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Abstract 
 Author(s): Anette Tran and Frida Jacobsson 

Title: Women’s stories about poverty 

Supervisor: Maria Bangura Arvidsson 

Assessor: Håkan Johansson 

 

Sweden is generally associated as a good example of a welfare state, but research shows that both relative poverty and economic 

inequality are increasing. People who have once been in poverty are likely to fall back. Amongst the poor population, women 

are the dominating group and are more likely to be poor than men. Poverty is a direct consequence of discrimination between 

women and men, which indicates that poverty has a gendered nature. Furthermore, in meetings of social services, social workers 

should be able to meet people’s different experiences equally. Yet, studies show that women are experiencing negative feelings 

such as stigma, shame and powerlessness. 

 

The aim of this study was to examine women in poverty in Sweden, their experiences of poverty and their meetings with social 

services. In order to achieve the aim of this study, we have conducted a qualitative content analysis by reading three fictional 

books that has attracted attention in the media and has been criticized as well as praised. To analyze our empirical material, an 

intersectional perspective has been used due to the relevance of aspects such as gender, class and ethnicity. 

 

The results revealed that poverty is by essence complex, versatile and experienced in different levels. Poverty has devastating 

consequences for women such as difficulties to plan consumption and pay both rent and food. Their illness is often connected 

with poverty and vice versa. Because of their poverty, they are excluded from the social life due to their difficulty participating 

in social activities. Furthermore, they often live in segregated areas with concentrated poverty and suffer from difficulties in the 

labour market as a result of the discrimination, which makes it even harder for them to overcome poverty. This study has shown 

us the importance of reading fictional books for a further understanding to clients we may encounter in our future as social 

workers. It has given us a wider perspective on how poverty affect people’s daily life and well-being as well.  

 

Key words: poverty, feminization of poverty, women, Sweden 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Sverige beskrivs och betraktas ofta som ett typiskt exempel på en socialdemokratisk välfärdsstat som 

befinner sig långt bort från fattigdom (Esping-Andersen, 1990). I Sverige har tre av fyra hushåll en god 

materiell och ekonomisk levnadsstandard, vilket är den högsta andelen i hela EU (SCB, 2015). Ändå visar 

forskningen att de allt mer växande inkomstskillnaderna i Sverige leder till att den relativa fattigdomen 

ökar samt att personer som redan en gång har befunnit sig i fattigdom löper stor risk att återfalla 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Sverige har tillsammans med andra EU-länder format EUs 2020-strategi där ett av målen är att bekämpa 

fattigdomen. Det innebär att minst 20 miljoner färre människor ska leva i eller riskera att hamna i 

fattigdom fram till år 2020 (Regeringen, 2018). I dagsläget utgör kvinnor den dominerande gruppen bland 

världens fattiga och i Sverige är kvinnor mer utsatta för fattigdom än män (SCB, 2015). Fredman (2016) 

redogör för att det inte är en slump att just kvinnor utgör en dominerande grupp av fattiga, då fattigdom i 

många avseenden är en direkt följd av diskriminering mot kvinnor. Fattigdomen är därför komplex och 

har en könsmässig karaktär. Kvinnor fortsätter i hög utsträckning att vara segregerade i lågbetalda 

arbeten, de har osäkra anställningar, tjänar mindre och har en mer begränsad tillgång till ekonomiska 

resurser än män (ibid). Kvinnor har således andra ekonomiska förutsättningar för att stå emot och 

undkomma fattigdom än män (Hutton, 2015). 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) betonar i 1 kap, 1§ att samhällets socialtjänst på demokratins och 

solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

och aktiva deltagande i samhället. Socialtjänsten ska även ansvara för att frigöra och utveckla enskilda 

gruppers resurser. Inom socialt arbete behöver vi kunna bemöta alla människors olika upplevelser och 

erfarenheter på ett likvärdigt sätt. Gunnarsson (2000) ifrågasätter om kvinnliga och manliga klienter 

verkligen behandlas likvärdigt och huruvida socialarbetare förstärker eller utjämnar könsmässiga 

skillnader i sitt arbete. Studier har visat att kvinnor som kommer i kontakt med socialtjänsten upplevs ha 

negativa känslor som stigma, skam och maktlöshet (Skeggs, 1997; McIntyre et al, 2003; Lave, 2007). 
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Mattson (2016) beskriver även vikten av att använda en intersektionell analys för att att kunna urskilja 

samspelet mellan olika bärande maktstrukturer i samhället och centrala kategorier som kön, klass och 

etnicitet. Dessa maktstrukturer är grundläggande för hur ekonomiska och materiella resurser fördelas i 

samhället och de är starkt kopplade till fattigdom (ibid). Till exempel får den svenska befolkningen 

generellt allt längre medellivslängd förutom gruppen kvinnor som är låginkomsttagare, där står 

utvecklingen helt still (Hederos et al, 2017). Det är även svårare för personer som är utlandsfödda att bli 

självförsörjande (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Den här uppsatsen undersöker hur tre olika skönlitterära böcker skildrar hur det är att vara kvinna och 

fattig i Sverige utifrån ett intersektionellt perspektiv. Ottelid (2015) har i sin forskning visat på hur 

skönlitterärt läsande bidrar till kritisk reflektion, vidgar ens inre universum samt bidrar till förståelse för 

hur olika maktaspekter påverkar människors liv. Vi har valt att ha fokus på kvinnor som ‘’faller mellan 

stolarna’’, som är svenska medborgare och berättigade till hjälp men ändå av olika anledningar inte får 

tillgång till den. Vår förhoppning är att ge en mer nyanserad bild av en situation som många kvinnor 

befinner sig i och som vi kommer att möta inom socialt arbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre skönlitterära böcker framställer fattigdom hos kvinnor samt hur 

böckerna skildrar mötet med socialtjänsten utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på kön, klass 

och etnicit  

1.2.2 Frågeställningar 
Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 

● Hur skildrar böckerna fattigdom? 

● Hur skildrar böckerna mötet med socialt arbete? 

● Vad finns det för likheter och skillnader i böckerna och i dess beskrivningar av fattigdomen 

● På vilket sätt kan vi genom de skönlitterära böckerna få kunskap om fattigdom i dagens Sverige? 



 

 7 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Fattigdom 

Det finns olika definitioner och benämningar för personer som befinner sig i fattigdom, till exempel 

fattiga, ekonomiskt svaga, ekonomiskt utsatta eller låginkomsttagare. I budgetpropositionen (Prop. 

2006/09:1) för Regeringen talas det om ekonomiskt svaga. Swärdh och Engelmark (2012) förklarar att 

många sedan 1900-talet försökt värja sig för begreppet fattig genom att använda nya definitioner, men att 

stommen egentligen är densamma och att det i grund och botten handlar om fattigdom. En definition som 

används för att beskriva någon som befinner sig i fattigdom är att personen lever på ett visst sätt som 

betraktas som oacceptabelt eller oförväntat i det samhälle den lever i på grund av sina bristande 

ekonomiska resurser (Socialstyrelsen, 2010). 

 

I den här uppsatsen har vi valt att använda begreppen fattig och fattigdom då vi anser att begreppen är 

applicerbara i en kontext som Sverige där fattigdomen existerar. Fattigdom är heller inget vi kan kringgå 

som samhälle genom att använda nya definitioner. Att använda nya begrepp som ekonomisk utsatt eller 

ekonomisk svag anser vi kan leda till en försköning av fattigdom eller skapa en distansering av 

fattigdomens egentliga innebörd och ursprung. Begreppet fattigdom används även genomgående i den 

forskningen vi har funnit och använt oss av i kunskapsläget, varpå vi finner en starkare anledning till att 

använda begreppet och att inte ändra på författarnas begreppsdefinitioner. 

 

När vi mäter fattigdom kan vi antingen tala om en absolut eller en relativ fattigdom. När fattigdom 

definieras som absolut är det tillgången till materiella resurser och grundläggande behov som undersöks. 

Definitionen av absolut fattigdom används ofta internationellt där fokuset ligger på brist på mat, kläder, 

bostad samt tillgång till utbildning och sjukvård. Människors förhållanden som fattig i utvecklingsländer 

är därför annorlunda jämfört med en välfärdsstat som Sverige. I de rikare delarna av världen talas det 

istället om en relativ fattigdom där en fattigdomsgräns ställs i relation till levnadsstandarden i samhället 

runtom (Swärdh, 2012). Townsend (1979) förklarar att relativ fattigdom kan förstås utifrån att en som 

fattig ofrivilligt måste avvika från materiella normer, men även från den allmänna livsstilen som finns i 

samhället. Det är den relativa fattigdomen som vi kommer att utgå från i uppsatsen. 
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1.3.2 Klass 

Klassbegreppet har länge varit ett viktigt analysverktyg inom sociologisk forskning. De senaste 30 åren 

har dock klassbegreppet kritiserats för att inte passa vår tid. Istället har forskare belyst hur andra analyser 

av samhället bör göras (Beck, 1998; Giddens 1997). Det är därför inte helt enkelt att tala om klass som 

begrepp idag. Traditionellt sätt så har klassbegreppet syftat till de ekonomiska villkor som olika grupper 

av människor lever under och det har varit ett begrepp kopplat till makt, vilka som äger 

produktionsmedlen och vilka som säljer sin arbetskraft. Idag är det svårt att koppla bort de ekonomiska 

villkoren från värderingar, konsumtionsmönster och normer. Många forskare fortsätter dock att tala om 

klass i samhället och menar att det fortfarande är av relevans (Mattson, 2015). 

 

Bourdieu (1987) beskriver hur klass handlar om något mer komplext än ekonomiska förutsättningar och 

att det är en del av människors vardag på fler nivåer än det ekonomiska. Bourdieu delade upp klass i olika 

former: det ekonomiska kapitalet, det kulturella kapitalet och det sociala kapitalet. Det ekonomiska 

kapitalet syftar till människors tillgång till olika ekonomiska resurser. Det kulturella kapitalet innebär 

smak och tyckande kopplat till olika kulturella aspekter, samt människors olika utbildning. Slutligen, det 

sociala kapitalet, innebär de sociala kontakter som människor har. Starka kontakter gör att vi kan ta oss 

fram i näringslivet eller på arbetsmarknaden. Människor lever i olika sammansättningar av olika kapital, 

varpå deras situationer kan se mycket olika ut (Bourdieu, 1987). Vi kommer utgå från Bourdieus 

klassanalys, då hans analys av olika kapital fortfarande är aktuellt och relevant i dagens Sverige. Genom 

betoning på ekonomiska resurser, kulturella aspekter och sociala kontakter är det ett nyanserat sätt att 

undersöka klass i en svensk kontext.  

 

 

1.3.3 ’’De som faller mellan stolarna’’ 

Stadsmissionen valde i sin Fattigdomsrapport från år 2017 att kartlägga ekonomiskt utsatta grupper i fyra 

kategorier; människor som lever på långsiktigt försörjningsstöd, utsatta EU-medborgare, papperslösa och 

slutligen ”de som faller mellan stolarna”. Med den sistnämnda gruppen syftar Stadsmissionen (2017) på 

gruppen människor som står utan hjälp, trots att de är svenska medborgare och har laglig rätt till hjälp 

inom välfärdssystemet. Dessa människors berättelser vittnar om systemfel som gör att de inte får ta del av 

den svenska välfärden och därför faller igenom det sociala skyddsnätet i Sverige. Det kan vara att dessa 

människor står mellan två olika typer av offentliga bidrag, har hamnat i en ’’alternativ ekonomi’’ i form 

av till exempel skulder eller svartjobb. Rapporten beskriver svårigheter kring att samla in information om 
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den gruppen människor som står ofta utanför arbetsmarknaden, utan bostad och som inte ingår i någon 

offentlig statistik. Dessa personer beskrivs även leva i ett stort socialt utanförskap (ibid).  

2. Kunskapsläge 
Kunskapsläget är indelat i fem avsnitt. Det första avsnittet behandlar fattigdom och olika konsekvenser 

för fattiga individer. De följande avsnitten är indelade efter intersektionella aspekter som kön, klass och 

etnicitet samt mötet med socialt arbete. Det avslutande kapitlet berör tidigare forskning kring 

skönlitteratur. 
 
För att hitta tidigare forskning användes databaserna Lubsearch för att hitta artiklar som är peer-reviewed. 

I sökningen kombinerades ord som fattigdom, ekonomisk bistånd, klass, etnicitet, arbetslöshet och 

intersektionalitet. Engelska sökord användes också för att få en större sökning kring studier på engelska 

som exempelvis feminization of poverty, poverty in Sweden, women and economic vulnerability, gender 

and poverty, Sweden and ethnicity och social exclusion. Vi använde även artiklarnas referenser för att 

hitta vidare studier av relevans.  

 

I den svenska forskning som finns kring fattigdom läggs en stor vikt på ett historiskt perspektiv eller ett 

internationellt perspektiv inriktat på utvecklingsländer. Med anledning av detta, har vi funnit svårigheter 

med att hitta svensk forskning om att vara fattig som kvinna. Det finns mycket existerande forskning 

kring fattigdom men inte många studier som försöker förstå fattigdomen genom skönlitterära 

beskrivningar. Vi tänker att vår studie kan vara ett komplement till den forskningen som finns kring 

fattigdom då den tillför andra aspekter av fattigdomens utbredning och omfattning. 

2.1 Fattigdomens konsekvenser 

Fattigdom är komplext och har flera omfattande konsekvenser för individers välbefinnande (Belle, 1990). 

Samtidigt som fattigdomen förändras över tid och är dynamisk, begränsar den även individers 

handlingsutrymme (Socialstyrelsen, 2010). Fattigdomens begränsningar kan yttra sig på olika sätt som till 

exempel genom individers konsumtion, hälsa, sociala exklusion, känslor av skam samt genom att stå 

utanför arbetsmarknaden. 
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2.1.1 Konsumtion 

Personer som befinner sig i fattigdom har svårigheter att delta i samhällsgemenskapen kring konsumtion. 

