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Abstract 
 

Author: Klara Malmqvist 

Title: Child poverty, a relative matter? A study about how social problems are constructed in the 
context of the media [translated title] 

Supervisor: Staffan Blomberg 

Assessor: Tove Harnett 

 
The media debate about child poverty in Sweden reached a new form of intensity in the spring of 
2011. Various claims were made about whether or not child poverty was to be considered a 
matter of importance, due to its relative nature. My interest in how social problems are 
constructed made me choose to focus on this debate in my essay. The aim of this study was to, 
with a social constructionist approach; examine how child poverty was represented in the media. 
More specifically the purpose was to identify and discuss different representations on the matter 
of child poverty. The analytical tools were inspired by theories about claims making and the 
empirical data consisted of 54 articles published in six Swedish newspapers during the year 2011. 
I have analyzed my material by dividing it into categories using a qualitative method called 
perspective analysis. My conclusions suggest two prominent perspectives on child poverty; the 
individual and the collective perspective. These two perspectives make different claims about 
how the issue of child poverty in Sweden is to be defined, understood and handled. I also suggest 
that the debate about child poverty in Swedish press is most often concerned with the matter of 
defining whether child poverty is to be seen as an absolute or relative matter. 
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1. Inledning 
 
Problemformulering 

2011 var året då fenomenet barnfattigdom var på mångas läppar. Plötsligt fick organisationen 

Rädda Barnens årliga rapport om barnfattigdomen i Sverige ett medialt mottagande av aldrig 

tidigare skådat slag (Rädda Barnen 2010). Plötsligt skrevs det spaltmeter om de fattiga barnen i 

Sverige. En jämförelse med året innan (alltså 2010) får tjäna som illustration. Under hela 2010 

publicerades 288 artiklar som på något sätt berörde begreppet barnfattigdom. 2011 var siffran 

istället 2692 artiklar som publicerats i svensk tryckt press som på något vis handlade om 

barnfattigdom. Det är en stor ökning men vad beror den på? Vad var det just 2011 som gjorde 

att barnfattigdomen fick så stor medial uppmärksamhet? Och vad ledde denna uppmärksamhet 

faktiskt till? 

För att bedriva socialt arbete behövs förhållanden som anses problematiska, eller besvärliga 

och i behov av professionell hantering. Det behövs helt enkelt sociala problem. Vad skulle vi 

socionomer annars arbeta med? För att ett samhälleligt fenomen ska få status som socialt 

problem måste det utmärka sig från andra problematiska situationer. Jag är intresserad av hur den 

processen går till. Jag är intresserad av vad det är som gör att vissa fenomen eller företeelser i 

samhället får status som problematiska för att sedan benämnas som sociala problem. Och vad är 

det som skiljer sociala problem från vanliga eller individuella problem? Jag anser att det är viktigt för 

mig som blivande socionom att skapa mig en förståelse för hur görandet av sociala problem 

faktiskt går till för att jag ska kunna bedriva ett bra socialt arbete. Därför vill jag ägna min c-

uppsats åt att fördjupa min förståelse kring detta utifrån exemplet barnfattigdom. Min uppsats 

kommer empiriskt att begränsa sig till den mediedebatt som uppstod kring begreppet 

barnfattigdom under 2011 för att jag konkret ska kunna genomföra mig studie.      

     Loseke (2003) menar att den allmänna definitionen av sociala problem innehåller fyra 

komponenter. För det första används begreppet socialt problem om något vi människor i 

allmänhet anser är fel eller negativt. För det andra måste en företeelse vara utbredd för att 

betraktas som ett socialt problem. Den tredje delen av definitionen hyser en tilltro till att det 

sociala problemet kan förändras, eller rättas till, medan den fjärde komponenten antyder att ett 

socialt problem är en företeelse eller ett tillstånd som människor i allmänhet anser bör förändras 

(ibid). Utifrån denna generella definition av sociala problem kommer jag att utifrån en 

socialkonstruktionistisk förståelseram, med hjälp av en teoretisk verktygslåda kring 
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begreppet claims making, att gripa mig an görandet av barnfattigdom till ett eventuellt socialt 

problem. Inom det teoretiska ramverket kring claims making beskrivs två aktiva grupper i 

skapandet av sociala problem; anspråksformulerare och publik. För att en företeelse ska få status 

som ett socialt problem måste anspråksformulerarna övertyga publiken om att deras 

representation av den aktuella företeelsen är den riktiga och att handling för att åtgärda 

problemet krävs (ibid). Processen framställs här på ett mycket förenklat sätt. Ofta görs dock 

anspråk från många olika vinklar, och flera olika aktörer, vilket försvårar för publiken i valet av 

vilken representation och vilka antaganden som är mest överensstämmande med just deras 

verklighet.  

