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Författarna till denna studie har under sin socionomutbildning på Södertörns högskola 

intresserat sig för frågor om barn, fattigdom, politik och välfärd. Medias bild och den aktuella 

debatten kring ämnet barnfattigdom har bidragit till att tanken uppkommit om hur begreppet 

framställs i den offentliga debatten och hur det sett ut över tid. Barnfattigdom har genom 

media målats upp som ett svårdefinierat samhällsproblem och samtidigt har frågan ställts om 

huruvida detta fenomen överhuvudtaget existerar i Sverige. Detta ämne har en tydlig koppling 

till vår utbildning och känns både nutida, relevant och aktuellt, vilket motiverar varför vi 

valde att fördjupa oss i detta ämne.  

 

Vidare har vi gemensamt genomfört och skrivit denna studie med undantag för avsnitt ett som 

Maria huvudsakligen har haft ansvar för, samt avsnitt två som Nathalie har haft det 

övergripande ansvaret för. I avsnitt tre har vi skrivit en teori vardera. Maria har författat teorin 

om konsumtionssamhället och Nathalie har skrivit om "collateral damage", vidare har vi 

gemansamt författat teorin om välfärdsstatsregimer.   

 

Vi vill även passa på att tacka våra underbara sambos för deras tålamod och förståelse för den 

här terminens många tidiga morgonar och sena kvällar. Men framförallt vill vi tacka vår 

handledare Ali Hajighasemi för de goda råd och värdefulla tips som vi fått under processens 

gång.  

 

 

Maria Vitblom                                                                                              Nathalie Singstedt 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att genom några valda tidningsartiklar undersöka hur begreppet 

barnfattigdom framställs i den offentliga debatten, samt att se ifall definitionen av begreppet 

har förändrats över tid. De teoretiska utgångspunkterna som denna studie bygger på har 

använts som verktyg för att ge ökad förståelse kring ämnet. Vidare har teorier om 

konsumtionssamhället, "collateral damage" samt teorin om välfärdsstatsregimer använts. I den 

tidigare forskningen som presenteras i uppsatsen ligger fokus på att länka samman barn och 

familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden med konsumtionsnormer och de 

välfärdssystem som präglar samhället.   

 

Denna undersökning har kvalitativ ansats då den försöker fånga samt öka förståelsen kring 

hur begreppet barnfattigdom kan förstås utifrån en svensk kontext. Studiens datamaterial 

baseras på tidningsartiklar som undersökts med hjälp av en strukturell textanalys. Följaktligen 

är analysen uppdelad på tre teman, varav det första är barnens roll i familjen, de andra är 

politiska beslut och välfärdsstatens roll och det tredje välgörenhetsorganisationers betydelse. 

Avslutningsvis visar studiens resultat på att definitionen av barnfattigdom har förändrats över 

tid och även att barnet har fått ett större utrymme i den offentliga debatten.   
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Abstract 
 

The purpose of this essay was to study some selected magazine articles by examining how the 

concept of child poverty is produced in the public debate, and to see if the definition of the 

term has changed over time. The theoretical approach on which this study is based has been 

used as a tool to provide better understanding on the subject. Furthermore, theories of 

consumer society, the "collateral damage" and the theory of welfare regimes have been used. 

In the previous research presented in the paper focuses on linking children and families living 

in precarious economic conditions, consumer standards and welfare systems that characterize 

society. 

This study has a qualitative approach as it attempts to capture and increase understanding of 

how the concept of child poverty can be understood from a Swedish context. The study is 

based on newspaper articles that are studied using a structural text analysis. Consequently, the 

analysis is divided into three themes, the first is the role of children in the family, and the 

second are political decisions and welfare role of the state and the third theme is the 

importance of the charity. Finally, the study's results indicate that the definition of child 

poverty has changed over time and also that the child has received more attention in the 

public debate. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Fattigdom är ett problem av betydelse och som existerar i många av världens länder. 

Begreppet barnfattigdom är välkänt och omtalat men det är ett begrepp som ofta använts för 

att beskriva ”de andra”, således ett fenomen som endast tillhört och påverkat dem som haft 

”oturen” att växa upp i mindre privilegierade länder.  

Media innehar rollen som samhällets rapportörer och har ofta beskrivit fattigdom och barn 

som lever under svåra omständigheter ur ett internationellt perspektiv. Genom media och dess 

nyhetsflöde förmedlas bilden av fattigdom och ofta visas enbart den extrema bilden. Är 

barnfattigdom möjligt i ett av världens rikaste länder eller är det något som endast finns i 

fattigare delar av världen, något som vi kopplar ihop med barn som svälter, barn som bor på 

gatorna eller barn som inte har tillgång till rent vatten?  

Diskussionen om barnfattigdom i en välfärdsstat som Sverige tycks vara problematisk och 

svårfångad. Fattigdom tycks vara ett begrepp som är lättare att acceptera och förstå som ett 

globalt fenomen. Inom det nationella samtalet tycks det dock vara svårare. Handlar fattigdom 

i Sverige bara om kläder, iphone, mat och fel skor vid fel årstid? 

Fattigdom och framförallt barnfattigdom är något som under de senaste åren har tagit en allt 

större plats i den svenska offentliga debatten. Trots att begreppet barnfattigdom är ett relativt 

nytt begrepp råder det oklarhet om vad det faktiskt betyder, eftersom det finns ett flertal olika 

definitioner av begreppet fattigdom. I samband med att Rädda Barnens årliga rapport gavs ut 

år 2012 och efter Janne Josefssons reportage om barnfattigdom i tv-programmet uppdrag 

granskning har begreppets innebörd och dess faktiska betydelse i ett land som Sverige än mer 

kommit att ifrågasättas av en större publik. I kommande citat riktar Susanna Alakoski (2013) 

kritik mot Josefssons (2013) skildring av den påstådda barnfattigdomen i Sverige. 

 

De letar med ljus och lykta efter en hungrig tioåring som pulsar till skolan i foppatofflor. Ett 

klassiskt Dickens-barn. De hittar inte ungen. Konstigt, när man letar efter fattigdom så letar 

man efter den synliga fattigdomen. Den som i just vår tid är så lätt att maskera (Alakoski, 

2013). 
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1.1 Problemformulering 

Har synen gällande barnfattigdom förändrats och hur ser man på detta idag. Det är aktuellt att 

undersöka huruvida barnfattigdom alltid har funnits under välfärdsstatens utveckling eller ifall 

det är ett dolt fenomen som inte har uppmärksammats tidigare. Hur barnfattigdom framträder 

i olika samhällen och hur det framställs i media kan möjligen ha att göra med i vilket 

samhälle undersökningen sker, men även tidsperiod kan vara av betydelse. I en välfärdsstat 

som Sverige framställs inte barnfattigdom på samma sätt som i fattigare delar av världen. 

Detta visar på att det finns olika definitioner av begreppet barnfattigdom som är kopplade till 

den samhällskontext i vilken det undersöks. 

När det gäller forskning som rör barnfattigdom i Sverige finns det en hel del undersökningar, 

men en brist som framträder i dessa studier är hur begreppet barnfattigdom har definierats och 

framställts via media och genom den offentliga debatten. Detta är något som denna studie 

kommer att fokusera på då det är media som har makten att konstruera hur vi uppfattar 

verkligheten. 

Denna studie ämnar lyfta fram eventuella skillnader för hur begreppet framställs och om 

möjliga samhällsförändringar kan påverka synen på barnfattigdom, samt hur detta 

samhällsproblem framställs i media. Denna problemformulering leder i sin tur vidare till 

nedanstående syfte och frågeställningar. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur barnfattigdom framställs i den svenska offentliga debatten 

och huruvida tolkningen av begreppet har förändrats. Vi vill synligöra huruvida begreppet 

barnfattigdom har förändrats över tid och hur de kommer till uttryck i media. Studiens syfte 

uppnås genom en historisk jämförelse av några valda tidningsartiklar gällande barnfattigdom 

från åren 1992 och 2012-2013. 

Frågeställningar: 

Hur definieras barnfattigdom och har definitionen förändrats över tid? 

Hur framställs barnfattigdom i den offentliga debatten? 
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1.3 Disposition 

Studien är indelad i sju avsnitt. Avsnitt ett innehåller inledning och bakgrund som 

introducerar ämnet för läsaren, vidare följer en problemformulering som leder till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Vi har valt att definiera tre begrepp som vi anser 

är relevanta för denna studie, eftersom denna studie belyser barnfattigdom i ett av världens 

rikaste länder är det viktigt att definiera vad fattigdom innebär och dess skilda betydelser i 

olika länder. Avsnitt två består av tidigare forskning som inleds med en historisk tillbakablick 

av den svenska välfärdsstaten. Sedan följer en kortare redovisning av en utredning, en 

avhandling och en rapport som alla berör barnfattigdom och barn i ekonomisk utsatthet på ett 

eller annat sätt. Avsnitt tre innefattar studiens tre teoretiska utgångspunkter och i avsnitt fyra 

klargörs det för den valda metoden, tillvägagångssättet och hur materialurvalet gick till. 

Validitet och generaliserbarhet, samt etik och förförståelse avslutar detta avsnitt. Avsnitt fem 

presenterar studiens resultat och analys utifrån tre teman som varit centrala i det empiriska 

materialet. Vidare i avsnitt sex följer en avslutande diskussion om studiens resultat, samt 

förslag till vidare forskning inom ämnet. Avslutningsvis återfinns referenser och bilagor i 

avsnitt sju.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Absolut fattigdom  

Begreppet fattigdom är svårdefinierat och mångfacetterat, för att kunna skilja mellan olika 

grader av fattigdom är det vanligt att begreppen absolut och relativ fattigdom används. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) innebär absolut fattigdom avsaknaden av grundläggande behov som 

kläder, mat, primär sjukvård, bostad och tillgång till grundutbildning. I den internationella 

statistiken har gränsen för absolut fattigdom satts till 1 dollar om dagen, vilket motsvarar 

cirka sju svenska kronor (ibid: 41).  

 

Relativ fattigdom 

Relativ fattigdom innebär hur fattigdom ses i förhållande till den större delen av befolkningen 

och fastställs oftast genom en nationell fattigdomsgräns som har sin utgångspunkt i 

befolkningsgenomsnittet. Det är således stor skillnad på dessa två former av fattigdom. En 

person som är relativt fattig i en välfärdsstat som Sverige skulle förmodligen kategoriseras 

som rik eller förmögen i många av världens fattigaste länder.  I dag är det vanligt att 

fattigdom definieras i förhållande till vad som anses normalt i det samhälle där individen lever 

(Socialstyrelsen 2010:41).  
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Socialgrupp 4 

Socialgrupp 4 är ett begrepp som tidigare användes för att förklara olika klasskikt i samhället. 

Där socialgrupp 1 innefattar de individer i samhället som har högst utbildning och inkomst 

och socialgrupp 4 omfattar de medborgare vars levnadsstandard är den mest utsatta i 

samhället (Nationalencyklopedin, 2013). 
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2. Tidigare forskning 
 

I den här delen följer en presentation av tidigare forskning. Följande kommer vi att redogöra 

för vad man sedan tidigare vet om problematiken kring barnfattigdom och vad andra forskare 

skrivit om detta område tidigare. Inledningsvis följer en historisk tillbakablick av den svenska 

välfärdsstaten och hur globaliseringsprocessen har påverkat dess förändringar. Syftet med 

denna del är att ge läsaren en inblick i hur politiken samspelar med förändringar inom den 

svenska välfärden. Vårt intresse väcktes för studien Barn och ungas välfärd då den helt och 

hållet utgår från de ungas egna upplevelser och uppfattningar kring att växa upp i en 

välfärdsstat. Näst kommande är en avhandling som berör konsumtion och knapphet bland 

barnfamiljer. Denna forskning är intressant då konsumtion är en aspekt som i relation till 

barnfattigdom bör uppmärksammas mer. Slutligen följer en barnfattigdomsrapport som är 

intressant då den berör välfärdsstatens bidragsförmåner till familjer med knapp ekonomi.  

2.1 En historisk tillbakablick av den svenska välfärdsstaten 

När man talar om barnfattigdom i den svenska kontexten är en av de centrala faktorerna den 

svenska välfärdsstaten. Vidare beskrivs samspelet mellan den ekonomiska krisen som 

drabbade Sverige på 1990-talet och de förändringar som skedde i den svenska ekonomin som 

satte Sveriges välfärdsstatssystem på prövning. Den svenska regeringens främsta uppgift var 

då att anpassa den svenska ekonomin efter den rådande globaliseringsprocessen. Under 

krisens första period tog den borgerliga regeringen över makten efter Socialdemokraterna och 

fortsatte att driva Sveriges välfärd med endast ett par mindre reduceringar av sociala förmåner 

för medborgarna. Den borgerliga koalitionens största förändring var inom de svenska 

offentliga tjänsterna, där de påbörjade en privatiseringsprocess av landets offentliga tjänster. 

Detta var en åtgärd, vars följder kan ha försvagat grunden för den svenska universella 

välfärden. Förtroendet för att den högra koalitionen skulle rädda Sverige och bekämpa 

inflationen sjönk allt mer. Det kraftiga valutaflöde som Sveriges ekonomi utsatts för gjorde att 

riksbanken var tvungen att höja räntorna som i sin tur gjorde att Sveriges medborgares privata 

ekonomi ställdes inför stora åtstramningar då bostadsräntorna ökade lavinartat (Hajighasemi, 

2004: 160-161; Thörn, 2004: 70; Lundborg 2000:15; Åberg & Nordenmark, 2007: 51). 