De har exempelvis svårt att delta i aktiviteter, bjuda sina vänner på middag samt att kunna köpa nya 

kläder till barnen i hushållen. I långvarig fattigdom finns det större svårigheter kring att delta i 

samhällsgemenskapen då de negativa konsekvenserna av att vara fattig blir större med tiden och de 

långvariga försörjningsproblem blir svårare att ta sig ur (Socialstyrelsen, 2010). Hjort och Ekström (2006) 

förklarar att alla är konsumenter oavsett hur inkomsten ser ut. Alla har dock olika möjligheter vad gäller 

livssituation och ekonomiska medel. Vi förväntas agera på ett visst sätt då konsumtion är en central del av 

våra liv. Vissa konsumenter har utrymme att agera fritt vad gäller normer, medans fattiga konsumenter 

har svårare att konsumera och betraktas därför vara avvikande och misslyckande. Konsumtion fungerar 

även som en social markör som visar på hur individens val och icke-val ser ut i relationen till vänner och 

familjer samt aktörer till olika marknader. Till exempel har låginkomsttagande familjer inte samma 

flexibilitet som höginkomsttagande familjer vad gäller konsumtion. Konsumtion för låginkomsttagande 

familjer sker när de har pengar, dock är deras inkomst ofta låg och ojämn vilket ger dem ytterligare 

svårigheter med att planera dyra inköp (Hjort & Ekström, 2009). 

 

Samhällets förväntningar på fattiga eller låginkomsttagande konsumenter är att de ska vara rationella, 

kompetenta och ekonomiska i sin konsumtion och sina inköp. De förväntas därför vara uppdaterade i 

specialerbjudanden och reor i mataffärerna samt inte inhandla onödiga saker som de inte är i behov av. 

Dessutom förväntas de även kunna avstå från begär och önskan i sin konsumtion, varpå de inte har 

samma möjligheter och utrymme att konsumera som höginkomsttagare. Fattiga individer har ofta inte 

utrymme att utnyttja specialerbjudanden i mataffären för att kunna köpa stora mängder mat för ett billigt 

pris. De nonchaleras även i mataffären för att de inte betraktas vara intressanta konsumenter och därför 

får handla mat utifrån samma förutsättningar som andra grupper (Hjort & Ekström, 2009).  

 

2.1.2 Hälsa 

I den årliga rapporten från Folkhälsomyndigheten (2016) presenteras det att individers hälsotillstånd är 

kopplat till det materiella förhållandet som individen har och där inkomstnivån såväl som den 

ekonomiska standarden påverkar hälsan. Bristande materiella förhållanden, ekonomisk stress och en 

upplevelse av bristande kontroll över sin livssituation leder till negativa hälsoeffekter för individer. 

Fattigdom och ohälsa är alltså sammanbundna med varandra och personer som befinner sig i fattigdom 

har en större sannolikhet av att drabbas av ohälsa som psykisk sjukdom. På samma sätt leder ohälsa till att 
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personer hamnar i fattigdom (Hutton, 2015; Lund et al, 2010). Att ha en svag anknytning till 

arbetsmarknaden, ökar även risken för ohälsa (Socialstyrelsen, 2010). Både män och kvinnor påverkas att 

de negativa hälsoutfall som kan komma med fattigdom, men kvinnor drabbar hårdast. Fattiga eller nästan 

fattiga kvinnor har en dålig hälsa i helhet (Groh, 2007). 

 

Personer med god ekonomi är friskare och lever längre, medans personer med en bristande ekonomi har 

ett sämre hälsotillstånd och dör tidigare (Folkhälsomyndigheten, 2016). Hederos et al (2017) visar hur det 

finns skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor i förhållande till deras livslängd. Den svenska 

befolkningen får generellt allt längre medellivslängd, men gruppen kvinnor som är låginkomsttagare står 

det still för. Campos-Maton och Kawachi (2010) beskriver att det inte bara är inkomsten som påverkar 

hälsan utan att hälsan även påverkar inkomsten för den här gruppen kvinnor. Ohälsa minskar helt enkelt 

möjligheter till högre inkomst (ibid).  

 

Att vara fattig kan även kopplas till en dålig tillgång till hälsovård (Lorant et al, 2003). Då vissa 

välfärdsområden kostar, som till exempel hälsovård som fattiga inte har råd att lägga ut pengar på, 

utesluts de från dessa välfärdsområden (Atkinson et al. 2002).  

 

2.1.3 Social exklusion  

Begreppet social exklusion används på olika sätt i olika sammanhang, men är baserat på ett antagande om 

att det existerar processer i samhället där individen helt eller delvis exkluderas på olika sätt. De 

exkluderas till exempel från att delta i samhällets ekonomiska, politiska, sociala och kulturella arenor 

(Swärd & Meeuwisse, 2002). Barry (1998) beskriver även hur social exklusion i samhället påverkas av 

ideologiska strömningar, till exempel när sociala problem ses som individens ansvar eller när det ses som 

strukturella problem. Ofta är social exklusion ändå en följd av ekonomisk omstrukturering och ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden. Kieselbach et al (2006) beskriver hur motsatsen till social exklusion inte 

är social inklusion, istället finns det många faktorer i den enskildes liv som är mer eller mindre 

exkluderande kopplat till den enskildes sårbarhet. Till exempel räcker det inte alltid med att individen blir 

arbetslös för att den ska bli socialt exkluderad, även om det finns en stark koppling mellan arbetslöshet 

och social exklusion. Det krävs nämligen att en på samma gång blir socialt isolerad samt har knappa 

ekonomiska resurser. Kieselbach (2003) beskriver hur fattigdom i sig ökar risken för social exklusion och 

påpekar hur det sociala nätverket är den viktigaste faktorn för att motverka detta. Den sociala bakgrunden 

kan i sin tur både fungera som en skyddande faktor eller en riskfaktor (ibid). Han talar även om “rumslig 
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exklusion” där människor med begränsade ekonomiska resurser och liknande sociala och kulturella 

bakgrunder hamnar i segregerade bostadsförhållanden.  

 

2.1.4 Skam 

Garbarino (1998) förklarar att fattigdom går att koppla till en psykologisk känsla av skam där fattiga kan 

uppleva känslor av att känna sig utelämnade, vara på samhällets botten, vara inkompetenta och inte längre 

‘’vanliga’’. Att till exempel begränsas av sin ekonomi, leder ofta till en stark känsla av skam och en 

avsaknad av självrespekt. Fattiga kan få känslan av att inte bli respekterade av omgivningen. De kan 

uppleva stigma och få känslor av att vara mindre värda (ibid). Neckel (1991) beskriver hur många fattiga 

skuldbeläggs för sina livsöden som att det var deras eget personliga ansvar att inte hamna där de befinner 

sig. I det samhälle som vi lever i idag klassas mångas livsöden och sociala livssituationer som ett 

personligt ansvar. Fattiga beskriver hur de känner sig ängsliga kring hur de ska uppträda och svara på 

tilltal. De upplever att människor ser på dem som lata, bidragsberoende och opålitliga (ibid). 

 

2.1.5 Bostadssegregation 

En rapport från Statistiska Centralbyrån från 2007 om bostadssegregation och barns utbildning visar att 

svenska städer präglas av bostadssegregation, oavsett om det är små eller stora städer. Barn med utländsk 

bakgrund bor i större utsträckning i andra områden än barn med svensk bakgrund. Hos barn i 

invandrartäta områden finns en dubbelt så stor risk för att inte bli behöriga till gymnasiet än hos barn som 

bor i “svenska” områden (ibid). 

 

Broms (2008) beskriver hur forskningen länge har diskuterat varför vissa etniska grupper och minoriteter 

tenderar att koncentreras i vissa delar av städer. Trots åtgärder för att motverka bostadssegregationen har 

den ökat i Sverige sedan 1990-talet.  

 

2.1.6 Att stå utanför arbetsmarknaden 

Arbetslösa och personer som står utanför arbetsmarknaden utgör en stor del av de fattiga i Sverige. Vid 

arbetsanställning kan det vara svårt för personer som har en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden att 

få ett arbete. Även det gäller personer som befinner sig i långvarig fattigdom och som förlorat sin energi 

såväl som sin förmåga att ta sig ur det. Att ha en svag anknytning till arbetsmarknaden påverkar 
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människors levnadsförhållanden (Socialstyrelsen, 2010). Olofsson och Lundahl (2013) skriver om hur 

tilltagande effektivitetskrav, ökad konkurrens, tidsbegränsade tjänster och deltidsarbeten påverkar 

människor när de ska etablera sig på arbetsmarknaden (ibid). Ohälsa skapar sämre förutsättningar för att 

konkurrera på arbetsmarknaden vilket vi ser hos många fattiga (Social rapport, 2010).  

 

Arbetslöshet leder till ett stort utanförskap och social exklusion, speciellt hos unga arbetslösa som är en 

utbredd grupp (Olofsson & Lundahl, 2013). Arbetsförmedlingen (2013) kartlagde den växande gruppen 

”unga utanför” och konstaterade att antalet unga i åldern 16-29 som varken arbetade eller studerade var 

190 000 personer år 2010. Ungdomars arbetslöshet kan direkt kopplas till en känsla av maktlöshet 

(Olofsson & Lundahl, 2013). 

 

 

2.2 Fattigdom och kön 

Fredman (2016) förklarar att det inte är en slump att just kvinnor är en utsatt grupp för fattigdom, då 

fattigdom i många avseenden är en direkt följd av diskriminering mot kvinnor. Kvinnor och män är 

således utsatta av olika anledningar. Då fattigdom är könsbestämd är den även mer komplex, vilket leder 

till att kvinnor och män upplever sin fattigdom annorlunda samt har olika ekonomiska förutsättningar för 

att stå emot respektive undkomma fattigdom. Därför upplevs och ter sig fattigdom olika, men kvinnor 

som är fattiga upplever mer upprepade och okontrollerade livshändelser än den allmänna befolkningen 

(Hutton, 2015).  

 

Ett stort genomslag för forskningen kring fattigdom bland kvinnor kom med begreppet feminization of 

poverty, myntat år 1978 av den amerikanska forskaren Diana Pearce. Begreppet feminization of poverty 

användes för att förklara både komplexiteten i kvinnors fattigdom och peka på att fattigdom höll på att bli 

ett kvinnoproblem (Pearce, 1978). Gunnarsson (2000) kritiserar dock hur feminization of poverty inom 

den skandinaviska forskningen främst har kretsat kring ensamstående mödrar och att det har saknats 

forskning på alla kvinnors villkor utifrån ett könsteoretiskt perspektiv.  

 

Gunnarsson (2000) förklarar även hur kvinnor genom historien alltid har haft en mer ekonomiskt utsatt 

position. Frågor kring fattigdom i välfärdsstaten har ofta diskuterats i könsneutrala termer, dock saknas 

det kunskap om kvinnors och mäns olika livsvillkor. Trots att den svenska välfärdsstaten har hjälpt många 

kvinnor ur direkt fattigdom lever många kvinnor idag som nästan fattiga, vilket är en position som gör 
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dem sårbara då de måste komplettera sina inkomster med försörjningsstöd.  

 

I den svenska arbetsmarknaden finns det fortfarande betydande skillnader mellan kvinnor och män. 

Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män och har mer sällan heltidstjänster. Kvinnor och män har även 

generellt sätt olika typer av arbeten (Boschini, 2017; Hansen, 2001). Förändrade villkor på 

arbetsmarknaden har drabbat lågutbildade kvinnor hårdast, varför arbetande kvinnor har svårigheter att få 

tillgång till heltidsanställningar. Kombinerat med kvinnors låga löner, sämre möjlighet att påverka sina 

arbetsvillkor och arbetstider, leder det till att kvinnor är en särskilt utsatt grupp när det kommer till 

fattigdom (Fredman, 2016). Boschini (2017) talar om en statistisk diskriminering där arbetsgivare ofta har 

lite information som grund i anställningsintervjuer kring hur individens arbetsproduktivitet ser ut hos 

unga och nya personer på arbetsmarknaden. Det kan leda till att arbetsgivaren väljer att gå på de mer 

observerbara egenskaperna som kön och ålder vid anställningen. Detta kan skapa problematiska 

konsekvenser för många kvinnor som inte bedöms efter individuella förutsättningar. Det går även tala om 

implicit diskriminering, vilket innebär att arbetsgivaren låter sig påverkas av normer och föreställningar 

om personer under anställningen. Eftersom mannen är norm anställs män i större utsträckning. Män blir 

även oftare befordrade till chefer (ibid). 

 

Det har även visats sig att kvinnor påverkas på olika sätt under de ekonomiska kriserna som drabbat 

arbetsmarknaden under 90-talet och början av 2000-talet. Medelålderkvinnor födda i Sverige med god 

hälsa som har stått utanför arbetsmarknaden hade minskat sedan 70-talet och påverkades inte i stor 

omfattning av de ekonomiska kriserna. Däremot påverkades utlandsfödda kvinnor och unga kvinnor 

markant. Det visar på hur maktstrukturer är sammanvävda och hur en kategori som kön inte kan skiljas 

från andra faktorer som klass och etnicitet (Tåhlin, 2014).  

 

Den ojämlikhet som är mest dokumenterad, är den ojämna fördelningen av hushållsarbetet mellan 

kvinnor och män i västvärlden (Halleröd, 2005). Kvinnor har det största ansvaret för barnen och 

hushållsarbetet (Fredman, 2016). De traditionella könsmönstren i parrelationer där kvinnor tar större 

ansvar syns och dominerar i Sverige (Flood & Gråsjö, 1997). Ahrne och Roman (1997) förklarar att det 

kan finnas ett stort antal kvinnor och män som föredrar ett mindre traditionellt könsbestämd hushåll, men 

att många inte har råd att bryta det traditionella könsmönstret i hushållen. Kvinnors begränsade 

ekonomiska resurser leder därför ofta till att de blir ekonomiskt beroende av män, varför denna dimension 

är betydelsefull i fattigdomens könsmässiga karaktär (Hutton, 2015).   
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2.3 Fattigdom och klass   

Ett sätt att tala om klass är att undersöka sambandet mellan föräldrars och barns socioekonomiska villkor 

och i vilken omfattning barnet ärver fattigdom från föräldrarna i det vuxna livet. Genom att  

undersöka detta samband går det att se ojämlikheten i livschanser för barnet i det vuxna livet. Ett sätt är 

att tala utifrån begreppet social rörlighet. Social rörlighet förklarar sambandet mellan föräldrarnas 

socioekonomiska status, som grundar sig i yrke och anställningsform, och hur det påverkar barnets 

uppväxt och samhällsklass som vuxen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Barn som har vuxit upp under fattiga förhållanden har större risk att bli fattiga när de blir vuxna. Ju lägre 

inkomst föräldrarna har när barnet växer upp, desto större risk finns det för barnet att senare själv hamna i 

de lägre inkomstskikten. Överföring av de ekonomiska positionerna i generationer kan verka på olika sätt, 

exempelvis genom socialisation och uppväxtförhållanden. Har föräldrarna tillgång till ekonomiska 

förhållanden, ekonomiska medel eller andra materiella resurser som kan föras vidare till barnen, kan det 

inverka positivt på barnets framtida socioekonomiska förhållanden (ibid). 

