985) teori om kababilitet och elevers skolgång och hälsa 

som betonar att kababilitet består av att vara och av att göra och utgör i den meningen människans 

existens då det till exempel gäller att ha mat på bordet eller tak över huvudet. Men det kan även 

gälla människors självrespekt och handlar om hur människor kan uppnå olika mål genom de 

möjligheter de har och funktioner som värderas. Kababilitet beskriver vad individer kan göra och 

vara samtidigt som de kan få en realistisk känsla av sin frihet att utöva det liv de har en orsak och 

anledning till att värdesätta. Således har samhället en moralisk skyldighet att fästa vikt vid att 

avvärja eller förbättra förlust av fysisk funktion även om en persons subjektiva möjligheter är höga. 

Det betonas att en persons förmåga att fungera snarare än att vara lycklig eller ha 

sysselsättningsmöjligheter, bör vara mätaren för att kunna bedöma den allmänna politiken. Ruger 

(2004) betonar att även om hälsan direkt påverkar förmågan att utöva handlingsfrihet så påverkar 

även handlingsfriheten hälsan. Som exempel kan förmågan att leva det liv individen värdesätter 

förbättra hens mentala hälsa eller välbefinnande. Omvänt kan förmågan att göra ohälsosamma val 

försämra hens hälsostatus. Att göra det möjligt för individer att utöva sin handlingsfrihet både 

individuellt samt kollektivt, gör det möjligt för dem att prioritera och bestämma vilka hälsoområden 

de värdesätter (till exempel för att avväga livskvalitet och kvantitet) samt för att välja vilka 

hälsoservice de vill använda.  

 

Kimhur (2019) refererar till Alkire (2002) som utvecklar innebörden av funktion, förmågor och 

friheter genom att jämföra Sens begrepp och vad termerna vanligtvis betyder för läsare. Genom att 

spåra de subtila förändringarna i vilka Amartya Sen (2019) använder i hans litteratur. Detta hjälper 

läsare att bilda sig en tydligare förståelse. Alkire (2002) betonar dock att det är viktigt att fokusera 

på den grundläggande insikten om förmågan tillvägagångssätt eftersom målet för samhälleliga 

arrangemang, inklusive socialpolitiken bör vara att utöka möjligheter som människor kan njuta av. 

Människor bör ha tillgång till positiva resurser för att kunna uppnå sina förmågor och möjligheter. 

Det grundläggande målet med kapabilitetsteorin är ändå att möjliggöra meningsfulla liv till 

individerna. Kimhur (2019) betonat att kapabilitetsteorin föreslår förmågor som ett utrymme för att 

utvärdera eller jämföra fördelar och förluster för individer i stället för resurser och nytta. 
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Motiveringen med detta är nära besläktad med dess andra nyckelbegrepp, såsom begreppet 

omvandlingsfaktorer, erkännande av mänsklig mångfald och en ”agent ”orienterad syn. Konceptet 

av konverteringsfaktorer tar hänsyn till att individer har olika förmågor att omvandla medel 

(resurser) till värdefulla möjligheter (förmåga) eller resultat (funktioner).  

Van der Dejli (2020) lyfter fram att ett viktigt syfte med kapabilitetsteorin och metoden har varit att 

formulera alternativa operationaliseringar eller mått av välbefinnande för empiriska syften, i 

motsatsen till olika mätningar på lycka och tillfredsställelse. Kapabilitetsteorin föreslår att 

välbefinnande bör konceptualiseras i termer av olika funktioner, konkreta göranden samt varanden 

som till exempel att kunna ha en bra rörlighet, hälsa, och social interaktion samt förmågor och 

möjligheter att uppnå sådana funktioner. Robeys et al. (2021) lyfter fram att stora diskussioner har 

förts om kapabilitetsteorin, frågor som till exempel vilka förmågor som ska väljas ut som relevanta 

och vem som ska besluta om dessa (eller hur ett beslut ska fattas) om sammanläggningen av de 

olika dimensionerna till en helhetsbedömning. Då det gäller nivån av ideala teorier om rättvisa har 

vissa hävdat att varje förmåga är relevant och bör räknas i vår moraliska kalkyl. Nussbaum (2006) 

har en välkänd lista som innehåller föreskrivna förmågor som är grupperade under tio centrala 

mänskliga förmågor som är: kroppslig hälsa, som till exempel kroppslig integritet, sinnen, fantasier, 

tankar, känslor samt en kontroll över sin miljö med mera. Nussbaum (2006) betonar att var och en 

av dessa förmågor behövs för att ett mänskligt liv inte ska vara så utarmat att det inte är värdigt. 

Hon anser att dessa förmågor är moraliska rättigheter för varje individ på jorden.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kan vara bra att känna till dessa olika teorier om 

välbefinnande, eftersom välbefinnande, fattigdom och barnfattigdom är faktorer som kan kopplas 

samman och har en påverkan på varandra.  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4.Hur påverkar fattigdomen barnens välbefinnande och utveckling 

För att förstå sig mera på barnfattigdom är det viktigt att veta hur fattigdomen påverkar på barnen. 

Hakovirta (2010) referarar till Sloth et al. som betonar att barnens sociala relationer är något som 

bland annat påverkas av fattigdom. Barnets sociala, emotionella samt intellektuella utveckling 

påverkas stort av känslan av samhörighet med barn i samma ålder. Barn som är ekonomiskt utsatta 

löper ofta större risk för att bli utanför och mobbade eftersom de kanske inte har råd till samma 

saker som barn i samma ålder har. Att bli utanför och mobbad kan påverka barnens utveckling 

negativt. Eskelinen et al. (2017) diskuterar hur fattigdom kan påverka individer. De betonar att 

fattigdom ses främst som brist på tillräckliga resurser, och fattigdom kan ha en mycket holistisk 

inverkan på en persons liv, självkänsla och möjligheter. Fattigdom sätter gränser för en persons 

sociala delaktighet, förbrukar resurser, skapar osäkerhet, oro och stress inför att klara sig nu och i 

framtiden. Dock kan man konstatera att det i praktiken kan vara svårt att visa dessa samband (att 

fattigdomen påverkar välbefinnandet) eftersom det behövs longitudinella studier och forskningar för 

att med hjälp av till exempel en statistisk ansats få fram den kausala effekt som fattigdom kan ha på 

en viss välbefinnandeindikator.  På detta sätt får man fram det mest trovärdiga resultatet. Ristikari et 

al. (2016) har till exempel gjort en 25-års uppföljning på barn födda 1987 och kom fram till ett 

samband mellan fattigdom och sämre välbefinnande, till exempel visade resultaten i studien att en 

stor del av de barn som var med i denna studie själva blev fattiga i vuxenålder, insjukna i mentala 

problem eller av andra orsaker blev utsatta och exkluderade i vuxen ålder. Denna studie diskuteras 

även noggrannare under kapitlet för fattigdomens långsiktiga påverkan på barnet.  

Lindberg (2021) diskuterar hur det subjektiva välbefinnandet hos ett barn påverkas av ekonomisk 

utsatthet. Hon betonar att ett barns subjektiva välbefinnande baseras på faktorer som stödjer deras 

självkänsla, som till exempel att ha tillräckligt med vänner, att trivas i skolan, vara friska eller ha 

gott självförtroende. Ekonomisk stress verkar ha fler konsekvenser för den övergripande 

tillfredsställelsen med livet än kortsiktigt upplevt välbefinnande. Lindberg (2021) menar att 

finansiell stress har en mer permanent inverkan på subjektivt välbefinnande. Det kommer även fram 

att det till och med i ett rikt land som Finland ofta är så att, föräldrars ekonomiska stress och en 

allmän orolig atmosfär då det gäller ekonomisk kris och utsatthet med stor sannolikhet kommer att 

påverka barn, vilket kan påverka deras subjektiva välbefinnande i längden.  

Pollak et al. (2019) betonar att forskning om fattigdomens effekter på barns utveckling har varit ett 

fokus för studier och politik i många decennier, och ökar speciellt då det samlas mer bevis om de 

samhälleliga och folkhälsokonsekvenserna av fattigdom. Behovet av ny kunskap inom detta område 
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driver på observationer att barn som lever i fattigdom är mer benägna att ha dålig hälsa jämfört med 

jämnåriga som inte lever i fattigdom. Dessutom mår barn från fattiga familjer sämre över hela 

världen, både vad gäller kognitiv och social utveckling samt då det gäller olika faktorer inom skolan 

som till exempel prov eller har sämre betyg och lägre akademiska prestationer än andra barn som 

har det ekonomiskt bättre ställt. Det kommer även fram att barnfattigdomen kvarstår och 

utvecklingsklyftorna följer med in i vuxen ålder och leder ofta till lägre livsinkomster, sämre hälsa 

och sämre psykiskt välbefinnande.  

