
Tormod Bøe, Psykolog/PhD 
tormod.boe@uib.no 

Institutt for samfunnspsykologi, UiB og  
RKBU Vest, NORCE Norwegian Research Centre

Sosial ulikhet og oppvekst med lav inntekt: 
Implikasjoner for utvikling og håndtering 
av psykiske vansker blant barn og unge

mailto:tormod.boe@uib.no
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Ikke (bare) et fattigdomsproblem. En sosial gradient…

…for flere helsevariabler…

…og multiple indikatorer for sosioøkonomisk status.

De som har lavere sosioøkonomisk status har også mer helseproblemer



Barnefattigdom - utvikling i feil retning!
Utvikling i delen personar 
med vedvarande låginntekt 
i perioden 2002–2012 
i befolkninga generelt, 
og barn 0–17 år i 
låginntektsfamiliar

Personar i låginntekts-
familiar (studentar er 
utelatne) (prosent )

Barn 0–17 år i
låginntektsfamiliar
(prosent)
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Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom. Dokument 3:11 (2013-2014) 
Bufdir. Barnefattigdom kommunestatistikk. http://barnefattigdom.no (2019)

http://barnefattigdom.no




Subjektive og objektive mål 
(den kjedelige, men nødvendige begrepsavklaringen)

Fattigdom/lavinntekt Husholdningens samlede inntekt er under en viss grenseverdi. 
(I Norge er denne verdien ofte satt til <60% av medianinntekt i befolkningen, etter 
justering for familiekomposisjon).

Relativ deprivasjon Sammenlignet med andre, har man mindre ressurser enn det som er vanlig eller 
normativt i et samfunn, eller den eller de man velger å sammenligne seg med. 
(Sosiale sammenligningsprosesser).

Sosial ulikhet Avstanden mellom de som har (eller tjener) mest og de som har (eller tjener) 
minst i et samfunn.

Sosioøkonomisk status Sammenstilling av ulike indikatorer (ofte inntekt, utdanning og yrkesprestisje) som 
plasserer en person på et gitt nivå i et sosialt hierarki.

Subjektiv sosial status Et kognitivt gjennomsnitt basert på et utvalg av indikatorer som man tar hensyn 
til når man gjør sin vurdering.

Subjektiv status =
1
n

n

∑
i=1

ai =
Utdanning+Formue+Yrkesprestisje+Økonomisk historie+Boligforhold+⋯ + an

n indikatorer

🤓



Tvetene, K.G. (2001). «Jeg prøver å få det til å bli borte av seg selv» Om barn som lever i familier som over tid har mottatt økonomisk sosialhjelp og deres 
håndtering av hverdagens møte med økonomiske krav. Hovedoppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo.

«Jeg veit at vi alltid har dårlig råd. Vi har aldri 
middag hver dag. Om vi for eksempel har det to 
ganger på rad, kan det gå uker og måneder til 
neste gang. Vi får heller ikke cornflakes og slike 
ting, mamma sier det går så mye melk.»

For noen (få) handler fattigdom om absolutt fattigdom



Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. London: Penguin Books.

«Individuals, families and groups in the 
population can said to be in poverty when they 
lack the resources to obtain the type 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»

For de fleste handler fattigdom om relativ fattigdom



“Low socioeconomic status has 
been associated with delay or 
dysfunction in nearly all 
domains of children’s 
development, including child 
behavior problems”

Dearing, E.
The state of research on children and families in poverty: Past, present, and future empirical 
avenues of promise. In K. McCartney, H. Yoshikawa, & L. Forcier (Eds.), Improving the odds for 
America’s Children (pp. 203–216). Cambridge, MA: Harvard Education Press. (2014).





Hvordan vil du beskrive 
familiens økonomi?

Symptomer på psykiske vansker hos barn
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BARN I BERGEN
Bøe, T., Øverland, S., Lundervold, A. J. & Hysing M.  
Socioeconomic status and children’s mental health: results from the 
Bergen Child Study. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 2012.

Stratifisert på type vanske og opplevd økonomisk situasjon

Data fra Barn i Bergen studien.

http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-011-0462-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s00127-011-0462-9


Frekvens av søvnproblemer hos barn

BARN I BERGEN
Bøe, T., Hysing, M., Stormark, K. M., Lundervold, A. J. & Sivertsen, B. 
Sleep problems as a mediator of the association between parental education levels, 
perceived family economy and poor mental health in children. J Psychosom Res, 2012.