 

I en rapport från Eurofound (2017) beskrivs det hur den sociala rörligheten i Sverige har minskat, vilket 

innebär att det blir svårare för barn att bryta sig loss ur sin bakgrund. Detta till skillnad från många andra 

länder inom EU där den sociala mobiliteten efter andra världskriget istället har ökat. Studien av 

Eurofound (2017) jämförde tre olika generationer, en innan och under andra världskriget, en direkt efter 

kriget och en med personer födda mellan åren 1965-1975. För den sista generationen i Sverige började 

den sociala rörligheten minska istället för att öka. 

 

Vidare finns det fler faktorer än inkomst som påverkar vilka villkor barnet får i framtiden. En viktig 

aspekt av sambandet mellan föräldrar och barn är utbildning (Socialstyrelsen, 2010). Sawyer och Kamali 

(2006) beskriver hur skolan har som uppdrag att skapa jämlika villkor och förutsättningar för blivande 

vuxna medborgare. De ska förbereda eleverna för deltagande på arbetsmarknaden men också förbereda 

eleverna att ifrågasätta ojämlikheter och engagera sig i demokratiskt arbete. Vissa elever exkluderas dock 

från ett demokratiskt deltagande och alla får inte möjligheten att tillgodogöra sig en bra utbildning. 

Forskning visar till exempel att skolans roll för reproduktionen av socioekonomiska skillnader i samhället 

är latent. De beskriver till exempelvis hur könstillhörigheten påverkar eleverna i deras val av 

utbildningsprogram, och att klasstillhörigheten gör att elever med arbetarklassbakgrund oftare väljer 

yrkesinriktade program (ibid). Barn som har föräldrar med en hög utbildning är mer benägna till att 

studera vidare och få en högre utbildning själva, vilket i sin tur leder till välbetalda arbeten 
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(Socialstyrelsen, 2010). Kravet på hög utbildning har ökat för arbetssökande vilket även ökar 

ojämlikheten mellan klasserna. De lågutbildade får konkurrera om de jobb som finns kvar. Polariseringen 

skapar en ökad skillnad mellan lönerna där efterfrågan driver upp de högutbildades löner medan lönen 

hos lågutbildade står still. En ytterligare följd är en utbredd arbetslöshet bland de lågutbildade och ett 

uppsving för bemanningsföretag med osäkra anställningsformer (Åberg, 2013 

 

2.4 Fattigdom och etnicitet 

Katz et al (2013) beskriver den diskriminering som drabbar utrikesfödda personer vid arbetsanställning. 

Utrikesfödda personer med samma utbildning som inrikesfödda får lägre löner och sämre positioner. 

Även personer som har invandrat till Sverige som barn diskrimineras på liknande sätt. Hertzberg (2003) 

har i en studie intervjuat handläggare på olika arbetsförmedlingar i Sverige för att bidra med kunskap och 

förståelse kring hur ungdomar med invandrarbakgrund blir bemötta på arbetsmarknaden. Han beskriver 

hur fördelningen av de arbeten som finns på den svenska arbetsmarknaden inte bara styrs av en enkel 

matchning mellan arbetets krav och arbetssökandes erfarenhet och utbildning. Snarare går det att urskilja 

strukturella mönster kring vilka som har bättre chanser att få anställning. En arbetssökande får inte arbete 

enbart baserat på vad den kan utan även vem personen är. Sociala kategorier, roller och identiteter utgör 

ett sorteringsinstrument som drabbar många personer med annan bakgrund (ibid).  

 

Att vara utrikesfödd innebär även ökade risker att drabbas av flera välfärdsproblem samtidigt. Att ta sig ur 

sin ekonomiska utsatthet och bli självförsörjande, går betydligt fortare för personer som är inrikesfödda 

än utrikesfödda (Socialstyrelsen, 2010).  

 

En del av differentieringen mellan grupper i skolan är skapade av elevernas etniska tillhörigheter. 

Lundberg (2005) beskriver hur elever med invandrarbakgrund betraktas som förändringsprojekt eller 

någon som saknar egenskaper för att delta i ett demokratiskt samhälle. Goldstein-Kyaga (1995) beskriver 

även hur invandrarelever i svenska skolan ofta har lika bra betyg som svenska elever, men att det är 

språkkunskaperna i svenska som är avgörande (ibid).  
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2.5 Mötet med socialt arbete 

Skillnader mellan kvinnor och män i deras sociala och ekonomiska kan även urskiljas i deras 

levnadsvillkor som fattiga och socialbidragstagare (Gunnarsson, 2000). Gunnarsson (2000) ifrågasätter 

om kvinnliga och manliga socialbidragstagare behandlas olika och huruvida socialarbetare förstärker eller 

utjämnar könsmässiga skillnader i sitt arbete. Det saknas ett helhetsperspektiv på kvinnors fattigdom och 

det ekonomiska handlingsutrymmet. Det räcker inte att se till enskilda livsfaser utan vi måste förstå hur 

dessa livsfaser samspelar med varandra. Gunnarsson (2000) skriver även att det saknas berättelser från 

kvinnor där de själva får möjlighet att beskriva sin situation.  

 

Det sociala arbetet har mycket att lära kring hur socialarbetare ska bemöta och stärka kvinnor i fattigdom. 

Först och främst måste socialarbetare lära sig att identifiera könsbaserat förtryck som finns inom våra 

lagar och i vårt samhälle samt avsaknaden av stöd och hjälp för vissa grupper. De skriver att 

socialarbetare även måste bli bättre på att upptäcka symptom på fattigdom hos kvinnor samt lära sig hur 

de ska bemöta det (East & Roll, 2015). 

 

I socialt arbete är klasstillhörigheten hos en person något som är med och påverkar mötet. Socialarbetare 

har beskrivit svårigheter med att möta människor med olika klasspositioner där klientens klassposition är 

samma eller högre än socialsekreterarens. Mötet kan skapa spänning såväl som obehag för socialarbetare 

när klienter är välutbildade och verbala som socialsekreteraren själv samt när de klienterna granskar och 

ställer krav på socialarbetarens arbete (Mattson, 2015). I mötet med klienter med en lägre klassposition än 

socialarbetaren själv kan socialarbetarens medelklassposition sätta normen för mötet då socialarbetaren 

representerar ‘’normen’’ och ‘’samhället’’ till skillnad från klienten. Det innebär att socialarbetaren har 

en överordnad maktposition i förhållande till klienten. En skiljelinje mellan socialarbetaren och klienten 

skapas i mötet eftersom olika positioner påverkas och möts, vilket leder till att skiljelinjen mellan dem 

stärks (Mattson, 2015). 

 

Bemötandet från myndigheter påverkas, enligt Johansson (1992), av flera faktorer. Han beskriver hur 

socialsekreterare i mötet med klienter som ett första steg måste standardisera klienten. Klienten ska 

reduceras till variabler som faller inom organisationens område och kategoriseras i ålder, flyktingstatus, 

sysselsättning osv. Det här innebär en kategorisering och etikettering av klienter (ibid). I en studie av Kris 

och Skivens (2010) undersöktes hur olika utmaningar kan se ut för etniska minoriteter i Norge och 

England i mötet med kontakter i samhället. Svårigheter beskrivs vara exempelvis olika kulturer, bristande 

språkkunskaper och rasism.  
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Det är tydligt att klienter många gånger har negativa känslor kopplade till kontakten med socialtjänsten. 

Kvinnor som befinner sig i fattigdom och som söker hjälp av socialtjänsten upplever många gånger 

misslyckanden, varpå en känsla maktlöshet kan upplevas (Belle, 1990). Skeggs (1997) har i en studie om 

brittiska kvinnor i arbetarklassen och deras kontakt med socialtjänsten visat på att kvinnorna hade känslor 

som präglades av osäkerhet, självtvivel, stigmatisering, förnedring och kritik i deras möte med 

socialtjänsten. Liknande kom McIntyre et al (2003) fram till när de studerade ekonomiskt utsatta mödrar i 

Kanada och deras kontakt med socialtjänsten. Kvinnorna uppvisade känslor av att bli stigmatiserade på 

grund av deras klasstillhörighet och en längtan av att bli socialt inkluderade i samhället.  

 

Schorr och Schorr (1988) förklarar att socialarbetare tenderar vara alienerade, misstänksamma och 

fientliga i deras kontakt och samspel med fattiga kvinnor och deras familjer som har länge varit i kontakt 

med socialtjänsten på grund av multipla problem. Abramovitz (1995, 1996) förklarar att socialarbetare 

tenderar betrakta klienter som objekter snarare än subjektet. De negativa känslor som många klienter kan 

ha, förklarar Krumer-Nevo (2002) utifrån mekanismen ‘’othering’’ som skapar en uppdelning mellan två 

grupper, ett ‘’vi’’ och ett ‘’dem’’ som upprätthåller en social ordning. ‘’Vi’’ består av personer som har 

positiva egenskaper, betraktas som goda och har makt, medans ‘’dem’’ består av personer med negativa 

egenskaper och är underordnade. Mekanismen ‘’othering’’ används mot människor som befinner sig i 

samhällets utkant, som till exempel kvinnor, funktionsnedsatta, fattiga, personer med etniska bakgrunder 

som är i minoritet och andra personer som tillhör någon annan minoritetsgrupp på grund av deras 

etnicitet. 

 

Mattson (2016) förklarar att effekten med socialt arbete är att det som uppfattas vara normalt och 

önskvärt skapas då syftet med det sociala arbetet är hantera det som anses vara socialt avvikande och 

önskat. Hur klienternas levnadsvillkor ser ut och hur socialarbetarna uppfattar sig själv påverkas av bland 

annat kön, klass och etnicitet när de vävs in, varför intersektionell analys på det sociala arbetet är 

relevant.  

 

2.6 Skönlitteratur 

Ottelid (2015) har i sin forskning visat på hur skönlitterärt läsande bidrar till kritisk reflektion, vidgar ens 

inre universum samt bidrar till förståelse för hur olika maktaspekter påverkar människors liv. Det kan 

därför vara av vikt att det används i socionomutbildningar som ett pedagogiskt verktyg. Genom 
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skönlitterär läsning möter vi det obekanta, vilket både gör oss mer empatiska och hjälper oss att hitta nya 

handlingsstrategier eller förhållningssätt (ibid). 

 

Lesnick (2006) beskriver i en studie elevers läskunnighet kopplat till etik och deras upplevelse av empati. 

Han beskriver sex olika former av etiska engagemang som uppstod hos eleverna vid skönlitterär läsning: 

dömande, distansering, empati, anknytning, avslöjande och motstånd. Oavsett engagemang slår Lesnick 

(2006) fast att skönlitteratur kan liknas vid en resurs som ger oss möjlighet att ta del av andra världar och 

andra perspektiv som vi aldrig annars kanske mött. Det ger en mer nyanserad bild av både oss själva och 

av omvärlden.  

 

Precis som Gunnarsson (2000) beskriver så saknar det berättelser från kvinnor där de får möjlighet att 

själva beskriva sin situation. Vi har inte kunnat hitta några tidigare dokumentstudier utifrån kvinnors 

berättelser om deras situation i fattigdom, vilket kan betyda att många berättelser förmodligen går omärkt 

förbi och att vi förlorar värdefull kunskap. 

 

3. Teori 
3.1 Intersektionell teori 
3.1.1 Definition av intersektionalitet 
Intersektionalitet betyder “skärningspunkt” eller “korsning” och uppstod ur en allt växande kritik mot 

genusforskningen under 1990-talet. Kritiken efterlyste en bredare och mer komplex bild av kvinnors 

erfarenheter och förtryck (Mattsson, 2015). Svarta och lesbiska feminister samt feminister från tredje 

världen kritiserade genusforskningen för att den inte synliggjorde deras orättvisor och förtryck. De 

menade att genusforskningen har utgått från heterosexuella, medelklasskvinnor, vilket leder till ett 

osynliggörande och förtryck av andra grupper. En intersektionell analys strävar efter att fånga just 

samspelet och skärningspunkten mellan olika kategorier. Centrala kategorier i den intersektionella 

analysen är kön, sexualitet, klass och etnicitet. Dessa är bärande maktstrukturer och grundläggande för 

hur ekonomiska och materiella resurser fördelas i samhället (Mattson, 2016).  

3.1.2 Intersektionalitet och kön  

Mattson (2016) förklarar att en central tanke inom genusforskningen är att kön är något som alla 

konstrueras och socialiseras in i, vilket innebär att kön inte är biologiskt eller fastställt men att det finns 

förväntningar på hur vi ska vara utifrån våra kön. Hur kön uppfattas och uttrycks är även beroende av den 
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kulturella, sociala och historiska kontexten som vi befinner oss i. Vad som anses vara kvinnligt och 

manligt i ett samhälle förändras över tid. Konstruktion av kön sker inte endast när vi är barn, utan är en 

ständigt pågående process. Det innebär att vi lär oss och anpassar oss utifrån hur vi förväntas vara som  

kvinnor respektive män. Normer kring kön och vad som anses vara rätt eller fel skapas genom att våra 

beteenden uppmärksammas, synliggörs eller osynliggörs på olika sätt. Genom ständigt upprepade 

handlingar och genom iakttagelser samt mötet med andra människor, lär vi oss hur vi ska vara. Butler 

(1993, 1999) menade att kön konstrueras genom språk och handling, bland annat hur vi bland annat talar, 

agerar, tolkar, bemöter varandra och hur vi uppträder. Detta innebär i sin tur att femininitet och 

maskulinitet förmedlas på olika sätt genom normer. Hos kvinnor görs femininitet genom kläder som 

stärker det feminina samt hur kvinnor förhåller sig till de förväntningarna som finns på män och kvinnor. 