 

4.1 Fattigdomens kortsiktiga påverkan på barnen 

Karvonen et al. (2016) betonar att barnens problem inte bara är hemma utan de kommer fram även 

utanför hemmet. Barns och ungas dåliga konsumtionsmöjligheter avspeglas negativt i deras 

välbefinnande. Användning av olika saker och kläder som accepteras i en vänkrets och möjligheten 

att delta i fritidsintressen är en betydande faktor i barns sociala relationer och upplevelser av 

mobbning. Karvonen et al. (2016) refererar till Hakovirta och Rantasalo (2012) som även dom tar 

fram att ekonomisk ojämlikhet kan leda till diskriminering, utanförskap och mobbning av barn och 

unga.  

 

Madsen (2006) lyfter fram hur det sociala arvet kan påverka barnen. Det sociala arvet, det vill säga 

sambandet mellan föräldrars sociala problem (till exempel fattigdom) och risken för att även deras 

barn kan hamna i samma situation som föräldern finns. Madsen (2006) betonar att det sociala arvet 

är starkt stigmatiserande och att konsekvenserna kan vara stora. Madsen (2006) diskuterar även 

marginalisering. Det finns en hel del förväntningar på människor, hur man ska leva livet och var 

man ska bo med mera. Individer som inte når upp till dessa förväntningar ligger i riskzonen för 

marginalisering.  Detta betyder att individer inte kan delta i ett eller flera olika områden i livet och 

hamnar i en oönskad position. Eftersom marginalisering är en process där individer ofta blir 

utslängda från deltagandet av olika samhällsnormer är det vanligt att individerna blir utanför 

samhället. Detta kan även stämma in på barnfattigdomen och dess påverkan på barnen.  

Näsman (2012) betonar att barn som lever i familjer med ekonomiska problem ofta kan ha problem 

med sin hälsa. Olika studier om detta har gjorts och resultaten har visat att faktorer som dålig 

levnadsstandard, brist på mat samt brist på medicin är faktorer som kan påverka på barnet. Van der 

Hoek (2012) refererad i Näsman (2012) betonar att olika sjukdomar, psykisk ohälsa, olika skador 

eller till och med hög mortalitet kan vara högre hos barn som lever i fattiga omständigheter.  
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Van der Hoek (2012) betonar att barn som lever i familjer med ekonomiska problem ofta är oroliga 

över deras tillfälliga livssituation samt framtiden, detta kan påverka på barnens välbefinnande då de 

går omkring med en ständig oro i kroppen. Näsman (2012) refererar också till Baxter et al. (2012) 

om att barn i fattiga familjer ofta visar en högre grad av dålig självkänsla och självförtroende. Detta 

kan påverkas p.g.a. att barnen kanske inte kan göra samma saker som andra barn i deras ålder vilket 

kan leda till att barnen drar sig till kriminalitet, skolk från skola eller depression.  

Näsman (2012) har gjort en undersökning i barnfattigdom där det visade sig att barn ofta kan få en 

känsla av att de är som en belastning till föräldrarna. Detta kan till exempel komma fram i sådana 

situationer då barn önskar sig något eller är i behov av något som föräldrarna kanske inte har råd 

med. I undersökningen visade sig att saker som märkeskläder, telefon och dator kunde vara sådana 

faktorer som föräldrarna inte hade råd med. Dock visade sig att mat och till exempel kläder var det 

som de flesta barn ansåg vara största kostnaderna för familjen. Undersökningen visade också att 

barnen upplevde sig som en belastning för föräldrarna i situationer då de önskade sig nya materiella 

saker och kunde bli jobbiga, då de visade sitt missnöje över den ekonomiska situationen i familjen. 

I en undersökning gjord av Chandalia et al. (2015) om barns välbefinnande i samband med 

fattigdom mättes skillnaden mellan barn i skolålder i familjer med normal inkomst samt barn i 

skolålder i familjer som var ekonomiskt utsatta. I undersökningen kom det fram att barn i familjer 

med normal inkomst var nöjda med livet, medan barn som levde i fattiga familjer inte var så nöjda 

med livet. Skillnad märktes också i situationer då de gällde normala mänskliga behov som till 

exempel mat och kläder. I undersökningen kom det fram att de barn som levde i fattiga familjer 

kunde leva i bedrövliga levnadsförhållanden där mänskliga behov som till exempel rena kläder, mat 

och utbildning kunde vara bristande. Undersökningen tog också upp situationer där ekonomiskt 

utsatta föräldrar kunde vara utan utbildning och arbetade på sämre ställen, i dessa situationer var det 

vanligt att föräldrarna inte till exempel kunde hjälpa barnen med läxor. En annan sak som kom fram 

i undersökningen var att många barn som var ekonomiskt utsatta också jobbade med något för att få 

in en mängd pengar, i dessa situationer kunde barnen ofta missa skola för att jobba med till exempel 

avfallshantering för att få in en liten summa. Även detta påverkar på barnens utveckling sam 

välbefinnande i längde. Denna undersökning är dock fokuserad på barn i Indien, vilket till en del 

kan vara missledande i fokus på denna magisteruppsats som fokuserar på barn i Europa. Trots detta 

anser jag det viktigt att också ta denna synvinkel fram eftersom det också till en del kan vara 

liknande situationer i Europa.  
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Ridge (2009) betonar att det i olika studier har det kommit fram att de flesta barn som lever i 

låginkomstfamiljer är bosatta i missgynnade hushåll, men ändå är nöjda med deras tillvaro. Trots 

detta visar studier att det också finns de barn som anser att de bor i hem där det kan vara kallt, 

finnas fuktskador samt hus som är i dåligt skick. Det kan också råda brist på privatliv, läxor, 

möjlighet av att umgås med kompisar eller för att ha kompisar som kan komma över. I en 

undersökning gjord av Rice (2006) hänvisad i Ridge (2009) låg fokus på barn i fattiga familjer som 

levde i fattiga hushåll. Många barn i undersökningen rapporterade en hel del svårigheter som kunde 

kopplas ihop med boendeförhållandena. Det kunde handla om faktorer som till exempel 

sömnsvårigheter, svårigheter att studera, leka i det egna huset på grund av olämpliga förhållanden 

eller sådana situationer då barn bodde i tillfälliga boenden. Många av barnen i undersökningen 

uttryckte också oro över deras skolarbete och frustration över att inte ha något utrymme till att 

arbeta. Barn som bodde i olämpliga hus tog upp olika problem som påverkade deras hälsa, detta var 

till exempel smuts, fukt, trångboddhet eller t.o.m. råttor. I undersökningen tar Rice (2006) också 

upp att barn kunde vara hemlösa, men att många barn kände mera oro över att måsta flytta bort från 

skola, grannskapet och sociala relationer. Många av barnen i undersökningen tog upp oron av att 

förlora vänner, ha en dålig hälsa samt oron över att inte kunna fortsätta på samma skola. Vissa av 

barnen i undersökningen hade upplevt många flyttar på grund av fattigdom vilket var ökade på 

stressen hos barnen. Hemlöshet, fattigdom och dess risker skapar störningar och “sociala sprickor 

hos barn.  

Backe-Hansen (2002) refererad i Harju (2005) har gjort en sammanfattning av olika studier och 

betonat att många barn som lever i barnfattigdom generellt sätt bor i sådana miljöer som präglas av 

ekonomisk deprivation, våld och riskabla uppväxtmiljöer. Det kommer fram att barn som lever i 

ekonomiskt utsatta familjer ofta visar en sämre fysisk samt kognitiv utveckling, en sämre 

skolprestation, självtillit, social utveckling samt självkontroll jämfört med barn som lever i bättre 

levnadsstandarder. Den familjesituation som kommer med ekonomisk utsatthet kan ofta även leda 

till att familjesituationerna blir sämre om till exempel föräldrarna upplever mer stress och därmed 

har mindre tid för barnen. Detta kan leda till att barnen är i en ännu större farozon då det gäller 

konsekvenser som uppstår på grund av barnfattigdom. Det är en stor sannolikhet att barnen inte 

utvecklas optimalt på grund av sjukdom, stress i familjen, depression hos föräldrar eller social 

utslagning. Risken för dessa konsekvenser är större för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. 

Om det tillkommer ännu flera faktorer som påverkar barn negativt är risken att barnen hamnar ut för 

en negativ utveckling. Även risken för att bli mobbad, vara mindre populär samt ha olika konflikter 
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med barn i samma ålder är större hos barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer vilket också 

påverkar barnens välbefinnande.  

En låg inkomst har visat ha en negativ inverkan på barns hälsa, den kognitiva utvecklingen, 

utbildningsnivån, ekonomisk utsatthet i framtiden samt en större sannolikhet för 

ungdomsbrottslighet men med marginella effekter. Backe-Hansen (2002) refererad i Harju (2005) 

betonar att till exempel med tanke på föräldraomsorg så finns det inte några speciella samband 

mellan en uppväxt i ekonomisk utsatthet och negativa effekter senare i livet. Med detta menas alltså 

att familjeförhållandena har en stor betydelse för hur den ekonomiska situationen påverkar barnen 

både kortsiktigt och långsiktigt. Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser hos barn är inte 

nödvändigtvis kausal. Backe-Hansen (2002) betonar att förhållandet mellan ekonomisk utsatthet 

samt andra problem är komplicerat, som till exempel kan föräldrarnas psykiska problem förorsaka 

både familjekonflikter samt ekonomiska problem.  