Stratifisert på opplevd økonomisk situasjon

Data fra Barn i Bergen studien.
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Problemer med innsovning eller oppvåkning
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Hvordan vil du beskrive 
familiens økonomi?
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Lav sosioøkonomisk status 
(SØS)

Barns utvikling 
(U) 

SØS U

Hvorfor er det slik?

?

Dearing, E.  
Psychological Costs of Growing Up Poor. 
Annals of the New York Academy of Sciences, 2006.



Utviklingsstimulerende erfaringer

Foreldres psykiske helse Oppdragerstrategier

Akkumulering av belastning



Uni Research Helse - RKBU Vest

McLaughlin, K. A, et al. (2012). Parent psychopathology and offspring mental disorders: Results from the WHO world mental health surveys. Br J Psychiatry
Rasic, D. et al. (2013). Risk of mental illness in offspring of parents with schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder: A meta-analysis of family high-risk studies. Schizophrenia Bulletin
Beardslee, W. R. et al. (2011). Transmission and prevention of mood disorders among children of affectively ill parents: A review. JAACAP

Foreldres psykiske helse



Foreldre har mer psykiske vansker…

Data fra Levekårsundersøkelsen i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden.



og har færre kilder til sosial støtte…

Data fra Levekårsundersøkelsen i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden.



når de trenger noen å rådføre seg med

Data fra Levekårsundersøkelsen i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden.



Uni Research Helse - RKBU Vest

Oppdragerstrategier

Gershoff, E. R. (2002). Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences:  A meta-analytic and theoretical review. Psychol Bull 
Repetti, R. L., et al. (2002). Risky families: Family social environments and the mental and physical health of offspring. Psychol Bull



“Conserted 
cultivation” 

vs. 
“Accomplishment  
of natural growth”

Lareau, A. 
Unequal childhoods: Class, race, and family life
Berkely: University of California Press. (2003).

Foreldre oppmuntrer og kartlegger 
barnets talenter, meninger og evner

Foreldre organiserer 
barnets fritid

Foreldre både diskuterer med og 
instruerer barnet

Barnet stiller spørsmål ved foreldres 
beskjeder og argumenterer mye

Sterke 
familiebånd

Systemkritikk og 
advokat for barnet

“Berettigelse”

“Bundethet” Foreldre ivaretar barnets 
behov og lar det vokse

Barnet organiserer sin 
egen fritid

Foreldre instruerer 
barnet

Barnet stiller sjelden spørsmål ved foreldres 
beskjeder og argumenterer lite

Svakere 
familiebånd

Avhengighet og maktesløshet overfor 
“systemet”, konflikt og uenighet



Miller, C. C. (2018). The Relentlessness of Modern Parenting. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/12/25/upshot/the-relentlessness-of-modern-parenting.html

https://www.nytimes.com/2018/12/25/upshot/the-relentlessness-of-modern-parenting.html


Foster, E.M.  How economists think about family resources and child development.  Child Dev. 73: 1904–1914, 2002.

Utviklingsstimulerende erfaringer



Hart, B., & Risley, T. 
Meaningful differences in the everyday experience of young 
American children. Baltimore, MD: Paul H. Brooks. (1995). 

Antall ord 
per time:

2153 Professionals

1251 Working-class 

616 Welfare-receipients

Etter ett år Når barna har fylt fire

44 000 000

11 000 000

24 000 000

6 000 000

12 000 000

3 000 000

Welfare families Working class Professional



Uni Research Helse - RKBU Vest
Evans, G.W., et. al. The role of chaos in poverty and children's socioemotional adjustment. Psychological Science, 2005, 16, 560-565.
Evans G.W. & English K. The environment of poverty: Multiple stressor exposure, psychophysiological stress, and socioemotional adjustment. Child Development, 2002, 73, 1238–1248,

Akkumulering av belastning



Barn (%) med opplevelser av ACE stratifisert på 
familieøkonomi  
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Halfon, N., Larson, K., Son, J., Lu, M., & Bethell, C. Income Inequality and the Differential 
Effect of Adverse Childhood Experiences in US Children. Academic Pediatrics; 2017

Negative livshendelser er ikke normalfordelt på sosial status
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Lav SØS Høy SØS

To eller flere
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Lav SØS Høy SØS