På samma sätt görs maskulinitet. Dock görs mannen till norm eftersom han inte ifrågasätts eller definieras 

utifrån sitt kön. I relation till män, synliggörs kvinnor istället som avvikande. Kvinnor får balansera 

mellan olika typer av feminiteter och förväntas kunna växla dem i olika sammanhang. Ett exempel på 

detta är hur manligt kodade yrken anses ha större värde än kvinnodominerade yrken. Arbetsmarknaden är 

ett bra exempel på ett område där maktstrukturer samarbetar och som präglas av orättvisor, ojämlikheter 

och föreställningar om kvinnor och män. I förhållande till yrkesval och arbetsområde, går det att se att det 

finns en tydlig könsuppdelning där mäns arbete är bättre avlönat än kvinnors och att de arbetar i olika 

omfattning (Mattson, 2016). 

 

Ojämlikheten mellan kvinnor och män syns i samhällets alla delar som det privata, offentliga, arbetslivet 

och familjelivet. Inom olika feministiska teorier strävas det efter att synliggöra hur kvinnor lever och hur 

de systematiskt utestängs. Kvinnor underordnas genom olika processer som upprätthåller den ojämställda 

ordningen mellan kvinnor och män (ibid). Genom en intersektionell analys är det möjligt att urskilja att 

kvinnor är en mångfacetterad grupp är förtryck även existerar inom gruppen kvinnor och inte bara mellan 

kvinnor och män. Ett exempel på detta är att föreställningar om kön alltid bär med sig föreställningar om 

sexualitet, klass och etnicitet. Olika ideal kommer när kön korsar olika föreställningar om klass (ibid).  

 

3.1.3 Intersektionalitet och klass 

Klass kan förstås som någonting som konstrueras, skapas och som upprätthålls genom stereotyper och 

föreställningar kring människor. Precis som genom kön så går det på liknande sätt att betrakta hur vi 

fostras in i klass där vi tilldelas och definieras utifrån vår klasstillhörighet. Det innebär att klass inte 

endast går att betrakta som en position. Klass kan också förstås som mer än en ekonomisk ojämlikhet och 

exploatering där klass även handlar om vad skapandet av klass ger för effekt på människor. Till exempel 
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hur människor upplever sig själva utifrån sin klasstillhörighet och sina ‘’jag’ samt hur de i sin tur kan 

konstruera subjekt. Möjligheter att utnyttja kunskaper och färdigheter är även sammanbundet med klass 

och påverkar känslan om vilka vi är och vad vi kan samt vilka möjligheter vi har. Genom att 

medelklassen har tagit och fått en överordnad position som betraktas som normerande, har arbetarklassen 

och underklassen istället fått den motsatta (Skeggs, 2000). Den stereotypa bilden av arbetarklassen har 

växt som farlig, hotfull, smutsig, smittbärande och sexuellt samt fysiskt hotfull. Medelklassen betraktas 

istället som ett ideal där medelklassen ses och framställs som kontrollerad och ren. De stereotypa bilderna 

av arbetarklassen och underklassen samt medelklassen lever kvar än idag. Det visar på att olika klasser 

kan uppfattas och iscensättas på olika sätt (Mattson, 2016). 

 

Skeggs (2000) förklarar hur klass inverkar och samspelar med kön samt hur den faktiskt skapar en 

skiljelinje mellan olika grupper av kvinnor. Till exempel har arbetarklasskvinnor i arbetsmarknaden andra 

förutsättningar och löner än medelklasskvinnor. Det visar på att kvinnor och män inte är enhetliga 

grupper, då de har olika förutsättningar och möjligheter. Det leder till att klass även skapar ojämlikhet 

mellan kvinnor och kvinnor och mellan män och män (Mattson, 2016). 

 

Att analysera klass utifrån ett intersektionell perspektiv, innebär alltså att klass kan vävas samman med 

andra kategorier där klass inte endast är en struktur eller kategori. Klass är snarare mer komplext och kan 

även handla om relationer till andra människor. 

 

3.1.4 Intersektionalitet och etnicitet  

Etnicitet är ingenting statiskt och konstant utan kan definieras som ett resultat av sociala processer och 

social interaktion. Etnicitet är därför rörligt och inte helt definierat. Det är resultatet av en process som 

skapar en känsla av samhörighet mellan olika grupper (Anthias & Yuval-Davies,  2002; Ålund, 2005). 

Mattson (2015) förklarar att etnicitet även kan definieras som något som skapas i förhållande till 

ekonomiska resurser, territorium, kulturell eller språklig samhörighet. En etnisk samhörighet behöver 

nödvändigtvis inte handla om att människor delar samma språk, bakgrund eller värderingar. Det handlar 

snarare om att gruppen tillsammans upplever utanförskap och marginalisering i samhället. 

 

Gruber (2007) lyfter upp att föreställningar om skillnader i etnicitet skapas där skillnaderna görs genom 

att vi föreställer, skapar och reproducerar utifrån situation och kontext. Det innebär alltså att skillnader i 

etnicitet inte existerar. I diskussioner om etnicitet är därför uppdelningen mellan en själv och ‘’den 

andre’’ central. Hall (1992, 1996, 1999) menade att det är viktigt att i diskussioner att tala om 
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uppdelningen mellan ‘’Vi och dem’’ för att förstå föreställningen om skillnader i etnicitet. Känslan av 

skillnader och olikheter i förhållanden till andra människor är av betydelse för att kunna se hur vi ständigt 

skapar ett subjekt respektive objekt. Genom interaktion med andra människor och genom att vi påvisar 

skillnader och likheter, skapas och upprätthålls ett objekt och en gräns mellan oss själv och ‘’den andra’’. 

För att ytterligare förstå känslan av ett subjektet, förklarar Hall (ibid) genom motsatspar som förbinds och 

konstruerar varandra. Svart hudfärg definieras i relation till en vit hudfärg, på samma sätt som kvinnan 

definieras i relation till mannen. 

 

Genom en intersektionell analys knyter etnicitet an till hur ojämlikhet och diskriminering skapas och 

upprätthålls i samhället samt hur etnicitet kan förstås som en del i en komplex intersektionell analys. Att 

tala om rasifierande strukturer som skapar ojämlikhet mellan människor och som grundar sig hudfärg och 

våra föreställningar om raser blir därför relevant. Genom att vi till exempel ser etnicitet och klass, kan 

sociala problem i invandringstäta områden förstås bättre då vi tar hänsyn till människors situation och 

position (Mattson, 2015). 

 

3.1.5 Teorins styrkor och begränsningar 

Genom en intersektionell analys har vi analyserat hur kategorier som kön, klass och etnicitet samverkar i 

individers liv. Eftersom ett intersektionellt perspektiv strävar efter att fånga skärningspunkten mellan 

olika kategorier, innebär det att vissa kategorier ibland blir mer framträdande än andra. Det innebär att vi 

nödvändigtvis inte behöver ha med alla kategorier samtidigt. Med hjälp av en intersektionell analys vill vi 

även möjliggöra oss att upptäcka faktorer som annars hade kunnat gå oss förbi, men det kan även 

begränsa oss ifall vi systematiskt letar efter vissa kategorier och blir blinda för andra. 

 

3.2 Perspektivanalys 
Som en del av vår kodningsschema har vi använt Jönssons perspektivanalys (2010). Perspektivanalys 

beskrivs som ett analysverktyg för att identifiera och förstå sociala problem. Ansatsen kan enligt Jönsson 

användas för att bena upp problem i samspelande komponenter, för att upptäcka olika bärare av problem 

samt vilka som anses ha kunskap att lösa dem (ibid).  

 

Själva begreppet perspektivanalys har Jönsson hämtat från den socialkonstruktivistiska forskningen om 

retorik och diskurser. Det innebär att perspektivanalys inte anser att det existerar en enhetlig “verklighet”  
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utan att verkligheten endast är en social överenskommelse och något som kan omförhandlas. Jönssons 

analysschema innehåller följande rubriker: Karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, lösningar, 

aktörer (drama och roller) samt illustrationer och exempel (se Bilaga 2)  

 

4. Metodval 

4.1 Val av metod 

Kvalitativ metod är ett övergripande samlingsbegrepp för metoder som exempelvis intervjuer, 

observationer eller analys av texter. Metoden är inte är utformad för att kvantitativt kunna mäta eller 

fånga data, utan hjälper oss snarare att studera upplevelser, känslor och maktförhållanden som annars är 

svåra att uppfatta. Genom kvalitativ metod, kan vi söka kunskap om samhälleliga fenomen, vad som 

skapar möjligheter eller begränsar människor, hur fenomen fungerar, hur de uppkommer samt hur olika 

maktförhållanden ter sig (Ahrne & Svensson, 2017). Med våra frågeställningar som utgångspunkt 

samlade vi in och tolkade data. Vi är i studien inte ute efter att generalisera data till en population, utan 

vill snarare få en förståelse kring värderingar och åsikter av personer som är fattiga. Vi kom i analysen att 

styras av vad som tas upp i det empiriska materialet och kom således att försöka fånga aspekter som hur 

den sociala verkligheten skildras, kopplingarna mellan personerna i litteraturen och deras beteenden i 

olika sociala situationer (Bryman, 2011). Som samhällsforskare går det inte att helt distansera sig helt från 

ens forskningsämne. Vi kommer automatiskt ha föreställningar och värderingar kring ämnet. Samhället är 

även under en ständig förändring vilket gör att inga studier är slutgiltiga, vilket vi är medvetna om (Ahrne 

& Svensson, 2017).  

 

4.1.1 Dokument som empiriskt material 

Bryman (2011) benämner dokument som något som inte produceras av samhällsforskare utan något som 

redan finns där ute. Att analysera dokument kan säga oss något om en bakomliggande social verklighet. 

Samtidigt beskriver Atkinson och Coffey (2004) att dokument även har sin egen kraft och bör betraktas i 

den kontext de produceras i och i förhållande till dess underförstådda läsekrets. Vi kan då förstå för vem 

dokumenten har producerats för och i vilket syfte. Dokument har därför en ontologisk status vilket 

innebär att de utgör en specifik verklighet. Dokument är således inte en transparent representation av en 

bakomliggande social verklighet och inte direkta avspeglingar av vad de beskriver.  
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Vi har valt att använda oss av skönlitteratur som ett sätt att finna kunskap för att kunna ta del av 

berättelser som finns och som inte har skapats för samhällsvetenskaplig forskning. Att analysera 

skönlitterära böcker blir ett sätt för oss att fånga och studera enskilda människors upplevelser utan att 

riskera att göra ett etisk övertramp, som det till exempel hade kunnat bli genom intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2017). Skönlitterära böcker och självbiografiska beskrivningar möjliggör även för oss att 

skildra en stor mängd information som hade varit svår att samla in genom exempelvis intervjuer då det 

skulle innebära många intervjutimmar och mycket arbete.  

 

4.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att tolka dokument. En kvalitativ 

innehållsanalys beskrivs vara ett genomgripande sökande efter teman i det material som analyseras. Vi 

har strävat efter en kategorisering av de företeelser som vi finner intressanta, vilket innebär att vi har 

behövt utgå från ett tolkande perspektiv då kodningen är av ett tematiskt inslag. Vi har strävat efter att 

undersöka det som ligger under ytan i texterna och inte bara att leta efter manifesta utan även latenta 

inslag. Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen, var vårt syfte inte att räkna eller mäta i vår 

textanalys. Med en kvalitativ innehållsanalys var vi intresserade av texternas innebörd, hur den sociala 

verkligheten framställs och om det finns skillnader mellan de olika böckerna, till exempel om böckerna 

gör olika eller lika värderingar av de fenomen som återfinns (Bergström & Boréus, 2000).  

4.2 Urval och avgränsningar  
Det empiriska material som vi har valt att använda oss av är följande: Oktober i Fattigsverige av Susanna 

Alakoski (2012), Fattigfällan av Charlotta von Zweigbergk (2016) och Miira av Eija Hetekivi Olsson 

(2016). De tre skönlitterära böckerna i uppsatsen valdes ut genom en sökning på Google och olika e-

handelsbutiker som säljer böcker. Vi sökte på böcker med teman fattigdom med en kvinnlig huvudperson 

av en kvinnlig författare för att ta del av kvinnors skildringar av fattigdomen. Genom att ta del av 

recensioner i de största dags- och kvällstidningarna, valde vi slutligen ut tre av de skönlitterära böcker 

som förekom ofta i våra sökningar. I recensioner beskrivs böckerna skildra och avslöja fattigdom och 

verkligheten i Sverige samt väcka känslor och agera som ögonöppnare för många läsare. Vi ville använda 

oss av ett empiriskt material som har blivit omtalat, hyllat och kritiserats och uppmärksammat i samhället. 

Att det fanns en stor avsaknad av skönlitterära böcker som skildrar fattigdom bland kvinnor i dagens 

Sverige, gjorde också att det fanns ett begränsat urval av böcker som vi kunde välja mellan. Eftersom det 

inte fanns ett större utbud av liknande böcker, behövde vi inte göra ett andra urval utifrån andra kriterier. 
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Bryman (2011) beskriver hur vi i en kvalitativ innehållsanalys behöver ta hänsyn till val av tidsperiod. 

Beroende på vilken tidsperiod och vilket spridning vi väljer att ha i vår material så kommer fokus att 

skifta. Vi var valt att använda tre böcker som är skrivna ganska nära varandra i tiden. Fattigfällan och 

Miira är utgivna år 2016 och Oktober i Fattigsverige är utgiven år 2012, dock skildrar böckerna i olika 

perioder. Oktober i Fattigsverige beskriver ett Sverige från 70-talet tills idag, Fattigfällan skildrar Sverige 

år 2016 och Miira utspelar sig under de sista månaderna av 80-talet. Vår förhoppning var att en spridning 

i tid skulle ge oss en bredare bild av fattigdom. Det bör dock tas i beaktning att en spridning även innebär 

att vår studie inte kommer att kunna fördjupa sig i eller kopplas till någon specifik tidsperiod.  Samtliga 

böcker utspelar sig olika städer, vilket även det ger oss en större spridning. Oktober i Fattigsverige 

skildrar Ystad, Fattigfällan Stockholm och Miira utspelar sig i förorterna till Göteborg. Att ha en 

spridning av städer tänkte vi skulle ge oss en bredare bild av fattigdom i Sverige och inte en specifik stad.  