Lindberg (2021) betonar att forskning har visat att barn som växer upp i fattiga familjer står inför en 

högre risk att själva bli fattiga eller hoppa av skolan. Lindberg (2021) tar också upp att olika studier 

gjorda efter lågkonjunkturen på 1990-talet har bevisat att psykisk hälsa hos både föräldrar och barn 

påverkas av ekonomiska svårigheter.  Haanpää et al. (2019) refererad i Lindberg (2021) betonar att 

tidigare forskning om barns subjektiva välbefinnande under ekonomiska svårigheter som till 

exempel barnfattigdom, har visat att fattigdom och ekonomisk ojämlikhet samt negativa upplevelser 

som konsekvens hos barn påverkar på barnens välbefinnande. Hakovirta och Rantalaiho (2012) 

refererad i Lindberg (2021) lyfter fram att tidigare forskning också visat att brist på ekonomiska 

resurser påverkar barnens sociala utveckling och ställning speciellt då ekonomisk ojämlikhet kan 

orsaka mobbning och social utsatthet. Det är också vanligt att barn kan känna av deras föräldrars 

ekonomiska oro i hemmet, till exempel genom atmosfären hemma samt hur föräldrarna för 

diskussion om ekonomiska faktorer och stress i hemmet. De ständigt ökande ekonomiska 

problemen och barnfattigdom kommer med stor sannolikhet gå hand i hand med ekonomisk oro, 

vilket i sin tur ofta påverkar det subjektiva välbefinnandet. I en studie om föräldrars erfarenhet av 

välfärdstjänster kommer det fram att många föräldrar var oroliga över barnens fysiska och psykiska 

hälsa. Andra faktorer som oroade föräldrarna var barnens sociala relationer samt känsloliv. Denna 

form av oro hos både barn och föräldrar kan till slut resultera i ett ekorrhjul som stort kan påverka 

på välbefinnandet på olika plan.  
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Rushton (1995) hänvisad i Vleminckx et al. (2003) betonar att gå i skolan är viktigt av två 

anledningar. För det första och mest uppenbara så stöder skolan barn att skaffa sig en 

inlärningsförmåga och information om många olika ämnen. För det andra, och på många sätt lika 

viktigt, utgör formell skolgång det forum genom vilket barn utvecklar sociala färdigheter, lär sig att 

vara självständiga och att relatera till icke-familjemedlemmar i en gruppbaserad miljö. Det 

sistnämnda skälet är särskilt viktigt för barn som kan vara underprivilegierade eller på andra sätt 

utsatta, där skolan kan utöka eller kompensera för andra områden i deras liv som saknas, och kan 

bidra till en miljö som inte finns hemma. Trots detta finns det studier om att barn som är utsatta och 

som lever i fattigdom är relaterade till mindre skolnärvaro. Hypoteser från tidigare studier tyder på 

att den ekonomiska situationen har större inverkan på yngre barn än på ungdomar. Och att 

fattigdom har en större inverkan på barn än andra inkomstnivåer. Låginkomstfamiljer har en 

tendens att pressa sina barn in på lägre utbildningsspår för att påskynda deras övergång till 

arbetslivet. Låga inkomster skapar också ekonomisk press som leder till konflikter mellan 

familjemedlemmar och som en konsekvens, kan ha negativa effekter på den vidare kognitiva 

utvecklingen hos barn, särskilt på pojkars självförtroende och prestationer.  

Då det gäller barnfattigdom är det många barn som vill försöka påverka sin situation mot ett bättre 

håll. I en studie om knapp ekonomi hos barn gjord av Anne Harju (2005), kommer det fram att 

många barn försöker hitta på olika lösningar för att förbättra situationen familjen är i. Många barn 

som är i den åldern att de kan arbeta söker jobb för att lätta på den press som kommer från att vara 

ekonomiskt utsatt. På detta sätt kan barnet hjälpa till i vardagen, spara och vara ekonomiskt sparsam 

också i handlande av nya saker som till exempel genom att köpa begagnade kläder. Om barnet är 

yngre och inte kan jobba, är det ändå vanligt att barnen vill visa att de bryr sig och genom detta 

kanske avstå från sådana saker de gärna skulle vilja ha men vet att de inte egentligen behöver. Både 

Ridge (2009) och Andersson (2012) lyfter fram att yngre barn kan också försöka skydda sina 

föräldrar genom att inte till exempel nämna om en skolresa som skulle kosta pengar, eftersom 

barnet vet att föräldrarna inte har råd med sådant. Detta kan också få en att fundera på riskerna med 

barnfattigdom. Om till exempel barn i arbetsför ålder går i skolan samt jobbar samtidigt kan det 

påverka på barnens vitsord samt allmänna energi. Även barn som är yngre och försöker skydda 

föräldrarna då det till exempel handlar om klassresor, kan barn lätt hamna i situationer där de kan 

känna sig utanför eftersom dom kanske missar klassresan. I situationer där klassresor planeras, 

kunde en gemensam insamling i klassen till exempel någon försäljning eller dylikt göras för att 

också kunna inkludera de ekonomiskt utsatta barnen.  
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Rauhut et al. (2006) refererad i Angelin och Salonen (2012) betonar att ohälsa hos föräldrar eller 

barn ofta kan vara en bakomliggande orsak till fattigdom. Men fattigdom kan även vara en orsak 

som leder till ohälsa. Ohälsa och fattigdom hos både barn och vuxna kan med tanke på detta sägas 

ha en hög samvariation. Dock är det många andra faktorer som är beroende i detta som till exempel 

familjesituationer, hereditet samt sociala relationer. Rantakeisu et al. (1999) betonar att ekonomisk 

stress ofta innebär att människor måste leva med påtagliga hot om att inte klara av nödvändiga 

utgifter, vilket till en stor del ofta leder till att människor känner en känsla av rädsla och fara. 

Ekonomisk stress påverkar hälsan hos både vuxna och barn. Flera studier visar att speciellt den 

psykiska hälsan påverkas av ekonomisk stress.  

Hur barnen spenderar sin fritid är också en faktor som påverkar välbefinnandet hos barn som lever i 

barnfattigdom. Eftersom de barn som lever i barnfattigdom är mer eller mindre påverkade av deras 

materiella begränsningar och fritiden inte prioriteras lika mycket som mat och räkningar, så kan 

fritiden se väldigt annorlunda ut jämfört med barn som inte lever i barnfattigdom eftersom fritiden 

blir sist prioriterad hos barn som lever i barnfattigdom. Angelin och Salonen (2012) refererar till en 

studie ”Barns fritid” gjord 2009 som tar upp att det tydligt syns på de barn som lever i ekonomiskt 

utsatta familjer att deras deltagande i olika fritidsaktiviteter är betydligt mycket mindre än hos de 

barn som inte lever i dessa förhållanden. Det kommer även fram att en organisation kallad 

”Majblomman” mottar mer än 50 000 ansökningar per år av ekonomiskt utsatta familjer där 

föräldrar önskar kunna ge barnen en möjlighet till att vara med på olika fritidsaktiviteter som till 

exempel fotboll eller någon lägervistelse. Hjelmtveit (2008) refererad i Angelin och Salonen (2012) 

betonar att många barn i ekonomiskt utsatta familjer är som till stor del är beroende av olika sociala 

bidrag kan ses som ”upplevelsefattiga” då dessa barn till en stor del saknar möjligheter till att kunna 

delta i olika sociala, kulturella samt rekreationella aktiviteter som ”vanliga familjer” har möjlighet 

till, vilket ofta kan leda till skuldkänslor även hos föräldrarna.  

Harju (2005) betonar att ekonomisk utsatthet påverkar barnen både materiellt, socialt samt 

emotionellt. Den ekonomiska utsattheten begränsar barnen mer eller mindre i deltagandet av det 

som Townsend (1979) kallar den ”allmänna livsstilen”. Detta har visats gälla oberoende av vilken 

nationell tillhörighet barnet har samt om barnet bor i stan eller på landsbygden. Harju (2005) 

betonar att vissa tendenser är mera generella och att många barn upplever de olika situationerna på 

olika sätt beroende på olika faktorer som endera förvärrar eller förbättrar deras situation. De 

generella tendenserna som Harju (2005) tar fram är att de sociala relationerna är en faktor som 

verkar vara en viktig del för de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Det kommer också 
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fram att den knappa ekonomin ofta leder till att barnen inte kan vara fullt ut sociala eftersom den 

ekonomiska utsattheten ofta leder till att barnens möjligheter begränsas. Som tidigare nämnts tar 

även Harju (2005) upp att ekonomin ofta begränsar möjligheterna till att delta i olika 

fritidsaktiviteter, men det kommer även fram att klädstil är en viktig faktor. Klädstilen tas upp 

eftersom många barn upplever att om de inte har det senaste modet, ökar det till en stor del risken 

för att bli retad. Det tas även upp att många barn känner av sin fattigdom i skolan då till exempel det 

uppstår frågor om varför man inte har pengar till klasskassan eller möjlighet till att följa med på 

skolresor. Det kommer fram att olika faktorer endera påverkar barnens situation mot det bättre 

hållet eller mot det sämre hållet. Med detta menas att till exempel positiva familjerelationer kan 

skydda barnen i dessa situationer jämfört med om barnen har en negativ familjerelation. Det 

kommer också fram att boende omständigheterna är påverkande faktorer. Till exempel är de som 

bor på landsbygden mera sårbara och utsatta än de som bor i stan. Orsaken till detta kan vara att de 

som bor på landsbygden har svårare att ta sig därifrån och att transport med mera kan vara dyrt. Då 

det gäller barnens upplevelser då det kommer till kön så finns det en skillnad mellan flickor och 

pojkar. Skillnaderna syns med tanke på kläderna, vänner samt oro över föräldrarna. Kläder och 

vänner är till exempel viktigare hos flickorna än hos pojkarna. Flickorna är också de som till en 

större grad oroar sig över sina föräldrar. Pojkarna i sin tur har en större sannolikhet i att involveras i 

någon form av kriminalitet samt sportaktiviteter på veckosluten.  