År 1994 fick Socialdemokraterna åter väljarnas förtroende i riksdagsvalet och än en gång fick 

de makten i Sverige. Socialdemokraternas mål var att fortsätta driva Sveriges universella 

välfärd i generös anda. För att kunna leva upp till sina mål och minska det budgetunderskott 

som Sverige lyckats dra på sig framförallt under krisåren var partiet tvungen att höja de 
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personliga skatterna, göra ett fåtal åtstramningar vad gäller bidragsförmåner och diverse 

tjänster samt öka förutsättningarna för företagsinvestering. Socialdemokraternas politik och 

viljan att driva välfärdslandet som det gjorts innan den ekonomiska krisen slog till gjorde att 

de gav intrycket om att det var de som räddat Sverige ur den svåra ekonomiska krisen 

(Hajighasemi, 2004:161, 252). 

På 1990-talet var globaliseringsprocessen en av Sveriges värsta fiender då flertalet 

medborgare förlorade sina arbeten på grund av att många svenska fabriker flyttade sin 

produktion till andra länder där de sociala kostnaderna var lägre än de var i Sverige. 

Arbetslösheten slog till mot de olika sektorerna i vågor vilket gjorde att arbetslösheten inte 

drabbade allt för stora delar av landets arbetskraft på en och samma gång. Detta har gjort att 

arbetslöshetsstatistiken från detta år visar på att ytterst få medborgare har varit arbetslösa 

under ovanligt lång tid. De som drabbades hårdast av bristen på arbeten under den finansiella 

krisen var dock de som var outbildade och invandrare, så kallad okvalificerad arbetskraft. 

Globaliseringen medförde att marknadens inflytande ökade och staten förlorade sin starka 

roll. Centreringen av arbetslöshet bland stora grupper av människor, nytillkomna och unga 

människor som inte fick chansen att tillträda arbetsmarknaden samt, ensamstående kvinnor 

var de som lade grunden till den växande barnfattigdomen i Sverige (Hajighasemi 2004: 256; 

Thörn, 2004: 67-70 & Lundborg, 2000: 14, 31, 34, 40, 48).   

2.2 Barn och ungas välfärd 

År 2001 gav statens offentliga utredningar (SOU) ut en kvalitativ studie där fokus låg på 

barns och ungdomarnas egen uppfattning kring deras välfärd. I flertalet studier som berör 

barnfattigdom i den svenska välfärdsstaten räknas barnen och ungdomarna in som en del i ett 

hushåll och sällan som egna individer (ibid: 31). 

SOU (2001) utgår från att goda levnadsförhållanden under ett barns uppväxt, vilket innefattar 

ett bra socialtkapital, positiv atmosfär i hemmet och skolgång gör att barnen får en bra start i 

livet. En central utgångspunkt i studien är hur olika delar i barnens liv, som till exempel 

föräldrarnas ekonomi, egen ekonomi och bostadsområde bidrar till barnens totala 

levnadsstandard (ibid: 35).  

Precis som i många andra studier om barnfattigdom lyfter även denna studie fram att de barn 

som har de sämsta levnadsförhållandena är barn till ensamstående föräldrar eller barn med 

utrikesfödda föräldrar. Studien visar även på att den ekonomiska situationen för barn i Sverige 
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försämrades under 1990-talets ekonomiska kris och att de som hade det sämst var just barn till 

ovannämnda kategorier (SOU, 2001: 24-27,114). 

En god ekonomisk situation ökar inte bara tryggheten hos utsatta barn, den ökar även hälsan 

och inte minst det egna handlingsutrymmet. Utifrån detta menar författarna till studien att 

ekonomin är något av det centralaste i en människas liv som ständigt samspelar med andra 

dimensioner för att uppfylla en tillfredsställande levnadsstandard och god välfärd (SOU, 

2001: 103). 

Vidare lyfts det fram att vikten av en god ekonomi är stor då en försvagad ekonomi ofta leder 

till konflikter inom familjen, som i sin tur påverkar barnens välbefinnande. Ett vanligt 

scenario i hushåll med knappa resurser är att de små ekonomiska tillgångarna främst läggs på 

barnen i familjen. Detta för att distansera barnen från föräldrarnas dåliga ekonomi. Från 

föräldrarnas sida är detta ett sätt att skydda barnen från att konfronteras med negativa åsikter 

från jämnåriga (SOU, 2001: 103-104, 253). 

Materiella tillgångar är också en viktig del i barnens liv, inte bara för att känna tillhörighet 

med sin sociala omgivning utan också för att de har ett stort konsumtionsvärde. I dagens 

samhälle där konsumtionen stadigt ökar, ökar också efterfrågan på materiella ting i 

andrahandsvärde. På så vis menar författarna till studien att familjer med knapp ekonomi ofta 

har en ekonomisk buffert i dessa ting. Resurser kan alltså, om det skulle behövas, säljas för att 

få in pengar som i sin tur kan konsumeras på mer nödvändiga saker (SOU, 2001:111,122–

123). 

Även skolan poängteras i denna studie som en av barnens viktigaste sociala platser. Det är där 

de flesta av barnens sociala interaktioner sker och det är också där deras sociala identitet 

skapas och erkänns. Barn och unga delas upp i hierarkiska skikt redan som små och de 

identifierar ofta sina klasskamrater utifrån kategorier kring status och popularitet. Ekonomisk 

utsatthet kan enligt SOU (2001)  ha en bidragande roll till varför vissa barn utsätts för 

mobbing i skolan. Barn som lever i familjer med knappa ekonomiska resurser har inte samma 

möjligheter att få tillgång till likande materiella ting och kläder som anses statushöjande i 

skolan. Detta kan i sin tur antingen göra att barnen drar sig undan för att de skäms eller att de 

utsätts för mobbing för att de inte ”uppfyller” normerna för vad man bör ha om man ska passa 

in (ibid:186).  
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2.3 Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer 

Torbjörn Hjort (2004) lyfter i sin avhandling fram problematiken kring ekonomisk knapphet 

bland barnfamiljer och vidare förs en diskussion gällande ekonomisk knapphet i relation till 

konsumtion. Studiens primära syfte har varit att belysa relationen mellan konsumtion och 

ekonomisk knapphet och vad det betyder för barnfamiljer. I studien redogörs det för vilka 

strukturella faktorer som påverkar vilka möjligheter familjer har för att konsumera. 

Författaren beskriver även hur familjer med osäker och låg inkomst gör för att hantera 

situationen. En aspekt som lyfts fram är vad det innebär för barnfamiljer att leva med små 

ekonomiska medel i ett samhälle som präglas av konsumtionsnormer och överflöd. 

Konsumtion beskrivs vara ett område inom vilket det ständigt sker jämförelser mellan 

individer, såväl när det gäller vuxna som när det gäller barn (ibid: 7-9). 

Hjort (2004) menar att samhället förmedlar ett motsägelsefullt budskap gällande vilka 

konsumtionsnormer som bör eftersträvas. Återhållsamhet och sparsamhet är något som 

tidigare har uppmuntrats i samhället, samtidigt som media uppmanar till att vi ska följa olika 

trender vilket sker genom hård marknadsföring. Budskap som: ”buy til you die, shop til you 

drop, spend til the end” är budskap som förmedlas och som uppmanar till att i så stor 

utsträckning som möjligt följa den rådande konsumtionstrenden (ibid: 7, 317). 

Frågan om konsumtion som en dimension av fattigdom har enligt Hjort (2004) spelat en 

underordnad roll. Det framgår att avsikten med denna studie dels är att försöka interagera 

konsumtionsaspekten med ett välfärdsresonemang om hur Sverige har förändrats och hur 

utvecklingen av välfärdsstaten har sett ut. Tillexempel har arbetslösheten ökat och 

välfärdsstaten ger inte längre några garantier om arbete. Arbetslöshet kan ses ge en 

marginaliserad position på arbetsmarknaden som också skapar hinder för konsumtion (ibid: 

10, 318). 

Idag ses konsumtion som en av de viktigaste aktiviteterna som individer använder sig av för 

att visa människor runt om kring hur de vill bli uppfattade. Människors konsumtionsmönster 

har således fått en symbolisk roll som handlar om att accepteras som normal, det vill säga att 

kunna köpa vad alla andra köper (Hjort 2004: 317).  

Denna studie visar på att den position som familjen har på arbetsmarknaden och i relation till 

välfärdsstaten är avgörande för hushållets möjligheter som konsumenter. Konsumtion kan 

därmed ses som att den skapar inkluderande eller exkluderande processer inom olika fält, 

vilket drabbar hela hushållet. Slutligen framgår det av denna studie att konsumtionskulturen 
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har förändrats i Sverige. Tidigare konsumtionsnormer förmedlade sparsamhet men har idag 

övergått till att uppmana konsumenterna att konsumera i överflöd (Hjort, 2004: 318).  

2.4 Utsatta barnfamiljer i välfärdsstaten 

Rädda Barnen ger varje år ut en rapport om barnfattigdom i Sverige, något de har gjort sedan 

år 2002. Författaren till många av dessa tidigare publicerade årsrapporter är professorn i 

socialt arbete, Tapio Salonen (2011). Denna rapport fokuserar på den svenska familjepolitiken 

rörande bidragsförmåner och den växande barnfattigdomen. Författaren utgår från att det 

fattiga barnet är en del av ett utsatt hushåll som samhället har ansvar för (ibid: 9). 

Barnen påverkas av sina föräldrars ekonomi och Salonen (2011) menar därför att de politiska 

beslut som tas angående arbetsmarknaden eller familjepolitiken är gynnande, eller 

missgynnande för barnen på ett eller annat sätt (ibid:13).  

Tanken med Sveriges välfärdspolitik var från början att alla, fattiga som rika skulle inkluderas 

i samhället och att ingen skulle stå utanför. Det gick till en början väldigt bra för Sverige att 

uppfylla åtgärderna för att bekämpa barnfattigdomen. Sverige toppade listorna över reducerad 

barnfattigdom och människor världen över talade om den svenska välfärdsparadoxens 

framgång där alla medborgare fick ta del av landets välfärd (Salonen 2011: 10). 

I Sverige har alla barn rätt till social trygghet vilket anges utifrån barnkonventionens artikel 

26. 

 
när de vuxna som har ansvaret för barnet inte kan försörja det, t.ex. på grund av 

arbetslöshet eller sjukdom, måste samhället garantera att barnet får någon form av 

ekonomiskt stöd som betalas ut antingen direkt till barnet eller via en ansvarig vuxen 

(Salonen, 2011: 9). 
 

Det är med andra ord Sveriges välfärdssystem i form av bidrag och förmåner som ska fungera 

som ett skyddsnät för dessa barn. Detta skyddsnät ska garantera barnen den trygghet de enligt 

barnkonventionen har rätt till. Salonen (2011) menar dock att det finns brister i hur väl 

Sveriges välfärd har lyckats reducera barnfattigdomen under 2000-talets första årtionde och 

att det idag finns många barnfamiljer som faller igenom det tänkta skyddsnätet (ibid: 9-10).  

Ett problem med den svenska välfärdspolitiken som är värt att ta upp är den 

föräldraförsäkring som betalas ut till barnfamiljer. Denna försäkring baseras på arbetsinkomst 

vilket gör att föräldrar som inte tagit del av arbetsmarknaden hamnar inom försäkringens 

grundnivå som år 2011 uppkom till 180 kr per dag. Föräldrar som ska försörja sin familj på 

denna knappa summa lever under 60 % av landets medianinkomst och hamnar därför under 
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fattigdomsstrecket. Enligt Salonen (2011) skulle en lösning på detta problem kunna vara att 

höja grundnivån på föräldraförsäkringen och på så sätt kunna minimera det negativa utfallet 

som drabbar många familjer. Ett annat sätt kan enligt Salonen (2011) vara att stimulera dessa 

föräldrar med olika främjande strategier, som i sin tur leder till självförsörjning och på längre 

sikt till en mer hållbar levnadsstandard som tryggar barnens rättigheter gällande deras 

inkluderande i samhället. Två av dessa strategier skulle bland annat kunna vara att uppmuntra 

föräldrarna till studier samt stabilare arbetsanställningar på arbetsmarknaden. Ett annat sätt för 

att minska barnafattigdomen kan vara att höja det befintliga underhållsstödet som 

ensamstående föräldrar får via staten och som faktiskt inte har höjts sedan år 1997. Detta är 

ett bidrag som bör följa inflationen för att underlätta för ensamstående föräldrars ekonomiska 

situation (ibid: 10, 29, 36).  

 

De familjepolitiska insatserna har trots kritik ändå lyckats reducera barnfattigdomen fram till 

år 2009, utan dessa insatser skulle hela 25 % av de svenska barnfamiljerna ha varit fattiga 

enligt EU:s definition på fattigdom (60 % av landets medianinkomst). Efter 2009 har dock en 

ökning av barnfattigdomen observerats, från 8-9% år 2001 till omkring 15 % (Salonen, 2011: 

11). 

 

Ett annat problem som går att urskilja enligt Salonen (2011) och som definitivt inte 

underlättar för de mest utsatta familjerna är att inkomstklyftorna ökar. Medel- och 

höginkomsttagarhushåll utvecklas till att få det allt bättre ställt medan fattiga familjer får det 

än sämre och hamnar under 60 % av landets medianinkomst. I och med detta har den relativa 

fattigdomen i Sverige gradvis ökat under senare år (ibid: 16). 

