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Abstract 

This master’s paper first presents some of the principal theories and concepts developed by 

the poverty researchers Rowntree, Titmuss, Townsend, Sen and Lister. These theoretical 

frameworks are then related to two documents from the EU and Sweden concerning 

combating poverty and social exclusion, bearing on the establishment of the ‘Year 2010 

against Poverty’. Finally, I discuss the value in practice of these theories and policy 

documents, as regards reducing poverty in Europe. 

 

It has become clear in this investigation that the theories and concepts from earlier research 

are still relevant to the formulation of contemporary policy programmes, and that earlier 

research helps us to avoid old traps in fighting poverty. Central terms, perspectives and 

theories in this thesis are ‘absolute’ and ‘relative’ poverty, inequality of social structures, 

human rights and wellbeing, the capability for overcoming poverty, the multidimensional 

nature of poverty, and the need for a future woman-friendly and cosmopolitan citizenship. 

The two policy documents contain different perspectives; such as rights, gender equality, 

integration and accessibility perspectives, together with the underlying empowerment 

perspective. In addition, the multidimensional nature of poverty is strongly emphasised. 

Policy documents have a limitation to their political and economic frames, and in order to 

avoid this, researchers should have a more active involvement in policy formulation, basically 

as in the case of official inquiries. Goal-oriented cooperation between policy, research and 

poor people themselves is crucial to achieving the reduction of poverty in Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: povert*, poor*, europ*, theories of poverty, typologies of poverty, handbook 

poverty, encyclopedia of social theory or sociology. 
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Förord 

Jag skulle vilja rikta ett varmt tack till alla de människor som har varit en del av den här 

uppsatsens tillkomst och utveckling. Min familj Yvonne, Helge, Eric, Elisabeth, Valborg och 

Erik, har hjälpt och stöttat mig och låtit mig få utvecklas i en mindre traditionell kvinnoroll 

liksom de själva har levt. I släktlinjen finns det även tidigare generationers kvinnor som har 

arbetat för att flickor skulle kunna gå i grundskola, gymnasium och läsa på universitet, det och 

min familjs kärlek till bibliotek, böcker och kunskap, liksom mina erfarenheter från ett 

fritidspolitiskt uppdrag, har varit en grund för mitt eget letande efter kunskap till det här 

uppsatsarbetet. Rainer har varit ett stort stöd för mig under dessa sammanlagt sex år, både 

emotionellt och rent praktiskt med att bl.a. korrekturläsa uppsatsen, men det som nästan har 

varit mest betydelsefullt är att vi har kunnat åka iväg och byta miljö när mina krafter sinat 

under processens gång.  

 

På socialhögskolan skulle jag särskilt vilja tacka min lärare lektor Bodil Eriksson som hade en 

huvudroll i antagningsprocessen till den särskilda antagningen som jag kom med i för den 

mångkulturella socionomlinjen. Därefter lade lektor Lotti Ryberg-Welander, min mycket 

kunniga handledare för min C-uppsats om EU:s sociala område, grunden till många frågor 

som jag har arbetat vidare med under masterprogrammet och i denna uppsats. Även min lärare 

docent Renate Minas har varit betydelsefull med sin kunskap om fattigdom, samt min lärare 

lektor Katarina Piuva med sin kunskap om sårbara grupper i samhället. Till sist vill jag varmt 

tacka den som har haft störst inflytande på den här uppsatsen, min lärare i vetenskapsteori och 

uppsatshandledare docent i sociologi Peter Sohlberg, som har lyft och kritiskt utmanat mitt 

tänkande genom att ställa ifrågasättande frågor och som har försökt lära mig om hantverket 

när det gäller att skriva en masteruppsats. Vissa saker som du har sagt kommer jag alltid att 

bära med mig. Slutligen ett tack till socialhögskolan i Stockholm i sin helhet, för att ha gett 

mig min hittills mest omfattande kunskapserfarenhet och för att bl.a. ha försökt träna mig i 

argumentation, kritiskt tänkande och analysförmåga.  
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1. Introduktion 

Till grund för den här masteruppsatsen ligger tre tidigare arbeten. Det första arbetet om 

fattigdom var ett grupparbete på socionomlinjen där jag blev jag förvånad över att andelen 

understödstagare under 1900-talet varit förhållandevis konstant, trots att riskgrupperna (t.ex. 

änkor med barn) delvis förändrats med tiden. Därför ville jag senare i en uppsats på 

masterprogrammet ta reda på orsakerna till europeisk fattigdom och kom slutligen fram till att 

frågan egentligen borde ha rört sig om vad en stat kan göra för att minska fattigdomen. Ännu 

något år senare tog jag mig an ämnet en tredje gång i en uppsats för att leta efter den teori 

eller det perspektiv som bäst kunde minska fattigdomen, men jag kom bara fram till att 

fattigdom är ett mångdimensionellt problem med lika många lösningar. Därför är jag i den här 

uppsatsen intresserad av att undersöka bredden av de olika teorierna, begreppen och 

perspektiven, för att på så sätt kunna förstå vad de båda dokumenten Sveriges- och EU:s 

handlingsprogram egentligen förordar för typ av praktiskt arbete och lösningar på problemet.     

 

Europeisk fattigdom är ett mångdimensionellt fenomen som berör många olika livsområden 

och olika aktörer (Titmuss, 1974, p. 202-203). Flera forskare skriver att fattigdomstalen är 

över tid förhållandevis konstanta, trots att de olika grupper som är fattiga samt samhällets 

konstruktion har förändrats oerhört mycket under de senaste århundradena (Dixon och 

Macarov, 1998, p. 276-277). Det är i tankevärlden ett irriterande problem som egentligen inte 

borde finnas i en modern välfärdsstat och det borde dessutom ha kunnat lösas vid det här 

laget. Men i praktiken finns problemet kvar även om det idag delvis drabbar andra grupper 

(t.ex. unga vuxna) än innan välfärdsstatens tillkomst. Komplexa och mångdimensionella 

problem som har bestått under lång tid, kräver kunskap, men kanske också lösningar som vi 

egentligen inte så gärna vill ha. Vissa forskare nämner att det egentligen behövs en ny typ av 

samhällsstruktur för att minimera lönearbetets sidoeffekter vid arbetsoförmåga, att inte anses 

som attraktiv arbetskraft på arbetsmarknaden, eller p.g.a. att det helt enkelt finns färre arbeten 

att söka än antalet människor som söker arbete (Ibid., 277-278, Leisering & Walker, 1998, p. 

283-284). Flera forskare nämner också att denna nya typ av samhällsstruktur också måste 

förändras på ett globalt plan när det gäller områden som internationella handelsavtal, samt 

tillverkningsindustrin- och jordbrukets organisation (Townsend, 1993, p. 112). Det är med 

andra ord inget lätt problem som vi har att göra med, utan ett komplext ämnesområde som går 

in i många olika vetenskapliga discipliner. “There are few material problems in the world 

that could not be solved. Yet poverty remains.” (Novak, 1995, p. 70). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de båda dokumenten: EU:s fattigdomsprogram för 

år 2010 och Sveriges nationella handlingsprogram för att minska fattigdom och social 

utestängning, samt att göra det utifrån kända fattigdomsteoretikers teorier och begrepp. Men 

jag är även intresserad av att titta på bl.a. politiska ideologier och andra perspektiv på 

fattigdom, för att på detta sätt försöka fånga in en så stor del som möjligt på skalan om olika 

synsätt på europeisk fattigdom. I förlängningen borde en utökad kunskap och större 

helhetssyn i ämnet, medföra en möjlighet till att bättre kunna analysera och skriva fungerande 

policydokument som verkligen minskar fattigdom, samt även bidrar till att kunna göra ett mer 

aktivt val mellan flera olika alternativ när det gäller handlingsstrategier för att sänka det 

europeiska fattigdomstalet i praktiken. Mina fyra frågeställningar är följande: 

 

1) Hur kan fattigdom förstås? En kritisk presentation och analys av centrala fattigdomsteorier. 

 

2) Hur kan fattigdomsteoriernas värde för fattigdomsbekämpning förstås? 

 

3) Hur behandlas frågan om fattigdom i två aktuella policydokument: EU:s dokument för 

fattigdomsåret 2010 och det svenska handlingsprogrammet? 

 

4) Hur förhåller sig de valda policydokumenten till den fattigdomsteoretiska forskningen? 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 
Uppsatsen är en kvalitativ litteratur- och dokumentstudie med en deskriptiv (beskrivande) 

metod. Kvale (1997) beskriver olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun och 

nämner bl.a. ”Det deskriptiva.” som ”… syftar till att erhålla otolkade beskrivningar.” Där 

”Det centrala är mer att erhålla nyanserade beskrivningar som återger den kvalitativa 

mångfalden, alla skillnader och variationer, hos ett fenomen, än att komma fram till en fast 

kategorisering.” (s. 36). För min del med min kvalitativa, deskriptiva text- och 

innehållsanalysmetod, innebär det att jag ur texterna har tematiserat och extraherat 

huvudteorier, teoribildningar, begrepp, perspektiv och tankeströmningar. ”Much of the 

activity in qualitative analysis consists of looking for things in the text. A lot of the time there 

is no substitute for reading and thinking. No computer can interpret the text, only people can 

do that.” (Gibbs, 2004, p. 307). Mitt tankesätt utgår ifrån en jämförelse mellan vad de fem 

utvalda forskarna, andra forskare, olika referensverk och jag själv tycker om dessa olika sätt 

att se på och förstå fenomenet fattigdom. Min tankemässiga jämförelse rör sig också mellan 

områdena forskning, det politiska systemet och Europas olika typer av välfärdsmodeller. Det 

har också sitt eget värde att redovisa olika forskares omfattande diskussion om fattigdom, 

vilket bl.a. visar på under hur lång tid som denna diskussion har förts och framförallt 

utvecklats, men också att diskussionen fungerat som en pendel vilken har slagit fram och 

tillbaka längs med skalan av olika sätt att förstå europeisk fattigdom.  

 

Esaiasson et al. (2004) skriver att det finns två sätt att ställa kvalitativa textanalytiska 

frågeställningar, det första sättet är det som jag gör d.v.s. ”systematisera” för att sedan 

”logiskt ordna” innehållet om fattigdomsteorier och begrepp i texterna, men det innebär 

också att ”klargöra tankestrukturen” hos olika aktörer i samhällsdebatten (vilket i det här 

fallet innebär EU:s institutioner: parlamentet, rådet och kommissionen, samt Sveriges 

regering och socialdepartement), samt att ”klassificera” innehållet i texterna genom att samla 

tankeinnehållet under en lämplig rubrik för att kunna diskutera de olika idéströmningarna i 

litteraturen och dokumenten. Det andra sättet är att ställa textanalytiska frågeställningar och 

”kritiskt granska” texterna genom att använda de tre metoderna ”idékritik, ideologikritik och 

diskursanalys”  (s. 234-235).   
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Den beskrivande delen av de fem forskarnas verk är lättare att arbeta med steg för steg, men 

efterhand har ny kunskap kommit in ju mer litteratur jag har läst, och det innebär att min egen 

kommentar, sammanfattning, kritiska reflektion och analys kontinuerligt har reviderats. Något 

som Corbin och Strauss (2008) beskriver som “Analysis is a process of generating, 

developing, and verifying concepts- a process that builds over time and with the acquisition of 

data.” (p. 57). Yanow (2000) beskriver den interpretativa (tolkande) policyanalysmetoden 

och menar att själva analysen av policyn är subjektiv och att detsamma gäller för alla 

inblandade aktörer som har varit med och författat policyn. Därför är det viktigt att titta på 

vilka huvudord som används i policyn, och vilken mening som policyförfattarna lägger i dem. 

Yanow menar vidare att det kan vara fruktbart att ställa ett antal frågor till 

policydokumenttexten t.ex. om hur den aktuella frågan framställs av de olika parterna i 

debatten, vad policyns effekt kommer att bli på den avsedda befolkningsgruppen, om det är 

rätt policy för att lösa ett speciellt problem, och om policyn kommer att uppnå det resultat 

som önskas (p. viii, 6, 11, 69, 72). Ovanstående frågor finns upptagna som ett underliggande 

tema i uppsatsen. 

 

Här tar jag upp en del områden som har varit problematiska. Ett problem som jag stötte på 

under arbetets gång var med min första metod, att utgå ifrån min sammanställning om 

fattigdomsforskarnas teorier och begrepp och försöka se om de fanns representerade i 

dokumenttexterna, men det sättet visade sig vara för otympligt och sade heller inte så mycket 

mer än att de flesta teorier och begrepp inte fanns exakt omnämnda i dokumenttexterna. 

Problemet var att dokumenten hade en given ram utifrån sina politiska och ekonomiska 

begränsningar, och jag valde istället att vända på min undersökningsmetod och ta ut viktiga 

teman från dokumenten (Sohlberg & Sohlberg, 2001, s. 90), som jag sedan diskuterade utifrån 

fattigdomsforskarnas teorier och begrepp, samt perspektiv och politiska ideologier. De fyra 

huvudteman som fanns synligt grupperade i EU-dokumentets text är följande: de 

fattigdomsfaktorer som anses ligga till grunden för fattigdom och utestängning, de 

riskgrupper i befolkningen som löper risk för fattigdom, de övergripande politiska 

handlingsstrategier som dokumentet åberopade som viktiga under året, och de mer praktiska 

lokala och informerande insatser och åtgärder som förordas för årets arbete mot fattigdom 

och utestängning. I båda dokumenten letade jag efter förekomsten av områden och ord som 

förekom mer eller mindre, och som visade på huvudlinjerna i dokumenten och på skillnaderna 

mellan dem. Till sist tog jag ut åtta viktiga huvudområden från de båda dokumenten som jag 
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diskuterar i kapitel nio, utifrån en jämförelse mellan dokumenttexterna och de fem forskarnas 

teorier och begrepp. 

 

Något som tog mycket tid var att läsa de fem forskarnas verk i kronologisk ordning, för att 

avgöra vad som var deras viktigaste bidrag och viktigaste verk sett utifrån mina egna 

frågeställningar. Den metoden tog en hel del tid och energi, men gav en bra känsla för 

idéutvecklingen över tid, samt av den enskilde forskarens tankemässiga utveckling i 

kombination med andras kritik och samhällsförändringen i stort. Det har helt klart varit en 

lång samhällsdebatt som har lett fram till de förmåner och rättigheter som vi idag har blivit 

vana vid att se som en naturlig del i välfärdsstaten. När det gällde hur jag strukturerade upp 

materialet, så var det inte förrän jag hade läst alla fem forskarnas relevanta verk och bestämt 

mig för vad som var deras viktigaste bidrag, som jag avgjorde att jag inte skulle ställa samma 

frågor till alla fem. Jag ville behålla deras individualitet och visa på att de levt under väldigt 

olika tider, och att de utifrån det hade fokuserat på olika saker. Detta innebär att jag arbetade 

induktivt (induktiva samband - göra generaliseringar utifrån empiriska material) och med en 

slags fallstudiemetodik där de fem forskarnas verk och även de två dokumenten behandlas 

som enskilda fall utifrån de fattigdomsaspekter som är intressanta för studien. Fallstudier är 

vanligt i praktiken inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning, där ett induktivt 

perspektiv ger en sammanfattning av observerade data som ger teorin, och generaliseringar av 

empiriska material ger en kunskap som med tidens gång eventuellt kan falsifieras d.v.s. teorin 

kan senare vederläggas (Sohlberg & Sohlberg, 2001, s. 89, 149, 151, 179).  

 

Min sammanställning av de sju olika sätten att se på fattigdom, tillkom när jag hade läst klart 

mitt material. För mig kom de olika sätten i form av mer grafiska bildsymboler, men det 

visade sig svårt att konstruera dessa bilder med hjälp av ett dataprogram, så jag beskrev dem 

enbart i textform. Sammanställningen av dem reviderades ett flertal gånger under 

uppsatsskrivandet, så arbetet med dem blev mer som en process som jag återkom till under en 

längre tid. 

 

Mitt ursprungliga sätt att forska och skriva uppsatsen var utifrån en önskan om att 

sammanfatta alla teorier och begrepp för att kunna redovisa hela skalan av 

fattigdomsfenomenets idévärld. Inkluderat i detta fanns enstaka kritik eller diskussion av det 

jag såg, men under handledningens gång förstod jag att poängen inte var att leverera en 

skolbok i ämnet, även om min hjärna verkar föredra att samla och skapa en helhetsbild, utan 
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att forskning innebär ett kritiskt förhållningssätt till det som läses och att det viktiga är en 

kritisk diskussion av några få utvalda punkter i texterna. Uppsatsen speglar nu alla tre 

förhållningssätten med dels ett försök till att skapa en helhetsbild av fenomenet fattigdom, 

dels att ge kritiska kommentarer till litteraturen och dokumenttexterna, och dels att ha ett 

tydligare fokus på några enstaka punkter i jämförelsen mellan den utvalda litteraturen och 

dokumenttexterna. 

3.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Silverman (2005) skriver angående kvaliteten i kvalitativa undersökningar att det är viktigt att 

beskriva de olika steg som man har tagit i sin forskningsmetod för att visa de som läser ens 

resultat att man har försökt försäkra sig om att ”… your methods were reliable and your 

conclusions valid,” (p. 224). Nedan tar jag upp reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, 

även om det har sina begränsningar i en litteratur- och dokumentstudie, men det viktiga är 

själva ansatsen att diskutera dessa tre mätmetoder. 

 

Reliabilitet (tillförlitligheten), handlar om mätningens tillförlitlighet i den meningen att 

exempelvis upprepade mätningar ger samma resultat (Bell, 2006, s. 117). För att försäkra sig 

om och kunna visa på en så hög reliabilitet som möjligt i sin forskningsundersökning är det 

viktigt för ”… the scientific investigators to document their procedure and to demonstrate 

that cathegories have been used consistently.” (Ibid., 224). Detta innebär för mig att jag 

försöker beskriva vad jag har gjort när jag har behandlat mitt material, och hur jag har gått 

tillväga för att göra min analys och kommit fram till mina slutsatser. Meningen med min 

redovisning av metod är att en annan forskare ska kunna komma fram till samma sak som jag, 

om hon eller han följer mina beskrivna metoder. När det gäller vilka forskare som anses som 

viktiga forskare inom området fattigdom refererar jag till referensverk och min övriga 

litteratur. ”För de flesta textanalyser är t.ex. tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga.” 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 35). Min tolkning av vad som är de fem forskarnas 

huvudteorier och begrepp, verifierar jag också med annan fattigdomsforskning och 

referensverk, vilka redovisar de huvudpunkter som har diskuterats inom fattigdomsområdet. 

 

Validitet (giltigheten), handlar mer om hur väl t.ex. en fråga mäter eller beskriver det som ska 

mätas (Bell, 2006, s. 117). ”Validity is another word for truth.” (Silverman, 2005, p. 224). 

För min del innebär det att visa på att de utvalda dokumenten är relevanta för det jag vill 

undersöka och att de är huvuddokument i sin senaste officiella version. Silverman skriver 
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vidare att ”We cannot say that the claims of a research study are valid when: -only a few 

exemplary instances are reported, -the criteria or grounds for including certain instances and 

not others are not provided, -the original form of the materials is unavailable.” (Ibid., 224). 

Det har inte funnits någon litteratur om det senaste publicerade fattigdomsprogrammet från 

EU (antagligen p.g.a. det rört sig om för kort tid), men jag har tagit med hänvisningar till de 

forskare som har skrivit om de fyra tidigare programmen. 

 

Generaliserbarhet. Går det att överföra den kunskap som jag har redovisat i denna uppsats 

till andra undersökningar om europeisk fattigdom? Finns ”…möjligheten att generalisera 

resultaten till andra fall (extern validitet)…” (Esaiasson et al., 2004, s. 98). Redovisningen av 

teorier, begrepp, perspektiv och politiska ideologier, kan användas som en teoretisk stomme i 

andra undersökningar om europeisk fattigdom. Jag har inte hittat en bok eller en uppsats som 

koncentrerat sig enbart på att visa bredden av olika nutida fattigdomsteorier som sitt 

huvudforskningsobjekt, men många forskare har publicerat sina åsikter om och kritik mot 

enstaka teorier och begrepp, och denna ständigt pågående vetenskapliga diskussion har jag 

försökt att redovisa i min uppsats. Genom att leta upp så många relevanta böcker som möjligt 

har jag försökt att uppnå en s.k. teoretisk mättnad, men det är mer ett försök, än en 

övertygelse att jag kan visa på hela skalan av fattigdomsteorier och begrepp, för det tror jag 

inte är möjligt inom ramen för denna uppsats. ”Det offensiva argumentet när det gäller att 

generalisera resultaten är att man uppnått teoretisk mättnad. Mättnaden består i att man 

menar sig ha hittat samtliga relevanta tankekategorier och förhållanden som finns i 

populationen.”  (Ibid., 187).  

3.3 Sökprocessen 
Sökprocessen påbörjades redan genom min första uppsats på masternivå om europeisk 

fattigdom för två år sedan och utökades specifikt med inriktning mot teorier i min andra 

uppsats om fattigdom för ett år sedan. Men eftersom jag har haft olika frågeställningar i mina 

nu tre uppsatser om fattigdom, så har jag gjort en ny sökning inför denna uppsats för att hitta 

litteratur och vetenskapliga artiklar som mer specifikt handlar om fattigdomsteorier och deras 

begrepp samt om olika perspektiv på europeisk fattigdom. Litteratursökningen har gjorts i 

databaserna Libris, Social Services Abstracts, Academic Search Premier och Diva på olika 

kombinationer av sökorden: fattig*, teori*, povert*, poor*, theor*, europ*, typolog*, 

encyclopedia och handbook, samt på de olika författarnamnen. Referensverken har funnits på 
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socialhögskolans- och universitetets bibliotek i Stockholm, men nyare upplagor av dessa verk 

finns även i universitetsbibliotekets databas.  

 

Övrig information om fattigdom till uppsatsens olika delar har jag även fått genom mina 

tidigare sökningar på en kombination av sökord såsom: nyfattig*, orsak*, kvinn*, 

fattigdomsprogram*, fattigdomsbekämpning, levnadsnivå, inkomstfördelning, europeiska 

unionen, new poverty, working poor, cause*, wom?n, EU, European union, EC, European 

community, antipoverty programme, poverty reduction, poverty trap, pauper, mechanism of 

poverty, economic deprivation och income inequality.  

3.4 Avgränsning, litteratur- och dokumentval 
Först tänkte jag enbart ta med europeiska forskare som skrev om europeisk fattigdom och som 

ofta refererades till i litteraturen. Min avgränsning var då tänkt att gälla gentemot övriga 

utvecklade länder som t.ex. Amerikas Förenta Stater, eftersom deras forskning till viss del är 

kontextberoende p.g.a. den amerikanska typen av välfärdsmodell ”the liberal or residual 

model” (Townsend, 2009, p. 176, 180-185), och deras nutida fattigdomsproblem utifrån det 

historiska arvet med en afrikansk slavarbetskraft. Vi har inte just de förhållandena i Europa, 

men självklart finns det även en del likheter. Amartya Sen, som sedan 1950-talet varit med i 

den europeiska diskussionen om fattigdom, har arbetat både vid indiska, europeiska och 

amerikanska universitet så avgränsningen har fått bli mer utifrån närvaro i den vetenskapliga 

diskussionen om europeisk fattigdom, än utifrån vilket land som forskaren arbetar i för 

tillfället. Sedan hittade jag inte någon bok eller artikel som var en fullständig ”handbook” på 

området europeiska fattigdomsteorier, så jag fick vända mig till referensverk, äldre litteratur 

och vetenskapliga artiklar, samt även undersöka amerikansk forskning för att se om de hade 

skrivit något användbart om olika teorier. Det jag noterade var att det fanns en viss osynlig 

gräns mellan de europeiska forskarna och de amerikanska forskarna. De båda grupperna 

verkade inte diskutera och kritisera varandra så mycket, vilket är förvånande, eftersom t.ex. 

indiska forskare kritiserat europeisk fattigdomsforskning under lång tid (kanske har det med 

det tidigare kolonialbandet till England att göra). Det slutade med att jag i huvudsak 

fokuserade på kända forskare som arbetar eller har arbetat vid europeiska universitet och som 

är närvarande i och ofta refererade till i den europeiska diskussionen, men att även yngre 

forskare och amerikanska forskare kunde tas med när det var befogat i förhållande till mina 

fyra frågeställningar. Jag har också valt att ta med några av de svenska fattigdomsforskarna, 
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när de har skrivit något som är relevant för uppsatsens inriktning. De vetenskapliga artiklar 

som jag tar upp är ”peer-reviewed”.  

 

De fem forskare som jag har valt ut återfinns inom den anglosaxiska teoribildningen och de 

är ihoplänkade med varandra dels p.g.a. att de för en vetenskaplig diskussion med varandra 

och dels eftersom de har tagit över varandras kunskapsarv. Lister skriver att Townsend har 

varit en influens i hennes egen karriär (Lister, 2004, p. viii) och Townsend anställdes av 

samma professor som anställde Titmuss. Townsend har även kommit med konstruktiv kritik 

på en av Titmuss böcker inför publiceringen (Titmuss, 1962, p. 9) och Lister är för närvarande 

rådgivare i ett forskningsprojekt som finansieras av Joseph Rowntree Foundation, vilken var 

B. S. Rowntrees far (www.lboro.ac.uk). Sen växte upp i en asiatisk forskningstradition, men 

har kritiserat Townsends relativa fattigdomsbegrepp och i viss mån hävdat nödvändigheten av 

att behålla Rowntrees absoluta fattigdomsgräns. Sen har arbetat som professor vid engelska 

universitet mellan åren 1971-1988 för att sedan arbeta vidare vid amerikanska universitet. 

Dessa fem forskare refererar alla till varandras forskning i sina egna verk. Min referensram till 

litteraturen och vilka författare som räknas som kända har kommit från referensverk i socialt 

arbete (social science) och sociologi. Där nämns den i sammanhanget mer sentida forskaren 

Ruth Lister jämsides med Titmuss, Townsend och Sen, vilket gjorde att jag placerade in 

henne som den sista av de kända teoretikerna, men i litteraturen refereras hon inte till som en 

av de äldre giganterna.  

 

Mitt litteraturval är den första stommen i min resultatdel, vilket visade sig i huvudsak bestå 

av manliga engelska forskare eller forskare arbetande vid engelska universitet. I delen om 

tidigare forskning presenterar jag även några svenska forskare, så europeisk fattigdom 

beskrivs i min uppsats främst av män arbetande vid engelska, svenska och amerikanska 

universitet. Självklart påverkar detta vilka teorier, begrepp, perspektiv och politiska ideologier 

som presenteras här. Jag har alltså gjort mitt urval efter hur kända de är i den europeiska 

vetenskapliga diskussionen om fattigdom, inte utifrån sorteringen att jag velat ha med 

forskare från alla välfärdsmodeller i Europa, eller ifrån merparten av de 27 medlemsstaterna i 

EU, eller ifrån olika delar av Europa (nord, syd, öst och väst). Varför jag har intresserat mig 

för just dessa fem forskare är för att de ofta refereras till i fattigdomslitteraturen, men där har 

det inte stått så mycket om vad de egentligen skrev. De nämns mest som välkända ikoner eller 

husgudar, som inte behöver en närmare beskrivning eftersom det antas att endast deras kända 

efternamn räcker. I Sverige är min upplevelse att dessa personer inte är lika omtalade namn 
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som jag antar att de är i England, så jag blev nyfiken på att veta mer om dem och dessutom 

var det ju i huvudsak större teoretiker jag var ute efter. Deras idéer har också synbart 

utvecklats över tid och följt den allmänna samhällsutvecklingen, därför har idéernas kronologi 

varit viktig och jag har beskrivit detta i uppsatsen. 

 

Mitt dokumentval är den andra stommen i min resultatdel och den består dels av EU:s 

handlingsprogram för det av EU utlysta fattigdomsåret 2010 ”Europaparlamentets och rådets 

beslut … om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010.” 

Det dokumentet hör ihop med Sveriges svarsdokument till EU nämligen ”National 

Programme for Sweden …. European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 

(2010).” som är vårt lands handlingsprogram för att minska fattigdom. För att ge en vidare 

bild av Sveriges grundläggande mål för att hantera fattigdom och social exclusion, har jag 

även tagit med det kontinuerligt uppdaterade nationella programmet och handlingsplanen 

angående bl.a. fattigdomsarbetet vilket har titeln ”Sveriges strategirapport för social trygghet 

och social delaktighet 2008-2010”. Detta dokument ligger som en grund för det ovan nämnda 

svenska svarsdokumentet, samt är också ett svarsdokument fast till det årliga EU- 

vårtoppmötet och används där inom Lissabonstrategins öppna samordningsmetod mellan 

medlemsstaterna i EU.  