Harju (2005) tar även fram att barnen ofta använder sig av olika sätt att hantera sin ekonomiska 

situation. Vissa barn minskar på den egna ekonomiska konsumtionen, några exkluderar sig själva 

helt och hålet från olika aktiviteter eller slutar med att fråga efter eller önska sig saker. Några barn 

arbetar eller använder egna fickpengar för konsumtion eller tjatar efter pengar. Harju (2005) betonar 

att detta kan delas upp i en aktiv samt passiv coping. Aktiv coping innebär att barnet försöker ta tag 

i problemet genom att försöka förändra situationen, medan passiv coping i sin tur innebär att barnet 

försöker förminska negativa känslor genom att till exempel distansering, undvikande eller 

självkontroll. Något annat som även påverkas av barnfattigdom är den fysiska hälsan. Lappan et al. 

(2020) refererar till Singh, Siahpush och Kogan (2010) som rapporterade att andelen barnfetma 

bland barn som lever i ensamstående, kvinnliga föräldrars/vårdnadshavares hushåll har stigit. Även 

om de inte enbart lever i fattigdom, ökade barnfetman från 18,9 % år 2003 till 21,9 % år 2007. 

Nyare undersökningar (till exempel, Chung et al. 2016) föreslår att barn från lägre socioekonomiska 

grupper i oproportionerligt hög grad upplever övervikt och fetma. Barn som bor i fattiga familjer är 

också mindre benägna att ägna sig åt fysisk aktivitet i sådana situationer som de kanske bor på 

osäkra områden eller har brist på tillgång till exempel fritidssysselsättningar.  
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Dessa olika faktorer är sådana som kan påverka barnen kortsiktigt då det gäller barnfattigdom. 

Problemen och de konsekvenser av barnfattigdom som tagits upp är sådana som möjligtvis kan 

förebyggas. Dessa faktorer kan även konstateras vara sådana som man med tillräckliga åtgärder kan 

mildra.  

 

4.2 Fattigdomens långsiktiga påverkan på barn 

Frågan om barnfattigdomens långsiktiga påverkan på välbefinnandet är svår eftersom det krävs flera 

år av forskning inom ämnet för att komma fram till ett svar. Mycket tyder dock på att barnfattigdom 

ännu kan ha sina spår i vuxenåldern. Enligt Nordens välfärdscenter (2013) har flera nordiska 

forskare betonat att det saknas en tillräcklig kunskap om barnfattigdomens långsiktiga konsekvenser 

och konsekvenser som framkommer i vuxenålder. Eskelinen et al. (2017) lyfter fram att fattigdom 

upplevd i barndomen har långvariga och allvarliga konsekvenser. Upplevda tillstånd i barndomen 

(till exempel otrygg uppväxtmiljö) har en betydande inverkan på livets hälsa och välbefinnande 

eftersom grunden för välbefinnandet byggs i barndomen.  

Enligt Eskelinen et al. (2017) kan fattigdom i värsta fall börja redan före födseln. Fattigdom kan gå 

i arv och den har i viss mån även visat sig överföras från en generation till en annan. Trots att 

Finland har ansetts vara ett land med hög social rörlighet har de försörjningsproblem som upplevts i 

barndomsfamiljen visat sig få långtgående konsekvenser. Eskelinen et al. (2017) betonar att till 

exempel har studier som undersökt arvet av fattigdom och utkomststödsklienter funnit ett samband 

mellan barndomens ekonomiska problem och fattigdom hos vuxna: studier visar att risken att 

hamna i fattigdom för vuxna var högre bland vuxna som hade upplevt fattigdom i uppväxten än 

bland dem som inte gjorde det. På samma sätt hade barn från familjer som fick utkomststöd en 

högre risk för fattigdom som vuxna än barn från familjer som inte fick utkomststöd. Bradbury et al. 

(2001) betonar att barnfattigdom har effekter som går över barndomen till vuxen ålder, och 

effekterna beror på vilken typ av fattigdom som upplevs. Det finns bevis på att barnfattigdomens 

inverkan på en mängd olika utfall i framtida liv beror på hur lång tid som barn tillbringar fattiga 

familjer. En lång period (eller upprepade kortare perioder) med låg levnadsstandard kan förväntas 

ha större inverkan på ett barns utveckling och framtida livsmöjligheter än en isolerad kort period.  

Lesner (2018) tar upp olika långvariga konsekvenser av barnfattigdom, en av dessa är oron över att 

barnfattigdom påverkar kompetensutvecklingen. Barnets kompetens utvecklas då det till exempel 
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går i daghem eller skola. En annan oro som Lesner (2018) lyfter fram är ifall föräldrarnas inkomst 

dras ner eller förminskas, eftersom barnens tankesätt kan påverkas på grund av detta. Som ett 

exempel på detta nämns det danska utbildningssystemets uppbyggnad, som även är lite liknande till 

som det finländska. Det vill säga barn ska fatta beslut som påverkar deras framtid i slutet av 

grundskolan i årskurs nio. Vid denna tidpunkt ska barnen välja ifall de ska fortsätta studera och 

söka till någon utbildning (som till exempel gymnasier eller yrkesskola i Finland) eller gå rakt in i 

arbetslivet. Lesner (2018) betonar att föräldrarnas fattigdom vid denna tidpunkt kan potentiellt ha en 

långvarig konsekvens på barnen ifall barnen bestämmer sig för att börja arbeta i stället för att 

studera vidare. Detta leder nämligen till en lägre utbildning och sämre lön med möjlighet till 

fattigdom livet ut. De val som barn gör då de väljer utbildning och yrke är sådant som även 

påverkar framtida möjligheter och nätverk.  

Karvonen et al. (2016) betonar att inkomstproblem och ekonomisk utsatthet också går i arv och ökar 

risken för utanförskap hos barn och unga. Enligt en nyligen genomförd studie är barnfattigdom 

farligt. Slutsatsen baseras på en analys av de livshändelserna som uppkommit senare i livet för barn 

som växt upp i familjer som får utkomststöd. Om barnet har varit under två år gammalt vid den 

tidpunkten då familjen fått utkomststöd var det mera sannolikt att barnet i framtiden endast hade 

grundskoleutbildning. Mindre brott, psykiska störningar och föräldraskap redan i ung ålder 

(tonåren) visade sig också vara vanliga långsiktiga problem för barn som vuxit upp i barnfattigdom.  

Lesner (2018) betonar att då man ser på arbetsmarknaden så visar det sig att individer som levt i 

barnfattigdom ofta har lägre inkomster och lägre anknytning till arbetsmarknaden, samt sämre jobb 

både vertikalt vad gäller lågavlönade branscher samt horisontellt vad gäller jobbpositioner. Då det 

gäller äktenskapsmarknaden har det visats att barnfattigdom har negativa konsekvenser och minskar 

på sannolikheten för äktenskap, samboende och att få barn runt 30 års ålder. Även Ilmakunnas 

(2019) och Ristikari et al. (2016) tar upp kopplingen mellan föräldrars låga utbildning och barnens 

välbefinnande. Det har konstaterat att låg utbildning leder till ekonomiska problem. I studien av 

Ilmakunnas var låg utbildning speciellt relaterat till ekonomiska problem och fattigdom. Ristikari et 

al. (2016) betonade att en låg utbildning inte bara var kopplat till ekonomiska problem, utan också 

till psykiska problem och kriminalitet. Vauhkonen et al. (2017) fann å andra sidan att barn till 

lågutbildade föräldrar hade sex procent större risk för att bli arbetslösa som unga vuxna jämfört med 

barn till högutbildade föräldrar. Barnfattigdomens långsiktiga påverkan kan synas redan hos unga 

vuxna. Ristikari et al. (2018) lyfter fram att För unga människor är låg utbildning starkt kopplad till 

problem som arbetslöshet, användning av utkomststöd och psykiska problem. En av 
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nyckelfaktorerna som påverkar barns senare utbildning och karriär är föräldrarnas utbildning. 