Sammanfattningsvis kommer dessa tidigare studier att användas som analytiska verktyg 

tillsammans med undersökningens tre teoretiska utgångspunkter. Detta genom att lyfta de 

drivande inslagen i de olika studierna. Fokus ligger således på barns roll och situation i 

familjen samt välfärdsstaten, konsumtionens roll och politikens betydelse. Dessa centrala 

resonemang kommer att följa studien och vara återkommande inslag då det hjälper till att 

förklara det empiriska materialet.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här avsnittet kommer våra teoretiska utgångspunkter att presenteras för att senare 

användas som förklaringsverktyg i analysavsnittet. Inledningsvis följer en teori om 

konsumtionssamhället, denna teori har valts för att påvisa konsumtionsnormernas betydelse 

gällande barnfattigdom, samt hur begreppet definieras. Med hjälp av denna teori har vi för 

avsikt att förklara hur diskursen om barnfattigdom har belysts i den offentliga debatten.  

Sedan presenteras teorin om ”collateral damage”, som valts eftersom den förklarar hur 

samhälleliga förändringar skapar oavsiktliga offer. Avslutningsvis redogörs det för teorin om 

välfärdsstatsregimer som ämnar förklara hur barnfattigdom kan förstås utifrån en svensk 

kontext. 

3.1. Teori om konsumtionssamhället 

Zygmunt Baumans (1998) teori om konsumtionssamhället beskriver hur samhället har 

utvecklats, samt konsumtionens betydelse i relation till dem som befinner sig i en 

marginaliserad position. Vidare följer en redogörelse av denna teori och en beskrivning av hur 

den kan förstås utifrån ett övergripande perspektiv.  

 

Samhällen i västvärlden har förändrats under de senaste decennierna. Denna förändring 

handlar om hur synen på arbetet har ändrats under den moderna historien och vilka 

konsekvenser som ägt rum till följd av det. Det har skett en utveckling som innebär att 

samhällen som tidigare bestod av producenter idag utgörs av konsumenter, och i samband 

med att samhället har förändrats har konsumtionens betydelse ökat. (Bauman, 1998: 52).  

 

Enligt Bauman (1998) hade arbetet i produktionssamhället tilldelats en central och avgörande 

roll för samhällets överlevnad men arbetsetikens ursprungliga mål handlade om att utrota 

fattigdomen och att locka de fattiga till ett fast fabriksarbete. Allmän sysselsättning var det 

som utgjorde normen och arbetslöshet var ett brott mot denna norm och ansågs som onormalt. 

Ett arbete skulle göra slut på sociala missförhållanden som fattigdom och även personliga 

bekymmer skulle lindras, men i gengäld fråntogs de sin frihet. Arbetarnas strävan efter frihet 

och autonomi i industrisamhället var det som gav upphov till kampen om att tjäna mer pengar. 

Tidigare hade det handlat om att vinna sin frihet medans det nu istället handlade om att inte 

nöja sig med det bättre, utan det enda som verkligen betyder något är mer och ännu bättre. 
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Denna strävan beskrivs vara det som gav upphov till övergången från ett samhälle bestående 

av producenter till ett samhälle som utgjordes av konsumenter (ibid: 10, 29, 36-37).  

 

I dagens konsumtionssamhälle tillåts inte konsumenterna att vila. De ska ständigt utsättas för 

nya frestelser så att de stannar kvar i ett tillstånd av att vilja ha mer, att inte vara 

tillfredsställda och att känna missnöje. I ett framgångsrikt konsumtionssamhälle söker 

konsumenterna aktivt efter att bli förförda. Ekonomisk tillväxt är idag det viktigaste måttet på 

att allt är i ordning och att förhållandena är normala i samhället (Bauman, 1998: 43).  

 

Bauman (1998) resonerar kring det han kallar den nya fattigdomen, som idag sprider sig i den 

rikare delen av världen och som beskrivs vara ett resultat av att konsumtionen ökar. I takt med 

att konsumtionen ökar monteras välfärden ned och konsumtionsetiken har ersatt den tidigare 

produktionsetiken. Detta innebär att tidigare mål och garantier om full sysselsättning inte 

längre existerar och i förlängningen innebär detta att de fattiga eller arbetslösa lämnas åt sitt 

öde (ibid: 48-49).  

 

I dagens konsumtionssamhälle uppmuntras människor till att konsumera och för det behövs 

mer pengar i skattebetalarnas fickor, vilket ges i form av skattesänkningar. Detta sker dock på 

bekostnad av att det görs nedskärningar i sociala tjänster och då välfärdstaten inte längre har 

något att erbjuda medelklassen sedan dess standard kraftigt försämrats väljer skattebetalarna 

istället att ha mer pengar kvar för sin egen konsumtion. När välfärdsskyddet till sist har 

förlorat sin popularitet är risken stor för att de inte längre vill bevara det och istället enas de 

om att avskaffa välfärdsskyddet (Bauman, 1998: 84-85).  

 

Det har skett en förändring i synen på arbetet. Men vad är det som egentligen eftersträvas, 

svaret kanske är mer pengar till konsumtion? Eller är det så att vi befinner oss i en värld där vi 

ständigt jagar efter lyckan? (Bauman, 1998: 141).  

 

Fattigdom innebär enligt Bauman (1998) att vara utestängd från ett normalt liv och allt vad 

det innebär. Att inte kunna ta del av det som uppfattas som normalt och ger upphov till lycka i 

livet. Fattigdom innebär även stigma och känslor av skuld och skam. Att vara fattig i ett 

konsumtionssamhälle innebär att vara otillräcklig och misslyckad som konsument. Denna 

otillräcklighet skapar bitterhet över att bli utesluten och lämnas i sticket (ibid: 60).  
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I dagens samhälle finns tydliga tecken på att produktiviteten och effektiviteten ökar samtidigt 

som sysselsättningen minskar, vilket innebär att det inte finns arbete åt alla. De rika beskrivs 

bli rikare samtidigt som de fattiga bara beskrivs bli fattigare, och ju fattigare de fattiga är 

desto högre sätts de livsmönster som ska eftertraktas, dyrkas och efterliknas. Känslan av 

otillräcklighet förstärks hos de enskilda individerna och konsumtion som samhällsnorm 

skapar känslan av utanförskap hos de som redan är marginaliserade (Bauman, 1998: 41, 65).  

 

Bauman (1998) skriver att det i dagens konsumtionssamhälle inte behövs så mycket 

arbetskraft i och med att företagen lärt sig att öka både vinsterna och volymerna, samtidigt 

som arbetskraften och kostnaderna för den skärs ner. De fattiga har upphört att vara reserver 

till industrin och i och med att de inte längre behöver behållas i gott skick lämnas de till att 

reda sig själva. De fattiga beskrivs vara oönskade och onyttiga som ingen helst vill se, de 

definieras främst som icke-konsumenter och lever då inte upp till samhällets norm som goda 

konsumenter (ibid: 131-132).  

 

Bauman (1998) använder sig av begreppet konsumtionsetik, vilket är användbart i en mer 

övergripande analys angående vilka mål som uppkommer i dagens alltmer 

konsumtionsinriktade samhälle. Det är tydligt att det har skett en förskjutning, från att 

framgång tidigare mättes i termer av förmögenhet eller inkomst till att istället göra denna 

bedömning på basis av vad människor gör med pengarna. Hur de konsumerar och i vilken 

utsträckning de lyckas leva upp till konsumtionsetiken (ibid: 64-65). 

 

Slutligen ger Baumans (1998) resonemang kring konsumtionssamhället ökad förståelse på en 

mer generell och övergripande nivå men denna teori ger inga analytiska verktyg för en 

djupare förståelse av begreppet barnfattigdom och hur det kan definieras. Det är dock möjligt 

att med hjälp av denna teori försöka förstå hur samhällets konsumtionsmönster påverkar vår 

gemensamma syn på vad barnfattigdom egentligen är. I och med att konsumtionen ökar och 

en hög konsumtion har satts som samhällsnorm klassas alla dem som bryter mot normen som 

fattiga.     

3.2 ” Collateral damage” 

”Collateral damage” är från början ett militant uttryck som beskriver de oavsiktliga civila 

offren och skador som sker under krig. Bauman (2012) använder sig nu av detta uttryck för att 
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förklara de sociala ojämlikheterna och konsekvenserna av en idag pågående globalisering på 

olika nivåer i samhället (ibid: 10–11). 

Med hjälp av denna teori kan vi få en djupare förståelse för hur de mest utsatta i vår svenska 

välfärd är oavsiktliga offer i ett samhälle som från början var till för att skydda alla 

medborgare, rika som fattiga. 

När vi idag pratar om ojämlikhet tänker nog de flesta på den ekonomiska ojämlikheten som 

bara drabbar vissa individer. Det anses dock finnas ett djupare sätt att förstå detta problem. 

Ojämlikhet utifrån begreppet ”collateral damage” menar Bauman (2012) inte bara drabbar 

vissa individer i samhället utan alla. Att alla individer i samhället drabbas, är på grund av att 

ojämlikheten bör ses som ett allvarligt hot mot hela samhället och inte endast som ett hot mot 

de som väl drabbas. Ojämlikheten i samhället är ett misslyckande av nationen där alla 

medborgare inte är lika delaktiga och inte anses ha lika stort värde. Några av de viktigaste 

faktorerna som beskrivs samspela med globaliseringen och som i sin tur ökar ojämlikheten i 

samhället är politik, ekonomi, media, främlingar och konsumtionssamhället (ibid: 8).  

Utifrån det konsumtionssamhälle vi lever i idag skildras det hur moralen hos människor har 

förändrats över tid. Konsumentmarknaden och moralen hos oss människor hör ihop och är 

svåra att skilja på. Det beskrivs av Bauman (2012) att det är vår moral och samhällets normer 

som gör oss till överkonsumenter som i sin tur skapar ojämlikhet i samhället, mellan dem som 

kan konsumera och de som önskar att de kunde konsumera. De som inte har möjligheten att 

konsumera faller direkt under begreppet ”collateral damage”, de oavsiktliga offren (ibid: 87-

89). 

Behovet för oss människor att kategorisera både oss själva och andra menar Bauman (2012) 

är ett sätt för samhället att undvika en konfrontation med ojämlikheten. Genom 

kategoriseringar gör vi det lätt för oss att tala om olika samhällsklasser samtidigt som 

underklassen inte ifrågasätts. Vårt samhälle är ett klassamhälle där varje medborgare 

förväntas leva upp till sin klass normer. Underklassen ses som en klass för sig, skild från 

arbetar-, medel- och överklassen. Dessa människor skiljs från de andra klasserna eftersom 

människorna inom den undre klassen ändå inte anses ha något större värde för samhällets 

utveckling. De andra, det vill säga de högre klasserna, anser sig klara sig gott utan individer 

som ändå inte kan bidra med något som samhället har nytta av. Det poängteras att 

underklassen är de oavsedda offren och visar även på hur begreppet ”collateral damages” 

kommer till användning (ibid: 9). 
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Detta kan vara en förklaring till att den politiska eliten inte är tillräckligt engagerade i att 

bekämpa fattigdom och tillika barnfattigdom. Detta leder oss vidare till att förklara varför det 

har utvecklats olika välfärdsstatsregimer. 

3.3 Teori om välfärdsstatsregimer 

Teorin som följer analyserar skillnader och likheter mellan olika välfärdsstater. Gösta Esping- 

Andersen (1990) grundläggande idé om utvecklingen av välfärdsregimer baseras på några 

centrala begrepp vilka är, de-kommodifiering, välfärdsstatsregim och stratifiering. Med 

hänsyn till denna studies syfte och frågeställningar har vi för avsikt att med hjälp av de olika 

välfärdsstatsregimerna söka djupare förståelse för hur barnfattigdom i Sverige framställs i de 

valda tidningsartiklarna.  

De-kommodifiering innebär i vilken grad medborgare är oberoende från marknaden, det vill 

säga i vilken utsträckning människor kan upprätthålla sin försörjning utan att förlita sig till 

marknaden (Esping-Andersen, 1990: 21-23).  

Esping- Andersen (1990) menar att begreppet välfärdsstatsregim kan användas för att få ett 

övergripande perspektiv på välfärdsstater. Begreppet är även centralt för att finna skillnader 

mellan olika stater och dess välfärdssystem. Genom marknad, stat och familj är det möjligt att 

urskilja socialistiska, konservativa eller liberala välfärdsregimer (ibid:147-148). En 

välfärdsstat definieras utifrån att staten har ett ansvar och därmed måste garantera 

medborgarna en viss levnadsnivå (ibid: 18-19).  

Stratifiering är en effekt som förklarar sociala och ekonomiska skillnader mellan människor i 

samhället och som uppkommer efter hur välfärdstaten organiseras. Tanken med välfärdsstaten 

var att den skulle hindra att ojämlikheter uppstod mellan olika klasskikt i samhället. Det 

visade sig dock att de socialpolitiska satsningar som gjordes i samhället fick motsatt effekt. 

Inom en del regimer var politikens syfte att bevara befintliga statusskillnader mellan olika 

samhällsklasser för egen vinnings skull (Esping-Andersen, 1990: 23-24).   

Följaktligen går vi nu vidare till att beskriva de tre olika välfärdsstatsregimerna och vad som 

är utmärkande för dessa.  