 

En annan skillnad är att Oktober i Fattigsverige och Miira är självbiografiska medan Fattigfällan är 

baserad på en anonym kvinnas berättelse nedskriven av författaren. Att alla tre skönlitterära böcker inte är 

självbiografier betyder inte att de inte är relevanta för undersökning och analys. Berättelserna kan snarare 

ge oss en omfattande bild av samhället då samtliga böcker skildrar enskilda personers sociala verklighet 

och upplevelser, oavsett om de är självbiografiska eller inte.  

 

 

4.3 Kodning av materialet 

För att underlätta och effektivisera vår datainsamling, har vi analyserat vårt empiriska material genom att 

använda oss av ett kodningsschema. Vårt kodningschema (se bilaga 1) har fungerat som ett 

analysinstrument och som vägledning. Vi har behövt bekanta oss med det empiriska materialet och utifrån 

det skapat de teman och kategorierna som vi har använt för att besvara våra frågeställningar. Kategorierna 

som skapats och som vi har utgått ifrån, har även styrt vår undersökning. Dock har kategorierna inte vrit 

fasta under hela processen. Vi förväntades oss redan i första skedet av studien att andra kategorier skulle 

kunna uppkomma (Bryman, 2011).  

 

Kodningsschemat som vi har använt i uppsatsen är delvis konstruerat utifrån Jönssons perspektivanalys 

(2010). En annan del av kodningsschemat är istället baserat på begrepp hämtade ur intersektionell teori, 

som kön, klass och etnicitet. 
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4.6 Metodens tillförlitlighet och begränsningar 

För att djupare undersöka om metoden vi har använt oss av är tillförlitlig behöver vi se över ifall studien 

är trovärdig, överförbar, pålitlig samt möjlig att styrka och konfirmera. Att analysera tre skönlitterära 

böcker innebär att vi har tagit del av tre olika beskrivningar av en social verklighet. Vi behöver ställa oss 

frågan om trovärdigheten i litteraturen som skildrar fattigdom som kvinna, är acceptabel i andra 

människors ögon (Bryman, 2011). Läsaren som tar del av vår uppsats och även vi som läser den valda 

litteraturen, ska tro på det vi läser (Ahrne & Svensson, 2017). För att studien ska vara pålitlig, behöver vi 

redogöra för alla faser i forskningsprocessen. Studien ska alltså vara förlitlig och riktig, därför måste den 

genomföras på det sätt som vi har redovisat. Att kunna vara öppen med forskningsprocessen är en bra 

fördel för att studien även ska kunna möjliggöra en kritisk granskning och väcka kritik såväl som 

diskussion (ibid). För att styrka och konfirmera studien behöver vi se till att vi har agerat i god tro, vilket  

innebär att vi inte ska låta våra egna personliga värderingar påverka vår studie. Studiens äkthet behöver vi 

ta hänsyn till då vår undersökning måste ge en rättvis bild av de uppfattningar som finns i den litteraturen 

som vi har studerat (Bryman, 2011). Eftersom vi analyserar tre böcker, behöver vi ta hänsyn till 

representativiteten om materialet vi får in är typisk för fattiga kvinnor. Om det inte är representativt, 

behöver vi se över i vilken grad den inte är representativ (Scott, 1990).  

 

En annan begränsning är att vi genom kodning uppmärksammar det som uttalas och inte det som är 

outtalat då vi endast visar det som framträder i texten. Dessutom finns även en risk att det som inte fångas 

upp av kodningsschemat leder till att vi riktar uppmärksamheten på ett sätt som gör det svårt för oss att 

vara öppna för materialet och ‘’låta texten själv få tala’’ (Bergström & Boréus, 2000). Under studiens 

gång kan vi alltså tappa kontexten och den sociala sammanhang som texten har genom att plocka ut 

stycken från dess sammanhang i texten. Det innebär således att vi styr vår uppmärksamhet åt ett håll och 

att resten av texten försvinner. Genom att plocka ut flera stycken från dess sammanhang via kodning, kan 

det även leda till en fragmentisering av informationen och att flytet i texten kan försvinna. Det kan också 

hända att vi stöter på data som inte går att koda eller som inte passar till kodning som metod (Bryman, 

2011).  

4.7 Bearbetning och analys av data 

De tre skönlitterära böckerna kodades utifrån sjutton underfrågor indelat i sex olika kategorier. Det var 

dessa kategorier som kom att utgöra grunden i vår kodningsschema och de bygger alla på teoretiska 

begrepp från teorin (Bryman, 2011). Kategori ett innehåller underfrågor kring den generella och allmänna 
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beskrivningen av boken, handlingsförloppet och bokens fokus. Nästa kategori handlar om hur 

fattigdomen beskrivs och gestaltas. Det handlar om konsekvenser av fattigdomen. Kategori tre innehåller 

underfrågor kring olika aktörer, som exempelvis myndigheter. Kategori fyra handlar om klass och 

beskrivningar som kan relateras till klass. Den avslutande kategorin innehåller underfrågor kring 

beskrivningar om kön och kategori sex täcker slutligen beskrivningar om etnicitet. 

4.8 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom att vi använder texter som redan är publicerade för allmänhet, kommer vi att bortse från 

Vetenskapsrådets kodex informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). Vi har i uppsatsen istället strävat efter att ifrågasätta och synliggöra rådande normer 

kring fattigdom genom medvetenhet om att vi i våra framställningar och tolkningar av materialet kan 

reproducera mönster och cementera stereotyper som finns kring fattiga. Genom reflektion kring det 

faktum att vi själva aldrig levt i eller varit i nära kontakt med fattigdom och därför inte innehar den 

position och ställning som individerna i böckerna har, kan det påverka oss i vårt tänkande och våra 

tolkningar. Vår roll som forskare är därför att inte ge oss själva ett tolkningsföreträde då vi inte vill 

riskera att förstärka stereotyper genom att peka ut en utsatt grupp och tala om hur de tänker och beter sig 

när vi aldrig befunnit oss i den situationen själva. Vi strävar därför efter att förhålla oss kritisk till den 

informationen som vi får fram och vara försiktiga med vad vi presenterar som en sanning.  

 

4.9 Arbetsfördelning 

Uppsatsen har till stor del skrivits gemensamt med en öppen kommunikation och diskussion för att få 

uppsatsen så sammanhållen som möjligt. När vi har skrivit uppsatsen separat, har vi strävat efter att ha en 

ständig dialog för att fatta gemensamma beslut för att undvika missförstånd. I kodningen det empiriska 

materialet, har vi delat upp läsningen mellan oss för att effektivisera kodningen. Vi har dock haft en 

kontinuerlig dialog kring våra tolkningar, då det viktigt att böckerna bedöms och analyseras på samma 

sätt från båda parter för att undvika olikheter i bedömningen. 

5. Resultat och analys 
I det här kapitlet så presenterar vi inledningsvis vår empiri. Vi har sedan analyserat materialet i olika 

underkategorier. 
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5.1 Presentation av empirin 

5.1.1 Oktober i Fattigsverige av Susanna Alakoski (2012) 

Oktober i Fattigsverige är en självbiografi och består av utdrag från författaren Susanna Alakoskis 

dagbok och mobilanteckningar från oktober år 2011. I början av boken bor hon i Gustavsberg med sin 

familj och återvänder en period till Ystad där hon växte upp för att skriva klart Svingalängorna. Där begär 

hon ut de sociala myndigheternas dokument om familjen Alakoski. Susanna går på samma gator där hon 

växte upp och beskriver hur hon minns fattigdomen, utsattheten och att komma från Finland. Hon kallar 

sig själv ‘’skambärare’’ och frågar sig om hon någonsin kommer att bli fri. Hon beskriver hur påfrestande 

det är att skriva Oktober i Fattigsverige men att den måste skrivas med anledning av att ekonomiskt 

utsatta personer inte tror att deras berättelser är värda att berättas. 

 

Alakoski är född år 1960 i Ystad. Hon har skrivit flera romaner, barnböcker och essäer samt varit redaktör 

för flera antologier. Alakoski är även socionom och är sedan år 2015 hedersdoktor vid Malmö Universitet 

Fakultet för Hälsa och Samhälle.  

 

5.1.2 Miira av Eija Hetekivi Olsson (2016) 

Miira utspelar sig under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Huvudpersonen Miira är i början av 

boken sjutton år, bor i Bergsjön och är tidigare uppvuxen i Gårdsten. Hennes mamma städar 

trappuppgångar och kontor och hennes pappa renoverar och sanerar lägenheter. Miira extrajobbar själv 

med att städa trappuppgångar i bostadsområdet de bor i. Miira drömmer om att bli ”Sveriges proffsigaste 

‘hjärnkirurgsproffs’’. I början av boken så flyttar Miira hemifrån, tillsammans med pojkvännen Jan, och 

hon börjar gymnasiet inne i Göteborg. Hon möts direkt av en värld skapad för ‘’fikare’’ och 

‘’centrumsnobbarna’’, och hon förväntas läsa ‘’inavelsböcker’’ som är skriva av ‘’chefsskjortor’’ på 

‘’bestämmarsidan’’, långt bort ifrån Bergsjön. Miira hoppar snart av gymnasiet och försöker istället få en 

provanställning som restaurangbiträde via Ungdomscentrum, eller “ungdomsfängelset” som Miira kallar 

det. Miira beskriver hur hon förväntas vara till lags och underordna sig även när det inte går, utföra 

enformiga, underbetalda uppgifter och springa runt som en hamster i ett ‘hamsterhjul’. I en värld som inte 

är till för henne eller någon som hon känner. I boken använder Miira ett speciellt språk med säregna och 

egenkomponerade ord. Vi har valt att ha kvar orden och använda oss av dem i analysen. 
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Författaren Eija Hetekivi Olsson är född år 1973 och uppvuxen i Göteborgsförorterna Gårdsten och 

Bergsjön. Hon är författare och har tidigare även arbetat som städare och restaurangbiträde samt utbildat 

sig till lärare. Miira är en fortsättning på Hetekivi Olssons debutroman Ingenbarnsland (2012) som 

nominerades till bland annat Augustpriset och Sveriges Radios Romanpris.  

 

5.1.3 Fattigfällan av Charlotta von Zweigbergk (2016) 

Fattigfällan är baserad på en verklig berättelse av en anonym och fattig kvinna i nutidens Sverige. 

Huvudpersonen Beata har under hela sitt vuxna liv arbetat och på egen hand försörjt sina barn. Hon 

betraktar sig som en vanlig skattebetalande person utan sociala problem och som har betalat sina 

räkningar i tid. En dag blir hon oförmögen att arbeta på grund av sin långvariga sjukskrivning på heltid 

och har därför förhoppningen om att det svenska sociala skyddsnätet kommer att skydda henne, men det 

visar sig snart vara raka motsatsen. Beatas liv präglas av svält, ekonomisk stress, utanförskap och kamp 

mot myndigheter. Hon möts av skam, misstro från myndigheter samt en vänkrets som inte förstår hennes 

misär. Berättelsen om Beata visar på hur det är att falla igenom det sociala skyddsnätet i Sverige och hur 

svårt det är att komma upp igen.  

 

Författaren Von Zweigbergk är född år 1960 och uppvuxen i Stockholm. Hon är journalist, författare, 

programledare och skriver som frilansjournalist för både Aftonbladet, DN och Amelia. Hon har även 

skrivit både fackböcker, barnböcker och romaner. Hennes teman rör olika samhällsfrågor. År 2016 

nominerades boken till Augustpriset och har uppmärksammats i flertal recensioner i dags- och 

kvällstidningar.  

 

5.2 Analys 
 

5.2.1 Inledning  

 
I det här kapitlet kommer vi att presentera och analysera olika aspekter av fattigdom som framkommit 

under vår kodning av det empiriska materialet. Kapitlet är indelat i nio underkategorier. 

Underkategorierna är följande: Sambandet mellan konsumtion och social exklusion, hälsa, skam, 

bostadssegregation, att möta diskriminering och bryta normer, ekonomiskt beroende som kvinna och 

fattig, klass och social rörlighet, etnicitet och slutligen mötet med socialt arbete.  
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5.2.2 Sambandet mellan konsumtion och social exklusion 

Det är precis såhär det är att vara fattig. Små enkla bekymmer växer upp som svampar omkring en 

hela tiden. Saker som andra fixar med en axelryckning blir till stora projekt - vad gör man när 

dammsugarpåsarna tar slut? När kuverten är slut? När kastrullens handtag går av? (Fattigfällan, s.91). 

 

Vi kan urskilja fattigdomens skepnad i samtliga böcker. I Fattigfällan tvingas Beata göra sig av med sin 

hemtelefon som är kopplad till porttelefonen, avregistrera sig från sin morgontidning som hon har haft i 

trettiofem år, gå ur facket och alla föreningar hon har varit med i för att kunna betala sin hyra. Hon 

tvingas äta härskna kakor från en lågprisbutik och margarin för att dämpa hungern. I boken Miira bär 

Miira trosor med trasiga gummiband och jeansjacka med jumper som ersättning för en riktig vinterjacka. 

Hon står inför valet att betala hyran eller äta. Susanna i Oktober i fattigsverige skildrar hur hennes 

barndom präglades av trångboddhet, föräldrar som arbetade svart för att få ekonomin att gå runt och hur 

de aldrig åkte på semester. Även att inte äga en cykeln, att sakna bilskjuts, inte ha födelsedagskalas eller 

vara med på utflykterna och ha med en matsäck. I samtliga böcker går det genomgående att urskilja hur 

huvudpersonerna talar och tänker om sin ekonomi. Miira likställer blixtsnabbt att jumpern hennes moder 

ska sticka till henne kommer kosta hundrasextio kronor, vilket motsvarar sex ”likfärspaket’’. Båtresan 

som kostar hundratio kronor är för Miira som ‘’elva brödlimpor’’ eller ‘’städning av två 

trappuppgångar’’. Beata beskriver hur femhundra kronor är tillräckligt mycket pengar för att hon ska 

slippa vara hungrig i en hel vecka, medans det för hennes umgängeskrets motsvarar endast en lite dyrare 

lunch på Grand Hotel. Susanna berättar hur hon hittade en torsk i hamnen som hon tog med hem, varefter 

modern uttrycker att torsken räcker till mat i två dagar.  

 

Under bokens gång ser vi hur böckerna skildrar fattigdomens utbredning och existens i Sverige samt hur 

den har förödande konsekvenser för fattiga individer. Det handlar inte om att vara tvingad till att leva 

billigare och handla på rea. Det handlar snarare om att inte ha råd med mat, nya kläder, utbildning eller 

sjukvård. Det här trotsar helt föreställningen om att Sverige skulle befinna sig långt bort från fattigdom. 