 

Ovanstående tre dokument bildar ramen för det praktiska arbetet med att sänka Sveriges och 

Europas fattigdomstal idag. De två första dokumenten är medtagna för att redovisas i sig 

själva, och de måste ses som de politiska policys och handlingsplaner de är, d.v.s. det som står 

där behöver inte vara samma sak som den faktiska politik som bedrivs av politiker och 

tjänstemän både i Sverige och EU, utan mer som en diskurs utifrån den politiska makt- och 

dragkamp som det dagliga politiska arbetet i praktiken består av.   

3.5 Uppsatsens värde för socialt arbete 
Jag har sett att det inte är så vanligt med böcker eller vetenskapliga artiklar som jämför många 

olika teorier och begrepp om fattigdom, så jag känner att det finns ett egenvärde i att 

sammanställa dessa. Sedan är min egen koppling mellan fattigdomsteorier och EU:s 

fattigdomsprogram för år 2010 inte behandlad i litteraturen, så vitt jag vet, och kopplingen till 

de två svenska dokumenten om hantering av fattigdom och social utestängning i Sverige är 

också min egen och är en fortsättning på arbetet med min C-uppsats om EU:s sociala område. 

I C-uppsatsen jämförde jag några artiklar ur det konsoliderade ”Romfördraget”, 
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”Lissabonstrategin år 2000”, och ”Lissabonstrategin år 2005”, samt EU:s ”Den 

socialpolitiska agendan”, med ”Sveriges strategirapport för social trygghet och social 

delaktighet för år 2006-2008”.  

 

Uppsatsens värde för socialt arbete, ligger i min sammanställning av olika teorier, begrepp 

och perspektiv om europeisk fattigdom, där jag tror att en kunskap om bredden av dessa 

synsätt kan ge mer handlingsutrymme för de som på ett eller annat sätt arbetar inom sfären för 

socialt arbete. Genom att skapa en större medvetenhet om olika teorier och synsätt på 

fattigdom, blir det lättare att medvetet och aktivt kunna välja insatser som ger en så bra effekt 

som möjligt på att sänka fattigdomstalet. Uppsatsen med dess referenslista kan även fylla en 

funktion som stöd till ett mera evidensbaserat arbete med fattigdom och social utestängning, 

där den efterfrågade evidensen finner stöd från den tidigare forskningen. Men de senaste årens 

fokusering på evidensbasering i socialt arbete d.v.s. att metoderna som används bygger på 

forskning, är omdiskuterad och tidigare forskning är ett av flera ben i evidensbaseringen, där 

t.ex. fältets praktiska kunskap och erfarenhetstradition är ett annat viktigt ben. Fattigdom är en 

del i framförallt socialt utsatta gruppers problematik, och fördelen med en bredd i 

teorikunskapen om fattigdom, är att den kan vara till hjälp för de som möter detta 

komplicerade, mångdimensionella, mångfacetterade och globala problem.  

 

Jag anser också att det är viktigt att lyfta fram EU-dokumentet om bekämpning av fattigdom 

och social utestängning och Sveriges inställning till det, så att deras innehåll kan diskuteras. 

Politiskt, juridiskt och även till viss del ekonomiskt är vi ju länkade till EU-unionen och 

därför behöver de som befinner sig inom socialt arbete vara med och skapa sin egen roll i 

detta samarbete, annars har svenska socionomer och forskare inte ens en chans att på något 

sätt påverka besluten, eller vara en röst i den pågående politiska samhällsdebatten. De båda 

dokumenten har en faktisk påverkan på hur fattigdom kommer att hanteras i Sverige under 

fattigdomsåret, och kanske även därefter, beroende på vad som kommer fram i den avslutande 

paneldebatten med politiker, och vilka beslut som tas eller inte tas utifrån det. 
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4. Tidigare forskning om fattigdomsteorier 

Det finns vad jag vet inte så många verk som enbart ägnar sig åt att diskutera olika 

fattigdomsteorier, men följande forskare har i hela verk eller enstaka teorikapitel ägnat sig åt 

att beskriva, analysera och gruppera olika fattigdomsteorier. Geremek (1994) har tagit sig an 

teoriproblemet ur ett historieteoretiskt perspektiv, Rauhut (2006) ger en noggrann genomgång 

av olika teorier, begrepp och politiska ideologier, Townsend (1979) har skrivit ett utförligt 

teorikapitel där han grupperar in fattigdomsteorierna och Waxman (1977) jämför olika 

fattigdomsteorier i sin bok. Även MacGregor (1981) har skrivit utförligt om politiska teorier 

och jag avslutar detta kapitel med Dennet et al. (1982) samt Halleröds (1991) tankar om 

fattigdomshantering och problemet med att få fram en fattigdomsdefinition. Jag har här även 

tagit med en tidig tänkare Thomas More (2001) som år 1516 publicerade ett verk Utopia, där 

han argumenterade för en annan syn på de fattiga och ett annat sätt att bekämpa fattigdom, 

genom att diskutera en framtida samhällsstruktur utan fattigdom utifrån en jämlikhetsteori. 

4.1 Historiska perspektiv på fattigdom 
Något som numera inte diskuteras så mycket är det moraliska och religiösa perspektivet på 

fattigdom, men Geremek (1994) skriver att under 12- och 1300-talen i Europa var debatten 

mycket inspirerad av de tidiga grekiska kyrkofäderna som skrev att frivillig fattigdom var ett 

sätt att tjäna Gud, vilket i praktiken innebar att kyrkan helgonförklarade många människor 

som hade gett upp alla sina ägodelar och bekvämligheter för att hjälpa andra. De fattiga fick 

dessutom en viktig funktion i att be för dem som gav dem allmosor och givarna kunde genom 

sin goda handlingar därmed få frälsning (p. 16-19, 25). Men en motsatt syn på de fattiga 

uppstod under 1500-talet i England när det blev en ökande massfattigdom p.g.a. en 

ekonomisk omstrukturering som medförde omfattande samhällsförändringar, där utblottade 

småbönder blev tiggare och arbetslösa kringdrivare som straffades med arbetshus, spöstraff 

och masshängningar (Ibid., 164) (More, 2001, s. 41-45). Geremeks forskning visar att synen 

på fattigdom från den Merovingiska kungadynastin som härskade i Frankrike från 400- till 

750-talet e. kr., fram till nutidens 1960-tal, har pendlat mellan följande perspektiv: 

 
The world seems always, in every age, to have been peopled by proponents of voluntary poverty as 

well as by those who exalt the virtues of work, thrift and material wealth; by those for whom 

charity and compassion are supreme virtues, and those for whom poverty is a matter of 
indifference, a problem to be solved by a policy of repression. It is only the relative proportions of 

these attitudes that change. (Geremek, 1994, p. 251) 
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Både Geremek (1994) och More (2001/1516) visar på hur olika vi har sett på de fattiga och 

vad det i praktiken har fått för följder. De frivilligt fattiga hade under tidig medeltid alltså 

ansetts stå närmare Gud och därmed fått respekt och en plats i samhället, medan de fördrivna 

småbönderna vars åkrar gjordes om till stora betesmarker för får- och ullproduktion till 

textilindustrin, och de småföretagare som manuellt vävde tyger under Englands 15- och 1600-

tal och som p.g.a. industrialiseringens mekaniska vävmaskiner blev arbetslösa, de kom att 

fängslas i arbets- och spinnhus (spinnmaskinen uppfanns senare år 1764), led spöstraff eller 

hängdes (More, 2001, p. 41-45). 

 

England har allt sedan romarrikets kolonialisering och förslavande av 

landsbygdsbefolkningen i bl.a. saltgruvor, haft stora problem med fattigdom hos den jordlösa 

delen av befolkningen, och det är kanske en orsak till att engelska forskare fortfarande är 

starka på området fattigdomsforskning. MacGregor (1981) nämner Englands långvariga 

problem med storskalig fattigdom (p. 180), och i ”Domesday book” från år 1086 (Vilhelm 

Erövrarens jordebok d.v.s. en befolkningsstatistik för skatte- och manskapsindrivning) var 

trälarnas d.v.s. de ofrias andel av Englands befolkning en femtedel (Lindkvist & Myrdal, 

2003, s. 5).  

4.2 Tre fattigdomsbegrepp 
Fattigdom delas vanligen in i grupperna absolut- och relativ fattigdom, där absolut fattigdom 

enligt Rauhut (2006) är det som behövs för att överleva och relativ fattigdom är det som 

behövs för att inte avvika för mycket jämfört med sin klass samt att kunna delta socialt i den 

klassen. Han nämner också dual fattigdom som innebär att kunna tillgodose både biologiska 

behov som föda, kläder och bostad, samt sociala behov som tillgång till bl.a. sjuk- och 

hälsovård samt utbildning. Dual fattigdom innefattar också individens bristande möjligheter 

och förmåga att ta sig ur fattigdomen (s. 14, 16, 20). 

4.3 Olika grupper av fattigdomsteorier  
Townsend (1979) har skrivit ett kapitel om liknande typer av fattigdomsteorier som han delar 

in i följande teorigrupper: minoritetsgruppsteorin, de fattigas underkultur, den uppdelade 

arbetsmarknaden och radikala teorier, sociologiska teorier om ojämlikhet i samhället, 

ekonomiska teorier vilka inkluderar funktionalistiska teorier, samt andra typer av förklaringar 

på fattigdom och ojämlikhet. De fyra första teorierna tar jag upp här, medan teorin om de 

fattigas funktion i samhället samt teorin om ojämlikhet beskrivs i kapitlet som handlar om 

Townsend. Minoritetsgruppsteorin beskriver vilka grupper i samhället som är fattiga, samt 
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under vilka perioder i livet som fattigdomen är som störst (de fattigas livscykel), och ger svar 

på vilka grupper som behöver samhällets hjälp. Kulturteorin är omtvistad och gäller enligt 

litteraturen endast en mindre del av de fattiga, men den teorin hävdar att de fattiga har 

anammat värderingar, sociala normer och beteenden som gagnar dem i deras marginaliserade 

situation och att detta förmedlas över generationsgränserna i utsatta bostadsområden. Här ses 

den fattiga delen av samhället, som att den formar en underkultur inom den nationella 

kulturen. Townsend menar också att den uppdelade arbetsmarknaden är dual, med stabila 

välbetalda arbeten och en stark fackföreningsrörelse på ena sidan, och lågbetalda osäkra eller 

tillfälliga arbeten med svaga fackföreningar på den andra sidan. Radikala teorier säger bl.a. 

att arbetsgivarna har föredragit att utifrån sina egna intressen följa samhällets strukturella 

indelning och statustrappa, och därför har arbetsgivarna valt att skapa en yrkesklasshierarki i 

arbetslivet. Townsend skriver även att olika teoretiska principer ligger bakom ’policys’ som 

hanterar storskalig deprivation och fattigdom  (p. 61-85). 

 

Waxman (1977) nämner även han olika sätt att se på fattigdom. Dels finns det moraliska 

seendet som säger att de fattiga inte har någon moral, att de stjäl, rånar och är sexuellt 

lössläppta, är lata, att de inte vill utbilda sig eller förbättra sig, och att de är en grupp 

sjuklingar (p. 3). Sedan finns det kulturella perspektivet där man tittar på de fattigas 

beteenden och värderingar som att de skulle ha en egen kultur i det omgivande samhället med 

egna särskilda kulturella värderingar. Det finns också det situationella perspektivet som inte 

handlar om att ändra de fattigas beteende, utan om att ändra deras position i samhället genom 

att förändra den för dem begränsande och negativt inställda dominerande sociala kultur och 

struktur som de lever i. ”Since the stigma of poverty is internalized because of a lack of real 

or perceived alternatives, and since it is the political structure which supports the exploiting 

and restricting economic and social structures, …” (Ibid., 100). Waxmans slutsats blir att de 

fattigas isolering måste omvandlas till en integrering i samhället, genom att skapa och 

expandera service och tjänster samt ge inkomstskydd för alla i samhället, vilket i 

förlängningen kommer att medföra att de fattiga ser fördelar med att själva delta i dessa 

förändringar (Ibid., 124). 

4.4 Olika sätt att se på fattigdom i litteraturen 
Baserat på min litteraturgenomgång tyckte jag mig finna minst sju olika sätt representerade 

när det gäller att se på fattigdom. Dels har vi det inkomstbaserade sättet att se på fattigdom 

som visar den procentuellt skiktade fördelningen i samhället av registrerade inkomster (t.ex. 
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för att se andelen låg-, medel- och höginkomsttagare) samt hur många procent av 

befolkningen som befinner sig under den tänkta fattigdomsgränsen på 60% av 

medianinkomsten. Ett annat vanligt sätt att se på fattigdom är utifrån en tänkt graderad skala 

där det i ena änden är individuella faktorer för orsaker och åtgärder när det gäller fattigdom 

t.ex. sårbara grupper och empowerment, och det i andra änden är strukturella faktorer för 

orsaker och åtgärder t.ex. hög arbetslöshet och välfärdsmodell. Den här skalan är användbar 

för att se om det t.ex. förordas mer av individuella än strukturella lösningar i ett 

policyprogram. Ett tredje sätt att se på fattigdom är utifrån en tidsskala, som när det gäller 

välfärdsstatens uppkomst och utveckling t.ex. kan börja år 1883 med Bismarcks första 

grundläggande tyska socialförsäkringssystem, och som samtidigt visar den idéhistoriska 

utvecklingen och diskussionen när det gäller teorier och begrepp om fattigdom, där vi kan tala 

om den eviga fattigdomsfrågan i en ständigt förändrad skepnad. Välfärdsstatens utveckling 

hör ihop med samhällsutvecklingen, som hör ihop med teori- och begreppsutvecklingen, och 

de är alla tre förbundna med varandra. De senaste två decennierna har tanken om de 

utestängda eller exkluderade i befolkningen diskuterats, ungefär som att den gruppen stod 

utanför samhällets alla funktioner, men så är ju inte fallet. Befolkningen består här av 

inkluderade, utestängda och icke-medborgare som blandas med varandra och som ofta rör sig 

mellan dessa olika sfärer beroende på sammanhanget. En av de mest utmärkande markörerna 

för skillnaden i fattigdom är faktiskt mellan olika regioner inom EU d.v.s. områdesfattigdom 

eller regionsfattigdom. De avfolkade inlandsområdena och de utsatta storstadsförorterna 

uppvisar en mycket större procentuell skillnad i fattigdomstal inom medlemsstaterna, än 

mellan EU:s olika medlemsstater.  

 

Ett sjätte viktigt sätt att se på fattigdomen är utifrån utsatta- eller sårbara grupper, där en 

person kan befinna sig i flera grupper samtidigt eller i olika grupper under sin livstid t.ex. 

barn, unga, gamla, kvinnor, ensamstående föräldrar, lågutbildade, sjuka, samt fysiskt- eller 

psykiskt funktionshindrade. Gemensamt för alla grupperna är att de har svårigheter när det 

gäller att klara av att arbeta heltid i välbetalda yrken med stark konkurrens, eller att få ett fast 

arbete med bra lön under hela sin arbetsföra livstid, eller att de har problem med att vara 

anställningsbara på arbetsmarknaden och att kunna stå sig i konkurrensen om de 

arbetsmöjligheter som faktiskt finns. Kvinnors fattigdom kan gå in under sårbara grupper, 

men det är mycket viktig att vara medveten om att det vi då diskuterar handlar om c.a. hälften 

av befolkningen och inte någon liten enskild och homogen grupp i samhället. 
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Till sist har vi minst nio olika akademiska discipliners perspektiv och sätt att se på och ta 

sig an fattigdomsfrågan: sociologi, socialt arbete, statistik, ekonomi, statsvetenskap, historia, 

psykologi, medicin och genusvetenskap. Dessa nio olika sätt att se på fattigdom representerar 

inte alla möjliga perspektiv, men det är nio olika sätt som jag själv har tänkt på finns 

representerade i den litteratur jag har läst, men det mest problematiska är att dessa 

institutioner inte samverkar så mycket i sin fattigdomsforskning. Detta medför att t.ex. 

maktfrågan inte diskuteras så mycket i sociologisk litteratur, och den diskussionen skulle nog 

bli starkare om institutionerna för t.ex. statsvetenskap, socialt arbete och sociologi 

samordnade sin fattigdomsforskning. Att socialt arbete inte är samordnat med politiskt arbete, 

är en svaghet, speciellt i vår typ av den generella välfärdsmodellen. Kanske är det inte en 

slump att man åtskiljt institutionerna för socialt arbete, sociologi, socialpolitisk forskning, 

statsvetenskap och nationalekonomi? Genomslagskraften för ett strukturellt förändringsarbete 

skulle bli stor om dessa institutioner bedrev en gemensam forskning. 

 

När ämnet fattigdom känns svårgripbart och lösningen på problemet känns oöverskådlig kan 

det underlätta att tänka igenom vilka olika sätt att se på fattigdom som finns representerade, 

för att på så sätt få en förståelse för varför ämnet är svårt att ringa in och även har varit svårt 

att göra någonting åt. Veit-Wilson (2006) skriver följande om detta problem inom 

fattigdomsforskningen: 

 
Debate often focuses on people in poverty (’the poor’) or disparate measurement methods rather than the 

concept of poverty itself. Many incompatible discourses are separately but simultaneously used to discuss its 

forms, dimensions, causes and cures. (Veit-Wilson, 2006, p. 455)  

4.5 Tre politiska teorier och sex politiska ideologier 
Nedan följer tre politiska teorier beskrivna och förklarade av MacGregor (1981) och sex 

politiska ideologier sammanställda och beskrivna av Rauhut (2006), vilka har varit och är 

grunden för de europeiska ländernas socialpolitik och därmed också för hur deras 

socialförsäkringssystem som även inkluderar offentlig service, bidragssystem och 

behovsprövade insatser har byggts upp (Rothstein, 2006, s. 25). MacGregor (1981) beskriver 

tre politiska teorier och deras olika inriktning på hur fattigdom ska hanteras, samt deras 

anknytning till olika politiska block. Den första teorin är universalismen vilken används av 

vänstern och är den teori som ligger till grund för det välfärdssystem som vi har byggt upp i 

Sverige d.v.s. att det sociala skyddsnätet och dess socialförsäkringar fördelas utifrån behov 

och inte efter förmågan att betala in t.ex. försäkringspremier. Universell socialism ser 

fattigdom som producerad av sociala, politiska och ekonomiska faktorer, och som ett 
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klassproblem, inte som ett minoritetsgruppsproblem (p. 86, 91-92). Den andra teorin är 

selektivismen som menar att välfärdsstaten hjälper dem som är i behov av hjälp och betonar 

individuellt ansvar, samt hårt arbete med belöning för ansträngning och egen talang. Den 

teorin förespråkar också lägre skatter, mer privat än offentlig regi och behovstestad hjälp, 

samt utmanar idén om ett kollektivt ansvar för välfärdssystemet (Ibid., 84). Den tredje teorin 

är centerismen vilken ser fattigdom som en följd av olyckliga omständigheter samt som en 

oförmåga att hantera sin egen ekonomi eller sitt arbete. Den teorin anser också att en hög 

tillväxt medför mindre fattigdom (Ibid., 91). 

 

Något som också har en stor betydelse för hur ett land hanterar fattigdomsfrågan i praktiken, 

och vilka grupper som där löper störst risk för att leva i fattigdom, är de politiska 

ideologierna. Rauhut (2006) har gjort en sammanställning och genomgång av följande sex 

politiska ideologier: Konservatismen (företräddes av E. Burke) och menar att marknaden och 

välgörenhet ska hålla liv i de fattiga vilket innebär att gränsen sätts vid absolut fattigdom. 

Libertarianismen (M. Friedman) ser även medianväljaren som en aktör för att minska 

fattigdomen. Den klassiska liberalismen (A. Smith) vill även hindra människor från att bli 

fattiga och hjälpa dem ut ur fattigdom genom att samhället genom sin socialpolitik ordnar 

utbildning samt hälso- och sjukvård, vilket innebär att gränsen sätts vid dual fattigdom. 

Socialliberalismen (J. M. Keynes och W. Beveridge) förespråkar att marknaden, 

välgörenhetsorganisationer och frivilliga hjälpinsatser samt socialpolitik, utbildning och 

hälso- och sjukvård agerar tillsammans för att erbjuda insatser mot fattigdom. Socialismens 

(P. Townsend och R. M. Titmuss) strategi är att hindra människor från fattigdom genom en 

socialpolitik genomförd av samhället. Marxismen (K. Marx) vill att samhället hindrar 

människor från fattigdom och hjälper dem ut ur fattigdom, genom att avskaffa det 

kapitalistiska systemet med dess form av en fri marknad. De tre sist nämnda ideologierna 

förespråkar alla definitionen relativ fattigdom (s. 95-105). 

 

Dennet et al. (1982) nämner tre vanliga synsätt på fattigdom: fattigdom som en offentlig 

kostnad/börda, som en social orättfärdighet, och som en orsak till sociala oroligheter (p. 177-

179). Ovanstående forskarteam nämner också tre strategier för att hantera fattigdom politiskt: 

konsensus som används av de traditionella t.ex. liberaldemokrater, pluralism som används av 

de liberala, och slutligen strukturell konflikt vilken används av de radikala t.ex. marxister 

(Ibid., 191-192). 
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Det som diskuteras flitigt bland forskare är tolkningen och innebörden av olika begrepp och 

vad som är det bästa sättet att se på fattigdom. Men forskarna diskuterar inte i samma grad de 

politiska ideologierna, t.ex. utifrån de tre politiska teorier som MacGregor (1981) beskrivit 

angående hur en stats välfärdsmodell kan byggas upp. Dessa politiska ideologier med 

tillhörande teorier, styr hanteringen av ett lands fattigdomsproblem och ligger till grund för 

om fattigdomen ska hanteras i absoluta termer eller relativa termer, samt hur pass ojämlikt 

samhället tillåts vara uppbyggt. 

 

Det finns alltså två olika läger, dels forskare som diskuterar fattigdomsteorier och begrepp 

och dels nationer som bygger upp sin välfärdsstat utifrån olika politiska teorier och ideologier. 

Forskarna diskuterar oftast det synliga resultatet av staternas agerande och dess institutionella 

grundstruktur, och det gör att de kommer in för sent i processen för att kunna påverka det som 

redan har hänt och de fattigdomsproblem som existerar i nutiden. De har heller ingen direkt 

fast plats i det praktiska politiska arbetet eller i den politiska debatten, om inte 

majoritetsblocket tar in dem som rådgivare till regeringen eller som utredare. Lösningen på 

problemet med dessa båda olika sfärer, där forskarna har omfattande kunskap om fattigdom 

och politiker har den verkställande makten, är att det skulle kunna ordnas tid och plats för 

kunskapsöverföring dem emellan. När kunskap och makt är förenade, kan bra lösningar 

utvecklas på större samhällsproblem. 

 

Till sist vill jag citera Halleröd (1991) som i sin avslutning har kommit fram till följande 

”Den enda rimliga ståndpunkten är att det inte finns någon sann och objektiv 

fattigdomsdefinition. Istället är begreppet uttryck för en politisk, ideologisk, moralisk 

uppfattning.” (s. 201). Åtminstone är min egen upplevelse att den praktiska politiska 

hanteringen av fattigdom utgår ifrån en partipolitisk, partiideologisk och partimoralisk 

uppfattning, där politikerns individuella ideologiska och moraliska uppfattning en gång var 

det som avgjorde vilket parti hon eller han valde att gå med i och sedan har fortsatt att arbeta 

för och vara taleskvinna eller talesman för. Det är alltså regeringspartierna med flest mandat, 

som har makten att via sin politiska ideologi bestämma över hur arbetet med att minska 

fattigdomen ska se ut. 
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5. Inkomstfattigdom, social exclusion och Europas 

välfärdsmodeller 

5.1 Inkomstfattigdom, risk för fattigdom och fattigdomsgränsen 
Ovanstående tre aspekter har jag valt att här utveckla lite mer eftersom de är centrala för 

förståelsen av de två EU-dokumenten. Fattigdom kan visserligen definieras på en mängd olika 

sätt, men på den statliga nivån representeras den framförallt av statistik och därför utvecklar 

jag de i dokumenten ofta förekommande orden; under fattigdomsgränsen d.v.s. risk för 

fattigdom. 

 

I Sverige har olika typer av sociala transfereringar inom välfärdssystemet (bl.a. 

föräldraförsäkring, arbetslöshetsunderstöd och bostadsbidrag) haft en stor betydelse för att 

minska risken för fattigdom. Före transfereringar men inklusive pensioner skulle Sverige år 

2002 egentligen ha haft 29% av befolkningen under fattigdomsgränsen d.v.s. i risk för 

fattigdom, men efter de sociala transfereringarna blev det endast 11% (Davidsson, 2004, s. 20, 

källa: Eurostat)  (c.a. 12 % år 2005 enl. Townsend, 2009, p. 223, källa: Eurostat, EU-SILC). 

Med risk för fattigdom menas i ovanstående undersökning för år 2002 att inkomsten är 

mindre än halva genomsnittsinkomsten i det egna landet. EU använder idag måttet på 

fattigdomsgränsen eller risk för fattigdom som under 60% av ekvivalerad disponibel 

medianinkomst (genomsnittsinkomst) i det egna landet (kallad Laecken poverty line enligt 

Townsend, 2009, p. 75), där ekvivalerad är ett statistiskt mått på hur de olika medlemmarna 

av ett hushåll beräknas statistiskt d.v.s. disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Denna 

fattigdomsgräns kopplas i EU-statistik även till den allmänna inkomst- och 

standardutvecklingen, och medlemsstaterna har enats om 18 Laeckenindikatorer som används 

av Eurostat för att mäta statistikområdet social sammanhållning, där 10 faktorer är helt 

centrala för risken att bli socialt exkluderad (Davidsson, 2004, s. 17-20). Sveriges 

fattigdomsgräns d.v.s. under 60% av den disponibla ekvivalerade medianinkomsten, är för år 

2007 under 109 740 kr/år vilket innebär 9145 kr/mån. (www.scb.se, 2009-10-02). En 

alternativ fattigdomslinje som inte används i EU:s statistik men däremot i Amerika, är 

Orshanskys absoluta fattigdomslinje vilken visar hushållens nettoinkomst (Townsend, 2009, 

p. 74-75). Den inkomstbaserade fattigdomsforskningen började utvecklas på 1960-talet när 

nationell statistik i större skala blev tillgänglig (Caputo, 1995, p. 1013), och att undersöka och 

processa nationell statistik är enligt min åsikt den vanligaste forskningsmetoden när det gäller 

fattigdom idag.  
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Novak (1995) invänder att fattigdomsgränsen som sådan är problematisk ifall man utifrån den 

vill diskutera fattigdom, eftersom den är subjektiv och godtycklig samt bestäms av experter 

knutna till ett lands regering (p. 60). Bradshaw (2005) tar upp den kritik som riktats mot EU:s 

fattigdomsmått på 60% under nationell ekvivalerad disponibel medianinkomst, vilket mäter 

hushållen enligt en inkomstbaserad standard. Kritikerna menar att det är ett mått på 

ojämlikhet, inte fattigdom, och att måttet i hög grad är godtyckligt. I länder med stora 

inkomstskillnader ger den ett överdrivet stort fattigdomstal. Dessutom är inkomst en svag 

indikator på bestämmanderätt över resurser och p.g.a. ovanstående har måttet inte samma 

genomslagskraft som måttet på absolut fattigdom (p. lv). Enligt Waxman (1977) är det 

ekonomer som bestämmer fattigdom utifrån inkomst under en viss miniminivå, medan 

sociologer ser på fattigdom utifrån perspektivet sociala problem. Sociologer tittar även på 

orsak och verkan när det gäller fattigdom, studerar de fattiga och intresserar sig för 

bestämningen av begreppet fattigdom. Han skriver också att andra forskare påpekar att det 

även är viktigt att studera de som beslutar om fattigdom och inte bara studera de fattiga (p. 1-

2). Gustafsson (1984) skriver angående frågan: – Vems fattigdomsstreck? Det är experter som 

formulerar strecket som representerar deras egna åsikter om fattigdomens storlek och struktur 

utifrån nationell statistik. Allmänheten har däremot via enkätsvar och intervjuer haft andra 

åsikter om var fattigdomsstrecket bör ligga, och de sätter strecket högre ju större deras egen 

materiella standard är (s. 31). 