En liberal välfärdsstatsregim utmärks av begränsade universella ersättningar som ges efter 

behovsprövning. Statliga ersättningar ges till de mest behövande och det är svårt att 

kvalificera sig till att få bidrag. Medborgarna inom denna typ av regim bär själva ansvaret för 

att försäkra sig mot olika former av sociala risker. Detta innebär att det är på marknaden, 
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genom privata försäkringar som individer förväntas lösa problem som arbetslöshet och 

sjukdom. Denna typ av välfärdsregim förknippas ofta med stigma då de statliga bidragen är 

blygsamma och dessvärre har inte alla råd att ansluta sig till privata försäkringar. Den liberala 

välfärdsstatsregimen har låg de-kommodifiering där marknadens roll är central och den 

sociala stratifieringen beskrivs vara hög (Esping-Andersen, 1990: 26–27). USA, Australien. 

Storbritannien och Kanada är exempel på länder som tillhör en liberal välfärdsstatsregim 

(Johansson, 2008: 148). 

Vidare beskrivs en konservativ välfärdsstatsregim som kännetecknas av att det i första hand 

är den närmsta omgivningen som ska tillförsäkra individens behov, det vill säga att det är 

familjen som har det yttersta ansvaret. Statliga ersättningar ges endast då privata 

marknadsalternativ prövats och misslyckats. I jämförelse med den liberala 

välfärdsstatsregimen är den konservativa välfärdsstatsregimen i betydande utsträckning mer 

generös och de gånger då staten måste blanda sig i ses det som ett resultat av familjens 

misslyckande. Familjens roll är central inom den konservativa välfärdsstatsregimen och en 

hög grad av de-kommodifiering kännetecknar denna välfärdsstatsregim, dessvärre gäller det 

endast familjeförsörjaren då den traditionella familjesynen råder. Stratifieringen beskrivs vara 

hög inom den konservativa välfärdsstatregimen (Esping-Andersen, 1990: 26–27).  Italien, 

Frankrike, Tyskland och Österrike är exempel på länder som tillhör den konservativa 

välfärdstatsregimen (Johansson, 2008: 148).  

Tillsist följer en redogörelse för en socialdemokratisk välfärdstatsregim som kännetecknas av 

sociala rättigheter och universalism. Universalism innebär att alla medborgare har rätt till 

samma offentliga försörjningssystem, oavsett vilken social klass eller yrkesgrupp man tillhör. 

Denna regim präglas av omfattande och generösa statliga bidrag, vilket innebär att statens roll 

är central, detta i kontrast till konservativa och liberala regimer, där familjen och marknaden 

dominerar. Denna typ av regim präglar de nordiska länderna och för att finansiera de generösa 

systemen krävs ett högt deltagande på arbetsmarknaden. Den socialdemokratiska 

välfärdsstatsregimen kännetecknas av en hög grad av de-kommodifiering och en låg grad av 

stratifiering (Esping-Andersen, 1990: 27–28).  

Sammanfattningsvis menar Bauman (1998) att dagens samhälle bygger på konsumtion och 

överflöd. Människors tillgång till ekonomiska resurser beskrivs idag vara avgörande för 

individers sociala ställning i samhället och för hur de kommer att uppfattas. De rådande 

konsumtionsnormer som idag präglar vårt handlande har resulterat i inkluderande och 
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exkluderande strukturer. Vidare använder Bauman (2012) begreppet ”collateral damages” för 

att beskriva hur globaliseringsprocessen skapar de oavsedda offren. Globaliseringsprocessen 

skapar oavsiktligt sämre förutsättningar för de som redan har det svårt, vilket sker genom att 

underklassen är de som drabbas hårdast av att företagen flyttar utomlands. Slutligen innebär 

Baumans (1998, 2012) resonemang att människor betraktas som konsumenter och de som inte 

har råd att konsumera lämnas utanför.  Det är således möjligt att med stöd av detta 

resonemang söka förståelse för hur konsumtionssamhället inverkar på vår syn av 

barnfattigdom, men det för oss även vidare till Esping-Andersens (1990) diskussion om 

välfärdsstatsregimer och dess roll för människors levnadsvillkor. Det svenska samhället 

präglas av den socialdemokratiska välfärdsstatsregimen och denna modell kännetecknas av 

universalism och sociala rättigheter. Dessutom beskrivs denna modell trygga 

levnadsstandarden för familjen, vilket även innefattar barnen. Esping-Andersens (1990) teori 

är intressant då den socialdemokratiska modellen beskrivs säkra en god levnadsnivå för dess 

medborgare. Denna teori och dess begrepp kommer att användas för att undersöka 

barnfattigdom i den svenska välfärden. Teorin kommer även användas för att påvisa i vilken 

grad medborgarna är beroende av arbetsmarknaden och hur ojämlikheter skapas utifrån de 

sociala och ekonomiska skillnaderna som finns i samhället. Dessa kan se olika ut beroende på 

vilken välfärdsstatsregim som råder, samt vilken politik som tillämpas. I och med de skilda 

synsätt som de olika politiska alternativen ger så lyfter den nuvarande regeringen upp vikten 

av individens frihet att välja. Detta innebär att marknaden öppnas så att olika aktörer kommer 

in i arbetet med välfärdsfrågor, där olika intressen sedan får inflytande. Den traditionella 

modellen som Sverige sedan länge är känd för att bedriva med socialdemokraterna i spetsen 

ser helst att en skattefinansierad politik bedrivs som inkluderar alla medborgare. Påverkar 

dessa olika politiska system hur välfärden bedrivs och har tolkningen av begreppet 

barnfattigdom ändrats i takt med att samhället har förändrats.   
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4. Metod 
 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för studiens val av metod och dess för- och nackdelar. 

Sedan följer en redogörelse för hur våra textanalyser utfördes och vidare beskrivs hur 

urvalsprocessen av materialet gick till. Avslutningsvis följer en diskussion kring validitet och 

generaliserbarhet samt hur vår förförståelse kan tänkas påverka vår undersökning, vilket 

presenteras tillsammans med etiska överväganden.  

Denna studie har en kvalitativ ansats och kvalitativa metoder beskrivs ha för avsikt att söka 

djupare förståelse och beskriva fenomen utifrån ett mindre antal analysenheter. Medan 

kvantitativa metoder har för avsikt att generalisera och förklara ett stort material med många 

analysenheter. Då denna studies syfte är att jämföra och tolka texter utgår vi från en kvalitativ 

textanalys, vars avsikt är att beskriva och analysera det insamlade materialet. Den kvalitativa 

undersökningen avser att närmare studera vissa valda delar ur en text för att lättare finna 

förståelse för dess helhet (Elofsson, 2005: 61, 91-92). 

Det vetenskapsfilosofiska perspektivet vi valt är socialkonstruktivismen. Malcolm Payne 

(2008) redogör för socialkonstruktivismen och dess syn på verkligheten som en social 

konstruktion där alla individer gemensamt skapar uppfattningar om världen. Vidare beskrivs 

det att människor tillsammans skapar en gemensam bild av verkligheten, vilket sker genom 

samspel, språkliga uttryck och genom egna tolkningar (ibid: 240). Det socialkonstruktivismen 

tillför vår studie är dess syn på att allting är konstruerat vilket innefattar både textens 

betydelse och barnfattigdomsbegreppets innebörd. Utifrån detta har media makten att 

konstruera den verklighet så som vi uppfattar den. 

4.1 Strukturell textanalys med inslag av konstruktivismen 

För att kunna besvara studiens frågeställningar kommer en kvalitativ textanalys att användas 

vilket innebär att kritiskt granska texternas innehåll (Esaiasson m.fl. 2007: 211). Detta 

motiverar valet av metod då denna metod går ut på att bryta ner texter för att sedan kunna 

analyseras. 

Vidare har en strukturell textanalys valts vilken grundar sig på att förstå en text utifrån en 

strukturerad helhet. Den strukturella analysen är möjlig att kombinera med andra typer av 

analyser som då får en kompletterande funktion (Hellspong, 2001: 61). Därför kombineras 

denna metod med en konstruktivistisk textanalys som grundar sig på ett 

socialkonstruktivistiskt tänkande.  
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En strukturell textanalys ger en varierande beskrivning av en texts språkliga, innehållsliga och 

sociala struktur, vilket sker mot bakgrund av dess kontext. En text anses inte skildra någon 

given eller sann verklighet, utan den ses som en konstruktion av världen som förmedlas med 

hjälp av språket. För att en text ska fungera som kommunikationsmedel måste mottagarna av 

texten godkänna hur den framställs. Genom godkännandet som i sig är en social handling 

skapas det via språket gemensamma normer (Hellspong, 2001: 61, 147). 

Inom den socialkonstruktivistiska synen kan en text uppfattas på olika sätt beroende på hur 

texten har formulerats. En konstruktivistisk analys beskrivs ofta få en kritisk hållning 

eftersom den analyserar hur språkliga val påverkar hur texten kommer att tolkas. Tillexempel 

har media och det som lyfts fram i den offentliga debatten stort inflytande i samhället och på 

dess medborgare. På så sätt bidrar de även till att forma vår syn på hur vi uppfattar världen. 

Den konstruktivistiska analysen undersöker hur en text skapar och bygger upp en symbolisk 

värld genom vilken vi sedan tolkar verkligheten efter. Denna typ av textanalys beskrivs vara 

både beskrivande och värderande i och med att den uppmärksammar de diskurser och 

samhällsnormer som framträder i texten (Hellspong, 2001: 147–149). 

En textanalys genomförs med hjälp av att studera textens konstruktiva strategier som bland 

annat kan vara att texten konstruerar samband, genom vilka man vill kunna urskilja mer eller 

mindre synbara värderingar (Hellspong, 2001: 51-152) . 

Utifrån de konstruktiva strategier som Hellspong (2001) redogör för kommer vi att studera 

hur barnfattigdom framställs i de utvalda artiklarna. Detta genom att undersöka inom vilka 

sammanhang begreppet barnfattigdom beskrivs och på vilket sätt begreppet lyfts fram. Även 

perspektivet kommer att undersökas i form av att se huruvida ett individperspektiv eller 

familjeperspektiv framträder (ibid: 62-67, 153). 

4.2 Materialurval                                                                                                                           

För att kunna besvara studiens frågeställningar har vissa begränsningar gjorts av det material 

som senare ska analyseras. Utifrån studiens syfte har vi valt att göra strategiska urval som 

innebär att ett urval görs av ett mindre antal fall (Esaiasson m.fl. 2007: 158).   

Vidare följer en redogörelse för hur urvalet av vårt material gick till. Datamaterialet till 

studien samlades in genom granskning av relevanta tidningsartiklar från två av Sveriges 

största dagstidningar, en morgon- och en kvällstidning. Dagens Nyheter och Aftonbladet är de 

som når ut till flest antal läsare vilket ger skäl för vårt val av dagstidningar (Dagens Nyheter, 



 

25 
 

2013a & Aftonbladet, 2013a). Årtalen som vi har utgått ifrån är år 1992 och år 2012. 

Anledningen till att år 1992 valdes var för att den ekonomiska krisen drabbat Sverige i början 

på 1990-talet, vilket ökade sannolikheten för att barnfattigdom skulle figurera i media. 

Dessutom valdes år 2012, orsaken till det valet var att Rädda Barnens årliga rapport nyligen 

givits ut vilket i sin tur bidragit till ett massivt media pådrag.  

Sedan gjordes ytterligare ett urval där ett antal månader valdes ut för att begränsa sökområdet. 

Vi utgick ifrån Rädda Barnens rapport som gavs ut under vintern 2012 vilket också motiverar 

valet av månader för år 1992. Månaderna som valdes var till en början november och 

december men i och med att vi stötte på vissa svårigheter med att finna artiklar från år 1992 

utökades månadsintervallen till att även innefatta september, oktober och januari. Eftersom vi 

utökat år 1992 månadsintervall valde vi att utökningen även skulle gälla för år 2012 vilket 

innebär att januari år 2013 inkluderades. Även januari från år 1993 medräknades men inga 

relevanta artiklar fanns för denna månad. Ett att annat problem som vi stötte på var bristen på 

nyhetsartiklar, vilket resulterade i att vi valde att även inkludera debattartiklar samt ledare. Vi 

är medvetna om att denna typ av artiklar möjligen uttrycker en mer personlig åsikt och att de 

ofta inte har en lika objektiv framtoning som nyhetsartiklar. Trots detta ansåg vi att artiklarna 

var användbara och relevanta för vår studie.  

Relevanta artiklar valdes ut efter att nödvändiga begränsningar gjorts vilka syftade till att 

endast granska artiklar som innehöll ord som barnfattigdom och fattigdom. Bristen på 

barnperspektivet under år 1992 gjorde att vi utökade sökorden till att de även skulle innefatta 

familj, ekonomisk utsatthet och hushåll. Urvalet skedde således genom att de första artiklar 

som vi stötte på och som stämde överens med vår avgränsning var de artiklar som valdes ut. 

Vid ett senare tillfälle skedde ännu ett urval av det insamlade materialet, då de mest relevanta 

tidningsartiklarna valdes ut för vidare analys. 