Föräldrars utbildningsbakgrund är kopplad till deras barns utbildningsval och vägar: barn till 

lågutbildade föräldrar presterar sämre i skolan och är mer benägna att förlita sig på 

grundskoleutbildning än sina kamrater, och är mindre benägna att fullfölja högre utbildning än barn 

med föräldrar med en högre utbildning. Att välja plats att studera på efter grundskolan är ett stort 

beslut med betydande konsekvenser för en ung persons framtid. Med detta beslut kommer unga 

människor att börja bygga sin individuella inlärningsväg efter grundutbildning för alla. 

Något annat som betraktas vara en konsekvens från upplevd barnfattigdom är missbruk. Kauhanen 

(2013) har studerat och forskat barndomens effekt på en individs droganvändning i vuxen ålder. 

Studien hänvisade inte direkt till barndomsfattigdom, men fann ett samband mellan negativa 

barndomsupplevelser, en olycklig barndom, en kontroversiell familjemiljö och brister hos föräldrar. 

I studien förknippades droganvändning med en hög konsumtion av alkohol och rökning. Studien 

visade även att de tidigare nämnda negativa barndomsupplevelserna ökade alkoholmissbruk i vuxen 

ålder. Enligt Kauhanen (2013) kan droganvändning på grund av motgångar i barndomen också 

kopplas till dödlighet. Kauhanen (2013) menar att skadliga tillstånd i barndomen är förknippade 

med en ökad risk för vuxendödlighet. Eskelinen et al. (2017) betonar att även om 

alkoholanvändningen bland unga har minskat de senaste åren, dricker framför allt barn till utsatta 

vuxna mer. I Finland återspeglas generationsöverskridande deprivation också i både fysisk och 

psykisk ohälsa hos barn som lever i missbruksfamiljer. I vissa fall fortsätter problemen in i vuxen 

ålder, men detta påverkas också av föräldrarnas utbildning och familjeförmögenhet. I värsta fall kan 

konsekvenserna av droganvändning mellan generationerna, fattigdom och andra relaterade problem 

med multiproblematik vara allvarliga. Majoriteten av rättspsykiatriska patienter har 

barndomsbakgrund i en familj med flera problem. Ristikari et al. (2016) betonar att föräldrars 

ekonomiska problem på många sätt är relaterade till barnens välbefinnande i vuxen ålder. I 

undersökningen gjord av Ristikari et al. (2016) kommer det fram att desto flera månader av 

socialbidrag som till exempel utkomststöd, desto mer använde barnen mentalvård och psykiatrisk 

medicinering i vuxenålder.   

Som det redan tidigare nämnts i denna magisteruppsats påverkas de sociala förhållandena av 

barnfattigdom. Kärkkäinen (2004) betonar att relationer mellan familjemedlemmar kan påverka 

barnens framtid. Framför allt visade sig faderskapsförhållanden i en barndomsfamilj ha en inverkan 

på barnets liv i framtiden. Speciellt pojkar visade sig ha en sämre livssituation om fadersrelationen 

varit helt eller delvis varit frånvarande. Kärkkäinen (2004) tar också upp att då barnet är i 14–15 års 
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åldern är det viktigt att relationen till föräldrarna är bra eftersom det i denna ålder är viktigt med en 

bra kvalitet och nära relationer eftersom detta sätter spår ännu i vuxen ålder. Det tas också upp att 

individer uppvuxna i familjer med ensamstående föräldrar har betydligt mindre kontakt med sina 

släktingar i vuxen ålder.  

I en rapport skriven av Ristikari et al. (2016) identifieras riskfaktorer på nationell nivå som hotar 

välbefinnandet för unga vuxna födda i Finland år 1987. Rapporten undersöker unga människors 

övergång till utbildning, användningen av olika förmåner, fysisk och psykisk hälsa, kriminalitet, 

försörjning, sysselsättning, rehabilitering, funktionshinder och regionala skillnader i välbefinnande 

mellan bostadsområden till exempel stad och landsbygd. Rapporten är alltså en 25 års uppföljning 

på välbefinnandet hos dem som fötts år 1987. Ristikari et al. (2916) betonar att det för första gången 

har forskning med kvantitativa metoder gett information om övergången från utbildning till 

sysselsättning i hela åldersgruppen och om migrationens inverkan på en individs livsförlopp. 

Resultaten i rapporten visar att majoriteten av unga vuxna i denna åldersgrupp mår bra och att deras 

övergång till vuxenlivet går smidigt utan problem vad gäller utbildning, hälsa, försörjning eller 

sysselsättning. Vissa unga vuxna har dock många problem i övergången från grundskola till högre 

utbildning. Cirka 14 % av åldersgruppen har inte avlagt någon examen efter grundskolan nio år 

efter avslutad grundskola. Nästan en tredjedel har någon gång behövt ta utkomststöd. En av tre har 

också fått antingen en psykiatrisk diagnos eller köpt psykiatriska mediciner. Ristikari et al. (2016) 

betonar att föräldrarnas utbildningsnivå och den bräckliga ekonomiska situationen i barndomen har 

stor inverkan på ungas framtid. Föräldrarnas låga utbildningsnivå och behovet av försörjningsstöd 

ökar också barnets risk för att endast få en låg utbildning och ökar behovet för att barnet ska ha 

behov av utkomststöd i tonåren. Föräldrarnas utbildningsbakgrund bestämmer starkt den ungas egna 

utbildning, och den ungas egna utbildningsnivå är relaterad till nästan alla välbefinnandeindikatorer 

som omfattas i studien; försörjning, hälsa, sysselsättning och arbetsoförmåga.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de långsiktiga konsekvenserna påverkar i en högre grad 

negativt på välbefinnandet. Det går även att konstatera att de långsiktiga konsekvenserna är svårare 

att förebygga och mildra eftersom åtgärderna för dessa måste göras i ett tidigt skede då det gäller 

barnfattigdom.  
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5.Vad kan göras för att minska på konsekvenserna av barnfattigdom? 

En viktig sak att fokusera på då det gäller forskning och undersökning om barnfattigdom är vilka 

åtgärder som kan göras. Det är viktigt att fokusera på både förebyggande åtgärder samt åtgärder 

som kunde göras då problem redan uppkommit. Dock kan det vara problematiskt att exakt veta 

vilka förebyggande åtgärder som ska göras. Gornick et al. (2011) betonar att barnfattigdom 

förändras med tiden och att förändringarna kan vara väldigt komplexa. Detta betyder till exempel 

att flera olika förebyggande åtgärder kan vara bra att fokusera på. Enligt Nordens välfärdscenter 

(2013) finns det olika saker som samhället kan göra för att mildra på barnfattigdomen genom att till 

exempel garantera en avgiftsfri skola för barnen, erbjuda gratis skolmat och kostnadsfria kultur- 

samt fritidsaktiviteter. Men det behövs dock också ett mera strukturellt samt långsiktigt arbete mot 

barnfattigdom.  

 

5.1 Samhälleliga åtgärder 

Enligt Nordens välfärdscenter (2013) hade Finlands regering ett specifikt åtgärdsprogram åren 

2011–2015 vars uppgift var att minska utslagning, fattigdom samt olika hälsoproblem. Det fanns sju 

olika åtgärder och teman som användes. Dessa var:  att försöka stärka likabehandlingen av 

olika medborgargrupper, främja hälsan hos befolkningen genom att minska på hälsoskillnaderna, 

förebygga utslagning då det gäller arbete och arbetsmarknaden, förbättra lågavlönades ställning, 

minska utslagning bland barn och unga, förnya de olika social- och hälsovårdstjänsterna samt 

förbättra genomslagskraften då det gäller medborgarorganisationernas arbete. Dessa åtgärder kan 

även konstateras fungera i kampen mot barnfattigdom eftersom flera av dessa åtgärder är sådana 

som förbättrar även barnens situation.  

Huovinen (2013) refererat i Nordens välfärdscenter (2013) betonar att Finland gjort mycket för att 

bekämpa barnfattigdom, i synnerhet med hjälp av alla högkvalitativa tjänster, som till exempel den 

subjektiva dagvårdsrätten. Huovinen (2013) nämner också de olika rådgivningstjänsterna och 

sociala förmånerna som till exempel barnbidrag och andra flexibla stöd för vård av barn. Det 

kommer dock även fram att detta inte alltid är tillräckligt då det gäller bekämpande av 

barnfattigdom eftersom det finns fler utmaningar som barnfamiljerna stöter på. Det betyder alltså att 

de olika system och stöd som erbjuds måste också vara färdiga för att hjälpa även de personer som 

befinner sig i en ännu svårare livssituation. Huovinen betonar även att det är både ur ett mänskligt 

och ekonomiskt perspektiv vettigt att ge familjer stöd och hjälp i tid då det gäller barnfattigdom.  
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Något annat som visats vara fungerande för att minska barnfattigdom är familjeförmåner. Rovny 

(2014) betonar att familjer som är ekonomiskt utsatta har en stor hjälp av familjeförmåner eftersom 

det har visats vara ett av de mest effektiva stöd som kan ges för ekonomiskt utsatta familjer. Tanken 

med familjeförmåner är att det ska minska på skillnaden mellan invånarna i samhället. Marx et al. 