 

Sättet som vi vanligtvis ser på fattigdom idag är det statistiska synsättet och genom att titta på 

inkomsten kan vi skapa en skiljelinje mellan vilka som är fattiga och vilka som inte är det, 

men eftersom ekonomierna och samhällsstrukturen inte ser likadana ut i den utökade EU 

unionen blir de ändå svårt att fullt ut kunna jämföra olika medlemsstaters fattigdomstal. Talen 

skiljer sig också mest åt mellan olika regionsområden i EU och detta har medfört en intressant 

debatt mellan och inom staterna om socialförsäkringar, kvinnors förvärvsarbete och den 

ekonomiska fördelningen inom hushållet (Sen, 2002, s. 100), samt om behovet av en 

individuell mätning av inkomster (vilket Sverige har) och inte bara en mätning på 

hushållsnivå. Vi har också fått ett fattigdomstal för hela EU-unionen som nu ligger på 16% 

(www.eu-upplysningen.se, 2008-10-30). Fördelen med statistik är just möjligheten att följa 

stora populationer över tid och att kunna göra jämförelser, även om jämförelserna inte är 

fullständiga och är beroende av själva mätproceduren samt andra faktorer som t.ex. den 

ständigt pågående samhällsförändringen. 
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5.2 Social exclusion 
Ordet social utestängning (social exclusion) används mycket i EU:s texter och även i svenska 

EU-relaterade dokument. Rauhut (2006) skriver att begreppet ursprungligen var en reaktion 

på den inkomstfixerade anglo-saxiska forskningen och dess syn på fattigdom (p. 24). Edgren-

Schori (2000) skriver att begreppet är mycket ungt och har sitt ursprung i den franska 

politiska retoriken i början av 1990-talet, och att det tillkom för att benämna de ökande 

orättvisorna i samhället där ett ökat antal människor utestängdes från samhällsgemenskapen 

(s. 23, 99). Edgren-Schori lyfter också upp frågan om ”… de postindustriella samhällena har 

valt bort fattigdomsbegreppet till förmån för begreppet social exclusion?” (Ibid., 17), vilket 

skulle kunna innebära att det nya begreppets funktion är att till viss del dölja ett pågående 

större strukturellt problem i Europa. Jordan (1996) skriver att det kontinentala Europa av 

tradition har institutioner som mer har brytt sig om att bekämpa social exclusion, än att 

försöka komma åt själva kärnan av fattigdomsproblemet (p. 3). Han menar också att fattigdom 

och social exclusion är sammanbundna med varandra, eftersom olika grupper och 

sammanslutningar i samhället (från familjer till samhällen) exkluderar andra grupper från att 

ta del av de varor och tjänster (goods) som de bistår varandra med. Han beskriver även 

exkluderingen av vissa världsdelar i världshandeln, som att några rika stater sätter regler för 

andra stater så att de inte kan utvecklas och konkurrera med de rika staterna (Ibid., 7, 222, 

233).  

 

Kanske finns det också ett motstånd att offentligt diskutera den fattiga delen av befolkningen i 

EU:s mer välbeställda stater, och därför kanske ordet exclusion används oftare än det borde. 

Att en europé i en välfärdsstat är exkluderad låter ju kanske inte lika osannolikt som att 

personen är fattig, vilket i praktiken innebär att välfärdsstatens fördelningssystem inte 

fungerar som det ska. Jordan (1996) har en viktig poäng när det gäller fattigdomsbekämpning, 

att det är viktigt att fråga sig vad t.ex. en dokumenttext riktar in sig på, är det att bekämpa 

social utestängning eller är det att få ner fattigdomstalen? Social utestängning och fattigdom 

är inte samma sak, men begreppen anses relaterade till varandra. De aktiviteter som förordas i 

det svenska handlingsprogrammet är mer inriktade på att inkludera de fattiga och socialt 

utestängda människorna i framförallt invandrartäta förorter i storstäderna (National 

programme Sweden, 2009-00076, p. 2-3, 9). I EU:s fattigdomsprogram är det 

medlemsstaterna själva som har det praktiska ansvaret för  att sänka fattigdomstalet i landet, 

eftersom detta är en nationell fråga. Men samarbete mellan medlemsstater samt mellan EU 

och medlemsstaterna förordas ändå med hänvisning till att en effektiv fattigdomshantering 
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behöver ske på flera olika nivåer, eftersom fattigdom är ett mångdimensionellt fenomen 

(beslut nr. 1098/2008/EG , s. 298/21).     

5.3 Europas välfärdsmodeller 
Den typ av europeisk välfärdsmodell som en person lever i, har en stor betydelse för var i 

levnadscykeln som personen löper störst risk för fattigdom, samt hur stor hjälp olika grupper 

får från välfärdsstaten och dess socialförsäkringssystem. Något som Esping-Andersen (1990) 

visade genom skillnaden i statistik mellan olika europeiska länder, där äldre människor löpte 

mellan 1-29% risk för fattigdom, och att ungefär samma skillnad gällde även för barnfamiljer 

beroende på i vilket europeiskt land de bodde (p. 27). Det finns många faser i vår livscykel då 

vi inte kan arbeta så mycket eller inte kan arbeta alls (Rowntree, 2005, p. 137) och i alla de 

faserna löper vi risk för fattigdom t.ex. när vi är barn, studerar, är sjuka eller skadade, under 

den sista delen av graviditeten och en tid efter förlossningen, när vi själva har småbarn, är 

ensamstående förälder, blir fysiskt- eller psykiskt funktionshindrade, och kanske efter 

pensioneringen. Men även strukturella orsaker kan slå hårt mot många när t.ex. 

arbetslöshetstalen stiger p.g.a. en ekonomisk samhällskris eller i de regelbundet 

återkommande omstruktureringarna av samhället. Olika länder har därför olika typer av 

välfärdssystem som är menade att väga upp dessa avbrott i arbetslivet, byggt på den 

samhällsideologi som varje land har utifrån sin egen historia, religion och kultur.  

 

Kleinman (2002) har delat in de 15 första medlemsstaterna i EU i fyra välfärdsmodeller: den 

socialdemokratiska- (Norden), Anglosaxiska- (England), konservativa-korporativa- 

(Tyskland, Frankrike m.fl.) och medelhavsmodellen (p. 36). Det finns också en femte 

välfärdsmodell som representeras av de i EU nytillkomna medlemsstaterna i öst, vilka kan 

delas in i tre olika typer som alla liknar den konservativa-korporativa välfärdsmodellen: 

tidigare USSR typen (Lettland, Ryssland, Ukraina m.fl.), efterkommunistiska typen 

(Bulgarien, Ungern, Polen m.fl.) samt välfärdsstater under utveckling (Georgien, Rumänien, 

Moldavien) (Fenger, 2007, p. 22, 24-25). Generellt kan man säga att de som arbetar statligt 

eller i ett större företag har ett ganska bra skydd för livets olika faser i alla de fem olika 

välfärdsmodellerna, men att det är en mycket större skillnad för de som inte arbetar, arbetar 

deltid, oregelbundet eller utan en fast anställning, eller på en arbetsplats utan fackliga avtal. Ju 

längre ned i södra Europa, desto mer är samhället uppbyggt på principen att den som ska 

hjälpa till i tider av fattigdom är din partner, nära släktingar eller övriga släkten samt även 

kyrkan och frivilligorganisationer. I södra Italien, Grekland, Spanien och Portugal 
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(medelhavsmodellen) är det fler fattiga (19-20% år 2002) än i de nordiska länderna (10-11% 

år 2002) mycket beroende på mindre sociala transferreringar (Davidsson, 2004, s. 19-20) 

(Ferreira, 2005, p. 2, 4-5), och på frånvaron av ett universellt och generellt socialpolitiskt 

fördelningssystem där individen har rätt till ekonomiskt stöd även om hon eller han inte kan 

arbeta eller inte har arbetat. Irlands system är enligt Kleinman (2002) en blandning av den 

anglosaxiska-, medelhavs- och korporativa modellen och har högst fattigdomstal i EU-15 med 

21% år 2002 (p. 52-53) (Davidsson, 2004, s. 20). När det gäller EU-27 för år 2005 ligger 

Spanien, Italien och Litauen på 20% relativ risk för fattigdom, Grekland på c.a. 21% och 

Lettland har det högsta fattigdomstalet med c.a. 23% (Townsend, 2009, p. 223, källa: 

Eurostat, EU-SILC).  

 

Den nordiska välfärdsmodellen har blivit ett praktiskt exempel för andra EU-länder genom 

den öppna samordningsmetodens årliga jämförelse av statistik på ministrarnas vårtoppmöte. 

Denna modell anses enligt Sapir (2006) ha högst samhällelig– och ekonomisk effektivitet 

samt rättvisenivå av alla de första fyra välfärdsmodellerna (s. 27-29). Men den svenska 

statistiken visar också att vi inte har löst grundproblemet med inkomstfattigdom, utan bara 

gjort en inkomstutjämning genom vår generella välfärdsmodell. Det olösta grundproblemet 

blir fullt synligt för kvinnor över 65 år som hade 18% fattigdom år 2003 (Sveriges 

strategirapport 2006-2008, s. 56, källa: SCB/EU-SILC), d.v.s. nästan lika högt procenttal som 

fattigdomstalet i medelhavsmodellen. Det innebär att den nordiska modellen inte är den bästa 

när det gäller att lösa grundproblemet med fattigdom, och inte heller den bästa för 

inkomstutjämning av alla grupper i befolkningen. 
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6. Fem fattigdomsforskares verk  

Nedan presenteras i kronologisk ordning de fem fattigdomsforskare som jag har valt ut och 

vars huvudteorier och begrepp kommer att diskuteras. Därefter kommer i nästa avsnitt en 

beskrivning av EU:s policydokument och Sveriges handlingsprogram, vilka följs av en 

jämförelse mellan teorierna, begreppen och dokumentinnehållet. 

6.1 Benjamin Seebohm Rowntree  
(1871-1954) 

Rowntree var ursprungligen utbildad i kemi med inriktning på nutrition (men han tog ingen 

examen), och det var tänkt att han skulle arbeta med livsmedelsutveckling i faderns 

chokladfabrik i York, vilket han också gjorde jämsides med sin fattigdomsforskning ända 

fram till sin bortgång. Hans far var kväkare och humanist samt hade fått egna verk 

publicerade, och fabriken finns kvar än idag och tillverkar bl.a. chokladsorterna Kitkat och 

After Eight (Bradshaw, 2005, p. xxi). Rowntrees första bok ”Poverty. A study of town life” 

från år 1901, är den som fick störst genomslag politiskt av alla hans publicerade 

forskningsrapporter och den inspirerade bl.a. den då kommande premiärministern Sir Winston 

Churchill till att byta politisk sida år 1906 till liberalerna (Ibid., xliii). Rowntrees bok kom ut 

med nya reviderade upplagor fram till år 1922, och han gjorde om undersökningen på nytt i 

York år (1936)-1941 samt år 1951, men samhället hade då förändrats för mycket för att den 

procentuella minskningen av fattigdom i studien (från 28% till 18% och slutligen 2%) skulle 

vara meningsfull (Townsend, 1975, p. 291) (Bradshaw, 2005, p. xxiv, xlv, xlvii). Rowntree 

satt bl.a. även med i en kommitté som var rådgivande till nationalekonomen och den liberala 

politikern Sir William Beveridge inför uppbyggnaden av ett nationellt 

socialförsäkringssystem i England (Bradshaw, 2005, xliv). Under den här tiden kom också 

den statliga rapporten ”Minority Report” ut år 1909, vilken slog fast att fattigdom inte 

berodde på personlig oförmåga utan på kapitalistisk organisation, och där lösningen på 

problemet var att upphöra med det rådande frivillighetssystemet och de föråldrade 

fattigdomslagarna” the Poor Law” (Ibid., xli).  

6.1.1 Primär fattigdom, sekundär fattigdom och mänsklig behovsnivå  
Tidigare hade idéer om individens egen kraft och förmåga att ta sig ur fattigdomen varit 

ledande, men denna syn utmanades av Rowntrees ingående områdesforskning i staden York, 

där han visade att av de som hade ett regelbundet arbete men med en låg lön levde 52% i 

primär fattigdom (Rowntree, 2005, p. 121). Undersökningen visade därmed att det var de låga 
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arbetarlönerna som svarade för en stor del av fattigdomen, inte enskilda individers oförmåga 

att få pengarna att räcka till eller att de fattiga var lata och inte ville arbeta. Rowntree delade 

in de familjer som levde i fattigdom i två grupper, dels primär fattigdom (primary poverty) 

senare kallad absolut fattigdom, d.v.s. familjer vars totala inkomst inte räckte till för att 

upprätthålla den fysiska prestationsförmågan, och dels sekundär fattigdom (secondary 

poverty) d.v.s. den totala inkomsten skulle kunna räcka till för att upprätthålla fysisk 

prestationsförmåga, men att en del av inkomsten gick till andra utgifter som antingen var 

meningsfulla (t.ex. privat sjuk- och livförsäkring samt pensionssparande) eller bortslösade 

(t.ex. alkohol eller tobak, ockerräntor, vadslagning och spelande) (Ibid., 86-87, 142). Han 

kom i sin undersökning fram till att av den totala andelen av befolkningen i York år 1899, 

levde 9.91 % i primär fattigdom och 17.93% i sekundär fattigdom (Ibid., 297-300), d.v.s. 

nästan en tredjedel av befolkningen levde i någon form av fattigdom. I senare undersökningar 

gjorde Rowntree sin indelning av de fattiga i de båda grupperna primär fattigdom, samt 

mänsklig behovsnivå (human needs standard) vilken även inkluderade personliga och sociala 

utgifter (Bradshaw, 2005, p. xlviii). Detta eftersom han redan i sin första bok tyckte att 

gruppen sekundär fattigdom var svår att vetenskapligt definiera och bevisa och att den inte 

täckte in alla behov (Ibid., xxxiv). 

 

Det finns en paradox i att de som under sin tid ansetts som fattiga ligger strax under 30% av 

befolkningen både i York år 1901, i Sverige år 2002 (utan transfereringar) och i England på 

1500-talet. För Sveriges del innebär det en stor strukturell svaghet, för ju större del av 

befolkningen som är beroende av transfereringar för att klara sig, desto mindre marginaler har 

befolkningen om det skulle bli en ekonomisk kris som är större än fördelningssystemet skulle 

kunna klara av. 

6.1.2 Fattigdomslinjen 
Rowntree (2005) ägnade ett kapitel under rubriken fattigdomslinjen (The poverty line) att 

besvara frågan om hur stor andel av den totala befolkningen i York som levde i fattigdom. De 

som befann sig under fattigdomslinjen var både de som levde i primär- och sekundär 

fattigdom, vilket innebar att totalt 27,84% av befolkningen levde i fattigdom (p. 86-87, 298). 

Fattigdomslinjen är ett enkelt sätt att fastställa en befolknings procentuella grad av fattigdom, 

men det underliggande arbetet med att bestämma kriterierna för vilka familjer som lever i 

primär- eller sekundär fattigdom kräver ett noggrant detaljarbete. Vilket på Rowntrees tid bl.a. 

innebar hembesök, intervjuer och manuellt utförd statistik på olika typer av inkomster, 
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utgifter, närings- och kaloriintag m.m. Idag underlättas detta arbete av olika former av 

nationell statistik som kan processas och behandlas av dataprogram. Det intressanta är att det 

redan för över hundra år sedan fanns en diskussion om en fattigdomslinje, som numera oftast 

kallas för fattigdomsgränsen eller fattigdomsstrecket och som bildar ett lands fattigdomstal.  

6.1.3 Livscykelkurvan 
I chokladfabriken kunde Rowntree tidigt se arbetarnas levnadsvillkor, vilket bl.a. utmynnade i 

att han i sin första bok ritade upp arbetarens fattigdoms- och livskurva den s.k. 

livscykelkurvan (primary poverty line diagram). Kurvan visade att arbetaren levde i fattigdom 

och därför även var undernärd under tre olika faser av sitt liv: först i barndomen fram till att 

någon av syskonen började arbeta när de blev ungefär 14 år, sedan mellan 30-40 år innan de 

egna barnen började arbeta, och slutligen i den sista fasen som startade vid 60 års ålder när 

barnen flyttat hemifrån för att bilda egna familjer, men framförallt efter 65 års ålder när hon 

eller han pensionerades och inte orkade arbeta längre. Rowntree räknade också ut att de 

kvinnor som levde i fattigdom, led av undernäring under större delen av sin barnafödande 

period (Ibid., 137). De unga ogifta flickorna och kvinnorna var däremot en eftertraktad billig 

arbetskraft i fabriker och i mer välbeställda hushåll, så om de hade en möjlighet att behålla 

något av vad de tjänade, var de i alla fall inte så ekonomiskt beroende som de omyndiga gifta 

arbetarkvinnorna. 

6.1.4 Beskrivning av de fattigas liv, ger politisk förändring 
Det som fick Rowntrees samtid och även mig som nutida läsare att reagera är hans deskriptiva 

forskningsstil, där han beskriver hur dessa familjers hem och bostadsområde ser ut in i minsta 

detalj med lukter, en beskrivning av smuts och renlighet, och ögonblicksskildringar av hur 

människorna ser ut i ansiktet, deras kroppar och kläder när de öppnar dörren för intervjuaren. 

Boken innehåller också exakta nedteckningar av alla måltider under en vecka, samt 

matvarornas vikt och mängd för att visa de näringsmässiga skillnaderna utifrån arbetarnas tre 

olika inkomstklasser, jämfört med en grupp från en högre socialklass som hade egna tjänare. 

Under den här tiden fördes det en diskussion om hur mycket energi och näring en arbetare 

behövde för att kunna vara produktiv, och det fanns också ett problem med att många unga 

män från arbetarklassen inte kunde antas till militärtjänsten p.g.a. för dålig hälsa eller för 

dåliga fysiska förutsättningar. Rowntrees undersökning visade mycket riktigt att de fattigas 

kost innehöll för lite protein och energi per dag, för att de skulle kunna använda hela sin 

fysiska kapacitet  (Ibid., 92, 103, 261) (Bradshaw, 2005, p. xxxvi-xxxvii).  

 



 32 

Rowntree (2005) framförde också att inkomsten inte visade hur mycket familjen egentligen 

hade kvar att leva på och att han därför tog med observationer på hur familjemedlemmarna 

såg ut och betedde sig samt hemmets standard. Han citerade flera av mödrarna när de sade att 

de och barnen skar ned på maten och istället levde på bröd, smör och te när de behövde köpa 

någon nödvändighet som t.ex. ett par skor, och att de inte sade något till mannen om detta, 

vilket visade att fördelningen av mat inom familjen skiljde sig åt. En del av kvinnorna uppgav 

också att de gav mannen fläskkött till hans frukost och lunchlåda för att hålla honom på 

allmänt gott humör, men att pengarna inte räckte till kött åt dem själva och barnen (p. 279, 

281). Denna detaljerade beskrivning av de fattigas liv, var en del i den tidsanda som fick 

dåtidens engelska politiker att agera och ändra den socialpolitiska strukturen, men det 

viktigaste bidraget var nog att ändra både befolkningens och de styrandes uppfattning om 

problemet fattigdom, från ett individrelaterat synsätt till ett strukturrelaterat. I sin 

sammanfattning ville Rowntree ge ett råd till de styrande och skrev: 

 
There is surely need for a greater concentration of thought by the nation upon the well-being of its own people, 
for no civilisation can be sound or stable which has at its base this mass of stunted life. …but when once we 

realise it we see that social questions of profound importance await solution. …however difficult the path of 

social progress may be, a way of advance will open out before patient and penetrating thought if inspired by a 

true human sympathy. (Rowntree, 2005, p. 304-305) 
 
Att mer ingående och detaljerat rikta sig till de styrande är något som jag tycker fattas i den 

nutida forskning som jag har läst, det resoneras om orsaker till fattigdom, vilka de fattiga är, 

och vilken som är den bästa gränsdragningen för fattigdomsnivån, men tyvärr skrivs det oftast 

bara några enstaka noteringar i slutsammanfattningen om att det behövs en strukturell 

samhällsförändring på global nivå för att få bukt med de över tid förhållandevis konstanta 

fattigdomstalen.  

6.1.5 Sammanfattning av diskussionen om Rowntrees forskning 
I litteraturen om europeisk fattigdom finns det en omfattande diskussion och främst kritik av 

begreppet absolut fattigdom, det som Rowntree kallade primär fattigdom (Halleröd, 1991, s. 

45-46). Kritiken har gällt att det inte finns någon absolut fattigdom i västeuropeiska samhällen 

efter andra världskriget, eftersom välfärdsstaten åtminstone utgör ett minimiskyddsnät för 

befolkningen. Andra har däremot hävdat att så inte är fallet i de länder som inte har ett 

universellt socialpolitiskt fördelningssystem, samt för de grupper som inte har en fast 

förankring på arbetsmarknaden under hela sin yrkesverksamma period i livet t.ex. kvinnor 

med många barn, invandrare och funktionshindrade.  
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Kritiken har också handlat om svårigheten med att bestämma vad som är absolut fattigdom 

och att nivån på den har förändrats jämsides med den allmänna samhällsförändringen, samt att 

även fritiden spelar en roll för en människas energiåtgång och utgiftsbehov, vilket måste 

räknas med (Townsend, 1979, p. 34-35). Sen kallar begreppet primär fattigdom för det 

biologiska synsättet (the biological approach), och han menar att olika människor, grupper 

och nationaliteter behöver olika mycket näring och energi för att överleva, arbeta och ha 

hälsan (Sen, 1981, p. 12-14). 

 
Dödlighet, livslängd och hälsa kan inte värderas i absoluta termer utan måste förstås mot bakgrund av det 
normala i samhället. Det kan därför hävdas att alla definitioner av fattigdom till en början är relativa, absoluta 

blir de först när de inte förändras över tid. (Halleröd, 1991, s. 46) 
 
Rowntree medgav själv att han hade svårt att vetenskapligt korrekt fastställa sekundär 

fattigdom, där även hans samtid kritiserade och ifrågasatte hans forskningsmetod med bl.a. 

korta hemintervjuer samt att de intervjuade ofta själva fick nedteckna sina matsedlar och 

ekonomiska budgetar. Detta var orsaken till att han inte gick in så mycket på sekundär 

fattigdom i sin första bok, men att han återkom till problemet i sin senare forskning och då 

under definitionen mänsklig behovsnivå. Townsend (1979) slog igenom med sin kritik av 

Rowntrees båda definitioner av fattigdom som han menade bl.a. utelämnade den viktiga 

frågan om behov ”Does the actual expenditure of the poorest families represent what they 

need to spend on certain items?” (p. 34), och i sin egen bok presenterade han sin 

fattigdomsdefinition som han kallade för relativ fattigdom vilket han hävdade var mer 

relevant i efterkrigstidens England. 

 

Sen (1981) skiljer ut sig från kritikerkören mot begreppet absolut fattigdom, när han hävdar 

att begreppet fortfarande är viktigt och att det behövs, speciellt för fattiga länder men även för 

att mer korrekt redovisa europeiska fattigdomsnivåer idag. Befriande nog efter att ha läst alla 

för- och emot när det gäller att bestämma vad som är absolut nödvändigt för att överleva och 

vad som är nödvändigt för att kunna fungera socialt i sin egen klass och kultur, samt vad som 

anses som lägsta nivå för att kunna leva ett normalt liv så skriver Sen att ”… there is no 

particular reason to suppose that the concept of poverty must itself be clear-cut and sharp.” 

(p. 13). Genom detta konstaterande lyfts diskussionen ut ur vad som är den exakta 

sifferstatistiken och de exakta behoven för mänsklig existens på en acceptabel nivå, och mer 

utrymme ges till att diskutera andra områden inom fattigdomens verklighet och forskning. 

Men begreppet absolut fattigdom används trots all inneboende relativitet ändå fortfarande i ett 

av mina två dokument den ”Svenska handlingsplanen mot fattigdom och social exclusion” 
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och där anges Sveriges absoluta fattigdom till 4.5% under år 2006 och den relativa 

fattigdomen till 11% år 2006 (National Programme f. Sw., 2009, p. 3). 

 

Livscykelkurvan har inte mött samma omfattande kritik som definitionen primär fattigdom, 

även om den nu också är till viss del föråldrad eftersom den en gång mätte den manlige 

kroppsarbetarens livscykel runt sekelskiftet i fabriksstaden York. Gustafsson (1984) har 

undersökt om den svenska fattigdomen i början av 1980-talet skiljer sig från Rowntrees 

livscykelkurva och han skriver att mönstret i Sverige delvis har en likhet med vad Rowntree 

angav och att risken för att vara fattig har ett påtagligt samband med personens ålder. Men 

den största gruppen fattiga i Sverige är barn och deras fattigdom ökar från förskoleåldern och 

fram till och med ungdomen. En annan grupp som representerar en femtedel av de fattiga är 

de i tidig medelålder och de är i stor utsträckning föräldrar till hemmavarande barn (s. 222), 

dessutom har många äldre också en materiell standard nära fattigdomsstreckets nivå (Ibid., 

223). Socialstyrelsen skriver i Social rapport 2010 att de som nu löper störst risk för 

fattigdom är ungdomar, ensamstående mödrar, invandrare (främst de nyanlända och de från 

utomeuropeiska länder) samt långtidssjukskrivna med allvarlig sjukdom 

(www.socialstyrelsen.se). 

 

Min egen uppfattning är att Rowntree menade att beteendeproblem som alkoholism, spelande 

och kriminalitet var en följd av dessa människors omänskliga levnadsförhållanden och inte ett 

bevis på deras bristande individuella moral. Även om hans forskning medförde att majoriteten 

av befolkningen i England började se fattigdom och de fattiga på ett nytt sätt och att den 

förändringen fortfarande finns kvar i framförallt de västeuropeiska välfärdssystemen, så finns 

det även i vår tid en viss pendling i samhällsdebatten om inriktningen på fattigdomsarbetet 

skall ha en tyngdpunkt på frivillighetsarbete och individens makt och möjligheter att förändra 

sitt eget liv och sin livsinkomst. Eller om det är statens ansvar att bygga strukturer som stödjer 

individen under alla de livsfaser som medför arbetsoförmåga i lönearbete och vid ekonomiska 

samhällsomstruktureringar på nationell- och global nivå. Geyer (2000) beskriver denna 

pendling i EU:s tidigare fyra fattigdomsprogram och nämner just den här politiska 

maktkampen som en orsak till att det är det tredje programmet och inte det fjärde som fram 

tills nu har använts i praktiken (p. 163). Den politiska debatten inom EU och i de fyra tidigare 

programmen har rört sig mellan idén om att hjälpa och utbilda arbetskraften till att få ett 

arbete (tredje programmet), till att se fattigdom som ett mångdimensionellt problem som är i 
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behov av ett samarbete mellan medlemsstater, regioner, lokala organisationer och 

frivilligorganisationer i EU-unionen (fjärde programmet) (Ibid., 160-161).     

 

Det är också intressant att notera att Rowntree så tidigt kom fram till att inkomsten inte visar 

på vilken nivå de fattiga familjerna lever och att han därför inte ville använda enbart 

hushållsinkomst som en måttstock på fattigdom. Bradshaw (2005) skriver i förordet till 

nyupplagan av Rowntrees bok att ingen efterföljande forskare har fått en så stor politisk 

genomslagskraft med den forskningsmetod som Rowntree använde, trots att det ständigt 

kommer ut nya omfattande statistiska mätningar över fattigdom (p. xx, lv-lvi). Kanske låg 

hans genomslagskraft i dels en ovanligt omfattande statistik för hans tid, dels i den exakt 

filmiskt beskrivande skildringen av att komma oinbjuden in i den fattiga arbetarklassens hem 

och hyreskasernområden. En strukturell statistisk forskning parat med ögonblicksbilder av 

verkligheten. Lukt, syn, hörsel och känsla. Vart gick de på toaletten och vad gjorde de på sin 

fritid? Saker som en inbjuden gäst inte skulle ha fått se, och troligen skulle någon 

utomstående aldrig ens ha bjudits in till dessa förhållanden. Rowntree visade det dolda i sin 

samtid, parat med statistik som visade hur vanligt, allmänt och i och med det normalt det 

dolda var. 