Artiklarna från år 1992 fick vi tillgång till via Stockholms kungliga bibliotek där vi sökt i 

deras mikrofilmsarkiv, medan artiklarna från år 2012-2013 har hittats på tidningarnas 

respektive hemsidor. Anledningen till att vi använt oss av två olika tillvägagångssätt för att få 

tillgång till relevant data är för att tidningsartiklar från år 1992 inte fanns tillgängliga på 

internet då internet fick sitt stora genombrott i mitten på 1990-talet. På Dagens Nyheter 

började elektroniska artiklar att publiceras år 1996 och på Aftonbladet år 1994 (Dagens 

Nyheter, 2013b & Aftonbladet, 2013b). Den stora mängden material som skulle granskas 

medförde vissa svårigheter då det inte gick att använda systematiska sökord för att begränsa 
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materialet. I sin tur medförde detta att vi var tvungna att granska alla mikrofilmer från det 

specifika årtalet och månaderna vilket var tidskrävande. Slutligen valdes fem artiklar från 

vardera årtal, dessa valdes ut pågrund av dess relevans för studien. 

4.3 Validitet och generaliserbarhet 

I den här delen följer en kortare diskussion kring studiens validitet och generaliserbarhet. 

Detta för att belysa vår medvetenhet kring dessa två begrepp i anknytning till studien. 

Validitet delas vanligtvis in i intern och extern validitet. Intern validitet inom den kvalitativa 

forskningen handlar främst om att forskare har en god överensstämmelse mellan det de mäter 

och det de har för avsikt att mäta. Med en god validitet ökar förutsättningarna för att studien 

resulterar i trovärdiga slutsatser om den verklighet som studeras. Valideringen sker genom 

hela forskningsprocessen och innebär att forskaren kritiskt väger för- och nackdelar mot 

varandra för att studiens syfte och frågeställning ska uppnås (Esaiasson m.fl. 2007: 61-64). 

Den interna validiteten bedöms vara god i denna studie då vi undersökt det vi hade för avsikt 

att undersöka.  

Generaliserbarhet eller extern validitet innebär om studiens resultat är applicerbart i en större 

kontext än vad själva studien är utförd i. Det finns kritik inom forskningen angående om hur 

pass bra kvalitativa studiers resultat går att generalisera då, det endast är enstaka fall som 

undersöks (Esaiasson m.fl. 2007:100 & Harju, 2008:55). Vidare är den här studiens resultat 

inte ämnat att generaliseras, då undersöknings empiri i form av tidningsartiklar utgör ett litet 

material som endast kan säga något om just dessa artiklar från vardera årtal.  

4.4 Etik och förförståelse 

Enligt Larsson (2005) är undersökarnas förförståelse viktig att ha i åtanke när texter 

analyseras då denna sannolikt påverkar tolkningen (ibid: 93). Förförståelse är således något 

som alla människor bär med sig utifrån sina egna erfarenheter och som synliggörs genom 

beslut, handlingar och uppfattningar. Vi är följaktligen medvetna om att vår framtida yrkesroll 

kan bidra till att påverka tolkningen av materialet, vilket kan förklaras genom att vi går en 

utbildning som innebär att vi kommer arbeta med människor i utsatta situationer. Detta kan 

medföra ett partiskt ställningstagande då vi skolats till att förstå samhället och hur dess 

problem påverkar individer som befinner sig i en marginaliserad position.  

Då studiens syfte är att analysera redan publicerade och offentliga texter menar vi att det inte 

finns några enskilda individer som kan ta skada av denna undersökning. I och med detta har 

inte några etiska överväganden gjorts. 
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5. Resultat och analys 

 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att presenteras under tre olika teman. Dessa har 

valts ut eftersom de varit återkommande ämnen i flera av artiklarna. Under vardera tema har 

artiklarna sedan delats in efter vilket årtal de tillhör och utifrån det analyserats. Därefter följer 

slutligen en teoretisk analys av temats artiklar. Denna struktur motiveras av att tydligare 

kunna åskådliggöra de skillnader och likheter som framträder mellan studiens aktuella årtal. 

 

De teman som valts är barnens roll i familjen, politiska beslut och välfärdens roll, samt 

välgörenhetsorganisationers betydelse. Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer vi 

att fokusera på om det föreligger skillnader respektive likheter kring hur begreppet 

barnfattigdom framställs från åren 1992 respektive 2012-2013. Detta motiveras av att vi gör 

en historisk jämförelse. Sedan följer en analys av vår empiri med hjälp av våra teorier samt 

tidigare forskning. De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är Esping- Andersens 

(1990) teori om välfärdsstatsregimer, samt Baumans (1998, 2012) två teorier om 

konsumtionssamhället och ”collateral damage”.  

 

Barnfattigdom, politik och välfärd samt välgörenhetsorganisationers betydelse kommer att 

identifieras utifrån artiklarna. Genom att se efter i vilket sammanhang och på vilket sätt 

begreppet barnfattigdom beskrivs, samt utifrån vilket perspektiv artikeln är skriven kommer 

vi att besvara studiens frågeställningar. 

5.1 Barnens roll i familjen 

Efter att ha gått igenom samtliga artiklar kan vi se ett återkommande resonemang gällande 

barnets roll i familjen. I de olika artiklarna går det även att urskilja både likheter och 

skillnader rörande synen på barnets roll. Flertalet av artiklarna från år 1992 ingår i en 

artikelserie som berör den ekonomiska krisen och som i sin tur visar på de konsekvenser som 

krisen inneburit för ett stort antal människor. Enligt SOU (2001) försämrades den ekonomiska 

situationen för barn i Sverige under 1990-talets ekonomiska kris, detta var speciellt påtagligt 

för barn till ensamstående föräldrar (ibid: 114). 

I artikeln ”Fattigdomsfälla för ensamföräldrar” (A1) beskriver debattören Anne-Marie 

Pålsson (1992) barnets roll och utsatthet utifrån den ensamstående föräldern. Författaren till 

artikeln berör socialdepartementets förslag om att regler för statligt stöd till ensamföräldrar 
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kan komma att ersättas med inkomstrelaterat stöd. Ensamstående föräldrar som arbetar heltid 

riskerar därför att få minskat underhållsstöd, då de anses tjäna tillräckligt.  

I kommande citat framgår det att Pålsson (1992) skuldbelägger den ensamstående föräldern, 

samtidigt som hon menar att ensamstående kvinnor med barn riskerar att hamna i en 

fattigdomsfälla.  

Kan man inte betala för sina tidigare barn bör man inte skaffa nya. Alla ensamföräldrar lever 

i en pressad ekonomisk situation. Barn till ensamföräldrar bör inte drabbas mer än vad de 

redan gör (Pålsson, 1992: 4).  

Som citatet visar skildras inte barnet som en egen individ utan endast som en del av ett 

hushåll. Debattören beskriver barnet utifrån föräldrarnas ekonomiska situation och barnet 

skildras endast sekundärt. 

Salonen (2011) menar att då barnen är en del av ett hushåll infattas de även av sina föräldrars 

ekonomi (ibid: 13). Detta kan även kopplas ihop med Baumans (2012) begrepp ”collateral 

damage” vilket visar på att barnen i detta fall är de oavsedda offren då de drabbas av sina 

föräldrars ekonomiska situation.  

I likhet med Pålssons (1992) artikel skildras barnen på liknade sätt även i artikeln ”De är 

fattiga - och utan hopp” (A2). Journalisten Kerstin Nilsson (1992) skriver om människors 

livsberättelser med syftet att synliggöra de förhållanden som socialgrupp 4 lever under och 

som beskrivs vara ett resultat av den ekonomiska krisen. Då barnet endast ses som en del av 

familjen innefattas de även automatiskt som en del av socialgrupp 4. I citatet nedan lyfter 

Nilsson (1992) fram utsatta människors egna beskrivningar av deras vardag. 

Det får inte synas att man är fattig. Det är en skam. Framför allt ska barnen inte behöva lida. 

Det är också barnen som är det stora glädjeämnet. De pengar de har satsar de på barnen. De 

ska inte behöva skämmas eller bli utanför (Nilsson, 1992: 6-7).  

Av citatet framgår det att barnen ses som en del av familjen och det är således inte barnen 

som beskrivs, utan föräldrarna och deras ekonomiska utsatthet. Människor i socialgrupp 4 

beskriver sin vardag som skamfylld och det är barnens behov som prioriteras. Att vara fattig i 

ett konsumtionssamhälle beskrivs av Bauman (1998) som ett misslyckande (ibid: 60). Detta 

kan i sin tur leda till att individer utesluts från samhället, vilket motiverar varför individer 

försöker dölja spåren av fattigdom.   

Även i artikeln ”Hjälp oss - vi orkar inte mer” (A3) beskriver Kerstin Nilsson och Per-Ivar 

Sohlström (1992) barnfattigdom utifrån en kontext som speglar individers hemförhållanden 
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och som utgår från ett perspektiv där familjen är i fokus. Barnets roll i familjen framträder 

genom att föräldrarna gör barnets röst hörd. Denna artikel baseras på en intervju med 

ensamstående mamman Kib. Nilsson och Sohlström (1992) återger Kibs känsla av 

otillräcklighet och hopplöshet över att inte kunna ge sin dotter tillgång till de aktiviteter och 

materiella nödvändigheter som hon önskar.  Detta visar sig också i följande citat.   

Min 15-åriga dotter lider av det men jag kan inte låta henne ha några intressen som kostar 

pengar, inte åka på semester med henne, inte köpa de kläder hon skulle behöva och absolut 

inte de hon vill ha. När klassen åker på skolresa är hon ”sjuk”, när hennes kompisar vill gå 

på bio är hon ”trött”. Jag köper inga kläder till mig själv, bara till barnen då de inte har något 

att ärva (Sohlström & Nilsson, 1992: 6-7).  

Vidare i detta citat framgår det att barnens begränsningar ses som en konsekvens av 

förälderns knappa ekonomi. Tidigare låg fokus på att utrota fattigdomen genom arbete, denna 

tanke har idag ersatts med att arbetet bidrar till att vi ska konsumera än mer. Värdet i 

materiella ting har ökat och pressen på föräldrarnas möjlighet till att konsumera likaså (Hjort, 

2004: 318). Bauman (1998) liksom SOU (2004) beskriver individers otillräcklighet utifrån de 

normer som samhället och dess medborgare har skapat gällande konsumtion (ibid: 60, ibid: 

11). Rädslan för att stigmatiseras och hamna i utanförskap är ett framträdande drag i denna 

artikel men det är även ett återkommande fenomen i flera av artiklarna.  

I likhet med övriga artiklar från år 1992 framställs barnet i artikeln ”- Vi lever på 34 kronor 

per dag” (A5) utifrån att det tillhör en familj. Samtidigt skiljer sig denna artikel åt då den ena 

dottern skildras som en egen individ som måste ansvar för sin egen situation, eftersom 

modern inte har råd att försörja henne. Journalisten Lars Ohlson (1992) har intervjuat en av de 

ensamstående mammorna som tillhör socialgrupp 4. Av kommande citat framgår det att 

mammans ekonomiska situation har bidragit till att den äldsta dottern inte har möjlighet att 

studera och att den yngre dottern tvingats sluta skolan och börja arbeta för att hjälpa till med 

familjeförsörjningen.  

Själv har hon så lite pengar att hon inte godkändes som borgenär när äldsta dottern ville ta 

lån för att kunna studera i Stockholm. Och yngsta flickan har fått sluta skolan och ta jobb på 

hamburgerbar i Skellefteå. – Jag kunde inte längre försörja henne, säger Marianne. Men hon 

klarar sig bra. Hon är väldigt duktig (Ohlson, 1992: 8-9). 

Som citatet visar beskriver intervjupersonen sin svåra ekonomiska situation, men tillskillnad 

från de andra ensamstående mödrarna i ovanstående artiklar förmedlas inga skamkänslor för 

barnens situation. Istället framgår det en viss stolthet gällande att den ena dottern klarar sig 

bra på egen hand. I likhet med det som nämnts i tidigare artiklar från år 1992 kan detta vara 

ett sätt att dölja det faktum att det är fattiga, vilket kan förstås utifrån Baumans (1998) 



 

30 
 

resonemang om vad det innebär att kategoriseras som fattig och då även riskera att bli 

utestängd från den sociala arenan (ibid: 60).  

Sammanfattningsvis blir det tydligt i artiklarna A1, A2 och A3 från år 1992 att barnet 

framställs utifrån att tillhöra en familj och inte som en egen individ. Det framgår i texterna att 

barnets situation beskrivs utifrån föräldrarna och hur de upplever att barnet påverkas av 

familjens knappa ekonomiska resurser. SOU (2001) framhåller att föräldrarna ofta strävar 

efter att distansera barnen från familjens dåliga ekonomi (ibid: 103-104).  Utifrån föräldrarnas 

berättelser framgår det att de försöker tillgodose barnets behov i den mån det går.  

- För tre år sedan fick barnen nya cyklar. Då fick jag jobba häcken av mig. - Det är barnen 

först och främst som ska ha (Nilsson, 1992).  

I detta citat beskrivs barnen komma i första hand och pengarna läggs först och främst på 

barnen för att det inte ska känna sig utanför. Via artiklarnas författare förmedlas en känsla av 

att det är viktigt att passa in, att kunna ge barnen det som ”alla andra har”. Det är tydligt att 

föräldrarna strävar efter att deras barn inte ska hamna i utanförskap, underförstått har de 

samhälliga normerna gällande vad ett barn bör ha tillgång till stor betydelse. Det är påtagligt 

att begreppet barnfattigdom inte användes år 1992, utan då beskrevs istället fattigdom utifrån 

familjens knappa ekonomiska situation.  