I detta inledande skede av min uppsats vill jag passa på att klargöra litet kring vilka begrepp 

jag kommer att använda mig av i framställningen kring teoribildningen gällande claims making. 

Den engelska termen claims making kommer jag att använda endast när jag beskriver 

teoribildningen i sin helhet. Detta har jag valt främst för att en smidig och användbar 

översättning till svenska verkar saknas. När jag beskriver själva aktiviteten och processen kring 

anspråksformulering kommer jag att använda svenska termer för detta, främst på grund av att 

språkhanteringen blir enklare. 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att belysa vilka föreställningar och antaganden som representeras i 

mediedebatten om barnfattigdom under året 2011. Jag kommer att ta min utgångspunkt i en 

socialkonstruktivistisk ansats, med ett teoretiskt ramverk kring begreppet claims making, för att 

genomföra min analys. Frågeställningarna min studie utgår från är: 

• Vilka synsätt, antaganden och förklaringsmodeller kan jag identifiera i medie-

rapporteringen om barnfattigdom? 

• Hur görs barnfattigdom till ett socialt problem? 

• Vem/vilka driver frågan om barnfattigdom som ett socialt problem? 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
 

Socialkonstruktionism som utgångspunkt 

Socialkonstruktionismens utgångspunkt är att verkligheten så som vi känner den inte är en objektivt 

given sanning utan en social överenskommelse som är föremål för ständiga omförhandlingar. 

Som en följd av denna utgångspunkt följer ett intresse för att studera de processer som skapar 

människors förståelse av hur saker och ting förhåller sig och vilka konsekvenser vår förståelse av 

verkligheten får (Jönson 2010). Annorlunda uttryckt skulle man likt Loseke (2003) kunna hävda 

att socialkonstruktionismen inte intresserar sig så mycket för den fysiska världen som sådan utan 

fokuserar mer på vår förståelse av denna värld. Det är dock viktigt att komma ihåg, vilket såväl 

Jönson som Loseke påpekar, att konsekvenserna av en socialt konstruerad värld inte blir mindre 

verkliga för de människor som lever i den. På senare tid har socialkonstruktionismen blivit en 

viktig teoretiskt utgångspunkt för studier inom socialt arbete i allmänhet och om sociala problem 

i synnerhet (Jönson 2010). Detta är en grundläggande utgångspunkt för min uppsats vilket får 

konsekvensen att även min förståelse av världen och därmed även mina egna förklaringar och 

resultat i föreliggande studie är sociala konstruktioner.  

 

Sociala problem utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt 

Enligt Loseke kan ett socialt problem inte existera förrän det definierats som just ett socialt 

problem, det är nämligen i människors förståelse och kategoriseringar av företeelser som vissa 

förhållanden får status som sociala problem medan andra inte får det (Loseke 2003). Vidare 

menar Loseke att det krävs två olika typer av aktörer för att sociala problem ska kunna existera, 

dessa är anspråksformulerare och publik, vilket jag kommenterat ovan. Denna uppdelning ska 

inte uppfattas som slutgiltig och rollen som publik ska inte ses som en passiv mottagare av 

information från anspråksformulerarna. Snarare vill Loseke beskriva processen där sociala 

problem konstrueras som ett ständigt pågående spel där olika aktörer har olika roller vid olika 

tillfällen (ibid). I min studie har jag intresserat mig för hur olika representationer kring begreppet 

barnfattigdom framställts och hanterats i medier. Den ständigt pågående processen kring 

konstruerandet av sociala problem är något jag noterat i min undersökning. Gränsdragningen 

mellan anspråksformulerare och publik är ofta kontextberoende och svår att göra.  
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Claims making, att göra anspråk 

För att göra anspråk på att en företeelse i samhället bör betraktas som ett socialt problem krävs 

att detta fenomen kollektivt definieras som just ett socialt problem (Blumer 1971). Den kollektiva 

definitionsprocessen avgör ett socialt problems öde och hur sagda problems karriär kommer att 

bli. Ett socialt problem passerar på sin väg till acceptans vanligen ett antal steg. Efter att ett 

problem uppmärksammats måste det legitimeras, vilket sker genom den kollektiva 

definitionsprocessen. Nästa steg i processen är att kraft för att hantera problemet måste 

mobiliseras vilket vanligen följs av att en officiell plan för hanteringen av det sociala problemet 

skapas. Sista steget i skapandet av ett socialt problem innebär att den officiella planen omsätts i 

handling (ibid). Den kollektiva definitionsprocessen kräver anspråksformulering från olika 

aktörer för att det ska finnas definitioner att bilda kollektiv kring. En ytterligare byggsten för 

förståelsen av hur sociala problem skapas via anspråk kommer från Haines. 