 

Rowntrees begrepp absolut fattigdom kommer att diskuteras mer utförligt i uppsatsen när det 

gäller implementering och tillämpbarhet av begreppet jämfört med dokumenttexterna. Jag 

återkommer även till hans teori om fattigdomslinjen och livscykelkurvan. 
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6.2 Richard Morris Titmuss  
(1907-1973) 

Titmuss fick avbryta sin skolgång vid 14 års ålder och han tog aldrig någon akademisk 

examen, eftersom familjen var småjordbrukare som drabbades hårt av en nedgång i 

jordbruksekonomin och blev tvungna att flytta till London. I London arbetade sig Titmuss så 

småningom upp inom ett försäkringsbolag och började med att bedriva egen privat forskning 

på fritiden. Efter att ha publicerat tre böcker som handlade om fattigdom, ohälsa, demografi 

och familjeplanering, samt en om socialförsäkringssystemets utveckling under andra 

världskriget, blev han vid 43 års ålder erbjuden tjänsten som professor i social administration 

vid London School of Economics, en tjänst som han innehade till sin bortgång. Han var en 

omtyckt föredragshållare och reste runt mellan engelska universitet och även till 

internationella konferenser för att hålla föredrag om den framtida utvecklingen av 

socialpolitiska frågor (Abel-Smith & Titmuss eds., 1987, p. x-xii). Mellan åren 1953 och 1971 

satt han med som rådgivare i olika statliga kommittéer angående socialförsäkringsfrågor, och 

var verksam i Labourpartiet. Så sent som år 2005 kom hans samlade texter om socialpolitik 

och välfärdsstat ut i nytryck i sju volymer, vilket visar att en hel del av hans tankar fortfarande 

anses relevanta för vår tid, mycket p.g.a. de socialpolitiska nedskärningarna både i England 

och Amerika. Han anses fortfarande i England som den enskilt mest betydande intellektuella 

influensen inom social policy området (Alcock & Oakley, 2001, p. 3, 5). 

6.2.1 Universell välfärdsstat  
Titmuss bidrag till fattigdomsbekämpningen har främst varit som en förespråkare av en 

universell socialpolitik och han var för en positiv diskriminering för att utjämna ojämlikheter i 

samhället (Waxman, 1977, p. 120-121) (Miller, 1987, p. 3). Han har i en skriven artikel från 

år 1967 noggrant gått igenom skillnaden mellan ett socialförsäkringssystem baserat på 

antingen teorin om selektivism eller teorin om universalism, en fråga som var högaktuell i den 

dåvarande politiska diskussionen:  

 
          The challenge that faces us is not the choice between universalist and selective services. The real 

challenge resides in the question: what particular infrastructure of universalist services is needed 
in order to provide a framework of values and opportunity bases within and around which can be 

developed acceptable selective services provided, as social rights, on criteria of the needs of 

specific categories, groups and territorial areas and not dependent on individual tests of means? 
(Titmuss, 1987, p. 139)   

 
 

         England fick aldrig någon enhetlig universell socialpolitik (och Thatcher stod senare för 

selektivismen), men både sir William Beverige (som utformade Beveridgeplanen under 
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Winston Churchills styrelsetid år 1942) och Titmuss förespråkade den universella typen av 

välfärdssystem (Hills et al., eds., 1994, p. 1) (Harris, 1994, p. 28-29, 35): 

 
There can, therefore, be no answer in Britain to the problems of poverty, ethnic integration, and 

social and educational inequalities without an infrastructure of universalist services. These are 

the essential foundations. (Titmuss, 1987, p. 139) 
 

6.2.2 Ojämlikhet i samhällsstrukturen 
Titmuss (1962) nämner ofta ordet ojämlikhet (inequality), men det han diskuterar är 

ojämlikheter i samhället utifrån t.ex. inkomst och förmögenhet (ownership of wealth) d.v.s. 

fastigheter och jordinnehav (p. 187, 190-191, 198-199), eller ojämlikhet utifrån perspektivet 

arbetslivets hierarkiska indelning (Titmuss, 1987, p. 203), och mer sällan det som vi numera 

främst lägger in i ordet ojämlikhet d.v.s. ojämlikhet mellan olika grupper i samhället utifrån 

t.ex. genus, etnicitet, ras, fysiska- och psykiska funktionshinder och ålder.  

 

Mehrotra och Delamonica (2007) skriver att en minskning av inkomstojämlikheten i 

samhället, inte behöver leda till en minskning av inkomstfatttigdomen (p. 359). Det har alltså 

varit en utveckling av diskussionen om ojämlikhet sedan Titmuss tid, men det innebär också 

att det gäller att veta exakt vad det är vi diskuterar när vi använder ordet ojämlikhet. 

Ojämlikhet i vilken mening, men även hur de olika typerna av ojämlikhet är 

sammankopplade samt beroende av och påverkar varandra. 

6.2.3 Fattigdomsdefinition 
Titmuss har även gett sin egen beskrivning av fattigdom: 
 

Poverty in the broadest sense is implicated – the poverty of feeling, the poverty of the senses, the 

poverty of language, the poverty of listening and learning, the poverty of social relations – all 
these poverties may become socially (not genetically) inherited poverties and, according to some 

students of social conditions, psychologically self-perpetuating poverties. (Titmuss, 1974,  p. 70) 
 

Hans beskrivning av fattigdom ger en känsla av upplevelsen av fattigdomens utestängning 

och i en föreläsning från år 1966 har Titmuss sagt att om vi vill inkludera de fattiga i vårt 

samhälle, så behöver vi skifta vårt fokus från fattigdom till ojämlikhet, från ad hoc program 

till integrerade sociala rättigheter och från ekonomisk tillväxt till social tillväxt. Med orden 

social tillväxt menar han att spendera mer resurser på de med större behov och mindre på 

medelklassen eller de ännu mer välbeställda när det gäller t.ex. utbildning, bostäder och 

sjukvård, samt även ett utökat antal socialarbetare i offentliga program istället för hos privata 

rådgivningsbyråer (Titmuss, 1987,  p. 204). För övrigt tar han upp själva ordet exclusion bl.a. 

redan i en artikel från år 1967, ”The American failure … poverty…has not been seen as a 



 38 

universalist problem of inequality, social injustice, exclusion.” (Ibid., 129, 202). Vilket 

medför att ordet exclusion antagligen användes tidigare i England, än som tidigare nämnts i 

den franska politiska retoriken från 1990-talet. 

6.2.4 Under- och övervärdering av faktorer som minskar fattigdom 
Följande uppräkning av faktorer som vi under- eller övervärderat när det gäller att minska 

fattigdomen, är användbara än idag t.ex. vid sammanställandet och läsandet av 

policyprogram. Många av dessa faktorer finns nämligen fortfarande med i programmen och 

här kan vi lära av tidigare generationers felbedömningar, eller att aktivt välja att pröva dem på 

nytt i vår tid. Titmuss (1987) skriver år 1966 att vi har begått ett misstag när vi sedan 1950-

talet har undervärderat betydelsen av några faktorer som t.ex. a) den vetenskapliga-, tekniska- 

och ekonomiska förändringens effekt på fattiga och lågutbildade människor, b) de kumulativa 

effekterna och krafterna av selektion via utbildningssystemet, arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden samt orsakssammanhangen dem emellan, c) och slutligen att vi har 

undervärderat till vilken grad fattigdom existerar och förenklat fattigdomsdefinitionen och 

fattigdomens ursprungliga orsaker.  

 

Men vi har enligt Titmuss också övervärderat den troliga effekten av faktorer som t.ex. a) 

potentialen för ekonomisk tillväxt d.v.s. att den i sig själv skulle kunna lösa problemen med 

fattigdom, b) samt även att trenden mot ökad jämlikhet ska fortsätta lika snabbt som under 

andra världskriget, när det gäller inkomst och anställning etc. c) eller välfärdsprogrammens 

möjlighet att minska fattigdom genom att t.ex. försöka få in fler människor i arbete och 

genom att betona moraliska värderingar, d) samt tron på att de fattiga själva ska ha potentialen 

att utan hjälp kunna förstå och hantera ett ökande komplext ’ad hoc’ samhälle, och det 

kränkande i att vi förväntar oss att de fattiga ska vilja förklara sig själva som fattiga, e) men 

även tron på den privata marknadens kapacitet att lösa sociala problem (p. 202-203). Titmuss 

tar i sin sista punkt av under- och övervärderingar upp följande:  

 
… we have sought too diligently to find the causes of poverty among the poor and not in our 

selves. Poverty, we seem to have been saying, has its origins either in social pathology and a lack 

of selfdetermination or in agency delinquency and a failure in coordination or in the shortage of 
social workers and psychiatrists. Now, in the poverty programme, the United States appears to be 

discovering a new set of causal explanations – the lack of political power amongst the poor 

themselves. …  (Titmuss, 1987, p. 204)  
 
 
I den här texten jämför Titmuss ofta Englands fattigdomsprogram med Amerikas Förenta 

Staters olika fattigdomsprogram och speciellt med det vid den här tiden senaste amerikanska 
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programmet, vilket han i ovan citat nämner var influerat av den enligt honom progressiva 

Chicagoskolan. Hans uppräkning av under- och övervärdering av olika typer av faktorer och 

effekter som minskar fattigdomen visar att vi fortfarande rör oss inom förståelseramen för de 

av honom nedskrivna åtgärderna, men vi borde ju egentligen ha haft förmågan att passera 

1950- och 1960- talens olika sätt att tänka om och hantera fattigdom. Han tar även upp något 

som en del senare fattigdomsforskare kommit fram till i sina slutsatser om hur vi ska kunna 

minska fattigdomen i Europa, nämligen att vända perspektivet mot de rika och mot de som 

har makten i samhället: 

 
To study the rich and the sources of power in society is not the kind of activity which comes easily 

to social workers attempting to understand the human condition. Traditionally they have been 

concerned with the poor and the consequences of poverty and physical handicap. They have thus 

tended to take - perhaps were compelled to take - a limited view of what constituted poverty. 
(Titmuss, 1962, p. 187) 

 

6.2.5 Sammanfattande kommentar om Titmuss plats i litteraturen 
I den fattigdomslitteratur som jag har läst används Titmuss efternamn som en referens, men 

där står inte vad han skrivit och det förs heller ingen kritisk diskussion om hans verk. Namnet 

används mer som ett tecken på att den aktuella forskaren har läst tidigare litteratur och som ett 

verifierande av en egen ståndpunkt tillsammans med andra referenser. Detta väckte min 

nyfikenhet och jag har tagit med Titmuss i egenskap av en ikon, som visade sig ha mycket 

intressant att säga bl.a. när det gäller sin uppräkning av tidigare gjorda antaganden inom 

fattigdomshanteringen vilka fortfarande förespråkas och som ännu inte har lyckats sänka 

fattigdomstalen. Hans texter är också viktiga som en brygga mellan Rowntrees forskning 

innan andra världskriget och Townsend forskning från 1970-talet, och de ger en förståelse för 

den samtida diskussionen och den politiska debatten bakom den engelska välfärdsstatens 

utveckling under bl.a. åren 1956-1962. Abel-Smiths och Townsends forskning om relativ 

fattigdom år 1965 och 1979, publicerades för övrigt från Titmuss forskningsavdelning 

(Alcock & Oakley, 2001, p. 7), vilken ansågs vara den tidens plantskola och tankesmedja för 

forskare inom social policy området. 

 

Något som däremot har diskuterats mycket är ojämlikhetens roll när det gäller fattigdom, och 

här skriver Sen (1981) att även om ojämlikhets synsättet (the inequality approach) är en viktig 

del i fattigdom så är det inte likställt med fattigdom. Fattigdom är inte i sig en fråga om 

ojämlikhet och stratifiering av samhället, även om transfereringar från de rika till de fattiga 

underlättar de fattigas ojämlika levnadsförhållanden men det upphäver kanske inte de fattigas 
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upplevelse av att leva i fattigdom (p. 14-15). Så Sen delar inte Titmuss fokusering på 

ojämlikhet som en av de största faktorerna när det gäller fattigdom i samhället.    

 

Eftersom jag själv har växt upp och levt i ett generellt välfärdssystem som har sin grund i en 

universalistisk socialpolitisk ideologi (Rothstein, 2006, s. 26-28), som liknar den som Titmuss 

förespråkade, känner jag igen det han skriver som en praktisk erfarenhet, men jag har själv 

ingen direkt kritik mot hans åsikter förutsatt att jag tar hänsyn till den tid då han skrev 

texterna. Istället kan vi använda de tidigare erfarenheterna som gjorts i praktisk engelsk 

socialpolitik till att inte göra om dem i nutida policyprogram för att minska fattigdom, och vi 

kan även modifiera dessa erfarenheter så att de passar bättre för vår tids problem.  

 

I den här uppsatsen kommer jag kort att under punkt 9.2 diskutera hur Titmuss teori om 

ojämlikhet i samhällsstrukturen kan implementeras i det svenska handlingsprogrammet, samt 

översiktligt nämna hans sammanställning av övervärderade faktorer under punkt 9.3 angående 

implementering i de båda dokumenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

6.3 Peter Townsend  
(1928-2009) 

Townsend arbetade fram till sin bortgång som professor i international social policy på 

London School of Economics, samt som professor emeritus i social policy på Bristol 

University. En viktig ståndpunkt för honom var att inte separera de vetenskapliga 

disciplinerna social policy och sociologi (Walker ed., 2010, p. 2). Han var medgrundare av 

organisationen Child Poverty Action Group år 1965 och hade ett forskningscenter på Bristols 

universitet kallat Townsend Centre for International Poverty Research. Förutom att ha arbetat 

med frågor som fattigdom, funktionshinder, ojämlikhet i hälsa, äldreomsorg, barnens rätt, 

inhemsk samt internationell social policy och global utveckling, var han även politiskt aktiv 

och satt under 30 år med i Labourpartiets olika policykommittéer.  

6.3.1 Relativ fattigdom 
Bradshaw (2005) skriver att Rowntree var den dominerande fattigdomsforskaren innan andra 

världskriget, och att Townsend var den dominerande efter andra världskriget med en 

förståelse av fattigdom i både utvecklade länder och i länder under utveckling, samt att han 

utvecklade begreppet relativ fattigdom (relative deprivation) d.v.s. deprivation i betydelsen av 

berövande, förlust, försakelse (p. xlix). Redan år 1965 använde Abel Smith och Townsend 

relativa mått på fattigdom i boken ”The Poor and the Poorest” och boken fick ett stort 

politiskt genomslag när den kom ut (Ibid., lv). Annars är det vanligast att se referenser till 

Townsends förklaring av begreppet relativ fattigdom i hans bok om fattigdom från år 1979 (p. 

31, 46-53): 

 
Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty when they lack the resources to 

obtain the types of diet, participate in the activities and have the living conditions and amenities which are 

customary, or are at least widely encouraged or approved, in the societies to which they belong. Their resources 

are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are, in effect, excluded 

from ordinary living patterns, customs and activities. (Townsend, 1979, p. 31) 
 
Men redan tidigare diskuterar Townsend (1970) vad ‘deprivation’ innebär och dess samband 

med ojämlikhet (inequality). Han skriver att ojämlikhet har två aspekter, dels ojämlikhet i 

resursfördelning och dels ojämlikhet i social integration, och att människor som lever i 

fattigdom också lätt blir isolerade (p. 9-10). Begreppet relativ fattigdom är Townsends 

utveckling av det av Rowntree outvecklade begreppet sekundär fattigdom och det är även en 

kritik mot det begrepp och mått på fattigdom som Rowntree i praktiken använde nämligen 

primär fattigdom d.v.s. att hushållsinkomsten inte ens räcker för att uppnå fysisk effektivitet. I 

en text från år 1966 skriver Townsend (1975) att det är svårt att räkna ut närings- och 
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energiåtgången för alla personerna i en familj med avseende både på arbetet och fritiden, samt 

att familjen i det nya industriella efterkrigssamhället med sin moderna teknologi möter helt 

andra krav på bostad, utbildning, sociala normer och värderingar. De mänskliga behoven står 

alltid i relation till det samhälle som individen tillhör i samröre med familjen, lokala 

myndigheter, nationella- och internationella samhällen, och han konstaterar att ”Any rational 

definition of poverty must be relative.” (p. 268).  

 

När det gäller kritik av begreppet relativ fattigdom skriver Bradshaw (2005) att efter andra 

världskriget förstods fattigdom som relativ (p. xxx), men att fattigdom numera ses som ett 

dynamiskt begrepp som varierar över tid och i olika samhällen, samt att begreppet är socialt 

konstruerat genom de olika områdena arbete, utbildning, ekonomi samt andra system som 

skapar människors levnadsstandard (Ibid., l). Sen (1981) menar att begreppet relativ fattigdom 

innehåller två aspekter, dels känslor av försakelse och dels förhållanden av försakelse och att 

det är svårt att skilja dessa åt. Detta eftersom försakelse av en vara medför känslor av 

försakelse. Han säger också att det är svårt att definiera fattigdom utifrån den grupp som en 

person jämför sig med och att detta inte kan bli det enda sättet att definiera och förstå 

fattigdom på. Sen menar att det relativa synsättet stödjer det absoluta sättet att se på 

fattigdom, men ersätter inte det absoluta begreppet. När det gäller svält och hungersnöd 

behöver inte de fenomenen förklaras utifrån relativa termer för att kunna förstås, utan det 

absoluta sättet att se på fattigdom räcker (p. 15-17). Slutligen är det Alcocks (1993) åsikt att 

relativ fattigdom är ett problem i ett rikt men ojämlikt samhälle, där basbehoven är täckta men 

att många andra olika sorters sociala behov inte är det, vilket kan leda till exklusion för den 

fattige (p. 8). 

6.3.2 Ojämlikhet och fattigdom 
Runt tiden för andra världskriget var det vanligt att med ordet ojämlikhet mena ojämlikhet i 

inkomst fördelning, och Townsend (1975) skriver år 1959 att ojämlikhet i löner och skatter, 

samt förekomsten av fattigdom fortfarande var problem som inte hade klarats av efter kriget 

(p. 254). Det som han förordar är först och främst full sysselsättning, men även 

socialförsäkringar och inkomstfördelning. Townsend menar att ojämlikhet överkoms genom 

att tillämpa sociala principer som radikalt förbättrar inkomst- och levnadsförhållanden för de 

fattiga och funktionshindrade, på en liten bekostnad av de som redan har alla möjligheter 

(Ibid., 256). Han skriver också att det inte räcker med att enbart titta på inkomsten, eftersom 

en stor del av de arbetande har förmåner som lunchkuponger, betald utbildning, årliga 
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bonusutbetalningar samt rese- och bostadsförmåner. De kan också ha tillgångar som sparande, 

bostad, bil, båt och dyra ägodelar i hemmet. Dessutom kan även gåvor, arv och tjänster inom 

familjen och släkten vara en betydande inkomstkälla för människor (Ibid., 270). Townsend 

menar vidare att i avancerade industriella samhällen uppehålls ojämlikheterna genom 

utbildningssystemet, yrkesprofessionerna, fackföreningarna, institutionen av ägande och arv, 

samt av populära idéer om status, ansvar och rättigheter. Han nämner också att det är en 

moralisk fråga att de högutbildade, styrande och professionella klasserna tjänar på nuvarande 

skillnader, medan de gamla, låglönearbetarna, barnen i stora familjer, de sjuka och 

funktionshindrade är de som förlorar (Ibid., 289). 

 

Townsend (1979) tar liksom flera andra forskare upp tanken om en medborgarlön ”Or 

perhaps the state could regulate a policy for a basic income for the entire population, …” (p. 

925). I sin forskning kom Townsend fram till att fattigdom är ett nationellt fenomen som är 

strukturellt genomgripande och av stora dimensioner (Ibid., 913). Han nämner också olika 

etniska befolkningsgrupper i England som västindier, pakistanier, judar och irländare och 

visar på att dessa befinner sig på olika platser i yrkeslivet och har olika ekonomiska och 

sociala behov, så inte ens gruppen etnicitet är likartad (Ibid., 53). Vidare skriver Townsend att 

fattigdom kan elimineras antingen när det blir dysfunktionellt för de rika att ha ett samhälle 

med fattiga, eller när de fattiga kan nå tillräcklig makt för att förändra systemet av social 

stratifikation (Ibid., 87). En del av hans forskningsundersökning ägnas åt att undersöka och 

intervjua rika människor utifrån hur de använder sin rikedom och inkomst för att skydda sig 

själva och öka sitt välstånd. Att undersöka de rika är ett ovanligt grepp i litteraturen och något 

som jag har saknat. Men som Townsend säger, för att förstå och förklara fattigdom, måste vi 

förstå och förklara rikedom (Ibid., 337). Townsend skriver år 1993 att ”If an underclass is 

being established on a substantial scale it is as a result of the exercise of new forms of power 

on behalf of vested interests” (Levitas ed., 2010, p. 272). Townsend (1993) nämner även att 

det under 1990-talet varit vanligast med både ett individualistiskt och ett strukturellt 

perspektiv på förståelse och orsaker när det gäller fattigdom (p. 96).  

6.3.3 De fattigas funktion i samhället 
Townsend (1979) nämner Hans Gans modell från år 1972 som är en genomgång av vilken de 

fattigas funktion är för alla andra i samhället, och han ställer frågan om vi ska tala om 

kostnaden för de fattiga, eller vinsten och nyttan av de fattiga, samt vilka grupper och 

värderingsnormer som drar nytta av att de fattiga finns. De fattigas funktion är enligt Gans, att 
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ta arbeten som är smutsiga, farliga, degraderande och ovärdiga. Genom sin billiga arbetskraft 

sparar de pengar åt de rika. De skapar arbetstillfällen som t.ex. knarkhandlare och 

prostituerade, samt arbetstillfällen för pantbanker, polisen och armén (även för socionomer 

och forskare, min anmärkning). De upprätthåller värdenormers legitimitet genom att ge lathet, 

slösaktighet, oärlighet och promiskuösitet ett ansikte. De köper använda, skadade eller gamla 

varor och betalar för sämre service. De ger andra människor chansen att känna emotionell 

tillfredsställelse som t.ex. medlidande och ömkan genom välgörenhetsarbete, vilket ger de 

rika en möjlighet att känna sig rättfärdiga. De erbjuder de rika möjligheter att ta del av 

sexuella tjänster samt tillgång till alkohol- och drogförsäljning. De garanterar de icke-fattigas 

status genom att befinna sig längst ned i hierarkin. De hjälper också de som inte är fattiga i 

deras karriärer för att erhålla bättre arbeten, eftersom de förmenas rätten till längre utbildning. 

De har historiskt sett utfört kulturellt arbete genom att bygga pyramider, grekiska tempel och 

medeltida kyrkor. De förser oss med ”låg” kultur som jazz, blues, spirituals och 

countrymusik, vilka de rikare sedan kan adoptera som sitt eget kulturella uttryck. De tjänstgör 

som symboler för politiska grupper i deras politiska tal och utspel. De kan absorbera 

ekonomiska och politiska kostnader under tider av förändring och tillväxt i samhället. De ger 

andra chansen att ta del i den politiska processen så att de andra kan dominera systemet, 

genom att inte själva vara politiskt aktiva (p. 85-86). Allt detta innebär att fattigdomen kan ses 

som funktionell för de andra samhällsklasserna. 

 

Det som för mig blir synligt i ovanstående uppräkning av de fattigas funktion för oss, är att  

deras funktion liknar den som de kastlösa har i Indien. Även den uppdelade arbetsmarknaden 

liknar ett yrkeskastsystem. Så vi verkar ha ett system där en grupp gör de arbeten som ingen 

vill göra och som tillhandahåller tjänster som offentligt inte är lagliga eller moraliskt 

försvarbara, och sedan har vi en annan grupp som genom sin ekonomiska makt styr samhället 

efter sina önskemål ekonomiskt, juridiskt och politiskt. Mellan dessa mindre grupper ligger 

den stora mellangruppen som är solidarisk med de styrande, och som kämpar för att uppnå en 

större rikedom och maktposition i samhället. Men medelklassen utnyttjas också fast av 

banksystemet genom dess utlåning, när de försöker nå en högre social status och utökad 

komfort genom att skaffa sig ett större boende med modern heminredning och 

trädgårdsutsmyckning, samt bil, båt, sommarstuga, semesterresor och moderiktiga 

märkeskläder, allt enligt den senast rådande trenden.   
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6.3.4 Policyprogram 
Gordon och Townsend (2000) skriver att gamla strategier och policys mot fattigdom har visat 

sig vara utan framgång, och att det nu är viktigt att bl.a. förstå fenomenet global social 

polarisation d.v.s. hur vi hanterar överlappningarna mellan fattigdom och social exklusion (p. 

447). I detta sammanhang nämner de också en annan forskare som skrivit ett kapitel i deras 

antologi nämligen Ruth Levitas, vilken har beskrivit tre internationella diskurser som ligger 

bakom policys för fattigdomsbekämpning. Den första är fördelningsdiskursen inom kritisk 

’social policy’ där social exklusion räknas som en konsekvens av fattigdom. Den andra är 

diskursen om social integration d.v.s. arbete är det som integrerar individer i arbetsför ålder in 

i samhället. Den tredje är den moraliska underklassdiskursen som betonar moraliska och 

kulturella orsaker till fattigdom, hellre än individens faktiska möjlighet till arbetsmarknaden 

(Ibid., 447). Den sista diskursen är inte så vanlig i europeisk litteratur, och inte heller i mina 

två redovisade dokument, utan ”de fattigas kultur” är något som mer har diskuterats och 

kritiserats i amerikansk litteratur. Den moraliska underklassdiskursen finns inte representerad 

i något av dokumenten. Levitas tre diskurser är enligt min åsikt inte särskilt synliga i mina 

båda policydokument. Fattigdom och social exklusion binds ihop som att det är en enhet och 

beskrivs som att den ska bekämpas, och det finns inte någon mer uttalad diskussion om att 

fattigdomens konsekvens är utestängning, även om jag har sett tanken representerad i 

litteraturen. I de båda dokumenten poängteras vikten av att så många som möjligt i 

befolkningen arbetar, så att välfärdssystemet behålls och tillväxtmålet nås, men det förs ingen 

diskussion om att arbete medför en integrering i samhället när det gäller hela befolkningen.  

6.3.5 Kvinnors fattigdom 
Townsend (1975) tar i sitt tidiga författarskap upp flera trådar som kommer att utvecklas mer 

lite senare, t.ex. skriver han redan år 1956 i en publicerad text att han motsätter sig bruket av 

ordet beroende (dependent) om gifta kvinnor, och han hävdar att det ordet bör bytas ut mot att 

kvinnan stödjer (supports) sin man så att han kan gå till arbetet och klara konkurrensen i 

arbetslivet. Dessutom menar han att hemmafruarna har tagit över tjänstekvinnornas betalda 

arbete och nu gör det utan att få någon ersättning (p. 239). I en senare bok skriver Townsend 

(1979) att gifta kvinnor inte får någon inkomst för sitt hemarbete, men det får däremot andra 

ekonomiskt beroende grupper som t.ex. funktionshindrade och äldre (p. 919). 

 

Townsend (1993) nämner också begreppet ’feminization of poverty’, samt att allting numera 

sker på en nationell nivå förbunden med den multinationella internationella nivån. Han menar 
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att vi verkligen måste förstå könsföreträdandets makt, vilken är en huvudfaktor som 

bestämmer samhällets konstruktion genom ojämställda privilegier och distribution av inkomst 

samt andra samhällsresurser och att dess återverkningar är fundamentala (p. 106). Han 

nämner också kvinnors obetalda arbete med barn, sjuka, funktionshindrade och äldre 

släktingar, men att detta arbete inte ger kvinnor någon konstituerad rätt till sin partners eller 

de manliga familjemedlemmarnas inkomster, och att detta gör kvinnor ekonomiskt beroende. 

Dessutom diskrimineras de på arbetsmarknaden på olika sätt (Ibid., 107). Han menar även att 

det behövs individuell statistik och forskning på kvinnors fattigdom relaterat till mannens och 

familjens ekonomiska nivå (Ibid., 109). Begreppet feminisering av fattigdom myntades år 

1978 i en artikel av den amerikanska forskaren Diana Pearce och hon menade att kvinnors 

fattigdom hade ökat p.g.a. skilsmässor och svårigheter att försörja sig och sina ev. barn på 

sjuttiotalets arbetsmarknad. Begreppet har sedan dess utvecklats till att gälla även andra typer 

av fattigdom som drabbar kvinnor i deras olika livsfaser (Gunnarsson, 2000, s. 58-60). 

 

Både Rowntree, Titmuss och Townsend är klarsynta när de i förbifarten beskriver och 

kommenterar kvinnans livsvillkor under sin tid d.v.s. från 1901 och fram tills nu. Men de 

beskriver kvinnor kortfattat som en grupp, och den gruppen rör inte deras huvudforskning, 

och de ägnar inte heller någon större plats i sina verk till att föreslå vad som kan göras för att 

förändra fattiga kvinnors livsvillkor. Det är först Lister som utgår från kvinnors liv och deras 

barns liv, som en huvudfrågeställning i sin forskning för en ny och mer kvinnovänlig 

teoribildning. 

6.3.6 Utvecklingen i Townsends verk 
Genom Townsends här refererade fem böcker vilka innehåller texter skrivna mellan åren 

1956-2000, ser vi en utveckling av vad det är som diskuteras och även hur pass utvecklad 

själva diskussionen är både när det gäller t.ex. kvinnors ställning i samhället, och olika 

etniciteters möjligheter inom samhällsstrukturen. Texterna från 70-talet är tidstypiska med 

t.ex. forskning på de rika och frågor till dem om var i den ekonomiska skalan de upplever sig 

vara samt intervjuer med de fattiga om vad de tycker är fattigdom och om de anser sig vara 

fattiga, och konkreta åtgärder för att komma till rätta med fattigdomen utifrån det samhälle 

som fanns då.  