I ovanstående tre artiklar från år 1992 beskrivs föräldrarnas känsla av skam och utanförskap 

för att de inte har råd att konsumera. Det framgår även av artiklarna att den fattiga människans 

valfrihet och rörelsefrihet begränsas, vilket kan kopplas till både Baumans (1998) och Hjorts 

(2004) diskussion om konsumtionssamhället. Tidigare produktionssamhälle gjorde att 

arbetaren förlorade sin frihet i utbyte mot arbete och försörjning. Människans behov av frihet 

och strävan efter mer beskrivs vara det som skapade konsumtionssamhället. Utifrån det 

konsumtionssamhälle som vi idag lever i har strävan efter mer ökat och således även kraven 

på de enskilda individernas konsumtionsförmåga (ibid: 36-37; ibid: 317-318).  

Tillskillnad mot ovanstående artiklar framställs barnet som en egen individ i artikeln som 

benämns A5 (1992). Denna artikel skiljer sig således från övriga artiklar från år 1992 då 

barnet likställs med en vuxen person. Av det som Ohlson (1992) skriver framgår det att barnet 

krävs på ett ansvarstagande då hon måste sluta skolan för att börja arbeta. Föräldern försöker 

inte i denna artikel att skydda barnet från ett utanförskap som i övriga artiklar från samma år. 

Föräldern tvingar barnet att växa upp i förtid, vilket kan bero på att välfärdssamhället anses 
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monteras ned. Det framgår följaktligen att den ensamstående föräldern inte har något annat 

val än att låta dottern vara en av familjens försörjare.   

I samtliga artiklar från år 1992 beskrivs den ekonomiska krisen och de oavsiktliga offren den 

skapat. Välfärdsstatens bristande förmåga gällande att hjälpa de mest utsatta pågrund av 

välfärdssamhällets nedmontering beskrivs utifrån begreppet ”collateral damage” som enligt 

Bauman (2012) är ett resultat av globaliseringsprocessen. Välfärdsstaten hinner inte med när 

krisen slår till mot samhället vilket gör folk arbetslösa. I och med att företagen flyttar 

utomlands ökar behovet av en fungerande välfärdsstat som kan fånga upp de mest utsatta 

(ibid: 10-11). När föräldrarna står utan arbete och socialbidragen samt socialförsäkringarna 

stramas åt drabbar det även barnen vilka blir de oavsedda offren (Salonen, 2011: 13). Utifrån 

detta kan barnfattigdom ses som ett samhälligt, politiskt och individuellt problem.  

Bauman (2012) menar att ojämlikheten i samhället är ett misslyckande av välfärdsstaten. 

Kategorisering av olika samhällsklasser gör att underklassen blir de oavsedda offren som 

pekas ut då de ändå inte tillför något (ibid: 8). Detta kan kopplas samman med begreppet 

socialgrupp 4 som återfinns i artiklarna från år 1992. Detta begrepp används för att 

kategorisera en redan utsatt samhällsgrupp. Problemet med kategoriseringar visar sig även i 

artikel A9 från år 2013 som lyfter fram hur olika benämningar påverkar kategoriseringarna i 

samhället och hur dessa grupper bemöts. 

Vidare kommer två artiklar från åren 2012-2013 att beskrivas och det kommer även att 

redogöras för framträdande skillnader gällande barnens roll i familjen.  

Daniel Swedin (2012) skriver i artikeln ”Fattigdomen är en julklapp som går i arv” (A8) om 

hur barnets roll och förutsättningar grundar sig i föräldrarnas utbildningsnivå. Barnet lyfts inte 

fram som egna individer, utan endast som en del av en familj. 

Om din gammelfarfar var välutbildad och välavlönad är du sannolikt det själv. Om han 

däremot var fattig och lågutbildad är det stor risk att du också är det. Din familjebakgrund 

har alltså stor och långlivad betydelse för både utbildning och inkomster. Att jämna ut 

ojämlikhet tar flera generationer. Barnen är inte fattiga i ensamhet. För varje barn finns det 

åtminstone en fattig förälder (Swedin, 2012).  

Utifrån detta citat framgår det av Swedin (2012) att barnet uppges vara ett offer för den 

rådande strukturen och således oförmögen till att påverka sin egen framtid. Salonen (2011) 

menar att det är viktigt att uppmuntra föräldrar med knappa ekonomiska resurser till att 

studera och på så sätt trygga tillträdet till arbetsmarknaden. Genom studier är det därför 

möjligt att bryta rådande strukturer som verkar missgynnande för olika samhällsklasser (ibid: 
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29). Detta visar på att barn till fattiga föräldrar har möjlighet att bryta de mönster som 

bibehåller ojämlikheter och att deras ställning i samhället på så vis stärks, vilket för oss vidare 

till att redogöra för nästa artikel som lyfter barnet som en egen individ.  

I artikeln ”Alla fattiga barn går inte i trasiga skor” (A9) skildras fattiga barns situation i 

Sverige och debattören Susanna Alakoski (2013) hävdar samtidigt att barnfattigdomen finns 

även om det är så att den inte alltid syns. I artikeln framgår det att det är viktigt att inte fastna 

vid hur begreppet barnfattigdom definieras och används, då det finns en risk för att det 

verkliga problemet förbises.   

Låt inte den viktiga debatten om barn och familjer i Sverige som lever under långvarig 

ekonomisk och social utsatthet handla om vilka ord som används eller om exakta mätningar 

(Alakoski, 2013).  

I denna artikel lyfter Alakoski (2013) fram barnet som en egen individ då barnet benämns 

separat men samtidigt i relation till familjen. Detta syns i ovanstående citat då det i texten 

benämns som barn och familjer. Att barnet ses som en egen individ, skild från familjen kan 

upplevas som både positivt och negativt. I tidigare forskning framgår det att barnets ställning i 

samhället har stärkts, i och med barnkonventionen (Salonen, 2011: 9). Positiva följder av att 

barnets ställning stärkts är att dess rättigheter tillgodoses i större utsträckning än tidigare. 

Negativa verkningar med att barnets ställning stärkts och då ses som skild från familjen ökar 

risken för att barnet ses som en "liten vuxen" som får ta ett för stort ansvar. Detta kan kopplas 

till artikel A5 från år 1992 där det framgår att ett barn tvingas sluta skolan för att hjälpa till 

med familjeförsörjningen. 

Sammanfattningsvis skiljer sig dessa artiklar A8 (2012) och A9 (2013) åt då barnet i den 

förstnämnda artikeln framställs utifrån familjen och föräldrarnas utbildningsnivå, medan 

barnet i nästkommande artikel framställs som skiljt från familjen. Fattigdom beskrivs i artikel 

A8 (2012) som något ärftligt och som överförs i generationer. I artikel A9 (2013) benämns 

barnfattigdom som ett växande samhällsproblem och barnen hamnar för första gången i fokus. 

Tidigare har begreppet fattigdom använts för att beskriva hur ekonomisk knapphet drabbar 

familjen och då har barnen inkluderats i det begreppet, men i och med 

barnfattigdomsbegreppet beskrivs barnets situation som det primära. Dessa artiklar skiljer sig 

åt vilket framgår av att begreppet barnfattigdom endast tillämpas i den senare artikeln. 

Möjligen hade barnets situation i den första artikeln framställts annorlunda om begreppet 

barnfattigdom använts i texten. Barnet hade troligtvis tillåtits ta större plats som enskild 
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individ och med en förmåga att bryta de strukturer som påstås hindra det från att påverka sin 

möjlighet att ta sig ur fattigdomen.  

Avslutningsvis för detta tema beskrivs barnens roll i familjen olika beroende på vad som sker 

inom familjen men även på vad som sker i samhället genom dess politiska beslut. Barnens roll 

i familjen och hur barnfattigdom benämns i media har förändrats över tid, vilket har förklarats 

med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter, samt tidigare forskning. Samhället är 

dynamiskt och hur media konstruerar bilden av barn förändras i och med rådande normer, 

således innebär detta att begreppet barnfattigdom är en konstruktion.  Tidigare talades det 

enbart om fattigdom och barnen inkluderas i det begreppet men idag talas det istället om 

barnfattigdom. 

5.2 Politiska beslut och välfärdsstatens roll 

Under detta tema kommer politiska beslut och välfärdsstatens roll att belysas, eftersom det har 

varit ett återkommande inslag i den här studiens empiri. I följande artiklar och av Salonen 

(2011) framgår det att rådande politik och samhällets välfärdssystem är avgörande för 

barnfattigdomens existens samt hur den skildras och definieras (ibid: 13).  

I artikel A1 beskriver Pålsson (1992) barnfattigdom utifrån en politisk kontext. Journalisten 

belyser hur ensamstående kvinnor med barn riskerar att hamna i en fattigdomsfälla, pågrund 

av regeringens förslag om ändrade regler gällande underhållsstöd. I det tidigare systemet 

garanterades ensamföräldern en minimum ersättning, oavsett den underhållsskyldiges 

betalningsförmåga och den ensamstående förälderns inkomst. Idag föreslår den nuvarande 

regeringen att ett ekonomiskt stöd endast kommer utbetalas till den ensamstående föräldern 

om dennes inkomst är mycket låg. I kommande citat framhåller Pålsson (1992) att det 

mestadels är mödrar som är ensamstående föräldrar. En anledning till att ensamstående 

mödrar lyfts fram i artikeln kan vara för att ensamstående fäder ofta antas ha en högre 

inkomst. 

Genom att införa mycket höga marginaleffekter för den grupp som har den sämsta 

ekonomiska situationen hamnar dessutom ensamföräldrar (dvs mestadels mödrar) i en 

fattigdomsfälla som de inte kan ta sig ur förrän barnen är vuxna. Varje frisk man borde 

exempelvis kunna betala det i dag fastställda beloppet 1123 kronor per månad och barn 

(Pålsson, 1992: 4).  

Det är hushållets familjeförhållanden som lyfts fram i artikeln utifrån politiska beslut. Om ett 

politiskt förslag som detta skulle verkställas skulle barnen till ensamstående föräldrar vara de 

som drabbas hårdast. Enligt SOU (2001) och Salonen (2011) är det barn till ensamstående- 

eller utrikesfödda föräldrar som lever under de sämsta ekonomiska förhållandena. Politiska 
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beslut beskrivs vara orsaken till detta (ibid: 24-25; ibid:13). Denna typ av politiska beslut för 

oss vidare till nästa artikel som skildrar vikten av en fungerande välfärdsstat. 

Nilsson (1992) belyser i artikel A2 den svenska fattigdomen och beskriver människor som är 

utan hopp för framtiden. Genom intervjuer lyfts flera individers egna livsberättelser fram med 

syftet att synliggöra de förhållanden som socialgrupp 4 lever under och som beskrivs vara ett 

resultat av den ekonomiska krisen. Av följande citat framgår det att Sverige har förändrats 

och att fler människor lever med knappa ekonomiska resurser. Detta har medfört ett ökat 

tryck på välfärdsstatens ansvar gentemot dess medborgare, i form av bidrag och förmåner.  

I ett modernt samhälle är man fattig om man inte har möjlighet att välja och det har inte de 

här människorna. Det är pengarna som styr. Alla har inte rätt till socialbidrag. Men alla har 

rätt till ett hövligt bemötande. Bakom de prunkande pelargonerna och de nystrukna 

gardinerna döljer sig ett annat Sverige: Fattigsverige - det Sverige som inte får synas. Det 

blir inte bättre. Det blir bara sämre. Det finns ingen ljusning, ingen utväg (Nilsson, 1992).  

Som citatet visar beskriver Nilsson (1992) sina intervjupersoners negativa attityd gentemot 

samhället och dess bristande medborgerliga ansvar. Nilsson (1992) förmedlar hopplöshet och 

skam för dem som beskrivs tillhöra socialgrupp 4. Esping- Andersen (1990) menar att 

Sverige tillhör den socialdemokratiska välfärdsstatsregimen som kännetecknas av 

universalism, vilket kan ifrågasättas mot bakgrund av ovanstående citat då intervjupersonerna 

återger en annan bild av den svenska välfärdsstaten (ibid: 27-28). Bristen på det 

medborgerliga ansvaret är något som förklaras närmare i nästa artikel. 

Pelle Jacobsson (1992) skriver i artikeln "- En miljon svenskar är fattiga" (A4) om den ökade 

fattigdomen i Sverige som beskrivs bero på att välfärdssamhället håller på att monteras ned. 

Människor hade det materiellt sämre för tjugofem år sedan, fritiden var kortare och boendet 

var värre. Folk hade även färre bilar och telefoner men trots en ökad materiell standard är 

fattigdom något som många upplever även idag och som för många handlar om skam och 

hopplöshet. I nedanstående citat går det att urskilja attityder som är negativa gentemot de 

samhälleliga förändringarna av välfärdsstaten.  

Det trygga, goda välfärdssamhället som skulle vara för evigt knakar och spricker i fogarna. 

Lågkonjunkturen, arbetslösheten och kronofogdarna ser till att allt fler sparkas ut från 

folkhemmets ombonade rum. Man måste ofta komma under den materiella ytan för att 

upptäcka dagens fattigdom (Jacobsson, 1992: 11-12). 

I artikeln beskrivs begreppet fattigdom utifrån en samhällelig kontext då det är 

välfärdssamhällets nedmontering som beskrivs och hur detta påverkar de svenska hushållen.  

Politiska beslut beskrivs vara anledningen till att samhället har försämrats. Som citatet visar är 

besvikelsen på samhället påtaglig för de hushåll som inte får den hjälp de anser sig ha rätt till. 
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Hajighasemi (2004) menar att det svenska välfärdssystemet stötte på motgångar i och med 

den ekonomiska krisen (ibid: 160-161). Detta förklarar försämringarna i det svenska 

välfärdssamhället som Jacobsson (1992) beskriver.  