To eller flere
• Tap av vennskap 

• Brudd mellom foreldre 

• Problemer med foreldres psykiske eller somatiske helse 

• Dødsfall i nære relasjoner, alvorlig sykdom eller skade…

• Arbeidsledighet 

• Belastende jobbsituasjon, boligsituasjon og dårlig nabolag 

• Tidspress, manglende sosial støtte 

• Konflikter i familien 

• Sykdom, rusmisbruk, pengespillproblematikk…

Negative livshendelser

Pågående familiebelastninger

Bøe, T., Serlachius, A. S., Sivertsen, B., Petrie, K. J. & Hysing, M. 
Cumulative effects of negative life events and family stress on children's mental health: The Bergen 
Child Study.. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2017. doi: 10.1007/s00127-017-1451-4 



Evans, GW & Kim, P. 
Childhood poverty and young adults' allostatic load. 
Psychol. Sci. 2012. doi: 10.1177/0956797612441218

Dysregulering og dysfunksjonelle stress responser



SØS-forskjeller i omsorgsbetingelser

HØY SØS LAV SØS

“Utviklingstilpasset stimulering” “Tro på naturlig vekst”

Autoritativ Autoritær

Mer språkstimulering Mindre språkstimulering

Tilbringer mer tid med barnet Tilbringer mindre tid med barnet

Optimaliserer tiden som brukes med barnet til 
dets utviklingsnivå

Optimaliserer i mindre grad tiden som brukes 
med barnet til dets utviklingsnivå

Mindre psykiske vansker Mer psykiske vansker

Lav grad av familiekonflikt Høy grad av familiekonflikt

Mindre bruk av negative foreldrestrategier Mer bruk av negative foreldrestrategier

Mindre kaos, støy og trangboddhet, mer struktur, 
forutsigbarhet og rutiner

Mer kaos, støy og trangboddhet, mindre struktur, 
forutsigbarhet og rutiner



Bronfenbrenner, U. & Morris, P.A.  
The bioecological model of human development. 
Handbook of Child Psychology, 2007

Relasjonen er i kontekst



Utvikling hos 
barnet

Mangel på 
ressurser

Negativ 
oppdrager-stil

Psykiske vansker 
hos foreldre

Konflikt mellom 
foreldrene

Familieinvesteringer

Tid, fritidsaktiviteter, kultur, bøker og 
læringsmateriell, kosthold, bosituasjonYeung, W. J., et al.

How money matters for young children’s development: Parental 
investment and family processes. Child Dev, 2000, 73(6)



Utvikling hos 
barnet

Mangel på 
ressurser

Negativ 
oppdrager-stil

Psykiske vansker 
hos foreldre

Konflikt mellom 
foreldrene

Familieinvesteringer

Tid, fritidsaktiviteter, kultur, bøker og 
læringsmateriell, kosthold, bosituasjon

“Møtepunkt”

HELSESTASJON 
BARNEHAGE 
SKOLE 
BUP 
PPT 
…

BARNEVERN 
FAMILIEVERN 
…

FRIVILLIGE ORGANISASJONER 
OFFENTLIGE TILBUD 
…

FASTLEGE 
DPS 
…

BARNEVERN 
FAMILIEVERN 
…

NAV 
…

Yeung, W. J., et al.
How money matters for young children’s development: Parental 
investment and family processes. Child Dev, 2000, 73(6)

BUP



Barne- ungdoms og familiedirektoratet. (2017).  
Oppvekstrapporten 2017. Hentet fra http://bestill.bufdir.no/

userfiles/products/284/Oppvekstrapporten_2017.pdf

Sosial ekskludering: posisjoner utenfor samfunnets grunnleggende kjerneområder og aktivitetet
Marginalisering: risiko for fremtidig eksklusjon 

http://bestill.bufdir.no/userfiles/products/284/Oppvekstrapporten_2017.pdf
http://bestill.bufdir.no/userfiles/products/284/Oppvekstrapporten_2017.pdf






Drange, N. Samfunnsspeilet 2/2015. 
SSB.





“Vi har sett at forsøket har lyktes i å øke andelen barn med innvandringsbakgrunn i barnehagen 
med om lag 15 prosent. Disse barna klarer seg bedre på kartleggingsprøver i lesing og regning 
hvis de bor i bydeler med tilbud om gratis barnehage”.

Drange, N. Samfunnsspeilet 2/2015. 
SSB.



Takk for oppmerksomheten!