 

Rent generellt kan det sägas att böcker om fattigdom skrivna innan mitten av 80-talet känns 

mer gedigna, genomtänkta och genomarbetade, än 1990- och 2000-talens antologier där varje 
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kapitel tar upp ett perspektiv men inte alltid ger någon helhet. Kanske finns det inte heller 

någon helhet egentligen utan fattigdomsfenomenet kanske består av olika delar, lager och 

perspektiv och att dessa inte alltid passar ihop med varandra.  

 

I en antologi över Townsends produktion efter hans död år 2009, citerar redaktören Levitas en 

text som han skrev år 2002 där han fortfarande hävdar att vi måste uppmärksamma hela det 

hierarkiska systemet och speciellt topskiktets rika institutioner och rika individer. Där de 

institutioner som producerar och reproducerar ojämlikhet och fattigdom nu är globala, vilket i 

sig kräver en internationell välfärdsstat (Levitas ed, 2010, p. 273). Townsend utvecklar detta 

närmare när han tittar på problematiken och sambandet mellan de transnationella företagens 

sammangående till s.k. ”mega-mergers” som kan vara etablerade i 20-30 eller fler länder, och 

dessa företags förhållande till de mänskliga rättigheterna och världsbanken (Salomon ed., 

2010, p. 642-643). 

 

Townsends begrepp om relativ fattigdom, och hans analys av de fattigas funktion i samhället 

kommer att diskuteras mer i uppsatsens senare delar. 
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6.4 Amartya Kumar Sen  
(1933-) 

Sen är en indisk nationalekonom och filosof. Han har tidigare varit professor vid Delhi School 

of Economics, London School of Economics, Oxford University och sedan år 1988 professor i 

politisk ekonomi vid Harvard University. Han fick nobelpriset i ekonomisk vetenskap år 1998 

för sin forskning i ekonomisk teori, moralfilosofi och studier av fattigdom och 

svältkatastrofer. Han skriver själv att han valt att inte vara rådgivare åt någon regering, utan 

att han istället har velat lägga fram sina verk för offentlig debatt. Under åren 1987-1989 

samarbetade han med forskaren prof. Martha Nussbaum om att utveckla begreppen förmåga 

(capability) och livskvalitet (well-being and standard of living) (Sen, 2002, s. 12-13) (Sen, 

1987, p. 26).  

6.4.1 Kollektiva beslut 
Den första mer kända publikationen kom redan år 1970 och behandlade individuell och 

kollektiv rationalitet (kollektiva beslut) som en kritik mot modern välfärdsteori. Sen (1988) 

skriver där att det finns en konflikt mellan nyttobaserade villkor (bl.a. Pareto-förbättrande 

avtal och Pareto-principen från år 1897 som används för att bedöma moderna välfärdsteoriers 

optimalitet), och rättighetsbaserade villkor (krav om bl.a. minimal frihet), vilket innebär att 

människor kompromissar med olika alternativ utifrån vilken förhandlingsstyrka de anser sig 

ha. Denna konflikt innebär i praktiken bl.a. att de flesta människor accepterar en situation i 

arbetslivet eller i samhället, men det innebär inte att de skulle föredra den situationen ifall de 

hade en möjlighet att välja något som var bättre för dem (s. vii, 23-24, 29, 215).  

6.4.2 Människors rättigheter  
Nedan ska jag försöka redogöra kort för några begrepp som Sen diskuterat på djupet i sin 

produktion. Jag börjar med Sen (1981) och hans diskussion om begreppet berättigande 

(entitlement relations) d.v.s. rätt till relationer och förbindelser något som han menar är 

kopplat till äganderätt av produktionsmedel och utbytesrätt av varor, vilket är två viktiga 

faktorer som en befolkning behöver ha tillgång till för att ha en reell möjlighet att kunna 

avvärja en svältkatastrof. Han menar att det är viktigt att ha rätt till att vara en del av den 

sektor som producerar mat och varor, men att även ha rätt att befinna sig i den sektor som är 

uppbyggd genom relationer som handlar och utbyter dessa varor och tjänster. Detta för att 

själv kunna undvika svält (p. 2-3, 45). Han skriver också att varför rika utvecklade länder inte 

har några svältkatastrofer beror inte på att befolkningen genomsnittligt har en hög inkomst 

eftersom detta för de flesta förutsätter att de har ett fast arbete med en bra lön, utan för att 
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socialförsäkringssystemen täcker upp vid t.ex. arbetslöshet och sjukdom genom garanterade 

minimumvärden av utbytesbara rättighetsrelationer. En del av de värsta svältkatastroferna i 

världen har förekommit utan någon signifikant sänkning av förekomsten av föda per person, 

så svält är en fråga om rätt till relationer och förbindelser och inte i sig en fråga om tillgång 

till mat  (Ibid., 6-7).  

6.4.3 Förmågor, funktioner och frihet 
På senare tid har Sen (2002) blivit mest känd för ”the capability approach” d.v.s. en 

människas faktiska förmåga att i praktiken kunna ha de reella möjligheter som krävs för att ta 

sig ur sin fattigdom av egen kraft. Individuella förmågor räcker inte ensamt utan är till största 

delen beroende av faktorer som bl.a. ekonomiska-, sociala- och politiska institutioner (s. 74) 

(Sen, 1987, p. 36). Förmågebegreppet är länkat till andra begrepp som t.ex. funktioner 

(functionings), något som han härleder till den skotska filosofen Adam Smiths 

nationalekonomiska verk ”Nationernas välstånd” från år 1776, där Smith för en diskussion 

om sociala funktioner och fysiska funktioner d.v.s. att inte bli socialt utskämd p.g.a. sin 

fattigdom genom att t.ex. tvingas att gå barfota, samt att kunna delta fysiskt i samhället genom 

t.ex. mat, aktiviteter och via ens vistelseområde.  

 

Sen säger att funktioner och förmåga är en sak, och att samhällets sociala regler och en 

individs basala behov är en annan sak. Men att poängen med dessa resonemang är att sätta ett 

fokus på det liv som människor har möjlighet att leva (Sen, 1987, p. 22-24). Vidare skriver 

han att det är viktigt att skilja mellan handlingsmakt och personligt välbefinnande och 

levnadsstandard, och att de handlingar och det varande som en person uppnår leder till den 

personens levnadsstandard (Ibid., 27-29). Sen kopplar funktioner och förmåga till frihet, där 

funktioner är att kunna uppnå något och förmåga är möjligheten att kunna uppnå något, 

samt att frihet behövs för att kunna utöva sin förmåga (Ibid., 29, 36-38). Frihetens 

instrumentella roller såsom ekonomiska möjligheter, politiska friheter, sociala möjligheter, 

insynsgarantier och trygghetsgarantier hänger ihop med varandra, men på skilda plan och kan 

ibland även verka i olika riktningar (Sen, 2002, p. 74-75).  

 

En kritik till Sens diskussion om frihet kommer från Alexander (2008) som beskriver 

problematiken med frihet som att det finns ett antal ofriheter, som gäller för dem som lever i 

osäkerhet eller sårbarhet, t.ex. hemmafruar, anställda och i övrigt en stor del av befolkningen, 

eftersom de som har möjligheten att dominera dem har möjlighet att göra bruk av sin förmåga 
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till makt och kan gå in och styra deras liv. Han menar att frihet behöver vara skyddad från 

friheten att dominera (p. 166). Många forskare har också ifrågasatt hur pass mätbart 

förmågebegreppet egentligen är, samt dess användbarhet när det gäller policy analyser 

(Alkire, Qizilbash & Comim, 2008, p. 8, 13, 16). Mehrotra och Delamonica (2007) hänvisar 

till Sens och Nussbaums diskussion om kvinnors förmåga och skriver att frågan om kvinnors 

möjlighet till att använda sin förmåga inte är en tilläggsvariabel, utan den mest kritiska 

variabeln när det gäller att minska fattigdomen i världen (p. 361).  

6.4.4 Centrala mänskliga funktionsförmågor och kvinnors rättigheter 
Sen har inte velat upprätta en lista med de funktioner som är viktigast för människor och 

försvarar detta med att det inte går att rangordna en sådan lista vilken skulle vara menad att 

vara relevant för människor i olika samhällsgrupper, nationer och världsdelar, eftersom 

levnadsförhållandena och människors preferenser är för olika. En av hans starkaste kritiker på 

denna punkt är Nussbaum (2002) som har gjort en sådan lista över Centrala mänskliga 

funktionsförmågor (The Central Human Capabilities) (s. 106-109) och som menar att en lista 

är nödvändig för att ha något att diskutera om, och hon jämför med FN´s mänskliga 

rättigheter och påpekar vikten av att de punkterna är sammanställda i ett officiellt dokument. 

Hon har i sin lista över centrala mänskliga funktionsförmågor fokuserat på kvinnors 

rättigheter och skriver att mäns frihet ibland går ut över kvinnors rättigheter t.ex. i de 

amerikanska delstater som inte räknar våldtäkt inom äktenskapet lika allvarligt som utanför 

äktenskapet, d.v.s. en kränkning av kvinnans rättighet att bestämma över sin egen kropp. 

Nussbaum skriver även om paradoxen mellan förmåga och det traditionella sociala kontraktet, 

där kvinnors obetalda arbete inom familjen med omvårdnad av barn, sjuka, funktionshindrade 

och äldre, i praktiken kan hindra dem från att kunna utöva sin fulla funktionsförmåga t.ex. i 

politiskt arbete. Kvinnor har sedan de fick rösträtt erhållit den lagliga rätten att utöva politiskt 

arbete, men denna rättighet kan omintetgöras genom de sociala kraven på kvinnors 

dubbelarbete, som medför mindre fritid och ork för politiskt arbete. (Nussbaum, 2006, p. 52, 

58-59, 61, 63, 68). Sen (2002) benämner könsmotsättningar inom familjen som ”kooperativ 

konflikt” där kvinnor och män både har sammanfallande och motstridiga intressen, och han 

skriver att studier har visat att det kan vara en stor skillnad mellan olika världsdelar när det 

gäller fördelningen inom familjen av nödvändigheter som t.ex. mat och hälsovård, och att 

kvinnors utbildning, förvärvsarbete och äganderätt spelar en stor roll för hur mycket de får 

tillgång till av hushållets resurser (p. 272-274).   
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6.4.5 Policy definition för fattigdom 
Sen (1981) varnar också för behovet av att ha en policy definition för fattigdom i politiska 

dokument, och menar att policydokument är en balans mellan ett samhälles möjligheter och 

behov och att fattigdom kan vara något helt annat än vad den politiska organisationens 

maktkamp och samhällets ekonomiska möjligheter ger upphov till (p. 19-21). Sen (2008) 

skriver slutligen att fattigdom har många dimensioner och att det är vårt agerande eller vår 

passivitet samt förändringen av våra prioriteringar, som skapar våra policy program, 

institutioner, och individuella- eller samlade aktioner vilka kan eliminera fattigdomens 

grymhet. Han avslutar med att säga att världen behöver hopp likaväl som kunskap (p. xiv-

xvi).  

6.4.6 Sammanfattning av Sens speciella tillvägagångssätt i sin forskning 
Sen har ett speciellt sätt att skriva där han först utgår från olika begrepp som han sedan 

utvecklar och försvarar med praktiska exempel för att sedan länka ihop dessa begrepp till en 

helhet och ett teoretiskt resonemang. Hans metod är bl.a. att göra en mycket grundlig 

begreppsutredning. Även om hans presenterade forskningsjämförelser ofta rör 

utvecklingsländernas problem med svältkatastrofer och extrem fattigdom, så är han tack vare 

sitt arbete vid indiska, engelska och amerikanska universitet, en länk mellan indisk-asiatisk 

äldre teoribildning och västerländsk teoriutveckling (Sen, 2002, s. 27, 77, 325-346). Genom 

sin kunskap i både österländsk- och europeisk kunskapstradition och med sina livserfarenheter 

från olika världsdelar, så har han en speciell vinkel när han resonerar om fattigdom som han 

tillför till den västerländska debatten om fattigdom.  

 

Sens begrepp om förmåga och funktioner, kommer att diskuteras vidare när det gäller 

implementering och tillämpning av begreppen i policydokumenten. 
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6.5 Ruth Lister  
(1949-)  

Lister är professor i Social Policy vid Loughborough University sedan år 1994. Hon är 

rådgivare till Labourregeringen och var länge chef för Child Poverty Action Group. Hennes 

forskning har bl.a. koncentrerat sig runt fattigdom, kvinnors medborgarskap i välfärdsstaten i 

kombination med obetalt arbete, kvinnors- och barns mänskliga rättigheter, samt 

inkomstfördelningen inom familjen. Lister har i en del av sina tidigare forskningsprojekt 

forskat tillsammans med de fattiga och erhållit en praktisk erfarenhet och en utgångspunkt 

som kan vara användbar, eftersom båda fattigdomsdokumenten betonar att de är de fattiga 

själva och deras intresseorganisationer som ska komma till tals och genomföra aktiviteterna 

under fattigdomsåret. Jag tycker också att hon har ett välkommet perspektiv som är mindre 

utforskat, där hon fokuserat på kvinnors fattigdom utifrån en diskussion om kvinnors obetalda 

arbete och därmed speciella typ av medborgarskap vilket hon även länkar till barns fattigdom. 

Lister har även skrivit en rapport angående att barnfattigdom och kvinnors fattigdom inte kan 

behandlas som att de är två olika fenomen som är skilda åt (www.lboro.ac.uk, p. 1).  De flesta 

fattigdomsforskarna är män och de har utgått från forskningsmetoden kvantitativ statistisk 

mätning av offentlig statistik, så en kvinnlig forskares fokusering på kvinnors liv i 

välfärdsstaten behövs. Det annars vanliga manliga perspektivet kan i det här fallet 

representeras av t.ex. Korpi (2000) som nämner att många forskare har hävdat att kön är en av 

de viktiga faktorerna för att analysera ojämlikhet i välfärdsstaten, men att få av dem tycker att 

kön kan ersätta faktorer som klass, ras och etnicitet när det gäller fördelningsprocesser (p. 

128).   

6.5.1 Kvinnors medborgarskap och risk för fattigdom 
När det gäller medborgarskap skriver Lister (2007) att det i viss mån är kopplat till att för 

vuxna ha ett arbetsliv d.v.s. ett anställningsbaserat medborgarskap som stärker det sociala 

rättighetsmedborgarskapet, eftersom både socialförsäkringssystemet och pensionssystemet är 

knutet till anställningen. Detta förhållande blir problematiskt för de europeiska kvinnor som 

fortfarande har ansvaret för vården och omsorgen om de egna barnen, samt vårdandet av 

övriga familjemedlemmar och släktingar. I och med att kvinnor nu i högre grad arbetar 

utanför hemmet medför även detta i många europeiska länder ett delvis olöst problem, som 

måste förhandlas av varje kvinna i hemmet och hon är även den som får ansvara för att ordna 

den ofta privat finansierade lösningen som till stor del utförs av kvinnlig 

arbetskraftsinvandring. Dessa kvinnor har i sin tur inte någon möjlighet att ta hand om sina 
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egna barn och sitt eget hem i hemlandet, utan det ansvaret förs istället över på hemmavarande 

äldre döttrar och andra kvinnliga släktingar. Även om det nu finns en diskussion om att 

europeiska män ska ta ansvar för barn, hem och släktingar, fungerar detta inte ännu fullt ut i 

praktiken och arbetslivet är inte heller anpassat till detta omsorgsarbete. Det är främst central- 

och östeuropeiska kvinnor som har blivit migranter för att ofta arbeta till stor del oreglerat i 

andra människors hem, och de har därmed förlorat den anställningstrygghet och fackliga 

tillhörighet som de en gång hade. Medborgarskapet för kvinnor består inte bara av civila, 

juridiska och ekonomiska rättigheter, utan är också sammanvävt med välfärdsstaten, 

omvårdnad, könsroller och arbetskraftsinvandring. Lister menar att det finns ett könat 

medborgarskap där frågor om vård och omsorg samt migration står i fokus. Denna situation 

medför också att den intima sfären nu har blivit länkad med den globala sfären, och att det 

kanske är dags att prata om ett globalt och kosmopolitiskt medborgarskap för att kunna säkra 

allas rätt till de mänskliga rättigheterna (p. 167, 170-173). Lister (2006) skriver också att 

denna anpassning av medborgarskapet till nya könsinkluderande och kosmopolitiska former 

också är en framtida utmaning för den nordiska välfärdsmodellen. Lister nämner som exempel 

att Sverige från officiellt håll mer har tagit itu med problemet att få till en jämställd 

arbetsdelning i hemmet, än att säkerställa kvinnors rätt till kroppslig integritet vilket hon 

menar är en oförmåga från statligt håll att bygga strukturer som minskar kvinnomisshandeln i 

hemmet (p. 32-33).   

 

En deklaration för kvinnors civila, juridiska och ekonomiska rättigheter, vilket innebar att 

kvinnor skulle bli myndiga och medborgarinnor (citoyennes) i sitt eget land, fanns för övrigt 

nedskrivet i 17 punkter av slaktardottern och änkan Marie Gouze redan under den franska 

revolutionen år 1791 i Deklarationen för kvinnans och medborgarinnans rättigheter 

”Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”. Kvinnornas rättighetsförklaring hade 

som förlaga männens deklaration om rättigheter (vars ursprung var den amerikanska 

rättighetsförklaringen ”the Bill of Rights” antagen år 1787) och den togs upp i den franska 

nationalförsamlingen för en omröstning, men två tredjedelar av de manliga delegaterna i 

församlingen röstade emot att dokumentet skulle antas. Detta trots att det var tack vare 

kvinnornas insats som männen fått sina egna rättigheter antagna. Kvinnorna tog nämligen 

med männens dokument år 1789 när de i den s.k. ”brödmarschen” beväpnade marscherade 

mot Versailles där de fick Ludvig den fjortonde att underteckna dokumentet tillsammans med 

andra krav på bl.a. prisreglering av basfödoämnen som t.ex. vete och kött (Schimanski, 1972, 

s. 23-26). Kvinnans myndighet, valbarhet och därmed fulla medborgarskap blev verklighet i 
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Sverige för gifta kvinnor först år 1921, så traditionen för kvinnan som medborgarinna är inte 

så lång och det kan förklara kvinnors delvis åsidosatta ställning i välfärdsstaten.  

6.5.2 Teorin om ett kvinnovänligt medborgarskap 
Lister (2003) diskuterar en feministisk teori och praktik för medborgarskap, under begreppet 

kvinnovänligt medborgarskap (woman-friendly citizenship), något som hon menar är fullt 

möjligt men att en viktig dimension då måste tas i beaktande, den om makt. En feministisk 

rekonstruering av medborgarskapet behöver också vara internationell och mångfacetterad i sin 

utformning. Lister föreslår en underliggande princip av differentierad universalism som kan 

sammanhålla spänningen mellan universalism och olikhet samt egenart. Ett medborgarskap 

som ger samma status till kvinnor och män i deras mångfald och olikheter. När det gäller både 

den teoretiska och praktiska nivån, kommer förändringen av uppdelandet i privat- och 

offentlig sfär att vara den viktigaste faktorn för att utmana kvinnors utanförskap (exklusion) i 

den officiella delen av samhällsstrukturen (p. 195-197, 202). 

6.5.3 En mångdimensionell och mångperspektiv förståelse av fattigdom 
I sin bok om fattigdom tar Lister (2004) ett samlat helhetsgrepp på dagens förståelse av 

fattigdom och visar på dess olika delar av mångdimensionalitet och mångperspektivitet. 

Liksom Sen, hävdar hon att både absolut- och relativ förståelse av fattigdom är nödvändig. 

Dels för att få en fokuserad definition av fattigdom som skiljer mellan fattig och inte fattig, 

och dels för att få en bred förståelse för de många olika erfarenheterna av upplevelsen av 

fattigdom (p. 176). Hon skriver också att många förklaringar och åtgärder som syftar till 

handling och ’empowerment’ när det gäller fattigdom antingen befinner sig på den 

individuella änden av skalan, eller så är det den samhälleliga och strukturella änden som är 

gällande. Vad gör eller inte gör de fattiga, kontra vad gör och inte gör de som styr, har makt 

och är rika (Ibid., 177)? Empowerment (självbestämmandemakt, göra det möjligt för) handlar 

dels om att ge de fattiga och därmed ofta maktlösa hjälp att göra sina röster hörda, så att de 

kan kräva sina rättigheter och få ett erkännande av sina problem så att de kan lösas. Genom att 

organisera sig och föra sin grupptalan kan de påverka samhällsstrukturer som har den 

politiska och ekonomiska makten att förbättra sin situation. När de fattiga tar sin makt och 

använder den, sker detta både på en individuell- och personlig nivå genom ändrade 

livsstrategier, samt på en gruppnivå som uttrycks i en dialog med den beslutsfattande nivån i 

samhällsstrukturen (Ibid., 173-174).  
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Lister beskriver också att de fattiga kan befinna sig på olika platser i en tänkt cirkel: dels 

platsen för den dagliga kampen för att få allt att gå ihop, dels i tankestrukturen som innebär en 

känsla av att vilja ”ge igen” mot de som har mer makt d.v.s. vardagligt motstånd, och dels i 

platsen av att försöka ta sig ur fattigdomen och organisera sig för att kunna ställa krav på att 

få vara en del i det beslutsfattande som påverkar deras liv. Här skulle jag själv vilja tillägga att 

ge igen- eller motståndsfasen också antagligen innehåller en fas av resignation över sakernas 

tillstånd. Lister skriver vidare att när det gäller de fattigas möjlighet till aktiv handling så finns 

de underliggande orsakerna till fattigdom i samhället i stort, men att vi även måste fästa större 

vikt vid de positiva handlingar som de fattiga gör för att klara av sin situation, utan att falla i 

fällan av att tro att de fattigas beteende är orsaken till deras fattigdom (Ibid., 178). De fattiga 

tillhör inte heller en statisk grupp som är oförändrad, utan många människor är fattiga under 

en kortare eller längre del av sitt liv, eller rör sig ut och in i fattigdom under en längre 

tidsperiod och upplever p.g.a. detta inte någon genuin trygghet i livet (Ibid., 179).  

6.5.4 De fattiga är själva med och forskar 
Lister (2004) beskriver ’social exclusion’ som en politisk term som innehåller många olika 

diskurser och hon menar att det inte finns så mycket forskning på vad de fattiga själva tycker 

om begreppet, däremot visar en del av Listers egna forskningserfarenheter att de inte gärna 

använder den termen om sig själva. Alternativa diskurser förs nu fram av en rad 

organisationer och de har istället börjat använda begrepp som mänskliga rättigheter, 

medborgarskap, demokrati, makt och röst (p. 180). Till skillnad från fattigdomens materiella 

dimension måste även den relationella och symboliska dimensionen av fattigdom göras synlig 

och beskrivas, och detta görs genom de fattigas egna upplevelser av sin situation, t.ex. utifrån 

vittnesmål om det förakt och den respektlöshet som de möter vilket medför en känsla av skam 

och värdelöshet. Listers egen erfarenhet när det gäller forskning är att de fattiga själva kan, 

med adekvat hjälp, sammanställa materialet så att det reflekterar deras egna upplevelser och 

de kan även själva delta i forskningsprocessen. Det behövs även mer forskning om på vilket 

sätt de fattiga tar sig ur sin fattigdom och vilka problem de då möter, samt även hur de 

dagligen klarar av sin tillvaro med tillgängliga medel, resurser och tillgångar. Denna typ av 

forskning har traditionellt varit starkare i utvecklingsländer där inte socialförsäkringssystemet 

är så starkt som i västeuropeiska länder (Ibid., 180-183). Lister skriver vidare att när det gäller 

det materiella planet av fattigdom så behövs det en fördelningspolitik, men när det gäller det 

relationella och symboliska planet så behövs det en politik av erkännande och respekt, och 

genom detta kommer en större social rättvisa att nås (Ibid., 186, 188). 
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6.5.5 Sammanfattning av Listers feministiska perspektiv 
När det gäller kvinnors och barns fattigdom, tycker jag att Lister har en viktig ståndpunkt i att 

konstrueringen av medborgarskapet, välfärdsstatens socialförsäkringssystem och kvinnors 

reella förmåga att tjäna pengar hör ihop, och att dessa faktorer är beroende av varandra. Så 

länge kvinnor är ansvariga för obetalt vård- och omsorgsarbete, samt att staten inte tar ansvar 

för att underlätta en jämställd arbetsfördelning i hemmet och stärker den kroppsliga 

integriteten för kvinnor, så riskerar många kvinnor att bli ekonomiskt beroende av män och 

tvingas leva kvar i skadliga relationer, och de riskerar i förlängningen även att få låga 

pensioner. Denna beroendesituation påverkar även barnen och barnens rättigheter, samt risken 

för att de kan tvingas växa upp i t.ex. fattigdom eller i föräldrarnas misshandelsrelation.  

 

En kritik mot Lister skulle kunna gälla att hennes resonemang inte är allmängiltigt och att 

fattiga mäns erfarenheter och situation utelämnas ur diskussionen. Den totala 

arbetskraftsmigrationen innebär ju också frånvarande fäder. Men Listers styrka är ändå att hon 

diskuterar och analyserar det nutida globaliserade mångdimensionella, mångperspektiva 

samhället ur ett kvinnligt perspektiv och inte som många andra forskare under de senaste 

tjugo åren lämnar kvinnors fattigdom till en kort sammanfattning för att nämnas på några få 

rader.   

 

Listers teori om det kvinnovänliga och kosmopolitiska medborgarskapet, samt betydelsen av 

en mångdimensionell fattigdomsförståelse, kommer att diskuteras djupare när det gäller 

implementering och tillämpning av teorin och definitionen i policydokumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

6.6 Vad skulle det innebära om fattigdomsteorierna 

tillämpades? 

Det vi nu har att ta ställning till i vår diskussion om tillämpningen av fattigdomsteorierna 

jämfört med de båda fattigdomsdokumenten är följande teorier, begrepp, perspektiv och 

politiska ideologier från de fem tidigare nämnda fattigdomsforskarna. De fyra teorierna är 

Rowntrees livscykelkurva, Titmuss universella välfärdsstat för att hantera fattigdom, Sens tes 

om att svält är en fråga om fördelning av resurser och faktisk förmåga att kunna skaffa sig mat 

- inte en generell matbrist, och slutligen Listers teori om ett kvinnovänligt medborgarskap 

som är könsinkluderande och kosmopolitiskt.  

 

De fyra begreppen är Rowntrees absoluta fattigdom, Townsends relativa fattigdom, Titmuss 

ojämlikhetsbegrepp (i inkomster, kapital och utbildning), samt Sens förmågebegrepp 

(capability approach) som även inkluderar en begreppsdiskussion om funktioner, utbytesbara 

rättighetsrelationer, frihet och upplevd livskvalitet.  

 

De fem representerade perspektiven är Rowntrees nutritionsperspektiv, det strukturella 

perspektivet som alla fem forskarna använder sig av, och deras anglosaxiska och indiska 

perspektiv, samt Sens och Listers mångdimensionella perspektiv och slutligen Listers 

feministiska perspektiv. De två politiska ideologier som finns representerade hos åtminstone 

fyra av de fem forskarna är engelsk liberal- och socialistisk politisk ideologi. Det verkar som 

att Sen har tagit avstånd från att engagera sig i praktisk politik och därmed behöver han ju 

heller inte förorda eller tillhöra en viss politisk ideologi. 

 

Här har jag för tydlighetens skull åtskiljt teorier, begrepp, perspektiv och ideologier men 

gränsen mellan framförallt de tre första kan egentligen diskuteras, t.ex. kan teorier utgöra 

grunden för ett perspektiv och det kan vara vanskligt att helt skilja en teori och dess begrepp 

åt. Vad som är en teori kan också diskuteras. Så åtskillnaden är mest gjord för att skapa en 

tydlighet om det som ska diskuteras och jämföras med policydokumenten i denna uppsats. 