(2014) betonar dock att familjeförmånerna ofta inte är tillräckliga för att stöda en familj eftersom 

det är dyrt att ha barn. Eftersom familjeförmånerna inte ofta är tillräckliga för att en familj ska klara 

sig, är det viktigt att det även finns andra förmåner till hands, dessa förmåner kan vara till exempel 

de stöd som även kan fås i Finland, d.v.s.  arbetslöshetsförmåner, barnbidrag samt bostadsbidrag. 

Även Salonen (2011) betonar att resultat har visat att barnbidragets effekt mot fattigdom till stor del 

har avtagit och att det kommer att krävas ordentliga höjningar av barnbidraget och andra bidrag för 

att de ska kunna vara till stöd för de barnfamiljer som behöver det. Resultaten av Salonens (2011) 

forskning visar som förväntat att de olika bidragen har en mycket större ekonomisk betydelse för de 

familjer som är i den lägsta inkomstgruppen. Det kommer fram att i de barnfamiljer som har en 

normal inkomst står bidragen för ungefär 10 % av familjens inkomst medan i de som har en låg 

inkomst har nästan hälften av inkomsten som olika bidrag.  

Enligt (Finlex 2022) stöder utkomststöd utsatta barnfamiljer och andra fattiga i samhället 

ekonomiskt. I 1§ i lagen om utkomststöd förklaras utkomststödet på följande sätt: ”Utkomststödet 

är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga 

en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av 

utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett 

människovärdigt liv.” Det förklaras även att ”Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en 

persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga 

utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd”. 

Karvonen et al. (2016) lyfter fram att en ökning av barntillägg till studiebidraget skulle underlätta 

för familjer med barn som studerar att försörja sig. Barn som vårdas bör också beaktas vid 

återbetalningsskyldighet för studielån. Detta kan man göra till exempel genom av att ge ett extra 

barnavdrag eller ett uppskovsalternativ baserat på barn då det gäller återbetalning av studielån för 

arbetslösa och låginkomsttagare. Karvonen et al. (2016) betonar även att familjens situation särskilt 

bland småbarnsföräldrar, bör beaktas vid arbetsmarknadsreformer. Till exempel har en arbetslös 

arbetssökande sedan början av 2015 varit skyldig att ta emot arbete utanför anställningsområdet och 

på ett avstånd av mer än 80 km ifall den genomsnittliga restiden med allmänna eller liknande 

transportmedel är mindre än tre timmar. Sådana politiska beslut bör också bedömas i fråga om att 

förena arbete och familjeliv och med beaktande av den arbetssökandes familjesituation så att 
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familjen har möjlighet att ta emot jobbet men ändå hitta en möjlig dagvård för barnet, till exempel 

daghem. Enligt Karvonen et al. (2016) spelar samhället en bred roll i alla barns och ungas vardag. 

Dagis och skola bildar en vardaglig uppväxtmiljö för barn och unga, där förutsättningar för en god 

uppväxt skapas. Småbarnsundervisning och dagvård, utbildning och hälsovård bidrar till vård, tidig 

barndomsutbildning och kan i bästa fall även bryta de negativa spiralerna av underlägsenhet som 

kan uppstå av barnfattigdom. Därför är resurserna för dessa tjänster en viktig del av debatten om 

barnfattigdom och dess bekämpning. Skola och daghem är system som förutom sina egentliga 

funktioner (utbildning och omsorg) bildar förutom hemmet, en viktig utvecklingsmiljö för barn. När 

det är som allvarligast leder brister i utvecklingsmiljön till vårdande fattigdom eller 

utbildningsfattigdom samt i extrema fall, övergivande. Grundskolan bör garantera minst lika 

möjligheter till alla elever för läroplikten, men tyvärr finns det fall där elever inte haft samma 

möjligheter som andra. Ur barns rättigheters synvinkel garanterar dock grundskolan i princip en 

grundläggande rättighet i sig det vill säga en lika tillgång till utbildning. Genomförandet av denna 

rättighet kan dock försämras om det finns stora skillnader i undervisningens tillgänglighet och 

kvalitet mellan kommuner och skolor, undervisningen är orimligt betungande eller det saknas stöd 

för lärande. Dålig vård innebär i sin tur brister i mat, hygien, vila eller säkerhet. Karvonen et al. 

(2016) betonar att omhändertagande av barnen (till exempel barnhem) innebär en särskild risk för 

utanförskap och beror ofta på fattigdomen i barnets familj och föräldrarnas isolering från 

arbetslivet. Denna risk är också kopplad till familjens situation, ju yngre barnet är, desto fattigare 

och missgynnat är hans eller hennes familj. Det är alarmerande att fattigdomen har ökat de senaste 

åren, särskilt i familjer med små barn. Varje marginaliserat barn och ungdom medför en miljon 

kostnader för samhället. Att ta itu med hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna på bekostnad av 

barnfamiljer är inte en ekonomiskt eller socialt hållbar lösning. Att stödja barnfamiljers försörjning 

är i sin tur en lönsam investering i längden, både mänskligt och ekonomiskt.  

 

Angelin och Salonen (2012) betonar att en kommun kan ha två olika inriktningar då det gäller att 

bekämpa barnfattigdom. Riktningarna kan vara kollektiva d.v.s. har de fokus på alla barn i en 

kommun, riktningen kan också vara selektiv d.v.s. är det endast riktat på de barn som har specifika 

behov. Det kan dock också riktas mot de barn som behöver akut hjälp, förebyggande stödåtgärder 

för en längre tid samt för dem som redan har problem och befinner sig i barnfattigdom eller han en 

risk för att bli fattiga. Angelin och Salonen (2012) diskuterar kommunala insatser för att bekämpa 

barnfattigdom.  De betonar att barn- och familjepolitiken är starkt kopplade då det gäller avancerad 

välfärdsstat som till exempel Sverige, Finland eller något annat nordiskt land eftersom det politiska 

ansvaret till stor del faller på både den statliga samt kommunala nivån. Angelin och Salonen (2012) 
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refererar till Rauhut et al. (2006) som betonat att fast kommunerna operativt samt finansiellt är de 

som bär det största socialpolitiska ansvaret för barnen, så har de ändå bristande möjligheter då det 

gäller att påverka de politikområden som till exempel familjepolitik, arbetsmarknadspolitik samt 

socialförsäkringssystemen som i hög grad är de som påverkar barnfamiljernas inkomster och risker 

över att drabbas av ekonomisk utsatthet, fattigdom och barnfattigdom.  

Angelin och Salonen (2012) betonar att en möjlig åtgärd som kanske direkt inte bekämpar 

barnfattigdomen men trots detta kan agera kompensatoriskt till barnets välmående är stöd som till 

exempel sponsrade fritidsaktiviteter. Detta kan höja barns levnadsvillkor och på detta sätt förminska 

de konsekvenser som kan komma av en uppväxt i en ekonomiskt utsatt familj. Dessa insatser är bra 

eftersom de kan ge barn en möjlighet till att kunna delta i olika fritidsintressen som till exempel åka 

på något läger, ha en hobby eller ha möjlighet till en egen cykel. Detta kan till en del normalisera 

barnets vardag eftersom barnet då kan få några liknande möjligheter som de andra barn som inte 

lever i barnfattigdom. Detta är dock inte en lösning till barnfattigdomen eftersom det inte förändrar 

situationen hemma i den ekonomiskt utsatta familjen. Salonen (2011) betonar att man genom att 

bekämpa arbetslöshet, bristande försäkringsskydd samt delaktighet i samhället hos föräldrarna och 

med långsiktiga förbättringar ofta även leder till att barnen har en bättre utgångspunkt för livet.  

Man kan konstatera att de många olika strategier för att bekämpa barnfattigdom måste ta i hänsyn 

en hel del olikartade aspekter och dimensioner, samt att de olika insatserna och åtgärderna måste 

tolkas beroende på de olika skilda avsikterna. Angelin och Salonen (2012) betonar att till exempel 

detta är en utmaning på den kommunala nivån eftersom den ekonomiska utsattheten bland 

barnfamiljer också kan påverkas av sådana förhållanden som på grund av olika orsaker kanske 

ligger utanför den kommunpolitiska räckvidden.  

 

5.2 Förebyggande åtgärder 

Trots att de tidigare nämnda åtgärderna är fungerande då det gäller att minska på konsekvenserna av 

barnfattigdom, är det även viktigt att fokusera på de förebyggande åtgärderna för barnfattigdom. 

Nordens välfärdscenter (2012) betonar att skolan till en stor del är en av de bästa skyddsfaktorerna 

för att barn ska kunna leva ett självständigt liv med möjligheter till egen försörjning senare i livet. 