Vi ser även, precis som Hjort och Ekström (2009) förklarar, att huvudpersonerna drabbas av att inte 

kunna konsumera fritt då konsumtion fungerar som sociala markörer för deras val och icke-val. Böckerna 

skapar förståelse för oss kring hur samtliga huvudpersoner begränsas av att inte kunna konsumera fritt. 

Vilka är vi när vi inte kan konsumera?  

 

Beata beskriver hur hon avviker genom de förväntningar hennes umgängeskrets har på hur hon ska sköta 

sin ekonomi och sin budget på bästa sätt samt hur hon förväntas fatta smarta ekonomiska beslut. Hon 

beskriver att hon inte kan leva upp till förväntningarna då hennes inkomst inte är tillräckligt hög för att 
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hon ska kunna planera sin budget för månaden. Trots att Beata är medveten om att det klokaste vore en 

planering av sin budget, har hon svårigheter att utnyttja extrapriser eller reor i mataffären. Precis som 

Hjort och Ekström (2009) beskriver, avviker huvudpersonerna från normen kring hur de förväntas 

konsumera och betraktas därför som avvikande av omgivningen. I Beatas skildring går det även att skönja 

hur hon som kvinna med begränsad ekonomi tvingas ofrivilligt bryta normer kring skönhet och hur hon 

som kvinna förväntas ta hand om sitt utseende och sin kropp. Utseende, kropp och hygien är ett 

återkommande tema i Beatas skildring där hon ser dessa som stora konsekvenser av hennes fattigdom: 

 
      Jag skäms över mitt yttre, än har fattigdomen inte satt djupa spår men det faktum att jag vet gör mig hukande  

      och osäker. Jag vet att jag anses vara en misslyckad person, jag vet att jag inte kunnat smörja in mitt ansikte  

       med fuktkräm som jag brukar, jag vet att utväxten i mitt hår inte är klädsam (Fattigfällan, s.9) 

 

Beata har en stor saknad att få vara med i samhället igen och återgå till att vara en ’’vanlig kvinna” samt 

förklarar att det är ’’smärtsamt att bli ful för att man blir fattig’’ (Fattigfällan, s.161). Hennes utseende 

och kropp har blivit markörer som avslöjar fattigdomen som hon befinner sig i där hon varken har råd att 

köpa skönhetsprodukter, smink, kläder eller hygienartiklar. Till följd av den näringsfattiga och kaloririka 

maten hon intar, blir hennes kropp uppsvälld och hennes kläder för små. I takt med detta har hon inte råd 

att inhandla nya kläder eller att träna. Vi läser hur Beata beskriver sig själv som avvikande och hur hon 

talar om sig själv i förhållande till sin kropp och sitt utseende. Hennes fokus på kropp, kläder, smink och 

utseende blir det som skapar femininitet. Då mannen ses som norm i samhället känns det viktigt att 

synliggöra dessa aspekter av fattigdomen utifrån en kvinnas berättelse som annars ofta passerar obemärkt 

förbi. Genom en intersektionell analys och förväntningar på kvinnor som Mattson (2015) beskriver, kan 

vi se att kön uppfattas och uttrycks i dess kulturella, sociala och historia kontext där kvinnor lär sig och 

anpassar sig utifrån hur de förväntas vara kvinnor. För Beata blir det viktigt att försöka behålla sin 

femininitet där smink, utseende och kropp för henne stärker det feminina (Butler, 1993, 1999). Kvinnor 

får ofta balansera olika typer av feminiteter och förväntas kunna växla dem i olika sammanhang (ibid), 

men ingen av huvudpersonerna har möjlighet till detta. De äger inga finare kläder, badkläder eller 

idrottskläder. Dessutom korsas deras förväntningar med att vara kvinna med föreställningar om deras 

klasstillhörighet (Mattson, 2015).  

 

Fattigdom och oförmågan att konsumera kan även urskiljas hos samtliga huvudpersoner och hur de 

tvingas avstå från sociala aktiviteter. Susanna saknade pengar till att gå på cirkus, tivoli, födelsedagskalas, 

skolresa och åka på semester när hon var barn. Medan andra barn åkte skidor, spelade piano eller sjöng i 

kör, befann hon sig på gården med andra ungar som också saknade fritidsaktiviteter. Vi kan i boken 
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urskilja hur det påverkade hennes barndom starkt och skapade en isolering från omvärlden. Det blir 

tydligt hur den sociala isoleringen i samspel med knappa ekonomiska resurser och klasstillhörighet skapar 

en social exklusion då den sociala bakgrunden i Susannas fall fungerar som en riskfaktor för att hon ska 

sjunka längre ner i fattigdomen (Kieselbach, 2003). Ett exempel är hur hon begränsas på en fest: 

 

         Jag mindes mig själv i de gula manchesterjeansen med trasigt blixtlås, hur jag försökte dölja det, drog ner  

         tröjan, gömde mig. Hur jag fick lämna festen eftersom ‘’det var en för mycket’’, som den tjusiga mamman i  

         dörren sa och visade mig ut med orden ‘’en annan gång kanske’’ (Oktober i fattigsverige, s.190).  

 

Vi kan se hur hon exkluderas från festen av den ‘’tjusiga mamman’’ på grund av sin klasstillhörighet där 

hon bar trasiga kläder eftersom hon inte hade råd med nya. Det blir en påfrestande situation där hennes 

klassmarkör blir tydligt. 

 

Beata har inte råd att betala SL-biljett för att träffa sin familj eller sina vänner. Hon tvingas därför avstå 

från att fika med sina vänner, restaurangbesök och andra sociala aktiviteter, varpå hon exkluderas. Miira i 

sin tur har klasskompisar från gymnasieklassen som brukar umgås genom fika, men när Miira och hennes 

vän träffas blir det tydligt hur de exkluderas från sådana aktiviteter. Istället för att fika, sitter de på en 

bänk i Bergsjön. Under bokens gång får vi även del av en händelse där Miira, på grund av sin 

klasstillhörighet och sin etniska bakgrund, känner en exkludering i hur personer med goda ekonomiska 

förutsättningar lever sina liv. Vid ett tillfälle läser hon en bok som hon har fått av sin pojkvän och tittar på 

bokens bilder. Hon beskriver det såhär: 

 
          På vita Jan-tänder utan amalgamlagningar. En vit klocka som visade vilken tid hon skulle äta och vad hon   

         skulle äta varje dag. Vindruvor och päron och spystora tallrikar med dyrmat. Färskpressad juice. Inga  

         makaroner. Inte ens om hon gjorde dödsstädningar varje helg skulle hon kunna köpa och käka allt det där.  

         […].  Den här boken var inte skriven till henne eller någon hon känner. (Miira, s.80f).  

 

Det går att tolka hur Miiras begränsade ekonomi hindrar henne från att leva som personerna som beskrivs 

i boken. Även hur hon känner en stark distans till personer med goda ekonomiska förutsättningar då de 

lever ett annat liv jämfört med henne. Precis som Kieselbach (2003) beskriver blir hennes sociala 

tillhörighet en riskfaktor när det kommer till hennes upplevelse av social exklusion. Vi kan även i Miira 

urskilja den “rumsliga exklusionen” som Kieselbach (ibid) förklarar, där människor med begränsade 

ekonomiska resurser och liknande sociala och kulturella bakgrunder hamnar i segregerade 

bostadsförhållanden. Att Miira bor i Bergsjön blir ytterligare något som förvärrar hennes exklusion och 
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känsla av utanförskap. 

 

En likhet i Susannas och Miiras skildringar, är att båda inte har råd att bekosta idrottskläder eller 

skolutflykter, vilket leder till att de inte kan delta i skolutbildningen fullt ut som andra elever. Beata har i 

sin tur inte råd att gå till tandläkare eller läkarbesök. Det pekar på att huvudpersonerna utesluts från 

välfärdsområden som utbildning och hälsa då dessa områden många gånger har en kostnad (Atkinson et 

al, 2002; Lorant et al, 2003). 

 

5.2.3 Hälsa  

Vi kan hos samtliga huvudpersoner se hur kopplingen mellan deras inkomstnivå och deras ekonomiska 

standard påverkar hälsan. Både Miira och Susanna ser en fysisk ohälsa hos sina föräldrar på grund av 

deras ekonomiska situation. Miira beskriver exempelvis moderns  ’’städarsöndriga ryggrad’’ och 

‘’hårdvalkiga städarfötter’’. Det hårda arbetet som städare har satt sina spår. Precis som Miira, så 

beskriver Susanna hur hennes föräldrar förstör sina ryggar. De utvecklar “dåliga nerver” och knaprar 

värktabletter. Deras föräldrar har inte heller råd att gå till läkaren. Det pekar på att personer med bristande 

ekonomi, speciellt för Susannas och Miiras föräldrar, har ett sämre hälsotillstånd (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Det är även tydligt hur stressad och oroad Miira blir av “pengaångesten”. När Miira hoppar av 

gymnasiet och inte lyckas få ett arbete hamnar hon direkt utanför arbetsmarknaden vilket även ökar 

hennes risk för att drabbas av ohälsa då hon får en svag anknytning till arbetsmarknaden. Under läsningen 

går det att se hur hela hennes framtid är beroende av huruvida hon kan få ett arbete eller inte. Hur ska hon 

annars kunna flytta hemifrån och skapa ett eget liv? 

 

Beata blir långtidssjukskriven på heltid och oförmögen att arbeta, vilket leder till att hon blir utan 

inkomst. Det är hennes utbrändhet och ohälsa som har fått henne att hamna i fattigdom från första början. 

När hon väl har fastnat i fattigdomen får hon ingen chans att bli frisk igen. Läkaren avråder henne från att 

arbeta och hon behöver vila, men samtidigt blir stressen för ekonomin för stor. Hon kan inte heller köpa 

det stödskydd som hennes läkare rekommenderar då hon inte har pengar som hon kan lägga ut. Det visar, 

som Hutton (2015) förklarar, att fattigdom och ohälsa är kopplade till varandra. Beata uppvisar även 

många känslor som kan kopplas till psykisk ohälsa vilket inte är konstigt då en svag anknytning till 

arbetsmarknaden ökar risken för ohälsa (Socialstyrelsen, 2010). Hon beskriver hur hon upprätthåller en 

fasad och att fattigdomen gör henne paranoid. Hon beskriver även hur hon isoleras av sin fattigdom där 

hon inte kan umgås med sin familj eller sina vänner. Hon beskriver vidare att fattigdomen ‘’äter upp’’ 

henne, hur hon är ‘’död invärtes’’ och hur suicidtankar successivt växer fram. Vid ett tillfälle planerar hon 
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även att begå suicid. Detta kan ofta urskiljas hur personer med bristande materiella förhållanden och som 

lever i en ständig ekonomisk stress inte upplever att de har någon kontroll över sin livssituation 

(Socialstyrelsen, 2010). I samtliga böcker blir det tydligt hur stark kopplingen mellan ohälsa och 

fattigdom är och hur omöjligt det blir för huvudpersonerna att ta sig ur detta. Hur ska huvudpersonerna 

kunna må bättre när fattigdomen begränsar och tär på dem? Det går i böckerna att upptäcka hur fattigdom 

är en riskfaktor till ohälsa samtidigt som ohälsa en riskfaktor för fattigdom, vilket är en svår cirkel att 

bryta (Hutton, 2015; Lund et al, 2010).  

 

5.2.4 Skam  

Beata berättar genomgående i boken hur hon upplever skam som fattig utifrån flera aspekter. Hon har 

svårigheter att upprätthålla sina vänskapsrelationer och betala tillbaka sina skulder till de vännerna hon 

har lånat pengar av. Hon beskriver även skammen att betraktas som ‘’skattesmitare’’ och att hon skäms 

över flera saker, till exempel att hon aldrig kommer kunna bjuda tillbaka fika eller mat till sina vänner. I 

Susannas berättelse, kan vi se hur hon skämdes i sina trasiga kläder hon bar på festen och hur hon 

försökte gömma sig, för att senare bli utvisad från festen av ‘’den tjusiga mamman’’. Susanna beskriver 

hur hon idag känner lukten av urin, kräkningar och lukten av fattigdom samt att hon är en ‘’skambärare’’ 

som aldrig kommer bli fri. Hon förklarar fattigdom som skam och ett psykiskt lidande, varför fattigdom 

är svårt att tala om. Huruvida Miira känner en skam som fattig går inte att utläsa, utan går endast att 

spekulera i det. Istället för att beskriva känslor av skam bemöter Miira orättvisorna snarare med irritation, 

ilska eller genom att “göra narr” av andra. Att de kan sitta där med sina “spystora tallrikar dyrmat” när 

andra inte har råd med någon mat alls. Vidare i boken går det att se hur Miira upplever en viss sorts skam 

över att exempelvis inte få ett ‘’vuxenjobb’’ eller passa in i sin gymnasieklass. Medan Neckel (1991) 

beskriver hur många ekonomiskt utsatta skuldbeläggs för sina livsöden som om det var deras eget 

personliga ansvar att inte hamna där, väljer Miira att istället lägga skulden hos “politikernötterna” och 

“chefsskjortorna”. 

 

Det som blir tydligt i samtliga huvudpersoners skildringar av den sociala exklusionen, speciellt Beatas 

och Susannas, går att koppla till olika sorters negativa känslor och att dessa känslor ter sig på olika sätt 

som exempelvis skam. Även känslan av att vara utelämnad, vara på samhällets botten eller att inte känna 

sig ‘’vanlig’’ som Garbarino (1998) beskriver. För Beata blir det även tydligt hur hon påverkas av att 

aldrig ha pengar. Hon känner en stark känsla av skam som gör henne hukande och osäker (ibid, 1998). 

Hon upplever att hennes omgivning tänker att det är hennes eget fel att hon är fattig samt att de misstror 
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henne i hennes utsatthet. När hon till exempel blir bjuden på mat av en vän går det att se hur hennes 

självkänsla påverkas av den fattigdomen: 

 
       Att bli bjuden för att man saknar pengar får en att bli som ett barn utan beslutsförmåga, jag sitter tyst med stora  

       osäkra ögon och vågar inte tala när servitören tar upp beställningen. (Fattigfällan, s.9). 