 

Vad innebär den här tidigare forskningens teorier och begrepp för typ av samhälle som är 

menat att ha ett lägre fattigdomstal, och hur ser fattigdomshanteringen ut? Summan av dessa 

teorier, begrepp, perspektiv och politiska ideologier blir ett i huvudsak socialistiskt samhälle 

med en universell välfärdsstat, där lösningen på fattigdomsfrågan är strukturell, inte 
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individuell. Ingen av de fem forskarna diskuterar lösningar på individnivå eller ett 

fattigdomsarbete baserat på frivilligorganisationers insatser. Genom att kartlägga ekonomiska 

faktorer som utbildning, professionshierarki, lön, förmåner, skatt och kapital, poängteras 

nödvändigheten av storskaliga strukturella ekonomiska- och arbetsmarknadslösningar som 

leder till ett mer jämlikt samhälle. Hos fyra av de fem forskarna blir det feministiska 

perspektivet något som tas med lite bredvid som att kvinnor är en grupp i samhället, och inte 

som oftast minst hälften av dess befolkning, men en av forskarna diskuterar det kvinnovänliga 

medborgarskapet som också av praktiska arbetsfördelningsorsaker i praktiken har blivit 

kosmopolitiskt. Dessa ovanstående teorier innebär ett samhälle med livscykelkurvans 

problematik, där alla som inte kan arbeta eller är anställningsbara riskerar att hamna i både 

fattigdom och utanförskap. Något som poängteras i denna typ av samhälle med Sens teori om 

de fattigas förmåga, är att det inte är de fattigas egen insats som är avgörande genom 

individuella handlingar, utan att de genom ett strukturellt skyddssystem kan utnyttja sin 

förmågor. Eftersom de då kan ha tillgång till utbyte av resurser och ett liv i frihet vilket ger 

dem möjlighet att använda både sina förmågor och funktioner, så att de kan skapa sig ett liv 

med en egen upplevd livskvalité. Det som beskrivs ovan är faktiskt västvärldens samhälle av 

idag, så alla dessa teorier och begrepp är alltså mer en beskrivning av dagens samhälle i norra 

och västra Europa, än en lösning på själva problemet med fattigdom. Den tidigare 

forskningens teorier och begrepp visar oss på den nutida problematiken, men löser alltså inte 

själva problemet.  

 

I västeuropa är fattigdomshanteringen i första hand strukturell genom välfärdsstaten, men 

synen på fattigdomsproblematiken är numera i första hand mångdimensionell. Är dessa två 

synsätt förenliga med varandra, och hur gör vi en mångdimensionell fattigdomshantering i 

praktiken? För att ha en mångdimensionell välfärdsstruktur som hanterar fattigdom krävs det 

en samordning inom strukturen, och det är den samordningen som inte finns så starkt 

utarbetad idag. Det krävs alltså en institution som hanterar alla delar och lager av fattigdomen 

i en och samma huvudstruktur, vilket innebär ett behov av ett eget fattigdomsdepartement, 

eftersom socialdepartementet inte har hand om att hantera alla olika delar av problemet t.ex. 

den privata arbetsmarknaden och den nationella ekonomin samt världsekonomin. Dessa 16% 

fattiga av befolkningen i EU (www.eu-upplysningen.se, 2008-10-30) behöver alltså tillhöra 

ett fattigdomsdepartement i varje medlemsstat, som samlar de resurser som krävs för att 

åtgärda de fattigas fattigdom, och därmed sänker fattigdomstalet i ett längre perspektiv.  
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Den mångdimensionella uppfattningen av fattigdom, kan alltså hanteras av en samordnad 

institution uppbyggd för att komma tillrätta med fattigdomen hos alla de som lider av absolut- 

och relativ fattigdom och befinner sig under den fastställda fattigdomslinjen. Sedan finns det 

många som ekonomiskt på en individuell nivå befinner sig i ovanstående grupp, men som 

ändå inte i praktiken lever i fattigdom p.g.a. olika orsaker, som t.ex. fördelningen inom 

hushållet och familjen, eller som lever på eget kapital. Den tidigare forskningens teorier och 

begrepp beskriver alltså dagens nord- och västeuropeiska samhälle, med en strukturell 

hantering av fattigdomen som är mångdimensionell till sin uppfattning. Framtidens möjlighet 

att få ned fattigdomstalet ligger alltså mer åt en strukturellt samordnad mångdimensionell 

hantering till sin utformning, och inte som nu enbart till en uppfattning om fattigdom som är 

mångdimensionell. Dessutom krävs det en ändring av medborgarskapet som innebär att alla 

människor bär ansvar för oavlönat och lågt avlönat arbete, vilket innebär ett framtida samhälle 

som inte är uppdelat utifrån människors kön d.v.s. ett helt könsneutralt arbetsliv och 

familjeliv. Skiktningen av olika grupper och kön i samhället måste alltså upphöra för att 

samhället ska bli verkligt jämlikt och jämställt i praktiken, och detta tillsammans med en 

samordnad strukturell hantering av fattigdom anser jag borde kunna vara en del i att få 

tillstånd en varaktig minskning av fattigdomen.  

 

Varför har då ingen utformat den här samhällsstrukturen tidigare, eller varför upprätthålls 

fattigdomen? Både Rowntrees (2005), Titmuss (1962) och Townsends (1979) forskning har 

visat att de grupper i samhället som har makt och resurser tjänar på att fattigdomen 

upprätthålls och att dessa grupper har skapat ett samhälle där det finns en struktur för att 

vidmakthålla fattigdomen. Här kan vi tala om ett samhälle med en skapad fattigdomsstruktur 

som 16% av EU:s befolkning befinner sig i, men eftersom de fattiga inte har tillräckligt med 

resurser och makt för att ta sig ur sin fattigdom så kan de inte hjälpa sig själva och skapa en 

struktur som förbättrar deras liv. Det behövs en teori för de rikas fördelning av sin makt och 

sina resurser till de fattiga, så att de rika kan skapa en samhällsstruktur som inte vidmakthåller 

fattigdom hos 16% av befolkningen. En makt- och resursfördelningsteori för ett samhälle utan 

fattigdom, där begreppen är jämlikhetsfördelning, könsneutralitet och bl.a. kosmopolitiskt 

medborgarskap. Argumentet mot detta är att med en relativ definition av fattigdom, så finns 

det alltid fattiga även i ett samhälle där alla är rika. Men det viktiga är sänkningen av det i sig 

relativa fattigdomstalet, eftersom dess procenttal ändå är ett tecken på hur ojämlik 

resursfördelningen är i ett samhälle. Vad händer om teorierna och begreppen appliceras fullt 

ut? Ett samhälle helt utan absolut- och relativ fattigdom d.v.s. med ingen under 
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fattigdomsgränsen och där livscykelkurvan inte har någon betydelse, innebär att hela 

befolkningen får en medborgarlön så att de kompenseras upp till den fastslagna 

fattigdomsgränsen. På det sättet hamnar ingen under fattigdomsgränsen, men det i sig är inget 

skydd mot höga utgifter i form av boendekostnader, ensamstående med barn, behov av bil 

e.t.c. För att undvika den typen av fattigdom måste en individuell behovsutredning göras 

kontinuerligt under en människas liv. Så idén är inte så enkel trots allt. 

 

Forskarnas teorier och begrepp visar inte på hur vi ska kunna komma över bl.a. maktaspekten 

för att kunna skapa en annan typ av samhälle med ett konstant lågt fattigdomstal. De är inte 

individuellt- och psykologiskt inriktade teorier, och de ger oss inte svaret på hur vi ska kunna 

skapa ett samhälle med ett varaktigt mycket lägre fattigdomstal. Vilka teorier och begrepp 

bryter då gamla mönster och visar på hur ett sådant samhälle kan vara uppbyggt? Redan år 

1516 tänkte Thomas More (2001) att det som krävdes var lika fördelning av resurser och att 

ingen levde i överflöd, samt att hela befolkningen arbetade och att alla hade tillgång till gratis 

föreläsningar och utbildning. (More hade även andra tankar som vi inte accepterar idag t.ex. 

slavar, så jag tar här enbart upp de för oss användbara idéerna där han låg före sin tid). Det 

som behövs för att alla ska gå med på en mer jämlik och jämställd resursfördelning är viljan 

att avstå från makt och resurser till sig själva och till sina familjer. En inte så lätt ekvation 

eftersom det ofta ligger århundraden av generationers slit inom släkten bakom tillgången till 

just dom resurserna och den makten. Sens (2002) diskussion om en struktur som möjliggör de 

fattigas förmåga och funktion för att de ska få ökad livskvalite, är något som går att utforma i 

praktiken. Det går att skapa strukturer som ger de fattiga möjlighet att använda sina förmågor 

och funktioner, och de hinder som finns för detta kan rivas. Sens teorier och begrepp är alltså 

användbara för att ändra gamla institutioner och samhällsstrukturer och hans begrepp 

underlättar en målfokusering på området.  

 

En annan teori som beskriver ett framtida samhälle är Listers (2003) teori om det 

kvinnovänliga- och kosmopolitiska medborgarskapet. Den ena parametern är att ge kvinnor 

lön, försäkringar och pensionsavsättning för allt gratisarbete som de gör, vilket medför en 

välfärdsstat utan gratis- eller billig kvinnlig arbetskraft. Den andra parametern är att 

medborgarskapets rättigheter och skyldigheter även ska gälla alla de migranter som arbetar i 

landet, även om de kommer från länder utanför EU. Här kommer Lister in på invandrares 

procentuellt högre fattigdomstal, något som är aktuellt bl.a. i Sverige. Eftersom allting i 

samhällsstrukturen och familjelivet är könsuppdelat innebär Lister teori ett samhälle utan 
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könsuppdelning, vilket bl.a. kommer att innebära en psykologisk påfrestning och identitetskris 

hos befolkningen. Könsrollen (och även familjens kulturella tillhörighet) är ju en så stor del 

av vår identitet och personlighet (Åström, 1997, s. 101-102) (Ahmadi, 2003, s. 71), att det 

troligaste är att det i huvudsak är möjligt för en ny generation med en könsneutral uppfostran 

att kunna leva i ett könsneutralt samhälle. För att kunna skapa en ny typ av samhällsstruktur 

som innebär lägre fattigdomstal, måste vissa grupper dela med sig av makt och resurser och 

alla kommer att behöva skapa sig en ny typ av identitet, en inte så lätt sak, men å andra sidan 

har t.ex. det könsuppdelade samhället med vår nutida form av medborgarskap funnits oerhört 

länge. Vi har alltså teoretiska strategier för att minska fattigdomen, men omfördelningen av 

makt och resurser är inte löst i praktiken. Identiteten och familjelivets uppbyggnad måste 

alltså hänga med den framtida omvandlingen av samhällsstrukturen, ifall vi vill använda 

Mores, Sens och Listers teorier och begrepp för att radikalt och bestående försöka minska 

fattigdomen. Fördelen med Listers teori är att den minskar kvinnors fattigdom och ger bättre 

villkor till arbetskraftsmigranter, men nackdelen är att den inte hjälper för den typ av 

fattigdom som kommer utifrån andra utsatta gruppers position i samhället t.ex. unga- och 

äldre män, sjuka och psykiskt- och fysiskt funktionshindrade, samt andra generationens 

invandrare. 

 

Teorier som är samhällsstrukturella och beskriver en ny typ av samhälle, kan användas 

tillsammans med teorin om fattigdomens mångdimensionalitet, och dessa båda typer av 

teorier kan användas tillsammans med teorin om det kvinnovänliga medborgarskapet och 

begreppen förmåga, funktion, frihet och livskvalitet. Det går att skapa en samhällsstruktur 

utan könsuppdelning där hela befolkningen har tillgång till och är fria att använda sina 

förmågor och funktioner för att skapa sig ett liv med upplevd livskvalitet. Dessa teorier och 

begrepp går att förena och är applicerbara i verkligheten. Den största begränsningen är 

antagligen det mänskliga psyket och det traditionella sättet att bygga relationer, som kanske 

inte riktigt fungerar adekvat för ett nutida globaliserat- och datoriserat informationssamhälle.  

 

I nästa avsnitt går vi vidare från att här hypotetiskt ha tillämpat teorierna, till en genomgång 

av EU-dokumentet och Sveriges handlingsprogram. Avsikten med detta är att senare kunna 

göra en jämförelse mellan teorierna och dokumenten. 
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7. EU:s policyprogram för fattigdomsåret 2010 

Detta policydokument innehåller en handlingsplan för år 2010 när det gäller att minska 

fattigdomen och den sociala utestängningen i EU. Dokumentet ger en inblick i EU:s praktiska 

fattigdomspolitik och jag kommer att jämföra relevanta fattigdomsteorier och begrepp med 

detta dokument. Först börjar jag här med att ge en förklaring av EU:s underliggande struktur 

som är synlig i dokumenttexten eftersom strukturen påverkar innehållet i texten. 

7.1 Betydelsen av EU:s struktur för innehållet i dokumentet 
Under år 2010 kommer EU att genomföra det ”Europeiska året för bekämpning av fattigdom 

och social utestängning.” (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/20). Den enda återkommande 

fattigdomsdefinitionen i dokumentet är sammankopplingen mellan begreppen fattigdom och 

social utestängning, vilket redan står i dokumentets huvudrubrik där det sägs att det är dessa 

två fenomen som ska bekämpas. 

 

Dokumentet som är baserat på europaparlamentets och rådets beslut och som handlar om 

genomförandet av fattigdomsåret, har utarbetats tillsammans med kommissionen, europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. De lagparagrafer som ligger till 

grund för dokumentets förhandlingsutrymme är artikel 136, 137 och 251 i  EG-fördraget det 

s.k. Romfördraget. EU är en judiciell organisation d.v.s. byggd på lagparagrafer i fördragen, 

som bestämmer vilka frågor som kan behandlas i EU och som inte är nationella frågor. Det 

10-sidiga fattigdomsdokumentet nämner också de av medlemsstaterna tidigare överenskomna 

skrivelserna som rör fattigdom och social utestängning, t.ex. Lissabonstrategin från år 2000, 

samt även den kompletterande sociala agendan gällande för år 2005-2010.  

 

I Lissabonstrategin används bl.a. ”den öppna samordningsmetoden för social trygghet och 

social integration” (Ibid., 298/20-21), och i det här fattigdomsdokumentet gäller samma sorts 

samordningsmetod. Samordningsmetoden skapades för att alla medlemsstaters ministrar 

skulle kunna utbyta erfarenheter och nationell statistik som sammanställs av statistikbyrån 

EU-stat och som varje vår redovisas vid ministertoppmötet (europeiska rådet). På så sätt kan 

det göras synligt vilka länder som har nått bra resultat inom de olika områden som innefattas i 

bl.a. Lissabonstrategin, och sedan förs det en diskussion om hur andra länder kan 

implementera vissa idéer eller anpassa dem för att nå bättre resultat utifrån sina egna 

förutsättningar i sitt hemland. Målet med samordningsmetoden är alltså att lära av varandras 

erfarenheter för att på så sätt få en ökad nationell utveckling i medlemsstaterna. Fördelen med 
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att använda den öppna samordningsmetoden inom olika politikområden är också att man 

slipper nackdelarna med att ha en omröstning för att få fram det enda ”rätta” beslutet i olika 

frågor, som när det gäller det sociala området dessutom ofta ligger på nationell bestämmande 

nivå.  

 

EU har flera principer som riktlinjer för sitt arbete och de två som åberopas i dokumentet är 

subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen från artikel 5 i EG-fördraget. I EU-

unionen räknas medlemsstaternas egen socialpolitik som en nationell fråga, men eftersom 

bekämpning av fattigdom i unionen kräver ”…multilaterala partnerskap och… 

gränsöverskridande informationsutbyte och spridning av god praxis i hela unionen,…” (Ibid., 

298/22), är det möjligt för gemenskapen att åberopa subsidiaritetsprincipen i fall där 

åtgärderna bättre kan uppnås på gemenskapsnivå än nationell nivå (Fourage, 2004, p. 23). 

Med subsidiaritetsprincipen menas att den nivå som är bäst för att genomföra åtgärden på ska 

användas, och det kan vara den lokala-, regionala-, nationella- eller EU-nivån (Ibid., 27). Med 

proportionalitetsprincipen menas att handling och åtgärder ska vara proportionella och inte 

större än vad som behövs för att kunna genomföra åtgärderna. I EU:s texter är det ofta synligt 

att EU:s institutioner gärna riktar sig direkt till regioner eller direkt till den enskilda 

medborgaren i unionen, istället för att adressera medlemsstaterna på den nationella nivån. 

Detta för att unionstanken ibland kommer i intressekonflikt med nationstanken, och sett 

utifrån EU-institutionernas perspektiv så är regionerna i unionen det primära, inte 

medlemsstaternas egen suveränitet och egenintressen. Detta eftersom det krävs ett samarbete 

mellan nationerna för att EU ska uppnå det så ofta citerade 10-åriga målet för unionen som 

finns nedskrivet i Lissabonstrategin (vilken brukar åberopas i sociala frågor) att skapa ”… 

ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och större social sammanhållning.” (beslut nr. 

1098/2008/EG, s. 298/20).  

 

Det är inte bara de nuvarande 27 medlemsstaterna i EU-unionen som kommer att delta i 

fattigdomsarbetet, utan även följande länder ska kunna delta: de blivande medlemsstaterna 

d.v.s. kandidatländerna, länder på västra Balkan, de Efta-stater som är parter i EES-avtalet 

och partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken. Budgeten för både år 2009 och 

2010 är satt till 17 000 000 EUR, och de insatser som görs på nationell, regional och lokal 

nivå kan samfinansieras med 50% av kostnaden från EU:s budget (Ibid., 298/24). 
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7.2 Fattigdomsfaktorer 
Fattigdomsdokumentet behandlar olika områden vilka jag själv har delat in under följande 

fyra rubriker: fattigdomsfaktorer, riskgrupper, handlingsstrategier samt insatser och åtgärder 

på gemenskapsnivå. Min första rubrik som behandlar punkt 13, handlar om vilka faktorer som 

anses ligga till grund för fattigdom: 

 
Problemet med fattigdom och social utestängning tar sig mycket varierade, komplexa och 

mångfacetterade uttryck. De hänger samman med ett stort antal faktorer, såsom inkomst och 
levnadsstandard, behovet av utbildning och rimliga arbetsmöjligheter, effektiva sociala 

trygghetssystem, bostäder, tillgång till hälsovård och andra tjänster av god kvalitet, liksom aktivt 

medborgarskap. Därför bör aktörer på alla berörda politikområden vara delaktiga. (Ibid., 
298/21) 

 
Fattigdom och social utestängning definieras i texten som ett varierat, komplext och 

mångfacetterat problem. Här väljer man inte en enda inriktning genom att t.ex. definiera 

problemet som att det handlar om antingen: arbetslöshet och därmed ingen inkomst, eller 

individens egen oförmåga, eller nationers bristande socialförsäkringssystem. Utan istället vill 

man åberopa ett stort antal faktorer inom olika områden, för att visa på mångfacetteringen av 

problemet. Dokumentet följer alltså den nu för tiden vanligaste definieringen av fattigdom 

som ett mångdimensionellt och mångperspektivt fenomen. När vi tittar på vem EU:s text 

vänder sig till så adresseras både den enskilda EU-medborgaren och medlemsstaterna genom 

orden aktivt medborgarskap och effektiva sociala trygghetssystem. Tyngdpunkten ligger till 

sist på att det är de berörda områdena på den politiska nivån som bör agera, vilket visar på en 

strukturell förståelse av fattigdom och social utestängning, samt på att problemets 

mångfacettering är något som i sig kräver att alla berörda politikområden är delaktiga. Det 

finns en underliggande strukturell problematik när EU vill arbeta med fattigdom i 

medlemsstaterna, eftersom EU inte har en egen socialpolitik med ett socialdepartement och en 

budget för detta. EU vänder sig dessutom direkt till flera olika nivåer i medlemsstaterna, inte 

bara den nationella nivån. Frånvaron av en egen socialpolitik gör det kanske viktigt att 

diskutera fattigdomsfaktorer istället, men det som förloras är en enhetlig socialpolitisk linje 

och då blir det svårt med målstyrning av åtgärder för att minska fattigdom. 

7.3 Riskgrupper 
De riskgrupper som nämns i texten under punkt 16 är följande:  

 
I sina nationella handlingsplaner om social integration framhåller ett antal medlemsstater den 

stora risken för fattigdom och social utestängning i vissa befolkningsgrupper, däribland barn, 

personer som tidigt avbrutit sin utbildning, ensamstående föräldrar, stora familjer, familjer med 

bara en inkomst, ungdomar, och då särskilt unga kvinnor, äldre, invandrare och etniska 
minoriteter, funktionshindrade och personer som vårdar funktionshindrade, hemlösa, arbetslösa, i 

synnerhet långtidsarbetslösa, interner, våldsutsatta kvinnor och barn samt narkotikamissbrukare. 
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Nationell politik och stödåtgärder riktade till de mest utsatta grupperna kan spela en viktig roll i 

kampen mot fattigdom och social utestängning. (Ibid., 298/21) 
 
Här hänvisar dokumentet till de riskgrupper som medlemsstaterna har uppgett i sitt årliga svar 

genom Lissabonstrategin för år 2000/ 2005´s öppna samordningsmetod. Strukturen i de 

nationella handlingsplanerna är styrda av EU, så nationerna kan inte ta upp vad som helst i 

sina svarsdokument när de redovisar vad de har gjort på området. De nationella 

handlingsplanerna skrivs också om vid ett regeringsskifte, så de speglar den sittande 

regeringens perspektiv på området. Ändå tycker jag att riskgrupperna i EU:s dokument 

avspeglar den svenska forskningen angående vilka grupper som har det svårast ekonomiskt, 

förutom en grupp som inte nämns och det är medelålders föräldrar till hemmaboende unga 

vuxna barn (Gustafsson, 1984, s. 251). Antagligen har också sjukskrivna som tidigare har haft 

en låg inkomst vanligtvis problem med fattigdom, samt även de flesta studenter efter 21 års 

ålder när föräldrarnas försörjningsansvar för studerande barn upphör.  

 

Under punkt 17 nämns också att arbetande fattiga kan vara fattiga p.g.a:  

 
… låg lön, könsskillnader när det gäller lön eller pension, låg utbildning, begränsade möjligheter till 

yrkesutbildning, behovet av att kombinera arbete och familjeliv, osäkra anställnings- och arbetsförhållanden, 

och även (de) med svåra hemförhållanden. (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/21)  
 
I samma punkt står det också att sysselsättning i sig inte alltid hjälper människor ut ur 

fattigdom och att en sysselsättning av hög kvalitet, samt även socialt och ekonomiskt stöd är 

mycket viktigt för att hjälpa de individer som befinner sig i fattigdom. Dessutom beskrivs 

under punkt 18 två gruppers olika förmåga till anpassning till den föränderliga 

arbetsmarknadens behov, å ena sidan de som har tillgång till livslångt lärande, å andra sedan 

de som förblir utestängda och diskriminerade genom långtidsarbetslöshet och lågavlönade 

arbeten (Ibid., 298/21). Här går man alltså ifrån den tidigare idén i främst det tredje av de fyra 

tidigare fattigdomsprogrammen i EU gällande för åren 1989-1994, om att arbete och 

utbildning skulle vara den bästa lösningen på problemet med fattigdom (Geyer, 2000, p. 159-

160). 

 

På flera ställen i dokumentet påpekas det speciellt att kvinnors situation ska utredas och 

åtgärdas, och när de nämner antalet fattiga i EU skriver de att klyftan mellan könen är c.a. två 

procentenheter (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/20). Integreringen av jämställdhetsperspek-

tivet tas upp i en egen artikel nr. 4, nämligen att: 
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 Inom ramen för det europeiska året ska hänsyn tas till att män och kvinnor löper olika risker för, och drabbas 

av olika aspekter av, fattigdom och social utestängning. Gemenskapen och medlemsstaterna ska beakta 

integrering av jämställdhetsperspektivet vid genomförandet av det europeiska året. (Ibid., 298/23)  
 
När det gäller övervakning och utvärdering av fattigdomsåret i den näst sista artikeln nr. 15, 

står det att kommissionens rapport om genomförande, resultat och utvärdering av insatserna 

till flera olika EU-institutioner ska ”…även innehålla information om hur 

jämställdhetsperspektivet har integrerats i verksamheten…” (Ibid., 298/25).     

 

Det framstår för min del som att jämställdhetsperspektivet inte bara är en tom fras, utan att det 

kommer att följas upp när det gäller aktiv handling på området ifråga. Två procentenheter 

beskriver inte den stora skillnaden i vissa åldersintervaller mellan kvinnor och män, där det i 

Sverige år 2003 var 18% av kvinnorna över 65 år som var fattiga, jämfört med 9% av männen 

i samma åldersgrupp (Sveriges strategirapport 2006-2008, s. 56, SCB/EU-SILC). Detta visar 

att vårt socialförsäkringssystem inte kompenserar pensionerade kvinnors fattigdom. Svensk 

statistik mäter både på individ- och hushållsnivå, men EU:s gemenskapsstatistik över 

inkomst- och levnadsvillkor angående materiell fattigdom, mäts på hushållsnivå för år 2009, 

där en person i hushållet har svarat på enkäten och är s.k. svarsperson (Rådets förordning EG 

nr. 362/2008, s. 112/3), men på flera olika ställen i dokumentet och särskilt under artikel 3 

står det ändå att: 

 
 Bland insatserna på gemenskapsnivå och nationell nivå…kan särskilt ingå…c) gemenskapsomfattande eller 

nationella enkäter och undersökningar som när det är lämpligt bygger på könsuppdelad insamling av uppgifter. 
(beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/23)  
 
Ett problem blir ju bara statistiskt synligt om man har mätinstrument som mäter det, och för 

kvinnors del är individuell statistik viktig eftersom hushållsinkomsterna inom familjen ofta är 

olika, samt att inkomsterna ofta inte fördelas lika inom hushållet.     

7.4 Handlingsstrategier 
När det gäller handlingsstrategier beskriver dokumentet under punkt 14 att det europeiska året 

kan främja en flerdimensionell politik (och en vidareutveckling av statistiska indikatorer): 

 
Det som krävs för att förebygga och bekämpa fattigdom är följaktligen en flerdimensionell politik på nationell, 

regional och lokal nivå, som skapar balans mellan den ekonomiska och sociala politiken och målinriktade 

strategier för grupper eller individer i särskilt utsatta situationer. (Ibid., 298/21)  
 
Den tidigare definieringen av fattigdom som mångfacetterad och komplex matchas här av 

idén om ett förebyggande och bekämpande av fattigdom genom en flerdimensionell politik. 
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Här åberopas handling på strukturell nivå, inte genom frivillighetsorganisationer eller av de 

fattiga själva. 

7.5 Insatser och åtgärder  
Dokumentet nämner även under artikel 3 insatser som möten, evenemang, 

informationskampanjer och utbildningskampanjer för en bredare allmänhet och som ska vara 

lätt tillgängliga för alla inklusive fattiga och funktionshindrade (Ibid., 298/23). I dokumentets 

bilaga, vilken mer utförligt beskriver de olika insatserna, står det under punkt 1: 

 
Dessa möten och evenemang ska planeras tillsammans med människor som lever i fattigdom och organisationer 

från det civila samhället som företräder dem. Dessa möten och evenemang ska bidra till att utveckla åtgärder 
och metoder för samhällsinflytande för alla och bidra till att ta itu med brister i befintlig politik, samt öka 

medvetenheten bland berörda parter och institutioner när det gäller de många aspekterna av fattigdom och 

social utestängning (särskilt bland kvinnor och barn), däribland faktorer som tillgång till sysselsättning, 

bostäder, social trygghet, familjestöd, hälsovård och sociala tjänster. (Ibid., 298/26)  
 
Vilket visar att när det gäller utformandet av möten och evenemang, så efterfrågas de fattigas 

deltagande och aktivitet, men när det gäller den flerdimensionella delen av förebyggande 

insatser och bekämpningen av fattigdom efterfrågar EU istället flerdimensionella politiska 

åtgärder. 

 
För övrigt vill EU under punkt 3 undersöka kopplingen mellan svår fattigdom och 

grundläggande rättigheter och där tar man in rättighetsperspektivet, en koppling som bl.a. 

Pogge (2007) har diskuterat i sin forskning (p.11) (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/27). Under 

punkt 4 IV, konstateras att fattigdom och social utestängning är en mångfacetterad företeelse 

och att det europeiska året ska främja flerdimensionella integrerade strategier med alla 

berörda politikområden (Ibid., 298/28). På sista sidan förs två nya fattigdomsgrupper in när 

det gäller att bekämpa barnfattigdom, nämligen fattigdom som överförs från en generation till 

nästa samt fattigdom hos barn på institutioner (Ibid., 298/29). 