I artiklarna A1, A2 och A4 från år 1992 benämns inte begreppet barnfattigdom, utan det är 

fattigdom utifrån familjen som beskrivs. Det framgår av dessa artiklar att det finns en 

besvikelse gentemot välfärdsstaten och dess politiska beslut. Gemensamt för dessa artiklar är 

att fattigdom beskrivs utifrån den ekonomiska krisen och de politiska beslut som fattats på 

grund av den. Politikernas uppgift har varit att minimera konsekvenserna för samhällets 

medborgare, men krisens omfattning har bidragit till att de redan utsatta har fått det ännu 

sämre. Det framträder en påtaglig hopplöshet i dessa tre artiklar som visar på att människor 

har tappat tron på en förbättrad framtid. 

Vidare kommer tre artiklar från åren 2012-2013 att beskrivas, det kommer även redogöras för 

barnfattigdom utifrån politiska beslut och välfärdsstatens roll.  

Anders Lindberg (2012) skriver i artikeln "Fattiga barn är Reinfeldts val" (A7) om de fattiga 

barnens situation i ett moderatstyrt Sverige. Det framgår av artikeln att barnfattigdom i grund 

och botten handlar om politiska val. Vidare beskriver Lindberg (2012) statsministerns vallöfte 

inför valet år 2006, då han lovade fler arbeten och minskat utanförskap. Sex år senare visade 

det sig dock att arbetslösheten ökat och så även inkomstklyftorna. Författaren till denna 

artikel skriver om de utsattas situation och ställer även krav på att hålla någon ansvarig för de 

problem som skapats, vilket framgår av kommande citat. 

Fredrik Reinfeldt valde barnfattigdom när han bland annat valde att ersätta utbildning och 

kompetensutveckling med krav på arbetslösa att söka jobb som inte finns./.../ ett eget arbete 

är nyckeln till att lyfta sig och sin familj ur fattigdom. Han har valt att det ska vara så här. 

Han valde det när han drog ner a-kassan och tryckte människor ur sjukförsäkringen 

(Lindberg, 2012).  

Som citatet visar beskrivs barnfattigdom i ett politiskt sammanhang och perspektiv där 

författarens politiska ställningstagande är märkbar. En tydlig negativ attityd går att urskilja 

gällande barnfattigdom och hur det har hanterats av det regerande politiska partiet. Lindberg 

(2012) antyder att det finns politiska skillnader gällande barnfattigdom som uppges finnas 

pågrund av och som en konsekvens av politiska val. 

Vidare i denna artikel beskrivs de politiska val som Moderaterna gjort och som uppges ha 

bidragit till ojämlikheter i samhället i form av ökade inkomstklyftor, samt ökad arbetslöshet.  
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Sedan 2010 har Sverige gått in i en ekonomisk kris och en varselvåg. I dag är läget med all 

säkerhet värre. /.../ fler arbetslösa och ökade klyftor (Lindberg, 2012). 

Detta kan ses i relation till Bauman (2012) som menar att ojämlikheten kan uppfattas som ett 

hot och då inte endast mot de mest utsatta, utan mot hela samhället (ibid:8). Ojämlikheten i 

samhället kan därmed ses som ett politiskt misslyckande där alla medborgare inte anses ha 

lika stort värde och inte heller samma förutsättningar gällande delaktighet i samhället. Detta 

leder oss vidare till nästa artikel som även den berör ojämlikheter i samhället. 

I artikel A8 skildrar Swedin (2012) barnfattigdom utifrån ett politiskt sammanhang där 

välfärdsstatens brister lyfts fram. I citatet nedan går det att urskilja en politisk negativ attityd 

då regeringen kritiseras för att inte göra tillräckligt för de utsatta.   

En del fångas inte upp i den komplexa väv av arbetsmarknads-, social-, sjukvårds-, och 

bostadspolitik som utgör välfärden. En del faller igenom. Och de blir fler. Den väv som är 

välfärden får allt vidare revor. Det handlar om politik. Det skulle kosta 15 miljarder att 

avskaffa barnfattigdomen, det är mindre än vad regeringen sänkt bolagsskatterna med 

(Swedin, 2012). 

Det framgår även av citatet att den nuvarande regeringen kritiseras för att prioritera fel, samt 

att dessa prioriteringar resulterat i ett aktivt ställningstagande gällande barnfattigdomens 

spridning. Barnfattigdom beskrivs av Swedin (2012) som ett samhällsproblem som inte 

nödvändigtvis behöver existera. Salonen (2011) hävdar att det i dagens samhälle finns många 

barnfamiljer som inte fångas upp av det skyddsnät som ska garantera trygghet, och det är den 

svenska politiken som uppges bära ansvaret (ibid: 9-10, 29). Vidare beskrivs samhällets 

skyldigheter gentemot de som befinner sig i utsatta ekonomiska situationer vilket framgår av 

nästa artikel. 

Alakoski (2013) skriver i artikel A9 om hur synen på fattigdom har sett ut över tid, tidigare 

beskrevs fattigdom bero på individens egen misskötsamhet medan det idag läggs större ansvar 

på samhällets skyldighet gentemot de fattiga. Alakoski (2013) ifrågasätter om socialbidragens 

storlek är tillräckliga för att kunna leva efter samhällets konsumtionsnormer och i 

nedanstående citat framkommer en tydlig kategorisering av människor som befinner sig i en 

marginaliserad position, denna kategorisering utgår ifrån vad vi har råd att köpa. 

Vad är en anständig miniminivå för socialbidrag i ett konsumtionsbaserat samhälle, i vilket 

vi i hög grad uppfattas som dugliga eller icke dugliga utifrån vad och hur vi konsumerar? Låt 

inte den viktiga debatten om barn och familjer i Sverige som lever under långvarig 

ekonomisk och social utsatthet handla om vilka ord som används eller om exakta mätningar 

(Alakoski, 2013). 
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Barnfattigdom framställs av debattören som en relativ fråga då vi lever i ett 

konsumtionsbaserat samhälle och begreppet beskrivs vidare i denna artikel som en 

socialkonstruktion då vi kategoriseras efter vår förmåga att konsumera.   

I artiklarna från år 2012 är den politiska kritiken framträdande. Politiken som den nuvarande 

regeringen bedriver beskylls för att skapa ojämlikheter i samhället vilket kan knytas ihop med 

Baumans (1998, 2012) resonemang kring begreppet ”collateral damage”. De oavsedda offren 

är barnen då det inte är nyttiga konsumenter. De tjänar inga egna pengar och kan därför inte 

själva styra sin konsumtion, men kraven på att följa konsumtionsnormerna är ändå lika höga 

för barnen (ibid: 131-132, ibid: 10-11).   

Globaliseringsprocessen skapar de oavsiktliga offren på grund av att det byggs upp normer 

om vilka materiella ting som bör eftersträvas. Globaliseringen öppnar gränserna och då även 

en möjlighet för konsumtionsnormerna att sprida sig i världen (Hjort, 2004:318). I artikel A9 

(2013) ifrågasätts socialbidragens storlek i relation till dagens konsumtionssamhälle. Normen 

uppmanar till ägande av iphone, ipad, och så vidare, vilket trissar upp kraven på överflödig 

konsumtion än mer. Detta skildras i även i artikel A8 (2012) vilket framgår av kommande 

citat.  

Problemet med julaftnar var alltid när jullovet tog slut och skolan tog vid, minns efter varje 

jullov att man skulle skriva en berättelse om sin julafton och vad man fått i present och sedan 

läsa upp det högt inför klassen, jag såg ofta till att bli ´sjuk´ dessa dagar, eller så hittade jag 

på en lista med presenter. Jag och pappa hittade faktiskt en utav dessa berättelser från när jag 

var sex år gammal, jag hade skrivit att jag hade fått en ponny i julklapp (Swedin, 2013). 

I artiklarna A7, A8 och A9 som alla är skrivna år 2012-2013 framställs den styrande 

regeringen som ytterst ansvariga för barnfattigdomen och dess vidare existens. 

Koalitionsregeringens politiska beslut ifrågasätts och kritiseras och de påstås även ha gjort ett 

aktivt val där barnfattigdomen inte har prioriterats som ett problem av betydelse. Dessa 

artiklar skiljer sig från de som är skrivna år 1992, genom att det inte talas om välfärdsstatens 

ansvar och förfall. Idag talas det istället om ett enskilt politiskt partis beslut och resultaten av 

dessa. Vikten av att ha ett arbete lyfts fram och poängteras som nyckeln till att ta sig ur 

fattigdom, detta är något som inte nämns i artiklarna från år 1992. Den borgerliga regeringens 

politik framställs som orsaken till att människor hamnar utanför arbetsmarknaden och vidare i 

fattigdom. De skyddsnät som tidigare var starkt och som utgjorde välfärdssystemet beskrivs 

ha försvagats och i samma takt har även inkomstklyftorna ökat. 
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Den socialdemokratiska välfärdsstatsmodellen som Esping-Andersen (1990) beskriver prägla 

den svenska välfärdsstaten kan nu komma att ifrågasättas då den borgerliga regeringen både 

hade makten på 90-talets början samt under år 2012. Utifrån artiklarna från båda dessa årtal 

går det möjligen att urskilja en tendens av en förskjutning mot en mer liberal 

välfärdsstatsregim. Ökade klasskillnader och en minskad grad av de-kommodifiering är 

framträdande i samtliga artiklar som tillhör detta tema.  

I några av artiklarna från år 2012 och år 2013 kan det tydligt urskiljas en besvikelse mot den 

politik som den borgerliga regeringen bedriver tillsammans med moderaterna. Det handlar om 

välfärdens bidragsförmåner i ett konsumtionssamhälle som idag präglar Sverige, samt hur 

nedskärningar och privatiseringar påverkar barnen i samhället. Detta framgår av kommande 

citat. 

Barnfattigdomen ökade kraftigt under 90-talskrisen, när arbetslösheten exploderade och 

inkomstklyftorna växte. Fram till och med 2007 minskade barnfattigdomen sakta men säkert. 

Sedan vände det./.../ samtidigt har man dramatiskt sänkt ersättningsgraderna i både sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkringarna (Swedin, 2012). 

Citatet kan också kopplas till Esping-Andersen (1990) som definierar en välfärdsstat utifrån 

att den har ett ansvar gentemot medborgarna. Detta kan även förstås tillsammans med Salonen 

(2011) som menar att det svenska välfärdssystemet ska fungera som ett skyddsnät, inte minst 

för barn (ibid: 9-10).  

Slutligen kan det utifrån artiklarna ifrågasättas om den borgerliga regeringen bedriver en 

politik som för den socialdemokratiska välfärdsstatsregimen närmare en liberal 

välfärdsstatsregim. Privatiseringar av den offentliga sektorn och nedskärningar och 

indragningar av sociala förmåner bidrar till att inkomstklyftorna ökar, samt att individens eget 

ansvar kring försäkringar och inkomster har stigit. Politiska beslut och välfärdens roll är av 

betydelse för den svenska välfärdsstatens överlevnad. 

5.3 Välgörenhetsorganisationers betydelse 

Under detta sista tema kommer välgörenhetsorganisationers roll gällande barnfattigdom att 

belysas. Dessa organisationer har lyfts fram i artiklar från år 2012-2013 vilka nu kommer att 

presenteras. 

Artikel A8 (2012) handlar om att svenskarna blir mer givmilda kring jul och att olika 

välgörenhetsorganisationer slår nya rekord. Swedin (2012) skriver att hela 242 000 svenska 

barn uppges leva i fattigdom och att Sverige tillsammans med Israel och Luxemburg toppar 

listan över länder där barnfattigdomen ökat mest sedan 1990-talet.  I nedanstående citat 
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framgår det att svenskarna blir mer generösa under vintern då det är kallt och att 

välgörenhetsorganisationers betydelse ökar. 

Nästan varannan svensk kan tänka sig att ge pengar till välgörenhet istället för att köpa 

julklappar. Det är ingen slump att våra gåvor till välgörenhetsändamål slår rekord när 

midvinternattens köld biter som hårdast. Sällan känner vi väl sådan medkänsla med de sämre 

bemedlade som idag (Swedin, 2012). 

Swedin (2012) visar på en positiv attityd gentemot välgörenhetsorganisationer och deras 

arbete. Fattigdom beskrivs utifrån ett samhälleligt sammanhang och enskilda individers 

ekonomiska bidrag hyllas. Esping-Andersen (1990) definierar en välfärdsstat utifrån att den 

har ett ansvar gentemot medborgarna (ibid: 18-19). Artikeln visar på att stratifieringen i det 

svenska samhället är hög och att bristen på statens ansvar gentemot sina medborgare kan vara 

en bidragande faktor till att välgörenhetsorganisationernas betydelse ökat.  

Kattis Ahlström, Anna Ryott och Marika Markovits (2012) skriver i artikeln " Skamligt att 

allt fler svenska barn lever i fattigdom" (A6) om olika hjälporganisationers syn på 

barnfattigdomen i Sverige och i övriga världen. Även i denna artikel beskrivs Sverige som ett 

av tre länder i världen där barnfattigdomen ökat mest sedan 1990-talet. I citatet som följer blir 

det tydligt att fattigdom inte enbart existerar i utvecklingsländer, utan det är ett problem som 

blir allt vanligare i den rikare delen av världen. 