 

Beata hanterar således omgivningens föreställningar kring henne som fattig genom att försöka göra sig så 

osynlig som möjligt (Garbarino, 1998)  

5.2.5 Bostadssegregation  

Vi kan urskilja fattigdomen i de bostadsområden där huvudpersonerna Miira och Susanna bor. Susanna 

beskriver hur hon kommer tillbaka till Ystad och ser villor höga som trevåningshus med kristallkronor i 

taken. Hon tänker på hur hon själv hade det som barn i bostadsområdet Fridhem, ett miljonprojekt. Hon 

beskriver hur andra människor vill bo var som helst i Ystad, men inte i Fridhem då det är där 

“problemfamiljer” placerades av socialtjänsten. I Miira besöker Miira ett bostadsområde i Mölndal och 

blir förskräckt och upprörd över att det existerar en sådan ‘’sovstad’’ så annorlunda än de bostadsområden 

som hon vuxit upp i. Här finns det inga brända bilar, inga fönster med fula lakan eller söndriga 

persienner. Det är full insyn i fönstren och folk hälsar på varandra på gatorna. Miira undrar om folk 

verkligen lever såhär? Vad gör de i alla tio rummen när de inte sover? När Miira åker in med spårvagnen 

till Göteborgs centrum känner hon inte igen sig och det går som läsare att förstå hur isolerad Miira har 

varit från omvärlden under hela sina uppväxt.  

 

Malmökommissionen (2013) beskriver även hur en social riskfaktor som ofta ligger till grund för 

fattigdom är just territoriell stigmatisering. Territoriell stigmatisering kan tillsammans med andra 

riskfaktorer som trångboddhet och bristande resurser förvärra enskildas utsatthet. I både Susannas och 

Miiras berättelser ser vi hur deras bostadsområden präglas av just dessa sociala riskfaktorer och vi kan 

urskilja några av de negativa följder som beskrivs i Social rapport (2010), nämligen ohälsa, låg 

självkänsla och bristande deltagande i det sociala livet. Vi kan även se, precis som SCB:s rapport från 

2007 beskriver, hur Miiras bostadsområde påverkar henne och hennes klasskamrater i deras utbildning. 

Ingen från hennes klass förutom hon själv blir behöriga att komma in på gymnasiet. Det visar på att 

möjligheter att utnyttja kunskap och färdighet är sammanbundet med klass och vilka möjligheter personer 

har i livet utifrån sin klasstillhörighet (Mattson, 2015). 
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Till skillnad från Miira och Susanna, bor Beata på en fin adress i Stockholm. Då hennes hyra är för hög 

för henne, vill socialsekreteraren på ekonomiskt bistånd att hon ska flytta ut till förorten där det är lägre 

hyror. Beata beskriver hur hennes adress felaktigt får folk att tro att hon har gott om pengar. Som läsare 

inser en hur förödande det skulle vara för Beata att bli tvungen att flytta då hon inte har råd med SL-kort. 

Att tvingas flytta ut i förorten skulle då endast förvärra hennes isolering.  

 

Genom samtliga huvudpersoners berättelser så ser vi hur bostadssegregationen påverkar dem i deras liv. 

Hur ska individer kunna delta i samhällets ekonomiska, politiska, sociala och kulturella arenor när de 

samtidigt hålls avskilda från resten av samhället?  

 

5.2.6 Att möta diskriminering och bryta mot normer 

Miira kämpar för att få en heltidsanställning med ‘’vuxenkvinnolön’’ men möts av ett starkt motstånd i 

form av diskriminering. Hon passar inte in i rådande normer och förväntningar på hur hon då förväntas 

vara och se ut, vilket hon straffas för.  Hon sexualiseras och beskriver männens blickar som alltid fastnar 

på hennes bröst. Under en anställningsintervju får Miira höra att hon får jobba där för att  “locka in 

kunder” samtidigt som mannen som intervjuar henne tittar på hennes bröst. Hennes respons blir “Släng 

dig i väggen” men det gör också att hon snart är tillbaka på ruta ett igen, utan anställning och utan 

möjlighet att betala hyran. Det visar på att föreställningar om kön alltid bär med sig föreställningar om 

sexualitet, klass och etnicitet (Mattson, 2015). Men hur ska lågutbildade, fattiga kvinnor kunna värja sig 

från diskriminering när de är beroende av arbetsgivare och tjänstgöringsbetyg? Här skulle vi kunna tala 

om både en statistisk och en implicit diskriminering (Boshini, 2007), då Miira både diskrimineras som ny 

och kvinna på arbetsmarknaden och hur hon beter sig som kvinna. När Miira tillslut får en heltidstjänst på 

en förskola så blir hon snart uppsagd eftersom föräldrar klagat på henne. Hon har talat om för en flicka 

som vill vara pojke att hon kan få vara det om hon vill, vilket blir väldigt upprörande för flickans 

föräldrar. Hon fortsätter trots detta att bryta mot rådande normer kring hur hon förväntas vara. Hon 

chockerar människor runt sig, vilket vi tolkar som både en frigörelse och ett sorts skydd mot 

diskrimineringen runt henne. Hon visslar efter killar och skriker “Snygg röv!” (Miira, s. 127). När Miira 

kommer i kontakt med arbetsmarknaden, går det att se hur maktstrukturer samarbetar. Även hur hon 

möter orättvisor och ojämlikheter mellan kvinnor och män och föreställningar. Hon straffas för sitt 

beteende eftersom hon beter sig ‘’fel’’ då hon inte anpassar sig efter de förväntningar som finns på henne 

som kvinna på grund av könsstrukturer (Mattson, 2015).  
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5.2.7 Ekonomiskt beroende som kvinna och fattig 

I Susannas berättelser så redogör hon inget direkt för några specifika svårigheter som kvinna vad gäller 

fattigdom, däremot ser vi hur hon skildrar moderns situation som ekonomiskt beroende av fadern. När 

sambeskattningen existerade ansågs moderns arbete inte vara nödvändigt då den totala lönen för henne 

inte blev högre än faderns arbete, varpå modern stannade hemma, tog hand om hushållsarbetet och var 

hemmafru. Det visar på hur arbetsmarknaden präglas av maktstrukturer och ojämlikhet där manligt 

kodade yrken ger bättre lön då de anses ha större värde (Mattson, 2015). Vi kan också urskilja ojämna 

fördelningen av hushållsarbetet som Halleröd (2005) beskriver och hur den leder till ett stort beroende för 

Susannas mamma. Hon har helt enkelt inte råd att ta sig ur det ekonomiska beroendet, vilket gör att vi här 

tydligt urskiljer en konsekvens av fattigdomens könsmässiga karaktär. Miira försöker i sin tur med all sin 

kraft att undvika att vara i ett ekonomiskt beroende av män. Hon avstår när hennes pojkvän erbjuder sig 

att låna ut pengar till henne och tillslut gör hon slut med honom och bestämmer sig för att lyckas betala 

hyran själv genom att ha två jobb. Hon vägrar bli beroende och vägrar städa mer hemma än pojkvännen 

Jan gör samt bryter än en gång mot rådande normer och förväntningar på henne. Beata däremot hade 

förmodligen aldrig hamnat i den situationen som hon hamnade i om hon levt tillsammans med en partner 

med inkomst. Det blir tydligt att vi inte kan skuldbelägga kvinnor för att de hamnar i ett beroende. Det 

ekonomiska beroendet blir ibland den enda faktiska tryggheten de har. Det ekonomiska beroendet visar 

snarare hur ojämlikheten mellan kvinnor och män även syns i det privata livet (Mattson, 2015). Det kan 

diskuteras såvida huvudpersonernas ekonomiska beroende hade sett annorlunda ut om böckerna utspelat 

sig idag. Har kvinnor i dagens Sverige större ekonomiskt oberoende nu gentemot för trettio år sedan? 

Oavsett så tänker vi att det fortfarande finns många kvinnor som precis som Susannas mamma har en stor 

del av den ekonomiska tryggheten hos en man, och många fattiga kvinnor som Beata vars situation hade 

sett annorlunda ut om de haft ekonomiskt stöd av en partner.  

 

5.2.8 Klass och social rörlighet 

Miiras moder arbetar som städare, men istället för att följa moderns yrke drömmer hon om att bli 

hjärnkirurg. Trots detta beskriver hon hur trappstädningen följer henne enträget. Hon redogör dock för att 

hon aldrig kommer kunna få ett ‘’vuxenkvinnojobb’’ och bli en skicklig hjärnkirurg då hon hindras av 

sina svårigheter med det svenska språket, sin klasstillhörighet och sitt invandrarskap. I Sverige har 

sambandet mellan barns och föräldrars socioekonomiska villkor en stor betydelse och är avgörande för 

barnets framtida socioekonomiska status. För Miira är sannolikheten stor att hon själv befinner sig i ett 

lägre inkomstskick precis som sina föräldrar. Då hennes föräldrar inte har en hög utbildning som har lett 
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till välbetalda arbeten, är chansen stor att hon även följer samma utbildningsspår som sina föräldrar 

(Socialrapport, 2010). Sawyer och Kamali (2006) beskriver till exempelvis hur elevers klasstillhörighet 

påverkar dem i deras gymnasieval och elever med arbetarklassbakgrund väljer oftare yrkesinriktade 

program. Miira försöker bryta detta mönster men misslyckas och återgår precis som sina klasskamrater 

från Gårdsten till att städa.  

 

I Sverige har den sociala rörligheten minskat, vilket gör att det förmodligen skulle vara lika svårt för 

Miira att idag som för 30 år sedan bryta sig loss ur sin klass. På grund av ökad konkurrens och krav på 

högre utbildning (Olofsson och Lundahl, 2013) kan vi snarare tänka oss att det skulle vara ännu svårare 

för Miira att år 2018 etablera sig i vuxenlivet och göra en klassresa till ett högre samhällsskikt. Även 

Susanna beskriver detta i Oktober i fattigsverige:  

 
      När jag frågar om våra döda vänners uppväxt hör jag brorsan säga: Hans pappa jobbade som bonddräng, han   

      jobbade extra på resturanger, hon diskade tror jag. ensamstående mamma. Alkis. Hans pappa var vaktmästare     

      på campingen. Hans mor var sjukvårdsbiträde (Oktober i fattigsverige, s.27). 

 

Det är tydligt att fattigdom är kopplat till klasstillhörighet och att det inte är alla som gör en sådan 

klassresa som Susanna får möjlighet till. Susanna beskriver hur hon som barn aldrig funderade på 

klassfrågor, men att hon i högstadiet såg hur fyra, fem procent av arbetarklassens barn gick vidare till 

högre studier. Till skillnad från Miira får Susanna möjlighet att göra en klassresa bort från detta, till ett 

annat typ av liv, och både hon och hennes bror bygger upp liv utan fattigdom, missbruk och kriminalitet. 

Beata i sin tur gör en omvänd klassresa. Hon beskriver hur det tillför en extra dimension till lidandet att 

ha haft men sedan förlorat allt. Hon menar att hon är lika fattig som tiggarna på gatorna men tänker att 

allting måste ordna sig samt att hon inte kan svälta och bli hemlös. Hon är en högskoleutbildad kvinna 

som har haft ett fungerade yrkesliv, aldrig varit fast i missbruk eller kriminalitet. Hon är född och 

uppvuxen i ett välfärdsland, men har råkat bli sjuk.  

 

Hur påverkar det oss att ha en viss klassbakgrund? Bourdieu (1987) beskriver att klass är kapital och 

Susanna och Miira har varken socialt, ekonomiskt eller kulturellt kapital. Det här är något som är med och 

påverkar dem i deras situation, visar vad de är delaktiga i och utestänga från. De har ingen ekonomisk 

trygghet att falla tillbaka på. Det handlar inte om en temporär fattigdom utan snarare om att vara fast i ett 

liv som innebär fattigdom. Beata som tidigare i livet har haft en annan klasstillhörighet har fortfarande 

kvar det kulturella och sociala kapitalet, som till exempel vännerna, delaktigheten och kunskapen kring 

samtalen de delar. Hon beskriver det såhär: 
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     Problemet verkar vara att medelklass och överklass helt enkelt inte begriper att det finns folk somtotalt 

     saknar pengar. Kanske att de förstår - med viss misstänksamhet - att tiggarna på gatan saknar medel men att    

     jag…? Jag är väl en av deras egen sort? Jag har ju utbildning, lägenhet och uttrycker mig väl, hur kan jag vara   

     genomfattig? (Fattigfällan, s.10). 

 

När Beata förlorar sitt ekonomiska kapital, går det att se hur hon också successivt förlorar det sociala 

kapitalet, det kulturella kapitalet samt tillgången och samhörighet med sin gamla umgängeskrets. 

 

5.2.9 Etnicitet 

 Jag tror på dig Miira, kör hårt så kommer du långt. Kram Hassan. Vad fan hjälpte det att sitta och    

tro? Hon hade kört sitt hårdaste och ändå krockat. Ifall hon hade fötts på andra sidan stan och haft   

rikare föräldrar med inavelskontakter som gått i inavelsskolor och läst invavelsböcker så hade hon 

kanske kunnat bli statsminister”. (Miira, s.193)  

 

Miira upplever sig inte bara fast i sitt invandrarskap utan även i sin klass. Från att ha befunnit sig i en 

högstadieklass i Bergsjön där de flesta hoppat av för att börja arbeta som städare som sina föräldrar, möts 

hon på gymnasiet istället av klasskamrater som är ‘’självskrytare’’ och vars föräldrar är ‘’chefsskjortor’’ 

och ‘’kvinnokavajkjolar’’ från ‘’bestämmarsidan’’. Vi kan se hur hennes nya klasskamrater lever i andra 

förutsättningar och möjligheter än henne. 

 

Susanna i Oktober i fattigsverige är tre, fyra år när hennes familj kommer till Sverige. Hennes föräldrar är 

endast finsktalande och har inga svenska vänner. Hon beskriver hur de i egenskap av finnar tillskrivs 

vissa egenskaper som är avsedda att medföra vissa sociala och kulturella problem. Susanna ifrågasätter 

också varför de som kommer från fattiga länder är mer invandrare än de som kommer från rika länder. 