7.6 Sammanfattning EU-dokument 
Bachrach och Baratz (1970) har undersökt vad som i praktiken krävs av de fattiga för att de 

ska kunna driva sina egna frågor och få resultat. De kom fram till att det är svårare för fattiga 

att driva de politiska frågor som skulle kunna gynna dem i deras situation, eftersom de har en 

starkare känsla av maktlöshet i sitt dagliga liv, och därför känner ett större utanförskap och 

normlöshet än medel- och överklassen (p. 211). ”…there is a significant relationship between 

self-respect, economic well-being and citizen participation.” (Ibid., 210). Dessutom har de 

fattiga en låg inkomst och en låg utbildningsnivå (Ibid., 211) och allt detta kan medföra 

svårigheter att få fattiga medborgare att delta aktivt i utformningen av fattigdomsprogram. 
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När de sedan slutligen lyckas göra sin röst hörd kan deras försök till politisk förändring 

kvävas innan den uttrycks officiellt genom maktstrategier som nedtystning, ignorering, 

skampåläggande, bestraffande sanktioner och i extrema fall till och med hot eller våld (Ibid., 

44-45). Bachrach och Baratz beskriver också följande problem: de fattiga har inte makten, de 

vet om att de inte har makten, och de har inte tillräckligt med resurser (Ibid., 19). Makt ger 

dessutom auktoritet, auktoritet ger inflytande, och med inflytande behövs inte ens några 

maktmedel (Ibid., 41-43). Initiativet från EU:s sida att de fattiga och deras företrädare aktivt 

ska vara med i processen under fattigdomsåret är en nödvändig och bra inställning, men att 

det inte är så enkelt för fattiga och socialt exkluderade människor att plötsligt bli organiserade 

frivilligarbetare eller engagerade fritidspolitiker för sin egen sak, insåg redan Bachrach och 

Baratz (1970) när de undersökte processen i anti-poverty programmen i Baltimore på 1970-

talet. 

 

Jag tycker att dokumentet visar den mångfald av grupper som under olika delar av livet kan 

drabbas av fattigdom, men att definiera fattigdom som en mångfacetterad företeelse som 

kräver flerdimensionella integrerade strategier mellan olika politikområden gör det också 

svårt att mentalt hålla fokus och därmed rikta samlade energier åt ett håll. Det 

mångdimensionella synsättet med samverkan mellan olika institutioner kanske är lösningen 

på detta långvariga problem, men nackdelen är kanske att en del handlingskraft går förlorad. 

Det ställer krav på att alla ska agera inom sina områden och samtidigt samarbeta med alla 

andra, vilket kanske är för komplext för enskilda tjänstemän, statliga institutioner och t.ex. 

frivilligorganisationer att hantera? Vi har ju oftast lättare att driva våra egna intressefrågor 

utifrån en given speciell linje, i förhållande till andras specifika perspektiv. Därför kan det 

vara ett problem att EU inte har en egen socialpolitik med en enhetlig socialpolitisk linje 

utformad av den sittande politiska majoriteten. 
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8. Sveriges handlingsprogram för fattigdomsåret 

8.1 Mål och riktlinjer  
Detta dokument National Programme for Sweden 2009-00076  är Sveriges handlingsplan för 

utformandet av fattigdomsåret 2010. Dokumentet är utformat efter EU kommissionens mål 

och riktlinjer, där huvudinriktningen för fattigdomsåret är att förbättra möjligheterna för 

människor att ta sig ur fattigdom och social utestängning (exclusion). Dessutom finns det 

även fyra underliggande mål uppställda som tema för året och de är följande: erkännande av 

rättigheter, delat ansvar och partnerskap, sammanhållning, samt engagemang och konkreta 

åtgärder. De tre målen som Sverige har valt för sitt arbete under året följer EU:s mål och 

riktlinjer: det första målet är att höja medvetenheten om fattigdom och social utestängning hos 

allmänheten samt politiker och beslutsfattare både lokalt och nationellt. Det andra målet är att 

stödja frivilligorganisationer som arbetar med dessa frågor och understryka allas ansvar i 

frågan, och det tredje och sista målet är att ge de berörda människorna en chans att göra sina 

röster hörda och möjligheten att kunna ta sig ur fattigdom och social utestängning (p. 1-2). 

 

Kommissionen vill att följande fyra frågor ska besvaras under året: Vad är fattigdom och 

social utestängning? Vem är fattig och socialt utestängd? Varför existerar fattigdom och 

social utestängning? Hur bekämpas fattigdom och social utestängning? (Ibid., 8). De två 

första frågorna är besvarade många gånger om i den tidigare forskningen och de två senare 

frågorna har en del forskare som tidigare nämnts i den här uppsatsen ägnat tid åt att gå igenom 

och besvara. Så det blir lite som att uppfinna hjulet på nytt och det vore bättre att använda 

fattigdomsåret till att koncentrera sig på den sistnämnda och mest relevanta frågan, för att få 

en svensk, nutida vinkel på fattigdom utifrån de fattigas och utestängdas egen synvinkel. Då 

skulle arbetet under detta år kunna komplettera den forskning som redan har diskuterats fram 

under c.a. 110 år, med en ny kunskap om hur vi kan minska fattigdom och utanförskap i 

Sverige idag. 

 

Tre aktiviteter nämns i dokumentet som speciellt viktiga under året: dels att skapa 

konstnärliga uttryck på temat folkhemmet kopplat till olika politiska ideologier (i samband 

med detta kommer även den politiska dimensionen av fattigdom att lyftas fram), dels ett 

socialt nyskapande och ett entreprenörskap, och till sist frivilligorganisationernas viktiga 

bidrag i fattigdomsfrågan och deras praktiska arbete med att utforma fattigdomsåret (Ibid., 8). 

Möten på Folkets hus ska ordnas på minst 20 platser i landet och även virtuella möten 
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kommer att genomföras. Året börjar med en uppstartskonferens av användarorganisationerna 

under hösten år 2009 samt en webbsida, och avslutas med en virtuell konferens där de fattiga 

och socialt exkluderade människornas berättelser, önskemål och krav, samt deras 

frivilligorganisationer, presenteras för en diskussionspanel bestående av politiker på nationell 

nivå, beslutsfattare från det privata näringslivet, samt representanter från offentlig- och 

frivilligsektorn (Ibid., 10). Budgeten för fattigdomsåret är 2,5 miljoner kronor från EU-

kommissionen och det bör enligt dokumentet anslås minst lika mycket från den svenska staten 

(Ibid., 13). 

 

De fyra perspektiv som ska användas under fattigdomsåret, när berörda parter arbetar med att 

bekämpa fattigdom och utanförskap, är först och främst rättighetsperspektivet för barns 

rättigheter enligt FN´s barnkonvention, men även rättighetsperspektivet enligt FN´s 

deklaration om mänskliga rättigheter. Det sistnämnda rättighetsperspektivet kan användas för 

socialt exkluderade grupper som t.ex. hemlösa och gruppen inom den oreglerade invandringen 

d.v.s. papperslösa, gömda f.d. asylsökande och tiggare (Ibid., 2). Det kan enligt min mening 

också vara fruktbart att inse att enbart fokuseringen på barnens rättigheter och de mänskliga 

rättigheterna, inte räcker när det gäller praktisk handling, eftersom det då behövs mer 

konkreta åtgärder än dessa två perspektiv. Det kan också tilläggas att ett annat 

rättighetsperspektiv, kvinnors rättigheter, som inte nämns i texten men som är viktigt i 

förhållande till barns fattigdom, är något som finns nedskrivet i FN´s konvention om kvinnors 

rättigheter från år 1979 s.k. FN´s kvinnokonvention (CEDAW-Nätverket, 2004, s. 24-68). Det 

tredje perspektivet kommer först i slutet av dokumentet och är det sammanslagna integration- 

och jämställdhetsperspektivet (integration- and gender equality policy) (National programme 

Sweden, 2009-00076, p. 10), och slutligen nämns tillgänglighetsperspektivet (accessibility) 

som är speciellt viktigt för funktionshindrade (Ibid., 12). Det finns i texten även ett starkt 

outtalat empowerment perspektiv främst i termerna av strategier för själv-empowerment i 

form av ökade möjligheter till arbete och självständighet (self sufficiency) (Ibid., 2), vilket 

gäller både de fattiga och socialt utestängda samt deras frivilligorganisationer även om det 

inte nämns som ett valt perspektiv. Dokumentet vill alltså förorda det mångperspektiva 

seendet på fattigdomsårets aktiviteter. 

 

Veit-Wilson (2006) undersökte år 1998 tio europeiska länders nationella policydokument när 

det gäller fattigdom och hittade sju olika diskurser som användes i dem:  
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Three were asocially abstracted, expressing poverty in terms of a legal status, a theoretical economic model, or 

a statistical position on an income distribution. Four discourses were humanistic, referring to persons and 

behaviours. Of these, one was structural: the consequence of an unequal distribution of power over resources 

through time created the need to ensure that no one´s level of living should fall below the standards acceptable 

to society in general. The other three covered poverty as a set of deviant behaviours, as life-experiences too 

divergent from the acceptable average, and as social exclusion. (Veit-Wilson, 2006, p. 457) 
 
Tre av dessa sju diskurser finns med i det svenska handlingsprogrammet: den första diskursen 

är att fattigdom mäts utifrån inkomst, den andra diskursen är tanken om social exklusion som 

är framträdande i texten både ihop med ordet fattigdom och utifrån en diskussion om 

invandrarnas bostadsområden i utsatta förorter samt de funktionshindrades påtvingade 

utestängdhet, den tredje diskursen som finns med i dokumentet är en humanistisk diskussion 

som här handlar om att det är de fattigas egna erfarenheter av fattigdom och utestängdhet som 

ska höras. 

8.2 Absolut- och relativ fattigdom 
I dokumentet nämns att Sverige har 4,5% absolut fattigdom och c.a. 11% relativ fattigdom år 

2006 (Ibid., 3), däremot nämns inte något om fattigdomsgränsen på 60% av 

medianinkomsten. Detta dokument har inga egna källreferenser men innehåller hänvisningar 

till och har inklippta delar av det tidigare nämnda dokumentet Sveriges strategirapport för 

social trygghet och social delaktighet 2008-2010. I det dokumentet diskuteras 

fattigdomsgränsen vilket är det statistiska huvudmåttet på fattigdom i EU och dess 

medlemsstater. Där står även att risk för fattigdom d.v.s. under 60% av medianinkomsten, är 

samma sak som relativ fattigdom (Sv. strategirapport, 2008-2010, s. 6), så det verkar som att 

det har blivit en begreppsglidning när det gäller begreppet relativ fattigdom mellan de båda 

dokumenttexterna. I den svenska handlingsplanen nämns också att vi har ett generellt 

välfärdssystem med en s.k. arbetslinje, men det står ingenting om att det vilar på en universell 

politisk ideologisk grund, vilket kan bero på att dokumentets riktlinjer utformats av den 

nuvarande regerande borgerliga majoriteten.  

8.3 Fokus på fattigdom hos utlandsfödda  
Redan tidigt i dokumentet nämns att utlandsfödda personer har tre gånger högre fattigdomstal 

både när det gäller absolut- och relativ fattigdom, och texten fokuserar på frågor som: 

etnicitet, bostadsområdessegregation, social integrering av invandrare och etniska minoriteter, 

diskrimineringen på arbetsmarknaden av ungdomar med annan etnisk bakgrund, (samt även 

funktionshindrade som också har låga inkomster) (National programme Sweden, 2009-00076, 

p. 3-4, 7). Könsdiskriminering däremot nämns inte i dokumentet. Här skiljer sig alltså den 
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svenska handlingsplanen från EU-dokumentet, som i större mån trycker på kvinnors 

fattigdom och specifika levnadsförhållanden. 

8.4 Jämställdhet nämns sist 
Först i slutet av dokumentet kommer rubriken ”Integration and gender equality perspective” 

(Integration- och jämställdhetsperspektivet), vilket är första gången i dokumentet som det 

nämns något om jämställdhet. Ordet ojämställdhet (inequality) nämns förövrigt inte alls, är 

det kanske för att det låter mer negativt, eller för att det ordet implikerar att det finns ett 

verkligt problem att ta hänsyn till? Ordet jämställdhet nämns heller inte ensamt i texten utan 

skrivs ihop med (och står efter) ordet integration, vilket får det att framstå som en 

integrationsfråga och något som ryms inom integrationsperspektivet.  Det står även att flera 

policyområden som har betydelse för socialt deltagande är sektorsöverskridande, och därför 

används ”mainstreaming” för att kunna inkludera och arbeta på alla områdena inom 

integration, jämställdhet, funktionshinder och barns rättigheter.  Med mainstreaming menar 

dokumenttexten att kvinnor, män, flickor och pojkar oavsett t.ex. etnisk bakgrund eller 

funktionshinder ska inkluderas i den politiska agendan på nationell, regions- och lokalnivå.  

 

Våld mot kvinnor nämns däremot specifikt i en mening, och det står att de länkade sociala-, 

kulturella- och ekonomiska faktorerna ska belysas speciellt (Ibid., 10-11). När det gäller 

våldsutsatta kvinnor, kunde FN´s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor från år 

1993 ha nämnts, eftersom den har behandlat kvinnors omstridda rätt till sin egen kropp 

(CEDAW-Nätverket, 2004, s. 74-83). Ordet jämställdhet nämns alltså, men det presenteras 

ingen statistik på t.ex. pensionerade kvinnors höga fattigdomstal, eller att ensamstående 

föräldrar oftast innebär en ensamförsörjande kvinna med barn. Det finns heller ingen 

diskussion om kvinnors fattigdom, utan jämställdhet (gender equality) nämns i samband med 

barns rättigheter, samt i en presentation av en föräldraroll där båda föräldrarna arbetar. Detta 

medför att kvinnor inte presenteras som en självständig ”grupp” eller del av befolkningen med 

speciella behov och med risk för en speciell typ av fattigdom. Det står också att 

genusperspektivet (gender perspective) ska vara med under hela året med hjälp av inköpt 

expertis, samt genom en modell från svenska ESF (European Social Fund) (National 

programme Sweden, 2009-00076, p. 11). Genusperspektivet är mycket tydligare utformat, 

preciserat och diskuterat i EU-dokumentet, än i det svenska dokumentet där enbart några få 

ord nämns utan förklaring eller vidare utveckling, och där det står att genusperspektivet är 

utlagt på en inköpt tjänst. I det svenska dokumentet betonas däremot etnicitet, och olika 
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problem med invandring såsom diskriminering och bostadssegregation mycket tydligare än i 

EU-dokumentet. 

8.5 Allas ansvar  
Dokumenttexten vill också betona allas ansvar (everyone´s responsibility) när det gäller att 

bekämpa fattigdom och social exkludering (Ibid., 8), men allas ansvar kan lätt bli ingens 

ansvar i och med att så skilda grupper nämns som ansvarstagare i texten, t.ex. de fattiga och 

socialt exkluderade själva, privata företag inklusive egenföretagare, befolkningen 

(kunskapsutbyte önskas mellan segregerade och ickesegregerade bostadsområden) samt 

politiker. Forskningen ända sedan Rowntrees tid har ifrågasatt om det verkligen är de fattiga 

som själva har ett ansvar för att ta sig ur sin fattigdom, samt om de verkligen har den faktiska 

förmågan och möjligheten till att göra det. Det har också konstaterats att utvecklingsländer 

först och främst har hjälpts genom frivilligorganisationer, men att västvärlden för egen del har 

föredragit lösningen med en välfärdsstat. Förutom i Amerikas Förenta Stater där 

afroamerikanska ensamstående mödrar i fattiga bostadsområden har blivit hänvisade till att 

hjälpa varandra i empowerment program, istället för att få ekonomisk hjälp från samhället, 

men den idén har varit ifrågasatt även där. Det finns även forskning från 1970-talet (Bachrach 

& Baratz, 1970) på vad som krävs för att de fattiga verkligen ska kunna förändra det politiska 

systemet, och den forskningen visar att det krävs en hel del resurser för att kunna delta i 

samhällsdebatten.   

 

Ett annat problem i dokumenttexten är att det dels talas om att ett av EU:s fyra mål med 

fattigdomsåret är delat ansvar och partnerskap, och dels att Sveriges ena nationella mål av tre 

är att understryka allas ansvar i fattigdomsfrågan. Ska det vara delat ansvar eller allas ansvar? 

Vem är det som ska ha ansvaret i fattigdomsfrågan egentligen, och kan Sverige och EU 

förlägga ansvaret på olika parter? EU-dokumentet nämner delat ansvar i formen av både 

kollektivt och individuellt ansvar, samt proaktiva partnerskap, genom medverkan av både 

offentliga aktörer genom politiska riktlinjer, social integration och privata aktörer, samt 

stödjandet av frivilliga insatser, och allt detta är menat att skapa möjligheter för alla 

medborgare att delta under året (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/23). Här verkar det som att 

EU-dokumentet är mer genomarbetat när det gäller att definiera ansvarsfrågan, problemet är 

att det blir lite obestämt i den svenska handlingsplanen och att välfärdsstatens egentliga 

huvudroll med ansvar och aktivt deltagande under året inte poängteras från svensk sida. 
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8.6 Minskar åtgärderna i det svenska dokumentet fattigdomen och 

utestängdheten? 

I Sverige ska de fattiga och utestängda själva med hjälp av sina egna organisationer och den 

svenska ESF-fonden utforma årets aktiviteter. Men att de fattiga utför aktiviteter och att deras 

erfarenheter och röster kommer till tals utifrån redan fastställda teman innebär inte i sig att 

den svenska fattigdomen minskar procentuellt sett. För att det svenska fattigdomstalet (som är 

inkomstbaserat) ska minska krävs det att de fattiga och socialt utestängda får ökade 

inkomster, och de får de inte om de arbetar gratis under ett år med att iscensätta aktiviteter på 

Folkets Hus inom fattigdomsårets ram. I slutet av året ska en panel av bl.a. politiker lyssna på 

de fattiga, men inga specifika krav ställs i det svenska dokumentet på en efterföljande 

strukturell förändring på nationell politikernivå. Något som borde finnas med eftersom 

dokumentet är politiskt beslutat och som även behövs för att i praktiken kunna sänka Sveriges 

fattigdomstal och minska utestängdheten i t.ex. invandrartäta storstadsförorter. De fattiga och 

socialt utestängda riskerar alltså att bli fattigare i termerna av förlorad arbetsinkomst under 

året p.g.a. gratisarbete, och politikerna har i sin tur enligt dokumentet inga krav på sig att 

leverera resultat enligt i förväg uppsatta mål och riktlinjer. Dessutom kanske detta gratisarbete 

slår negativt mot kvinnor, om det blir som Funken och Cooper (1995) beskriver att det är 

kvinnan som ofta hanterar familjens fattigdom rent praktiskt, samt deltar i frivilligt 

områdesarbete mot fattigdom (p. 56, 60-63). Det svenska dokumentet kommer alltså inte att 

minska den svenska fattigdomen och sociala utestängningen. De fattiga arbetar gratis och 

förlorar arbetsinkomst samt får mindre tid till att söka arbete eller genomföra en utbildning. 

Den svenska regeringen får lägga ut minst 2,5 miljoner kronor på projektet och lika mycket 

pengar skjuts till från EU:s sida. De fattigas frivilligorganisationer får mer bidragspengar så 

att de ökar sina inkomster, den svenska ESF-fonden får mer arbete, och politikerna behöver 

bara lyssna på de fattiga i en paneldebatt i slutet av året. De som tjänar ekonomiskt på detta 

år, blir alltså de fattigas egna frivilligorganisationer. De fattiga som deltar under året kanske 

känner sig mindre utestängda, men utestängningen generellt i samhället har mer 

genomgripande orsaker och påverkas antagligen inte nämnvärt utan politiska beslut t.ex. i 

frågan om bostadssegregering. Det som kan komma fram under året är en större kunskap om 

hur de fattiga och utestängda upplever sin situation i Sverige idag, men den dokumenteringen 

motverkas något av att forskare från universiteten, enligt dokumentet, inte ska vara en fast och 

aktiv del i aktiviteterna under året. I dokumentet finns inget samarbete fastslaget med något 

forskarteam från svenska universitet, och inte heller någon budgetram nämnd för ett sådant 
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samarbete. Detta medför alltså mindre samlad aktion för att utnyttja detta år som ett 

kunskapsprojekt. Genomförandet av året kräver individuellt handlande från de fattiga, men 

enbart lyssnande från politikersidan, inte handlande. Den svenska handlingsplanen styr alltså 

inte strukturell förändring, utan målstyr det individuella arbete som ska komma från de 

fattigas sida. Det är dessutom oklart hur den svenska handlingsplanens aktiviteter kommer att 

resultera i EU-dokumentets krav på bl.a. följande prioritering av frågor under året: 

 
 ”Att främja flerdimensionella integrerade strategier för att förebygga och minska fattigdom, i synnerhet svår 

fattigdom, och strategier som kan integreras med alla berörda politikområden.” (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 
298/28). 
 
Utifrån teorierna sett så kommer det svenska handlingsprogrammet antagligen inte att 

medföra en statistiskt mätbar sänkning av den absoluta fattigdomen i Sverige, och inte heller 

av den relativa fattigdomen. Dokumentet innebär ingen strukturell förändring i välfärdsstaten 

eller i samhällsekonomin i övrigt som underlättar livscykelkurvans problematik. Dokumentet 

innebär inte ett steg mot en mer kvinnovänlig medborgarskapsstruktur. Det förordar inte 

heller en större jämlikhet i samhällsstrukturen, och innehåller inget förslag på ett utarbetande 

av ett samhällsstrukturellt stöd så att de fattiga och utestängda i praktiken kan använda sin 

förmåga att ta sig ur sin situation. Jämsides med de fattigas och utestängdas Folkets hus 

aktiviteter, kunde detta med förmågebegreppet vara något för politikerpanelen att arbeta med 

under året. Politikerpanelen skulle kunna få i uppgift att samlas och diskutera detta några 

gånger under året, för att på slutkonferensen kunna lägga fram sina förslag på 

samhällsstrukturella förändringar för att minska fattigdom och utestängdhet i Sverige. Detta 

skulle innebära en plats, tids- och mötesstruktur för att fattigdomsteorierna skulle kunna 

implementeras i det politiska arbetet med att minska fattigdom och social utestängdhet i 

Sverige. 
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9. En jämförelse av policydokumentens teorianknytning 

9.1 Avsaknaden av teorier i policydokumenten, och evidensbasering 

De båda dokumenten är inte skrivna av forskare och innehåller därför inte så många teorier 

och begrepp om fattigdom. När begrepp nämns som t.ex. absolut- och relativ fattigdom, så 

utvecklas de inte i texten. Det finns alltså en avsaknad av tidigare forskning om fattigdom i 

dokumenttexterna, och detta i sig medför att en pusselbit för ett mer kunskapsbaserat och 

evidensbaserat förhållningssätt till arbetet med att minska fattigdomen fattas. Från 

regeringshåll, via utredningar och Socialstyrelsen framhålls vikten av ett evidensbaserat 

arbete med sociala problem och ett kunskapsbaserat förhållningssätt inom socialt arbete 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 21, 134) (Trinder & Reynolds, 2000, p. 216-217). En av 

hörnstenarna i ett evidensbaserat socialt arbete är tidigare forskning och dess resultat, och den 

tidigare forskningen är i utvecklad form frånvarande i både EU- och det svenska dokumentet. 

Om det är meningen att arbetet med att minska fattigdom ska vara kunskapsbaserat och med 

en strävan mot evidensbasering, så är det viktigt att den tidigare forskningen kommer med i 

dokumenten och att den diskuteras och används där.  

9.2 Implementering av teorier och begrepp kan sänka fattigdomstalet 
Teorierna och begreppen om absolut- och relativ fattigdom samt fattigdomsgränsen, är teorier 

om mätbarhet, som numera i huvudsak är statistisk. Även om deras nivåer och innebörd alltid 

kan diskuteras, erbjuder de oss ett verktyg att mäta fattigdomen samt i och med det ge oss en 

möjlighet att se hur fattigdomens olika nivåer utvecklar sig över tid. Om det i det svenska 

dokumentet skulle finnas en utveckling och diskussion av begreppen absolut- och relativ 

fattigdom samt om nivåernas betydelse för att minska fattigdom och social utestängning, så 

skulle t.ex. politiska mål kunna sättas med ett lägre procenttal för både absolut- och relativ 

fattigdom än vad som statistiken visar är fallet idag. Det skulle t.ex. kunna vara ett mål på 1 % 

lägre fattigdom i båda grupperna, och dokumentet kunde presentera en plan för hur Sverige 

skulle kunna uppnå den minskningen av fattigdomen. Även någon form av mått på social 

utestängning kunde presenteras, tillsammans med förslag på hur en mätbar minskning av 

utestängningen skulle kunna ske under fattigdomsåret. Det svenska dokumentet kunde även 

presentera en plan för hur den fastslagna minskningen av fattigdom och social utestängning 

skulle kunna hanteras under året, och i slutet av året kunde resultatet följas upp. Att använda 

dessa båda begrepp från Rowntree (2005) och Townsend (1979) skulle då kunna bli en 

kraftfull metod för praktisk förändring och minskning av fattigdom och social utestängning. 
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Rowntrees (2005) teori om livscykelkurvan diskuterar problemet med varierande inkomst för 

löneanställda människor under deras livscykel och att löneanställda inte kan falla tillbaka på 

något större kapital eller annan inkomstkälla under de perioder som de inte kan arbeta heltid, 

vilket medför att de drabbas av cyklisk fattigdom, något som teorin förordar kan förebyggas. 

Under fattigdomsåret skulle en forskargrupp kunna titta på vilken eller vilka faser i kurvan 

som inte kompenseras tillräckligt med vårt nuvarande system, samt vad som behöver göras 

för att hjälpa dessa befolkningsgrupper. Sedan kan forskargruppen presentera sina resultat och 

förslag för relevanta politiker som har möjlighet att förändra systemet. 

 

Fattigdomsgränsen innebär en given statistisk siffra, så vi kan använda den för att mäta en 

minskning av det talet under ett år. Men även för att starta en diskussion om vilken nivå 

fattigdomsgränsen ska ligga på, d.v.s. när samhället ska gå in med åtgärder för att minska 

antalet hushåll i befolkningen som lever med under 60% av den disponibla medelinkomsten. 

Det svenska systemet accepterade 11% av befolkningen under fattigdomsgränsen år 2002, 

utan att införa radikala åtgärder, men det svenska systemet hade redan tidigare infört 

stödåtgärder via transfereringssystemen som innebar en minskning av den egentliga siffran 

som var på 29% (Davidsson, 2004, s. 20). I EU:s medlemsstater ligger fattigdomsgränsen 

efter transfereringar på i snitt 16% (www.eu-upplysningen.se, 2008-10-30), men är högre hos 

Irland  21% samt Portugal och Grekland 20% (Davidsson, 2004, s. 20). Det jag vill säga med 

siffrorna 11%, 16%, 20-21% (och 29%), är att det svenska dokumentet skulle kunna 

föreskriva ett mål för att få ner den svenska fattigdomen med eller utan transferreringar, och 

sedan starta grupper som får i arbetsuppgift att under fattigdomsåret se till hur en minskning 

av det svenska fattigdomstalet kan genomföras. Detta är ett mätbart mål, och även om många 

olika nationalekonomiska faktorer samverkar för dess ökning och minskning, så är det trots 

allt intressant att över en längre tid följa fattigdomsgränsens procenttal. Poängen med 

fattigdomsgränsen är att det är en gräns vi accepterar, men vi skulle lika gärna kunna 

bestämma oss för att inte acceptera den, och ändra det som behöver ändras i 

samhällsstrukturen för att minska den med ett bestämt tal. Det förhållandevis ganska så 

konstanta tal som fattigdomsgränsen innebär i olika länder visar på vilken nivå på fattigdom 

som både myndigheter och befolkning är beredda att acceptera i respektive land.    

 

Titmuss (1962, 1987) strukturella teori om behovet av ökad jämlikhet i samhällsstrukturen, 

skulle kunna användas för att gå igenom och se om den svenska samhällsstrukturen 

fortfarande har brister i jämlikhet som skulle kunna rättas till t.ex. för funktionshindrade och 
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för äldre kvinnor med låg pension. Titmuss teori och tidigare forskning ger oss möjlighet att 

ha som mål i handlingsprogrammet att titta på var i den svenska samhällsstrukturen som vi 

kunde öka jämlikheten. 

 

Sens teori om förmåga (capability) handlar om människans individuella kraft och de 

omgivande begränsande- eller stödjande samhällsstrukturerna. Ifall Sens (1987, 2002) 

begrepp om förmåga skulle implementeras i den svenska handlingsplanen, så skulle det bli ett 

stort lyft när det gäller det underliggande empowerment perspektivet som finns i dokumentet. 