Tidigt stöd i skolan ska erbjudas till barn som behöver hjälp. I Finland får ca 50 % av alla skolbarn 

specialstöd innan de går ut grundskolan. Skolor i Finland har lyckats med att jämna ut olika 

skillnader mellan barn. Även elever som lever i fattiga familjer klarar sig bättre jämfört med många 

andra länder. I en rapport skriven av Ristikari et al. (2016) betonas det att utbildningsnivån påverkar 
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tydligt ungas välmående. Enligt Ristikari et al. (2016) är det ofta de individer med endast 

grundskoleutbildning som har betydligt större risk än andra utbildningsgrupper att drabbas av 

psykiska störningar, behov av utkomststöd samt begående av brott. Ristikari et al. (2016) lyfter 

fram att en betydande andel av unga vuxna som har slutfört grundskolan lider av psykiska problem, 

ca 61 % av flickorna och 47 % av pojkarna i studien har fått psykiatrisk specialistvård eller använt 

psykiatriska läkemedel, jämfört med 34 % för flickor och 24 % för pojkar för hela åldersgruppen. 

Nästan två tredjedelar av unga i samma åldersgrupp som bara gått grundskolan har behövt anhålla 

om utkomststöd, medan 30 % av hela åldersgruppen har fått utkomststöd. På samma sätt har 44 % 

av pojkarna utan till exempel utbildning efter gymnasiet dömts vid 25 års ålder, jämfört med 18 % 

av alla pojkar i åldersgruppen. Analfabetism, kriminalitet, psykisk ohälsa och försörjningsproblem 

ackumuleras alltså i ung vuxen ålder.  

För att minska på barnfattigdom är det viktigt att fokusera på förebyggande åtgärder som kan 

bekämpa barnfattigdom. Rovny (2014) betonar att en åtgärd som visat vara fungerande för att 

minska på barnfattigdom är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Rovny (2014) menar att en aktiv 

arbetsmarknadspolitik hjälper människor som är arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Till 

exempel kan människorna erbjudas utbildning eller arbetsförmedling. Rovny (2014) betonar att en 

aktiv arbetsmarknadspolitik är speciellt gynnsamt för ensamstående föräldrar, lågutbildade samt 

invandrare. Både Erola et al. (2019) tar upp betydelsen av olika yrkesverksamma personers 

påverkan på barn utanför hemmet. Personalen inom till exempel småbarnspedagogiken och skolor 

samt socialarbetare kan bidra till att förebygga barnens framtida utsatthet och marginalisering som 

kan uppstå på grund av fattigdom i barndomen med hjälp av att vara snälla mot barnen och agera 

som förebilder.   

Karvonen et al. (2016) tar fram olika åtgärder som kunde tas i bruk för att förebygga fattigdom. Den 

ökade familjefattigdomen bland barn måste åtgärdas skyndsamt eftersom en stor andel av 

barnfamiljerna lider av försörjningsproblem. Försörjningsmöjligheterna för barnfamiljer kan 

förbättras genom att höja det reala värdet av inkomstöverföringar för barnfamiljer och införa 

indexjusteringar på inkomstöverföringar. Ekonomin för familjerna med de lägsta inkomsterna med 

småbarn kan stärkas genom att nivån på minimiföräldrapenningen höjs tillbaka till nivån på 

minimiarbetslöshetsskyddet. Att inkludera kostnaderna för barns fritidsintressen i 

försörjningsstödets omfattning skulle även öka den regionala jämlikheten, eftersom nuvarande 

praxis har lett till olikheter mellan kommuner och därmed till regionala ojämlikheter hos barn.  

Karvonen et al. (2016) betonar att förutsättningarna för ett barns goda tillväxt byggs upp från 

småbarnsfostran. Enligt forskning har barn som lever under utsatta förhållanden mest nytta av 
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småbarnsfostran när det gäller utveckling av inlärningsförmåga, men för tillfället är barn från 

familjer med låga inkomster mindre benägna att delta i småbarnsfostran som till exempel daghem 

och förskola än barn från familjer med bättre inkomster. För att säkerställa deltagande i 

småbarnsfostran krävs att barn till arbetslösa eller avlidna föräldrar inte har några svårigheter att få 

tillgång till heltidsvård. Betalningspolitiken måste också stödja deltagande av barn från låginkomst- 

eller låginkomstfamiljer i småbarnsundervisningen. Enligt Karvonen et al. (2016) kan tidiga avhopp 

från skolan och undvikande av fortsatta studier efter grundskolan undvikas genom att utveckla 

elevvården och förbättra tillgången till skolhälsovård, skolkuratorer och skolpsykologtjänster för att 

säkerställa att alla unga går vidare från grundskolan till yrkesutbildning eller annan utbildning. 

Förutom att förbättra tillgången till dessa tjänster behöver studiehandledningen utvecklas för att ge 

ungdomarna individuellt och konfidentiellt stöd att göra sina livsval när de behöver det. Varje 

högstadium ska ha en skolhälsovårdare som kan nås med en låg tröskel. Studiehandledningen måste 

syfta till att sätta sig in i olika studiemöjligheter, snarare än att förlita sig på den rådande överdrivna 

valfriheten och individuella valförmågan. Det finns också ett behov av att öka stödet till de fortsatta 

studierna, till exempel genom att stärka yrkesutbildningsvägar som läroavtalsutbildningar, 

säkerställa tillgången till yrkesutbildning och säkerställa tillräckliga resurser för utforskande och 

existerande ungdomsarbete samt utveckla sådana tjänster för ungdomar som har en låg tröskel. 

Karvonen et al. (2016) betonar att organiseringen av tjänster för barn och deras familjer styrs av ett 

antal lagar och förordningar. Som helhet syftar dessa tjänster till att garantera tillräckligt 

sammanhängande och regionalt rättvisa tjänster, stärka hälsofrämjande och förbättra tidigt stöd samt 

förebyggande av utslagning, inklusive barnets rätt till en säker miljö för tillväxt, balanserad och 

mångsidig utveckling och särskilt skydd enligt barnskyddslagen. I barnskyddslagen §2 kommer det 

fram att ” Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd. 

Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare ska trygga en harmonisk utveckling och välfärd för 

barnet enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt” och att ” Myndigheter som 

arbetar med barn och familjer ska stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare 

samt sträva efter att erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt samt vid behov hänvisa 

barnet och familjen till barnskyddet” 

Att förebygga och bekämpa barnfattigdom kan även göras på kommunnivå. Som ett exempel till 

detta tas Sala kommuns (2021) (stad i Sverige) handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen. I 

Sala kommun har det tagits upp olika åtgärder för att bekämpa barnfattigdom. Sala kommun 

erbjuder bland annat skuldrådgivning till de som behöver det. Skuldrådgivningen finns till för att ge 

råd och stöd till de personer som har ekonomiska frågor. Om det handlar om barnfamiljer som 
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behöver stöd så arbetas det aktivt i att stöda föräldrarna i hur de kan hantera att olika ekonomiska 

resurser fattas. En annan åtgärd som tagit i bruk är att kuratorer i högstadier samt gymnasier fått en 

utbildning (Supported eduettion) som syftar till att stöda unga som lider av psykisk ohälsa att 

komma tillbaka till pågående studier ifall de haft en hög frånvaro samt stöda dem till vidare högre 

studier. Detta kan förebygga att barnen skulle hamna i fattigdom i vuxen ålder. Sala kommun har 

även en hel del andra åtgärder som ska stöda barnen i redas uppväxt både social, fysiskt och 

psykiskt som även har fokus på att förebygga och bekämpa barnfattigdomen. Enligt Social- och 

hälsovårdsministeriet (2020) finns det olika åtgärder som har tagits i bruk för att förebygga 

utslagning och sjukdom. Enligt social- och hälsovårdsministeriet går det att förebygga fattigdom 

med hjälp av att stärka människornas delaktighet samt arbetsförmåga, minska på arbetslösheten, 

fattigdomen, utsiktslösheten samt utanförskapet och sörja för den sociala tryggheten och 

möjligheten för basservice. Dock krävs det att flera olika förvaltningsområden vidtar åtgärder samt 

gör samarbete.  

Man kan alltså konstatera att det finns flera olika åtgärder som tagits i bruk för att försöka bekämpa 

samt förebygga barnfattigdomen. Det är dock viktigt att komma ihåg att barnfattigdomen är ett stort 

fenomen som påverkas av många faktorer. Dock finns det flera olika alternativ som kan fungera 

men sammanfattningsvis kan det konstateras att förebyggande arbetet för att bekämpa 

barnfattigdom är det mest optimala sättet för minskning av barnfattigdom.  
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6.Avslutning 

I detta kapitel diskuterar jag syftet, tidigare forskningen samt vad jag kommit fram till i denna 

magisteravhandling. Syftet med denna magisteravhandling var att ta reda på hur barnfattigdom 

påverkar på barnens välbefinnande både kortsiktigt och långsiktigt. Orsakerna och riskerna till 

barnfattigdom är även frågor som togs upp samt åtgärder som man kan göra för att både bekämpa 

samt minska på konsekvenserna av barnfattigdom. Jag valde detta tema eftersom jag alltid varit 

intresserad av barnfattigdom och dess påverkan på barnens välbefinnande, samt vad de egentliga 

orsakerna är och vad som kan göras för att underlättalätta konsekvenserna av barnfattigdomen.  