Fattigdom är universellt. Det kan se lite olika ut beroende på land och på sammanhang, men 

som fenomen finns det i alla länder. I dag lever 72 procent av världens fattiga i 

medelinkomstländer. Vi på BRIS, SOS Barnbyar och Stockholms Stadsmission möter många 

av de här barnen i vårt arbete (Ahlström, Ryott & Markovits, 2012).  

I artikeln kan det urskiljas en neutral och saklig attityd kring barnfattigdom. Författarna lägger 

stor vikt vid att visa på att begreppet faktiskt finns även i Sverige. Av citatet framgår det att 

hela 72 % av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Det som dock inte nämns är 

huruvida det är den relativa eller den absoluta fattigdomen som avses. I detta fall skapar 

media med hjälp av språket en bild av verkligheten som går att ifrågasätta. 

Begreppet barnfattigdom framställs i artikeln utifrån ett sammanhang där olika 

hjälporganisationer beskriver sin syn på detta samhällsproblem.  Författarna till artikeln utgår 

från ett internationellt perspektiv där de försöker beskriva den svenska barnfattigdomen i 

kontrast till hur det ser ut i andra länder. 

Vidare i artikeln "242 000 fattiga barn" (A10) som är skriven av Linda Hjerten (2012) 

beskrivs Majblommans riksförbund som en av Sveriges största barnhjälpsorganisationer. I 
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kommande citat framgår det att hjälporganisationernas betydelse ökar och att detta är extra 

framträdande runt jul. 

Till Majblommans Riksförbund strömmar varje år önskningar in från föräldrar och barn som 

behöver bidrag till julen. – De som söker hjälp hos oss är dels de som lever på socialbidrag 

och är sjuka och som alltid har det tufft. Men det är även de som har jobb och kanske klarar 

sig med nöd och näppe vissa månader men andra månader inte får det att gå runt alls. De 

ansökningar som kommer till oss handlar ofta om att man vill köpa vinterkläder och 

vinterstövlar till barnen, inte om några utsvävningar, säger Lena Holm, generalsekreterare på 

Majblommans Riksförbund (Hjerten, 2012).  

Denna artikel beskrivs av journalisten utifrån en samhällelig kontext där hjälporganisationens 

arbete är i fokus. Barnfattigdom skildras i detta sammanhang utifrån organisationens 

perspektiv och de attityder som framträder i texten är först och främst neutrala. Det går dock 

till viss del att urskilja en negativ attityd gentemot samhället då ansvaret för utsatta människor 

tycks ha förflyttats från samhället till välgörenhetsorganisationer. Det framgår vidare i texten 

att det blir vanligare att människor med arbete söker denna typ av bidrag, det är därför inte 

bara dem som redan får hjälp av socialtjänsten som söker. De ansökningar som kommer in till 

Majblomman visar på att familjer söker bidrag till det mest nödvändiga, det kan vara 

glasögon, vinterkläder eller andra nödvändigheter som täcker det vardagliga basbehovet. 

Slutligen under temat välgörenhetsorganisationers betydelse återfinns det inga artiklar från 

årtalet 1992. Detta kan bero på att välgörenhetsorganisationer inte hade samma betydelse och 

inflytande som det har idag eller så kan det var så att dessa organisationer inte 

uppmärksammades i media. Möjligen har barnfattigdomens utbredning i dagens samhälle 

ökat välgörenhetsorganisationers mening och fler och fler människor tar hjälp av alternativa 

lösningar då välfärdsstaten inte längre kan tillgodose utsatta människors behov. Detta kan ha 

bidragit till att media idag har uppmärksammat barnfattigdom men också dessa 

organisationers arbete.  

Samtliga artiklar som berör temat välgörenhetsorganisationer betydelse är skrivna år 2012 och 

det framgår att välgörenhetsorganisationerna har fått en mer uppmärksammad roll nationellt.  

Människors givmildhet beskrivs ha ökat samtidigt som efterfrågan av bidrag från 

välgörenhetsorganisationer också ökat. Från början var meningen med den svenska 

välfärdsstaten att alla skulle inkluderas i samhället och att alla skulle ha samma värde. 

Artiklarna i detta tema talar dock för att det finns människor som hamnat utanför, trots 

välfärdsstatens skyddsnät. De människor som fallit igenom det svenska skyddsnätet är de som 

idag vänder sig till välgörenhetsorganisationer. Finns det ett skyddsnät då det uppenbarligen 

inte fångar upp dem som mest behöver det, eller tar välfärdsstaten hjälporganisationernas roll 
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förgiven. Detta kan kopplas till det Salonen (2011) beskriver som den svenska 

välfärdsparadoxen som innebär att barnfattigdomen ökat i en välfärdsstat som Sverige där 

ingen skulle lämnas utanför (ibid: 10). 

Sverige har genom tiderna beskrivits som en socialdemokratisk välfärdsstatsregim som 

kännetecknas av universalism. Den politik som förts i Sverige har av tradition garanterat sina 

medborgare ett offentligt försörjningssystem (Hajighasemi, 2004: 160-161 och Thörn, 2004: 

67-70). Det är dock tydligt och det framgår av den här studiens empiri att denna universalism 

har försvagats och bitvis ersatts av privata alternativ. Den socialdemokratiska 

välfärdsstatsregim som en gång präglade det svenska styret har troligtvis börjat glida mot ett 

mer liberalt tankesätt, det vill säga att även om systemet i grunden är socialdemokratiskt så är 

liberala inslag på frammarsch. Välgörenhetsorganisationer är ett framträdande inslag i dagens 

Sverige och dess betydelse uppfattas ha ökat. Möjligen finns det ett samband mellan den 

politik som förs, samt tidsperiod för dessa organisationers mening i samhället.   
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6. Slutdiskussion 
 

I det här avsnittet presenteras en avslutande diskussion och sammanfattande analys av 

studiens resultat. Det förs även en mindre metoddiskussion och avslutningsvis ges även 

förslag på fortsatt forskning inom ämnet barnfattigdom. 

Syftet med studien var att belysa hur barnfattigdom framställs i den offentliga debatten och 

om begreppet har förändrats över tid. För att ta reda på detta har vi valt att göra en textanalys 

av några valda tidningsartiklar som berör barnfattigdom från åren 1992 samt 2012-2013. 

Utifrån tre relevanta teman har de utvalda tidningsartiklarna sedan analyserats. Valet av 

kvalitativ metod och strukturell textanalys var given med hänsyn till studiens syfte. En 

svårighet som förekommit under forskningsprocessens gång har varit att finna relevanta 

tidningsartiklar för att kunna besvara studiens frågeställningar. Tillgången till datamaterial 

visade sig vara begränsat under de aktuella månaderna, vilket gjorde att tidsintervallerna 

utökades. Den stora mängden material som då var tvungen att bearbetas för att hitta aktuella 

artiklar var tidskrävande men processen var nödvändig. 

Den svenska offentliga debatten har gått igenom märkbara förändringar vad det gäller synen 

på barn. Utifrån studiens tre teman har vi kommit fram till att det finns skillnader gällande 

barnfattigdom. Slutsatsen som kan dras med utgångs punkt i studiens empiri under temat 

barnens roll i familjen är att begreppet barnfattigdom har förändrats över tid. Tidigare 

användes inte begreppet barnfattigdom och av studiens empiri framkommer det således att 

detta är ett nytt begrepp. Begreppet fattigdom definierades i artiklarna från år 1992 som ett 

samhällsproblem som endast tillhörde de vuxna och där barnen outtalat inkluderades, vilket 

också tyder på barnets svaga ställning i samhället.  Studiens resultat visar på att barnet 

tidigare sågs som en del av familjen men att det idag i större utsträckning ses som en egen 

individ. Barnets ställning har stärkts vilket också framgår i artiklarna genom att barnet endast 

benämns i artiklarna från år 2012-2013. Dessa resultat kan kopplas till SOU (2004) vars 

avsikt var att belysa barn och ungas egna uppfattningar om vad som är en skälig 

levnadsstandard. Detta visar på att barnet i dagens samhälle synliggörs i större utsträckning 

och att de fått ett större utrymme i den offentliga debatten. 

Under nästa tema som är politiska beslut och välfärdsstatens roll kan vi se skillnader 

angående hur barnfattigdomsbegreppet definieras i media. Utifrån artiklarna från år 1992 

framgår det att välfärdsstatens ansvar för medborgarna ansågs som otillräckligt under den 
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ekonomiska krisen som drabbade Sverige i början av 1990-talet. I artiklarna från år 2012-

2013 framgår det däremot att skulden kring människors ekonomiska situation inte enbart 

läggs på välfärdsstaten, utan på den borgerliga regeringen och dess politiska beslut. 

Resultaten under detta tema visar på att den offentliga debatten har gått från att belysa 

barnfattigdom utifrån det bristande universella välfärdsstatliga systemet, till att idag istället 

bevaka den styrande regeringens politik.  Det framkommer även att barnet år 1992 skyddades 

av familjen men idag finns det däremot tendenser som tyder på att skyddet för barnet är mera 

oklart. Det verkar som om varken familjen eller samhället tar tillräckligt med ansvar, detta 

skulle kunna vara en negativ effekt av att barnets roll har stärkts. Vidare skulle detta även 

kunna förklaras med att det finns tendenser som tyder på att samhället möjligen har börjat 

glida, från att ha varit en socialdemokratisk välfärdsstatsregim mot att innehålla mer liberala 

tankegångar.  Detta kommer till uttryck i studiens empiri genom att individen fått en mer 

självständig och framträdande roll då välfärdssystemets skyddsnät har försvagats. 

Under studiens tredje och sista tema som är välgörenhetsorganisationers betydelse visar 

dennas studies resultat på att välgörenhetsorganisationer inte nämndes i media år 1992, trots 

den ekonomiska krisens konsekvenser för många människor. Kanske sågs välgörenhet och 

givmildhet som en rättighet som staten år 1992 ansågs ha ansvar för, vilket skulle kunna 

motivera varför dessa typer av organisationer inte omtalades i media under denna tid. Med en 

stark välfärdsstat är troligtvis behovet av välgörenhetsorganisationer inte lika påtagligt. Denna 

studies resultat visar på att välgörenhetsorganisationers betydelse idag har ökat, samt att det 

finns en större efterfrågan gällande olika typer av bidrag från dessa organisationer.  

För att sammanfatta resultaten från studiens tre teman ser vi att barnens roll och 

välgörenhetsorganisationer idag är mer framträdande i media. Idag finns det 

välgörenhetsorganisationer som enbart tillgodoser barnens intressen vilket visar på att barnets 

ställning har stärkts. Dessa organisationer har idag fått en framträdande roll som har ökat i 

betydelse i takt med att välfärdsstaten har förändrats. Det finns tendenser som tyder på att 

Sveriges universella välfärdssystem har försvagats och detta som en konsekvens av politiska 

beslut. 

Av studiens empiri framgår det att stratifieringen i samhället är hög, sociala och ekonomiska 

skillnader mellan olika samhällsklasser är påtaglig och beskrivs med hjälp av olika 

kategoriseringar. Vidare går det i samtliga artiklar att se att de-kommodifieringen är låg i det 

svenska samhället. Följaktligen beskrivs detta under år 1992 bero på den ekonomiska krisen 
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samt, globaliseringsprocessen som resulterade i att många förlorade sina arbeten. Under år 

2012-2013 kan dock den låga de-kommodifieringen kopplas till de svenska 

konsumtionsnormerna. Konsumtion fordrar ekonomiska resurser och för att kunna konsumera 

krävs det att man är en del av arbetsmarknaden. Det är tydligt att människor under båda dessa 

årtal har varit beroende av marknaden men att det kan förklaras på olika sätt utifrån att 

samhället är dynamiskt.  

Vidare framgår det att konsumtionskraven har fått en allt mer betydande roll i dagens 

samhälle, vilket har medfört att kraven på både föräldrar och barn har ökat. Det är tydligt att 

marknaden strävar efter att hitta fler konsumenter som kan konsumera ännu mer. Marknaden 

är enbart intresserad av dem som kan betala för sig, vilket resulterat i att nationalstaten har 

förlorat sin starka roll och marknaden har tagit över. Genom globaliseringen har marknaden 

fått ett övertag och staten har inte längre något ansvar. Staten kan inte höja skatterna för stora 

svenska företag, då det leder till att de flyttar till lågavlönade länder. En konsekvens av detta 

blir att arbetena minskar och att barnfattigdomen ökar. Med andra ord är det marknaden som 

styr och de behöver heller aldrig ta ansvar för individen (Bauman, 1998., Hajighasemi, 2004 

& Thörn, 2004).  

Utifrån studiens artiklar och tidigare forskning drar vi slutsatsen att politiska beslut och 

förändringar i välfärdsstaten är avgörande för hur barnfattigdom framställs i den offentliga 

debatten. Med detta menar vi även att begreppet barnfattigdom är en socialkonstruktion som 

har konstruerats i takt med att samhället har förändrats, vilket kan förklaras genom att behovet 

av att definiera barnens utsatthet har ökat. Slutligen ställer vi oss frågan, vem bär ansvaret för 

att utplåna barnfattigdom i en välfärdsstat som Sverige? 

Ovanstående resonemang för oss vidare till förslag på fortsatta studier.  Framöver kan det 

vara intressant att studera vilka åtgärder den svenska regeringen tillämpar för att minimera 

barnfattigdomen i Sverige. 
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