Dokumentet skulle då ta i beaktande om de fattiga och socialt utestängda i Sverige hade en 

möjlighet att använda sin förmåga för att minska sin egen och därmed Sveriges fattigdom och 

sociala utestängning. Lyftet skulle innebära att dokumentet presenterade en angreppsvinkel på 

problemet om hur de fattiga och utestängdas deltagande under året i verkligheten medförde en 

minskning av deras fattigdom och sociala utestängning. Genom att använda Sens teori om 

förmåga skulle det i dokumentet säkerställas att de fattiga och socialt utestängdas deltagande 

verkligen gav den effekt som dokumentet eftersträvade. De skulle inte behöva delta i någon 

aktivitet under ett år, som inte skulle ge de resultat som fattigdomsåret var menat att 

eftersträva, nämligen en bekämpning och minskning av fattigdom och social utestängning. 

Genom att använda Sens begrepp skulle de fattigas möjlighet till att använda sina förmågor 

först säkerställas i dokumentet, och utifrån det skulle dokumentet innehålla vad de fattiga och 

utestängda effektivt kunde göra för att nå målet om minskad fattigdom. Att deras röster blir 

hörda av allmänhet, media och politiker, behöver inte nödvändigtvis medföra att deras 

fattigdom och sociala utestängning sedan minskar varaktigt i framtiden. Kanske är deras mest 

effektiva roll under året en annan, än aktiviteterna i Folkets Hus och den slutliga virtuella 

konferensen med politiker.   

 

Slutligen har vi Listers (2003) teori om det kvinnovänliga medborgarskapet, som om den 

implementerades i programmet skulle kunna göra en faktisk skillnad för t.ex. kvinnor över 65 

år med låg pension. Teorin som både är en genusteori och en samhällskritisk strukturell teori, 

angriper problemet med kvinnors obetalda eller lågbetalda vård- och omsorgsarbete. Genom 

att använda Listers teori skulle Sverige kunna möta upp till kravet i det ursprungliga EU-

dokumentet och få tillstånd ett mer genomsyrande genusperspektiv i fattigdomsarbetet. Det 

svenska dokumentet skulle bli starkare på den här punkten och mer genomtänkt än vad det är 

idag när det gäller genusperspektivet. 
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Ovanstående teorier och begrepp skulle om de implementerades i det svenska dokumentet, ge 

en större slagkraft och mer precisa mätbara mål när det gäller att minska fattigdomen. Därför 

är det viktigt att tidigare forskning används aktivt i det nationella programmet, men för att 

tidigare forskning ska kunna få den digniteten krävs det antagligen att kravet på ett 

forskningsbaserat och kunskapsbaserat förhållningssätt när det gäller fattigdomshanteringen 

tas upp tydligt, utförligt och som ett krav i EU:s moderdokument. EU dokumentet skulle 

kunna nämna användbara teorier och begrepp, men även lämna öppet för medlemsstaterna att 

använda sin egen forskning, något som är viktigt för alla de länder som inte publicerar så 

mycket på engelska och därför är beroende av översättning för att nå ut i Europa med sin 

litteratur.  

9.3 Policydokumentens begränsningar angående att minska fattigdomen 

Ett huvudproblem som dyker upp när det gäller att jämföra policydokument med teorier, är att 

policydokument inte för fram några samhällskritiska åsikter eller förslag. Dokumenten är 

beslutade av den politiska majoriteten, och har kommit till genom en politisk förhandling, 

eftergifter och konsensusbeslut, och kan därför aldrig förorda en grundläggande 

samhällsförändring. Det som kan slås fast i dokumentet är vem som ska göra vad, och hur det 

ska göras, men alla samhällskritiska teorier faller utanför ramarna. En forskare däremot är 

friare att kritisera samhällets grundläggande uppbyggnad, men kan ev. möta en begränsning 

när det gäller att publicera kontroversiella resultat. Därför kan det ändå vara fruktbart att 

jämföra t.ex. Townsends (1979) kritiska syn på samhällets uppbyggnad, hans teori om att de 

fattiga är funktionella för de rika och hans inriktning på att intervjua de rika istället för de 

fattiga, med det som står i policydokument. Samhällskritiska teorier kan diskuteras jämsides 

med en undersökning av policydokuments innehåll. Många forskare liksom de fem jag 

tidigare refererat till, avslutar sina verk med att säga att det behövs en ny typ av samhälle för 

att minska fattigdomen. Universitetsinstitutionernas kunskapsunderlag skulle kunna utforma 

någonting nytt, men det nya måste godkännas av det skikt i samhället som har mest makt och 

resurser.  

 

Universitetens kunskapsutveckling kan också bistå oss med att föra fram tidigare gjorda 

misstag, så att vi kan lära oss något av historien. Titmuss (1987) nedtecknade lista från år 

1966 med under- och övervärderade faktorer för att minska fattigdom, är fortfarande mycket 

användbar. Det är främst övervärderade faktorer som t.ex. fler i arbete, de fattigas egen kraft 

att ta sig ur sin situation, samt privata aktörers förmåga att lösa sociala problem, som 
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fortfarande finns med i de båda dokumentens texter. Här skulle kunskap om tidigare forskning 

kunnat hjälpa till med att undvika tidigare fallgropar, ifall avsikten med dokumenten 

verkligen var att permanent sänka fattigdomstalet i EU. Varför var då forskare inte inblandade 

i processen i att skriva åtminstone det svenska handlingsprogrammet? Kan det bero på att 

dokumentet inte hade så hög dignitet på den politiska agendan och att det inte gällde en statlig 

utredning av problemet? Det var ju på EU:s initiativ som dokumentet skrevs. Utifrån detta 

resonemang kan enbart ett policydokument i sig inte ha kraft nog att sänka fattigdomstalet 

permanent eller ens i någon större mån. 

9.4 Välfärdsstaten, frivilligorganisationerna eller de fattiga själva 
Vem är det då som ska göra något åt fattigdomsproblemet? Är det en strukturell lösning inom 

välfärdsstaten som är den bästa, eller är det frivilligorganisationernas arbete som kan göra en 

skillnad för 29% av Sveriges befolkning, eller ligger lösningen på problemet hos de fattiga 

själva? Mina fem forskare är eniga om att det är välfärdsstaten som har ansvaret för att 

åtgärda problemet med en strukturell lösning, men i policydokumenten om fattigdom har 

synsätten skiftat över tid och i det svenska handlingsprogrammet ser vi en intressant 

kombination av olika tidigare synsätt. Det som betonas mest är att de fattiga själva med sina 

egna frivilligorganisationer, vilka idag endast består av en enda paraplyorganisation (EAPN 

Sverige) för 40 stycken olika föreningar i Sverige, ska få stöd att själva avhjälpa problemet. 

Sveriges idé om fattigdomshantering har alltså blivit att stödja de fattigas egna 

frivilligorganisationer, de fattiga medverkar gratis under fattigdomsåret, och för de svårast 

utslagna finns samhällets skyddsnät. Dessutom betonas arbetslinjen och privata aktörers 

medverkan. Här har vi hela den traditionella skalan från individuella till strukturella åtgärder 

på en gång, kryddat med EU:s betoning på företagens medverkan som privata aktörer. Det 

svenska handlingsprogrammet benämner detta fenomen ”allas  ansvar”, vilket riskerar att 

innebära ingens ansvar. 

 

Det vanligaste sättet att tänka sig fattigdomens orsaker och åtgärder är som en 

orsaksförklarings- och åtgärdsskala, där den ena änden är fokuserad på det individuella och 

den andra änden på det strukturella. Idéerna på skalan löper från individuella orsaker och 

åtgärder såsom de fattigas kultur, empowerment, och att de fattiga kan forska på sin egen 

situation. Till strukturella orsaker och åtgärder såsom tankar om social politik- och 

socialförsäkringssystem, där en förändring av samhällsstrukturen är det som ger en ökad 

jämlikhet och jämställdhet, och där hålen i välfärdsstatens skyddsnät uppmärksammas. I 
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samma policydokument finns ofta hela skalan representerad, men tyngdpunkten hamnar i 

endera änden, vilket kanske är det viktigaste, nämligen att se var på skalan som tyngdpunkten 

i dokumentet ligger. Min uppfattning är att EU:dokumentets tyngdpunkt ligger på strukturella 

orsaksförklaringar och åtgärder, medan de svenska handlingsprogrammet fokuserar mer på 

individuell- och gruppaktion på de fattigas nivå, d.v.s. vad de fattiga individerna själva och 

deras organisationer ska göra för aktiviteter under året. Frivilligorganisationer har på senare 

tid fått en renässans speciellt bland yngre, och jag tror att de appelleras till den snabba vägen 

att göra något gott i samhället och få känna att de kan hjälpa andra människor. Att försöka 

förändra det politiska systemet på budgetnivå kräver en lång tid av argumentationsdebatt och 

vågspelstaktik, något som ställer krav på den enskilda individen att engagera sig i ett parti för 

att med stor uthållighet, social relationsbyggande kompetens och kompromissvilja eventuellt 

få se en del av sina idéer bli verklighet i någon form i en mer avlägsen framtid. 

 

Ingen av mina fem forskare förordar frivillighetsorganisationer och privata företag som en 

lösning på fattigdomsproblemet, antagligen för att problemet gäller en så stor del av 

befolkningen, och de är kritiska mot idén om att de fattiga har makt och resurser nog att 

hjälpa sig själva. Forskningen stödjer alltså inte det svenska handlingsprogrammet på den här 

punkten. Intressant är också att notera att EU-dokumentet slår fast att huvudansvaret för året 

ligger på nationell regeringsnivå. Den svenska dokumenttexten är alltså mer konservativ till 

sin politiska ideologi, än EU:s dokument, i och med sin betoning på de fattiga och deras 

organisationer. 

9.5 Fattigdomsdefinitioner i policydokumenten 
Det finns flera definitioner av fattigdom i dokumenten. I det svenska dokumentet definieras 

fattigdom som absolut och relativ, i EU-dokumentet som mångdimensionell, och i båda 

dokumenten finns definitionen fattig och socialt utestängd vilka oftast står som två ord 

ihopskrivna med varandra. Sen (1981) varnar för att fästa för stor vikt vid policydefinitioner 

av fattigdom, just p.g.a. policydokumentens politiska och ekonomiska begränsningar, och i en 

senare bok skriver Sen (2008) att fattigdomen har många dimensioner och menar att det 

viktiga är det som i praktiken görs för att minska fattigdomen, vilket i sin tur kommer att 

ändra policyprogrammens utformning. Själv tycker jag att det är intressant att den av 

Rowntree (2005) diskuterade absoluta fattigdomen och Townsends (1979) relativa fattigdom 

fortfarande nämns som definitioner i det svenska dokumentet, samtidigt som det är sorgligt att 

procenttalen i Sverige fortfarande är för höga i båda grupperna. Mål skulle kunna sättas för att 
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sänka dessa båda fattigdomstal, om det fanns en vilja att agera i praktiken på de här två 

definitionerna, och inte enbart fortsätta debatten om vad som ska innefattas i begreppen. Vad 

som innefattas i definitionen av absolut- och relativ fattigdom har diskuterats åtminstone 

sedan Adam Smiths dagar på 1770-talet, i hans ofta citerade argumentation (Sen, 2002, s. 

105) om relativiteten i den fattiges behov av ett par skor: utifrån om den fattige var en fattig 

engelsk man som blev socialt utskämd om han inte bar ett par läderskor, en fattig kvinna i 

Skottland som kunde gå barfota utan att bli utskämd, eller en bondkvinna eller bonde i södra 

Frankrike som båda kunde gå barfota ute bland folk.  

9.6 Nutidens mångdimensionalitet och mångfacettering 
Den vanligaste uppfattningen om fattigdom i litteraturen under 2000-talet är att fattigdom är 

mångdimensionell, och inte främst att den är absolut eller relativ. Många olika ord som börjar 

på ’mång’ används, så ibland blir intrycket nästan lite förvirrat, speciellt eftersom det inte går 

att rita upp en förenklad bild av mångdimensionalitet, och det är också svårt att hålla alla olika 

aspekter av mångdimensionalitetens olika sidor i huvudet samtidigt. Varför det 

mångdimensionella begreppet har börjat användas mer på senare år, har nog med nutidens 

komplexitet med migration och globalisering att göra, samtidigt som databankernas utförliga 

nationella statistik kan visa på fattigdomens storlek i utsatta grupper som kanske annars skulle 

ha förbisetts, t.ex. hos våldsutsatta kvinnor med barn.  

 

I EU-dokumentet står det att det behövs en flerdimensionell politik på nationell, regional och 

lokal nivå för att främja sambandet mellan ekonomisk- och social politik samt för att stödja 

utsatta grupper (beslut nr. 1098/2008/EG, s. 298/21). Dessutom behövs multilaterala 

partnerskap mellan EU och medlemsstaternas olika nivåer och mellan medlemsstaterna 

själva (Ibid., 298/22), samt att fattigdom och social exclusion tar sig mångfacetterade 

uttryck p.g.a. ett stort antal faktorer (Ibid., 298/21). EU:s struktur är i sig själv 

flerdimensionell, och kräver därför i praktiken en flerdimensionell politik och multilaterala 

partnerskap, vilket är nödvändigt för att binda ihop samarbetet mellan alla medlemsstaterna 

som är suveräna statsstater i sig själva. I det svenska handlingsprogrammet står det att det 

behövs mångdimensionella strategier för att bekämpa och minska allvarlig fattigdom 

(National programme Sweden, 2009-00076, p. 7).  

Lister (2004) beskriver både fattigdom och social exklusion som mångdimensionell och på 

flera nivåer (multi-level), och hon menar vidare att även förståelsen av fenomenet fattigdom 

behöver vara mångdimensionell. Dessutom nämner hon att det finns mångahanda sätt 
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(multifarious ways) som fattigdom upplevs på (p. 92, 93, 176). Lister (2003) menar också att 

även medborgarskapet behöver vara mångfacetterat för att täcka in alla grupper som riskerar 

fattigdom (p. 196). Sen (2008) skriver i förordet till Greens bok om fattigdom att fattigdomen 

har många dimensioner (p. xv), och Green (2008) menar att fattigdomens många dimensioner 

förstärker varandra (p. 7). Precis som begreppen absolut- och relativ fattigdom, och social 

exclusion har blivit kritiserade och diskuterade samt därigenom utvecklade, tror jag att även 

mångdimensionaliteten kommer att problematiseras i litteraturen inom kort. Fattigdom är 

svårt att ringa in och skapa en helhetsbild av, och där kommer det mångdimensionella sättet 

att se på fattigdom väl till pass. Problemet med fattigdomens mång- och flerdimensionalitet är 

att det blir svåröverskådligt att diskutera fattigdom, och att begreppet riskerar att inte gå på 

djupet utan hålla sig på en sammanfattande ytnivå. Fattigdomsdiskussionen förlorar sin skärpa 

och insatserna riskerar att delas upp på för många områden för att en ordentlig förändring av 

t.ex. samhällsstrukturen ska kunna ske. Begreppet kan medföra en förflackning både när det 

gäller fattigdomens orsaker, vilka som är fattiga, och vad som behöver göras för att minska 

fattigdomen i en större skala. Mångdimensionaliteten hör antagligen samman med 

globaliseringen, men globaliseringen har ingen politisk teori. Den har en företagsekonomisk 

teori som grund d.v.s. producera där det är billigt och sälja där det är dyrt. 

Mångdimensionalitetsbegreppet hjälper inte nationers socialdepartement att rikta sina insatser 

(genom användningen av en politisk teori) för att permanent minska fattigdomen i en större 

skala, utan istället riskerar ekonomiska medel och resurser att spridas ut på många olika 

aktörer (kommuner, privata företagsaktörer inom området och frivilligorganisationer) och ge 

lite till många olika utsatta grupper. Därför är det viktigt att problematisera den 

mångdimensionella förståelsen av fattigdom. 

9.7 Olika perspektiv för en alltmer komplex värld 
Det finns som tidigare nämnts fyra perspektiv omnämnda i det svenska handlingsprogrammet, 

nämligen rättighetsperspektivet d.v.s. mänskliga rättigheter för att stödja barns rättigheter och 

även andra socialt utestängda gruppers rättigheter, integration- och jämställdhetsperspektivet  

samt tillgänglighetsperspektivet. Dessutom finns det ett outtalat empowermentperspektiv i 

och med att det är de fattiga själva och deras organisationer som ska genomföra arbetet under 

året rent praktiskt, med intentionen att det är deras egna röster som ska få komma till tals 

(dessutom blir det billigast med frivilligarbetare).  
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EU dokumentet poängterar vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet under året, samt 

att undersöka grundläggande faktorer såsom sociala-, ekonomiska- och kulturella rättigheters 

betydelse när det gäller svår fattigdom. Fyra av mina utvalda forskare har ett manligt, 

anglosaxiskt och indiskt perspektiv när de ser på sitt material, samt ett liberalt-socialistiskt 

politiskt perspektiv. Den femte forskaren har ett kvinnligt feministiskt, anglosaxiskt och 

socialistiskt perspektiv. Alla fem förordar nationella strukturella lösningar på 

fattigdomsproblemet och problematiserar empowermentperspektivets reella förmåga att lösa 

storskalig fattigdom. Precis som mångdimensionalitet kan ha sin svaghet, kan också 

mångperspektivitet skapa problem med målstyrningen. Detta gäller speciellt för det svenska 

dokumentet som förflackas av fem olika perspektiv, där tyngdpunkten läggs på 

integrationsperspektivet medans jämställdhetsperspektivet läggs i periferin, trots att det 

ursprungliga EU-dokumentet vill lägga tyngdpunkten just på jämställdhetsperspektivet. Det 

svenska dokumentet behöver nog gradera sina fem perspektiv och skapa en mer tydlig 

medvetenhet om det mer underliggande empowermentperspektivet. Jag tror att 

mångdimensionalitet, mångperspektivitet och globalisering hör ihop, och det är något som 

även Lister (2004) diskuterar när hon nämner alla tre ovanstående områden och betonar vikten 

av en mångdimensionell och mångperspektiv förståelse och forskning av fattigdom (p. 50). Vi 

behöver många perspektiv för att förstå en komplicerad värld, vilket i sig medför 

komplicerade lösningar för att minska fattigdomen. För att nå målet om minskad fattigdom 

och utestängdhet, krävs det en gradering av perspektiven utifrån vilket perspektiv som är 

viktigast och vilken turordning som ska gälla för de efterföljande. EU-dokumentet anser att 

grundläggande rättigheter och jämställdhetsperspektivet är viktigast. Forskarna sätter det 

strukturella perspektivet först, där Sen poängterar betydelsen av rättigheter och förmåga, och 

alla forskarna är minst intresserade av empowermentperspektivet, vilket är starkt 

underliggande i det svenska dokumentet. Det finns alltså olika och motsatta huvudperspektiv 

hos de båda dokumenten och hos forskarna, detta gör det också problematiskt med att 

samordna en fokusering av den eftertraktade fattigdomsbekämpningen. Det vi kan lära oss av 

detta är att det viktigaste är att bli medveten om sina medvetna och omedvetna perspektiv, för 

att sedan kunna gradera deras betydelse och på så sätt få en bättre målstyrning i arbetet med 

att minska fattigdomen.  

9.8 Invandringens exklusion och fattigdom  
En stor grupp i Sverige som är utsatt för fattigdom är olika typer av invandrare och deras 

barn, vilka ofta även bor i utsatta områden samt ofta är arbetslösa eller har låglönearbeten. I 
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det här sammanhanget är det vanligt att forskningen diskuterar både fattigdom och social 

exklusion och här är fattigdomens mångkulturalism synbar. Precis som mångdimensionalitet 

är något som diskuterats mycket på senare tid, tas fattigdomen hos olika typer av migranter, 

invandrare, flyktingar och papperslösa upp av både det svenska handlingsprogrammet och i 

synnerhet av Lister (2003) när hon diskuterar medborgarskapets faktiska skillnader för olika 

grupper inom befolkningen. De europeiska länderna har en samhällsuppbyggnad med dels 

inkluderade medborgare d.v.s. den infödda befolkningen som är inkluderade i samhället, dels 

exkluderade medborgare d.v.s. olika typer av fattiga samt olika typer av invandrare och deras 

familjer vilka riskerar olika former av utestängning från delar av samhället p.g.a. arbetslöshet, 

marginaliserade låglönearbeten och för att många bor i utsatta bostadsområden med en liten 

andel inhemsk befolkning. Slutligen finns det även ickemedborgare som är migranter utan 

uppehålls- och arbetstillstånd samt papperslösa flyktingar. Alla dessa människor är en del av 

samhället, men har inte samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ibland befinner sig 

dessa tre grupper på samma samhällsarena med lika eller olika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter, ibland rör de sig på olika platser i samhällsstrukturen. Därför kan det bli 

felaktigt att se fattiga och utestängda som att de alltid är en grupp som befinner sig utanför 

samhället och att de är utestängda på alla områden. Alla dessa grupper blandas med varandra, 

och dessa människor kan under sin levnadstid (eller under samma dag) förflytta sig från en 

grupp till en annan grupp p.g.a. olika orsaker. Migranterna, invandrarna och de papperslösa är 

en relativt sen grupp av fattiga, som har växt från ungefär 1960-talets början och fram till vår 

tid (MacGregor, 1981, p. 26). Där de i det svenska handlingsprogrammet nu blir en 

huvudgrupp för insatser mot fattigdom. Det är bra att det svenska programmet fokuserar på 

denna nutida grupp med högre risk för fattigdom, det behövs bara mätbara mål, en metod, och 

en fastställd plan för att nå därhän att i praktiken få tillstånd en minskning av deras fattigdom 

och utestängning. 

 

Det svenska handlingsprogrammet vill minska fattigdomen hos invandrare och minska deras 

utestängdhet i deras bostadsområden och i samhället i övrigt. Vilka olika sätt att se på 

fattigdom och vilka olika fattigdomsteorier passar då? Både Sens diskussion om förmåga och 

Listers diskussion om ett kosmopolitiskt medborgarskap kan vara användbara, speciellt 

utifrån handlingsprogrammets empowerment perspektiv och att de fattiga och utestängda 

själva ska hitta en lösning på sina problem. Sens (2002) olika begrepp om förmåga, funktion, 

frihet och självupplevd livskvalitet hör alla ihop, och kan ingå som olika praktiska delar i ett 

program för invandrare under året. Det skulle kunna bli en mycket fruktbar diskussion om när 
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de har möjlighet att använda sin förmåga att ta sig ur sin situation och när de inte har det, och 

vad som då behöver göras på ett statligt- och kommunalt strukturellt plan. Det kan även vara 

viktigt att diskutera vad fattiga och utestängda invandrare tycker är livskvalitet för dem och 

vad de har för behov på detta område.  

 

Diskussionen kring Nussbaum (2006) och Sens livskvalitets begrepp visade ju på att det kan 

skilja sig mycket åt i olika kulturer och länder, d.v.s. vilka behov som upplevs som viktiga. 

Listers forskning om fattigdom är också användbar, eftersom hon är mycket nutidsorienterad i 

sitt sätt att skriva om fattigdom och har ett fokus på både olika typer av invandrare och 

invandrade kvinnors specifika roll i västvärldens samhälle. Ifall handlingsprogrammet skulle 

arbeta med Sens och Listers teorier och begrepp, skulle det kunna bli en hjälp för ett mer 

kunskapsbaserat förhållningssätt till fattigdomshanteringen när det gäller fattiga och 

utestängda invandrare. Dessutom tror jag att det skulle bli lättare att få fram förslag på 

konkreta åtgärder från politikerhåll, till årets slutkonferens. Några större nackdelar med att 

använda Sens och Listers forskning ser jag inte, eftersom den kunde användas i syfte att 

underbygga och skapa en ryggrad till intentionen i programmet, inte att ta bort det initiativ 

och det nytänkande som finns där när det gäller att sätta fokus på invandringens konsekvenser 

för olika grupper av fattiga och utestängda invandrare. 
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10. Avslutande diskussion om fattigdomsbekämpning i 
framtiden 
Vad är det då som behövs för att radikalt minska den europeiska fattigdomen till en mycket 

lägre nivå än idag? Min undersökning visar att den forskning som finns är tillräcklig för att ge 

en bild av vilka som upplever olika nivåer av fattigdom, fattigdomens orsaker, olika 

åtgärdsalternativ och vetskapen om att det behövs en mer genomgripande strukturell 

förändring. Kunskap räcker alltså inte, och det som fattas är enligt min mening maktaspekten:  

 
In the EU and in some left-liberal circles there is a search for new instruments to combat poverty and exclusion 

such as the citizen´s basic income (Parijs 1992), or a new integration of economic and social policy (Atkinson 

1995). These proposals usually meet with the resistance of economically and politically strong groups. (Ferge, 
2001, p. 11928) 
 
Kunskapen som vi får genom tidigare forskning, måste alltså kompletteras med maktaspekten, 

eftersom det är de som har makt och resurser som kan besluta om och genomföra en 

genomgripande strukturell förändring av samhällsstrukturen och välfärdsmodellen. Lister 

(2003) diskuterar maktaspektens betydelse för kvinnors medborgarskap ”… and bring back 

into the equation a crucial dimension which has been more implicit than explicit hitherto: that 

of power.” (p. 195). Det i sig kommer att medföra en ny politisk ideologi som vi inte har sett 

tidigare, eftersom ingen av de tidigare politiska ideologierna på allvar har förändrat 

inkomstskiktningen och fattigdomstalet i samhället. Även forskningen kommer att behöva 

förändras till att sätta fokus på de rika och de som har resurser och makt. Det innebär att nya 

frågor ställs, som tidigare ställts till de fattiga. Vad gör de rika, vilka är de rika, rikedomens 

orsaker, de rikas kultur och beteende, samt krav på de rikas beteendeförändring och kanske 

empowermentprogram för de rika i maktställning om hur de kan dela med sig av både makt 

och resurser. Både Titmuss (1962, p. 187) och Townsend (1979, t.ex. p. 87) samt Sen (1981, 

p. 6-7) diskuterar detta omvända perspektiv. I en annan typ av samhällsstruktur kan 

universitetsinstitutionerna samarbeta i sin fattigdomsforskning som då även har blivit 

rikedomsforskning, och där kan det skapas ett forum för forskarna att arbeta tillsammans med 

riksdagspartierna för att utforma en ny typ av samhälle. De olika institutionernas 

fattigdomsforskare borde egentligen ha tillgång till något som motsvarar de olika politiska 

partiernas riksdag, där forskarna kan träffas, utbyta idéer och fastställa gemensamma beslut 

inom fattigdomsforskningen.  

 

Det som behövs för att i större skala minska EU:s och Sveriges fattigdomstal är alltså ett 

samförstånd och ett samarbete mellan: en ny typ av transnationell samhällsstruktur och 
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välfärdsmodell grundad på en ny typ av kvinnovänlig, mångdimensionell och globaliserad 

politisk ideologi, samt ett nytt rikedoms- och maktperspektiv inom fattigdomsforskningen, 

kombinerat med en ny typ av ämnesöverskridande universitetsstruktur och ett forum för 

universitetens kunskapsutbyte och samarbete med alla de olika riksdagspartierna, samt ett 

samordnande nationellt fattigdomsdepartement. De fattiga och utestängda finns inte med i 

ovanstående modell, men som jag ser det är det de med makt, resurser och kunskap som har 

en skyldighet och möjlighet att sänka de nationella fattigdomstalen. Förövrigt kan det stora 

flertalet i befolkningen som inte har egna kapitalinkomster att leva på riskera att hamna under 

fattigdomsgränsen någon gång i livet, det enda som behövs är t.ex. en längre tids arbetslöshet, 

en allvarlig sjukdom eller skada, eller att bli pensionär med en låg pension. Så sett utifrån den 

aspekten är de fattiga, vi själva. 

 

Att sänka fattigdomstalet är upp till oss, det är vi som lever nu som i praktiken kan göra det, 

men förändring kommer oftast inte utan en viss smärta, och det fodrar i det här fallet ett nytt 

förhållningssätt när det gäller känslor av avundsjuka, status- och maktkonkurrens, samt 

tävlingsfokusering. Dessutom behöver viljan att dela med sig och att inte sträva efter att leva i 

ett exceptionellt överflöd, att behöva utvecklas till nästan religiösa nivåer. Att alla skulle ha 

lika mycket att leva av (More, 2001) hör mer till religionens, moralens och etikens område, 

vilket har varit skiljt från det praktiska vardagslivets mödor att säkra sin levnadsstandard. 

Denna nya typ av forskning och samhällsstruktur ställer alltså krav på att vi tänker på ett 

annat sätt och att vi måste hantera känslor förbundna med att tänka på ett nytt sätt av att dela 

med sig och att inte få vårt värde bekräftat genom att konkurrera med andra i status- och 

respekttrappan. Om vi vill det, kan vi klara det. 

 

När det gäller förslag på fortsatt forskning så kan en uppföljning av EU:s fattigdomsår vara 

intressant.  
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