För att få svar på frågeställningarna valde jag att läsa tidigare studier om temat barnfattigdom där de 

flesta studier och undersökningarna tog fram att fattigdomen endera kan vara relativ eller absolut. 

Som till exempel European anti poverty network (2016) tar upp betyder alltså den relativa 

fattigdomen att personen som lever i fattigdom inte har råd att leva enligt samhällets normer, som 

till exempel äga rätta kläder eller saker med mera. Däremot handlade den absoluta fattigdomen om 

att inte ha råd med de saker som krävs för att klara sig i livet, dessa kan till exempel vara mat eller 

tak över huvudet. Som European anti poverty network (2016) betonar, kan detta handla om kampen 

mellan liv och död. Dock är denna form av fattigdom mindre vanlig speciellt i europeiska länder 

som i denna magisteravhandling står i fokus.  

Den relativa fattigdomen är alltså den som är mera i fokus i denna magisteravhandling. Härtull 

(2018) betonar att då det gäller den relativa fattigdomen i Europa finns det många olika faktorer 

som påverkar på välbefinnandet hos den fattiga personen. Som det redan tidigare i 

magisteravhandlingen tagits upp är det ofta så att barnfattigdom ofta kommer fram i de familjer där 

det endast finns en inkomsttagare. Härtull (2018) betonar att det kan handla om till exempel 

ensamförsörjande föräldrar eller de situationer då till exempel ena föräldern är arbetslös eller 

utanför arbetsmarknaden på grund av någon annan orsak som till exempel sjukdom.  

För att få fram barnfattigdom och dess påverkan på välbefinnande hos unga har jag börjat 

magisteravhandlingen med en kort inledning med fakta om fattigdom och barnfattigdom. Efter det 

förklaras själva begreppen fattigdom och barnfattigdom. Jag gick även in på familjepolitikens roll, 

föräldrarnas anknytning till arbetsmarknaden samt olika sätt att mäta barnfattigdomen på för att få 

en klarare bild på själva fenomenet barnfattigdom och de faktorer som kan påverka detta. Alla dessa 

olika steg ansåg jag vara relevanta för att få de mest klara resultatet. Jag valde även att förklara 

olika välbefinnandeteorier eftersom dessa är viktiga att ta med då det gäller forskning om 

barnfattigdom och dess påverkan på välbefinnande.  
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Efter detta har jag förklarat hur barnfattigdomen påverkar på barnen på olika sätt. Det förklaras 

både kortsiktiga och långsiktiga påverkningar. Det togs fram att till exempel de kortsiktiga 

påverkningarna kan vara att barnen blir utanför eftersom de inte har samma möjligheter som andra 

barn. Lindberg (2021) betonar att barnfattigdomen kan synas i skolan genom att barnet inte kan 

följa med på olika klassresor, men det kan också synas på fritiden till exempel för att barnet inte har 

samma möjligheter till att till exempel vara med i samma fritidssysselsättningar som de andra 

barnen. Eftersom den relativa fattigdomen också oftast räknas som materiell fattigdom, kan den 

kortsiktiga påverkan vara att barnet blir utanför eftersom barnet inte äger rätt kläder eller andra 

materiella ting som till exempel en telefon. Detta kan leda till att barnet blir utanför och med en stor 

sannolikhet också mobbad, vilket ofta påverkar på barnet psykisk till exempel med en negativ 

påverkan på självkänslan. Då det gäller de långsiktiga påverkningarna är det viktigt att förstå att det 

är svårt att exakt kunna veta hur barnfattigdomen påverkar på välbefinnandet i längden. Detta är 

eftersom det skulle krävas flera år av forskning och uppföljning för att kunna se hur välbefinnandet 

påverkas av upplevd barnfattigdom. Men man kan konstatera att de långsiktiga konsekvenserna av 

barnfattigdom ofta handlar om att till exempel barnen avslutat skolan i tidigt skede, börjar jobba 

tidigt vilket resulterat i en låg utbildning som i sin tur ofta också resulterar i en låg inkomst och 

fattigdom. Eskelinen et al. (2017) betonar att detta ofta är en ond cirkel och handlar oftast om att 

fattigdomen går i arv från förälder till barn eftersom föräldrar ofta önskar att barnen tar sig in i 

arbetslivet i ett tidigare skede. Lesner (2017) betonar att de långsiktiga konsekvenserna av 

barnfattigdom kan vara att barnens kompetensutveckling påverkas. Efter grundskolan ska nämligen 

barn göra ett beslut som påverkar deras framtid starkt där de ska göra ett val om de vill fortsätta till 

en högre utbildning eller börja jobba. Detta är som tidigare konstaterat ett problem eftersom många 

föräldrar ofta vill att barnet börjar jobba för att kunna stöda familjen ekonomiskt. En annan 

långsiktig påverkan som tas upp i magisteravhandlingen är hur en orolig barndom över lag kan 

påverka välbefinnandet långsiktigt. Kauhanen (2013) betonar att negativa upplevelser i barndomen 

(till exempel uppväxt i barnfattigdom) har ett starkt samband till ett ökat missbrukande i vuxen 

ålder och därmed är också dödligheten högre hos de vuxna som upplevt barnfattigdom i barndomen.  

Eftersom barnfattigdomen är ett komplext fenomen valde jag även att fokusera på de åtgärder som 

kan göras för att minska och förebygga barnfattigdom och dess konsekvenser. Då det kommer till 

vad som kan göras och vilka åtgärder som kan tas i bruk för att bekämpa eller förminska 

konsekvenserna av barnfattigdom så finns det många olika faktorer. Mycket talas om att stöd från 

staten som till exempel inkomststöd och barnbidrag är fungerande system. Rovny (2014) betonar att 

familjer som är ekonomiskt utsatta har en stor hjälp av familjeförmåner eftersom det har visats vara 
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ett av de mest effektiva stöd som kan ges för ekonomiskt utsatta familjer. Tanken med 

familjeförmåner är att det ska minska på skillnaden mellan invånarna i samhället. Dock kan vi som 

tidigare också i uppsatsen konstatera att dessa inte alltid räcker. Rovny (2014) betonar att det 

behövs flera olika faktorer och insatser. Till exempel kan en möjlighet till gratis fritidsintresse för 

barn fungera som en förstärkande faktor för välbefinnandet hos barn som lever i barnfattigdom. Att 

kunna delta i fritidsintressen stöder det sociala och den psykiska utvecklingen samt ger 

förebyggande effekter till välbefinnandet. Ett fritidsintresse som till exempel fotboll eller någon 

annan sport stöder även välbefinnandet eftersom välbefinnandet stärks av att röra på sig. En 

fungerande faktor kunde alltså vara att kommunerna skulle bidra med gratis hobby verksamhet till 

de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Rovny (2014) i sin tur betonar att en åtgärd som 

visats vara fungerande för att minska på barnfattigdom är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Rovny 

(2014) betonade att en aktiv arbetsmarknadspolitik hjälper människor som är arbetslösa (i denna 

kontext föräldrarna i barnfamiljer) att komma in i arbetsmarknaden. Till exempel kan människorna 

erbjudas utbildning eller arbetsförmedling. I magisteruppsatsen kommer det även fram hur 

yrkesverksamma personer kan stöda barn som upplever barnfattigdom. Erola et al. (2017) tog fram 

betydelsen av olika yrkesverksamma personers påverkan på barn utanför hemmet. Personalen inom 

till exempel småbarnspedagogiken och skolor samt socialarbetare kan bidra till att förebygga 

barnens framtida utsatthet och marginalisering som kan uppstå på grund av fattigdom i barndomen 

med hjälp av att vara snälla mot barnen, stöda och agera som förebilder för dem.   

Jag anser att det är viktigt att forska och göra flera studier och undersökningar inom ämnet 

barnfattigdom eftersom det är en väldigt stort påverkande faktor på barn och ungas välmående. Jag 

anser även att det kunde vara bra att fokusera mera på den långsiktiga påverkan eftersom det gjorts 

mera undersökningar kring hur det kortsiktigt påverkar barnens välbefinnande. Dock krävs det med 

att den formen av undersökning skulle göras under en längre tidsperiod för att få ett så trovärdigt 

resultat av forskningarna som möjligt. 

Slutligen kan vi alltså konstatera att en hel del forskning redan gjorts om barnfattigdom samt dess 

påverkan på välbefinnandet. Dock finns det ännu mycket som kan göras och insatserna för att 

minska på fattigdomen kunde bli fler samt utvecklas. Det går också att konstatera att forskning och 

undersökning om barnfattigdom alltid kommer vara en relevant faktor, eftersom dagens samhällen 

är i konstant förändring och normen samt förväntningarna på hur en individs liv ska se ut i ett 

samhälle ändras. Att forska och utbilda sig i ämnet barnfattigdom sprider också på kunskap samt 

medvetenhet i samhället om ämnet, det för också bättre fram problematiken kring ämnet 

barnfattigdom. Därför är forskning i barnfattigdom viktigt.   
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