Miira är även hon från Finland och läser listan över namn på de i hennes klass: ’’Anna, Karin, Anders, 

Katarina, Mikael, Linda, Linda, Mensbinda, Daniel, Gunnel, Jonas, Jessica, Linnea, Erik...’’ (Miira, s. 85) 

och hittar tillslut sitt namn mitt bland “svennenamnen”. Miira beskriver hur ingen i den här klassen 

sorteras efter föräldrarnas födelseland som i Bergsjön och plötsligt har ingen hemspråk på schemat. Men 

hon slipper inte invandrarskapet. Miiras lärare blir även tydligt provocerade av henne på gymnasiet. De 

tycker att hon “förstör” när hon motsätter sig i vissa uppgifter, som när eleverna ska intervjua 

“invandrarfamiljer” eller berätta inför alla i klassen vad deras föräldrar arbetar med. Lundberg (2005) 

beskriver hur elever med invandrarbakgrund betraktas som förändringsprojekt eller någon som saknar 
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egenskaper för att delta i ett demokratiskt samhälle. Miira vill visa att det inte är “bestämmarsidan” som 

gör rätt och att det inte bara är deras “inavelskunskaper” som räknas.  

 

Genom att Miira interagerar med andra människor när hon kommer bort från Bergsjön upptäcker hon att 

det finns betydande skillnader i hur de kan leva sina liv. Halls (1992, 1996, 1999) talade om uppdelningen 

mellan ‘’Vi och dem’’ för att förstå föreställningen om skillnader i etnicitet. Han beskrev hur känslan av 

skillnader och olikheter i förhållande till andra människor är viktigt för att kunna betrakta hur vi ständigt 

skapar ett subjekt respektive objekt. Det här gör enligt Halls (1992, 1996, 1999) att en skapar och 

upprätthåller en gräns mellan sig själv och Den Andre, samtidigt som en kan omdefiniera sig själv. Vi 

tänker att det här är livsviktigt för Miira för att hon ska förstå varför hon inte har allt som de har och för 

att inte lägga skulden hos sig själv. 

 

Miira finner ett stort utanförskap i “inavelsböckerna” i skolan. De som skrivit böckerna är alla 

‘’svennegubbar’’ som ’’Björk, Brolin, Ljungström’’ (Miira, s. 98). I barnböckerna hon läser för 

förskolebarnen representeras endast Bullebymänniskorna. Hon frågar sig hur barnen i Bergsjön ska känna 

igen sig i det? Även språket och ‘’svenskaluckan’’ påverkar Miira i hennes gymnasiestudier. Hon 

beskriver språket i ‘’inavelseböckerna’’ som ‘’annanplanetska’, och inser plötsligt att hennes egen 

svenska är ‘’invandrarsvenska’’ och att hon förstår inte “finorden” i skolböckerna. Goldstein-Kyaga 

(1995) beskriver hur det ofta är språkkunskaperna i svenska som saknas hos invandrarelever i svenska 

skolan även om de har lika bra betyg som svenska elever.  

 

5.2.10 Mötet med socialt arbete 
 

Till skillnad från Miira, kommer Susanna och Beata i kontakt med socialtjänsten och får någon form av 

bistånd eller insats. Susannas ursprungsfamilj var aktuell på socialtjänsten inom familjehemsvården under 

många år då faderns har ett alkoholmissbruk och det förekommer våld i hemmet. Beata är ekonomisk 

biståndstagare och därför i kontakt med Arbets- och försörjningsenheten. 

 

I vuxen ålder kritiserar Susanna socialtjänsten i deras bedömningar av vad som ansågs vara “skälig 

levnadsnivå” samt det faktum att det förekommer att socialtjänsten vräker barnfamiljer ur deras hem. 

Susanna förklarar hur ‘’samhällets brister hamnar på socialkontoren i socialsekreterarnas knän’. 

Socialtjänsten får agera åt det svenska systemet när det sviktar i bland annat bostadspolitiken. 

Socialtjänsten får helt enkelt laga människors ‘’trasiga liv’’. Under bokens gång, ställer vi oss frågan om 
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varför ingen på socialtjänsten verkar reagera avsevärt kring våldet och missbruket i Susannas familj, trots 

att det nämns överallt i journalerna från socialtjänsten? Kanske förblev socialtjänsten passiva i sitt 

handlande och hade svårigheter att möta Susannas familj utifrån förväntningar och föreställningar utifrån 

deras situation. Precis som Schorr och Schorr (1998) lyfter fram så kan en tala om socialtjänstens 

fientlighet och misstänkliggörande kring familjer i mötet.  

 

Beata har tidigare haft ett fungerande liv som ensamstående moder med ett eget företag och har därför 

inte varit i kontakt med sociala myndigheter. I samband med sjukskrivningen tvingas hon kontakta 

socialtjänsten. I början av boken har Beata ett positiv förhållningssätt till socialtjänsten där hon har 

förhoppningen om att socialtjänsten ska hjälpa henne ur hennes fattigdom, men det positiva 

förhållningssättet ändras successivt till det negativa. Beata försöker desperat komma i kontakt med 

socialtjänsten för att ansöka om bistånd, men trots flera försök till kontakt får hon ingen respons. Efter ett 

tag lyckas hon bli erbjuden till ett möte, men inte förrän en månad framåt. När Beata äntligen får möta 

socialtjänsten, beskriver hon det så här: 

 
        Det jag förväntade mig av mötet är att få hjälp att lösa den akuta situationen till dess, jag såg framför  

        mig ett par symboliska ekonomiska kryckor tills jag var självgående igen. (...). Inte blir det bättre av att 

        enda skälen är att de misstror mig (...). Å andra sidan, om jag inte gör soc till viljes betyder det uppenbarligen 

        att inga pengar till mat och hyra betalas ut. Vilket vansinnigt dilemma. (Fattigfällan, s.48).  

 

Beata beskriver kontakten med socialtjänsten som en ‘’ständig kamp’’, varefter hennes berättelse 

genomgående präglas av kritik mot socialtjänsten. Hon upplevs många gånger vara uppgiven, misstrodd, 

hjälplös, maktlös och förnedrad när hon inte får hjälp trots att hon är i behov av hjälp. Ett exempel är hur 

hon talar om för sin socialsekreterare, som hon kallar ‘’Mumin’’, att hon har varit på läkarbesök, men att 

‘’Mumin’’ har svårt att tro på detta och därför tar kontakt med receptionen som kan övertyga att hon har 

varit hos läkaren. Precis som studien av Skeggs (1997) visar att brittiska kvinnors känslor präglades av 

bland annat av förnedring och kritik, uppvisar Beata detsamma.  

 

Vi kan urskilja Beata och Susanna som klienter och hur de påverkas samt blir beroende av socialtjänstens 

makt och hjälp för att få en bättre tillvaro. Som klienter i mötet med socialtjänsten, präglas deras relation 

av makt som upprätthålls som en social ordning, vilket går att koppla till mekanismen ‘’othering’’. 

Genom att betrakta mekanismen ‘’othering’’ ser vi hur de görs till klienter och blir till ett ‘’dem’’. De får 

en underordnad ställning och står utan makt jämfört med socialsekreterarna de är i kontakt med (Krumer-

Nevo, 2002).  
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Beata förklarar att hon inte känner sig rätt bemött på grund av socialtjänstens misstro och deras synsätt på 

hennes adliga efternamn och att hon bor på ett fint kvarter som inte är förknippat med fattigdom, varefter 

hon inte känner sig rätt bemött. På grund av hennes adliga efternamn och att hon bor i ett fint kvarter, kan 

det vara så att socialtjänsten har haft föreställningar om hennes klasstillhörighet och svårigheter att 

bemöta henne utifrån detta. Socialsekreteraren kan ha haft svårigheter att bemöta Beata rätt då hon har en 

annan klassbakgrund, är välutbildad och verbal som socialsekreteraren själv. Susannas kontakt med 

socialtjänsten kan även ha präglats av föreställningar kring hennes klasstillhörighet. Det visar på att 

klasstillhörigheten är med och påverkar mötet inom socialt arbete. För Susanna kan det däremot ha varit 

att mötet med socialtjänsten har präglats av en mer tydlig överordning respektive underordning i mötet 

där socialarbetaren, som har haft en högre klassposition än henne själv, har lett till en starkare skiljelinje 

mellan dem (Mattson, 2015). 

 

Mötet med myndigheter beskrivs på olika sätt i böckerna där relationen till myndigheterna ser olika ut. 

Dessa berättelser kan förhoppningsvis säga oss något om vad som inte fungerar och hur vi som framtida 

socialarbetare borde göra istället. Vi frågar oss hur det kan komma sig att Miira inte fångas upp av 

socialtjänsten och varför inte hon eller föräldrarna söker sig till dit. Det kan vara så att de har en negativ 

inställning till socialtjänsten redan från början och därför inte har särskilt höga förhoppningar om att få 

hjälp av det samhället vi lever i. 

 

6. Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur tre skönlitterära böcker framställer fattigdom hos kvinnor 

samt hur böckerna skildrar mötet med socialt arbete utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på 

kön, klass och etnicitet. Det empiriska materialet har kodats delvis utifrån Jönssons perspektivanalys och 

sedan analyserats utifrån ett intersektionellt perspektiv där kategorin klass, kön och etnicitet har särskilt 

beaktas. Böckerna valdes utifrån recensioner samt kriterier ifall böckerna hade blivit medialt 

uppmärksammade i de största svenska tidningar. 

 

Vi har strävat efter att böckerna Fattigfällan, Miira och Oktober i fattigsverige ska bidra med en djupare 

förståelse kring att fattigdom är dynamisk, komplex och genomsyrar många delar i människors liv. Att 

människor i fattigdom exkluderas från välfärdsområden som utbildning och hälsovård, att de inte kan 

konsumera så som de förväntas i ett konsumtionssamhälle samt att de blir utestängda från gemenskap i 

samhället. Böckerna har visat hur svårt det är för många individer att ta sig ur fattigdom, speciellt för de 
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som varit fattiga en längre tid. Det har blivit tydligt vilka föreställningar och förväntningar det finns på 

personer i fattigdom och hur omvärlden bemötte huvudpersonerna i deras utsatthet. Vidare hoppas vi att 

uppsatsen har skapat en förståelse för läsare kring hur fattiga personer sällan hörs i samhället och 

osynliggörs samt hur de på olika sätt kan falla igenom samhällets skyddsnät. 

 

Fortsättningsvis är det viktigt att lyfta enskilda personers berättelser i samhället. Genom skönlitterärt 

läsande har vi fått ta del av berättelser på ett direkt och oretuscherat sätt, vilket fungerar som en viktig 

källa till kunskap om människors livssituationer. Läsning gör något med oss människor som vi tycker 

borde användas mer i utbildningen. Efter att Miira talade om sin skolas “inavelsböcker” där hon menar att 

böckerna har dålig representation på författare, så har vi även reflekterat kring vilkas berättelser som vi 

egentligen berättar vidare. Vilka har skrivit våra kursböcker? Hur kommer det sig att representationen är 

homogen? Vi ställer oss även frågan såvida vi verkligen ger klienter möjlighet att berätta sin egen 

historia? Genom att läsa om hur Beata, Miira och Susanna upplevde mötet med socialt arbete får läsaren 

en unik chans till att få vara på andra sidan ett möte. Vi har strävat efter att bidra med ett skiftande 

perspektiv kring fattigdomens skepnad och hur stor skammen kan vara för de personer som befinner sig i 

den. Vi hoppas att vi genom läsningen har brutit våra egna och andras föreställningar kring vad att vara 

fattig innebär.  

 

Det finns andra liknande böcker som berör fattigdom som kvinna som vi inte har tagit med och som inte 

får lika stor uppmärksamhet. Vi tänker att även dessa böcker hade varit viktigt att lyfta och inhämta 

kunskap från. Det finns många aspekter i böckerna som vi skulle kunna ta upp och undersöka vidare inom 

just fattigdom. Till exempel “pengastressen” som Miira beskriver och hur den ekonomiska stressen 

påverkar fattiga människor liv och välbefinnande. Vi skulle även kunnat undersöka vidare hur 

välfärdssystemet fungerar och hjälper kvinnor, eller undersöka vilka normer, föreställningar och 

stereotyper som existerar kring fattiga kvinnor. Det känns viktigt att koppla fattigdomen till ett mer 

strukturellt perspektiv och se på den allt mer växande ojämlikheten mellan grupper i samhället, både 

kopplat till klass, kön och etnicitet. I läsningen har vi förstått hur låsta huvudpersonerna kan uppleva sig 

vara i sin klass och i sin bakgrund och vi tänker även att ytterligare en viktig aspekt att undersöka mer 

kring hade varit hur en persons klass och etnicitet påverkar mötet med våra klienter. Sammanfattningsvis 

kan det tilläggas att det har varit lärorikt och givande att få följa Miira, Beata och Susanna i deras 

berättelser och vi hoppas att vi genom uppsatsen har inspirerat fler till att läsa böckerna.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Kodningsschema 

Övergripande om boken: 

● Vad är bokens generella fokus?  

● Vad är bokens syfte? 

● Hur ser handlingsförloppet ut? 

 

Jönssons problemperspektiv: 

● Hur beskrivs och benämns fattigdom?  

● Vart i böckerna kan vi urskilja fattigdomen hos huvudpersonerna? 

● Hur drabbas huvudpersonerna av fattigdomen?  

● Beskrivs det några underproblem till fattigdomen? 

● Vad beskrivs vara problemets orsaker? 

● Vad anser huvudpersonerna vara lösningen? Vad vill huvudpersonerna? Vad anser sig huvudpersonerna 

behöva?  

 

Aktörer: 
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● Vilka olika aktörer finns det i böckerna? 

● Hur beskrivs de olika aktörerna? (Onda/goda) 

● Hur beskrivs socialtjänsten? Vilken roll har socialtjänsten i böckerna? 

● Hur skildras det personliga mötet med socialtjänsten? 

 

Klass: 

● Finns det klasskildringar i böckerna? 

● Hur skildrar böckerna arbetslöshet? 

 

Kön: 

● Hur beskriver böckerna fattigdom utifrån att vara kvinna?  

 

Etnicitet: 

● Hur skildras och uttrycks etnicitet i böckerna? 
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Bilaga 2. Jönssons analysschema 

 

Pro            Komponent 

                   Karaktär 

                   Orsaker 

                   Konsekvenser och omfattning 

Histor         Historia och utveckling 

Lösninga     Lösningar 

                   Aktörer (drama och roller) 

I                  llustrationer och exempel 

 

(ibid, 2010:27) 

  