Vid en given tidpunkt kommer vissa samhällsföreteelser att ha ett flertal olika 

representationer medan andra företeelser kommer att betraktas med en inställning av basal 

konsensus, skriver Haines (1979). Vad Haines sätter fingret på här, vilket också är en central 

punkt för konstruerandet av sociala problem genom kollektiva definitionsprocesser, är de sociala 

problemens politiska grundstomme. Tankegångarna bakom begreppet basal konsensus är att de 

sociala problemens politiska grund kan framstå som mer eller mindre påfallande i betraktarens 

ögon beroende på huruvida basal konsensus kring fenomenets status som socialt problem 

uppnåtts eller inte (ibid). Enligt detta synsätt har ett socialt problem etablerats först när det 

genom den kollektiva definitionsprocessen uppnått basal konsensus. I min studie har jag använt 

mig av dessa begrepp för att diskutera huruvida barnfattigdom kan betraktas som ett socialt 

problem i dagens svenska samhälle.    

 
Olika intressegrupper, vem kan formulera anspråk? 

Enligt Spector och Kitsuse (1973) är utvecklingen av ett socialt problem beroende av att en 

organisation, eller liknande aktörer, arbetar för att definiera ett besvärande tillstånd som ett 

socialt problem. Vidare är utvecklingen av sociala problem beroende av att dessa aktörer 

presenterar förslag på lösningar på det utpekade problemet. Sociala problems existens är därmed 

beroende av dessa organisationers eller aktörers kontinuerliga arbete och anspråk för sin 

fortlevnad. Att fråga sig vad som är drivkraften bakom sociala problem är, enligt Spector och 

Kitsuse, att samma sak som att fråga vad som driver de organisationer som arbetar för att 
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förändra dessa tillstånd (ibid).  

Vem tillåts då göra dessa anspråk? Kan vem som helst fungera som en trovärdig 

anspråksformulerare? Loseke (2003) menar att det finns vissa individer som har högre 

trovärdighet än andra när de gör anspråk på att formulera ett socialt problem. Forskare anses ofta 

trovärdiga när de uttalar sig kring samhällsföreteelser och därför menar Loseke att forskare ges en 

fördelaktig position när de gör anspråk på att definiera sociala problem. På steget under forskarna 

i trovärdighetshierarkin befinner sig diverse yrkeskategorier, däribland journalister. Men det jag 

finner mest intressant i sammanhanget är vilka Loseke placerar längst ner i denna hierarki: 

nämligen barnen. Barn tillåts nämligen oftast inte agera som anspråksformulerare och kan därför 

inte föra fram sin egen talan (ibid). 

 

Massmedier som anspråksformulerare 

Människor som arbetar inom massmedier är viktiga inom claims making på grund av tre 

anledningar (Loseke 2003). För det första når massmedier ut till en stor publik vilket gör att 

sociala problem som uppmärksammas i medierna har stor chans att få genomslag hos en bred 

publik. För det andra har medier i dagens globala samhälle en viktig uppgift eftersom människor i 

allt större utsträckning är beroende av mediernas rapportering för att överhuvudtaget kunna 

föreställa sig de företeelser som representeras som sociala problem. Med andra ord är mediernas 

representationer vad vi människor faktiskt kan tänka och reflektera kring. För det tredje formar 

mediernas rapportering publikens uppfattningar och åsikter kring det presenterade problemet, 

även om medlemmar i publiken själva också värderar vad de läser eller ser på TV/ hör på radio 

(ibid).  

Med dessa teoretiska utgångspunkter ska jag försöka sätta mediedebatten kring svensk 

barnfattigdom i en analytisk kontext. Jag anser att min studie är relevant eftersom en bättre 

förståelse av hur de sociala problem jag i framtiden förväntas arbeta med konstrueras, ger mig 

större möjligheter att göra ett bra arbete. Vidare menar jag att en förståelse av sociala problem 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bådar för en mer ödmjuk inställning till de 

människor vi möter i arbetet eftersom rollerna i ett annat sammanhang skulle kunna vara 

ombytta. I ett annat sammanhang kanske jag hade varit den som betraktats som problematisk! 
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3. Metod och material 
 
Perspektivanalys 

I min uppsats har jag använt mig av en form av analys som kallas perspektivanalys för att 

analysera debattartiklar och ledarsidor från svensk dags- och kvällspress. Jönson (2010) 

förespråkar denna form av analys vid studier av sociala problem som ett verktyg för att klarlägga 

olika representationer av sociala problem som framställs. Syftet med perspektivanalysen är att 

identifiera olika problemversioner, diskutera problemkonstuktioner av motsägelsefull karaktär, 

frånvarande problemkonstruktioner samt vem/vilka som beskrivs som bärare och ”fixare” av 

problemet ifråga. Perspektivanalysen har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, vilket jag 

diskuterat innebörden av ovan, och måste därmed betraktas i sitt teoretiska sammanhang och kan 

inte användas utanför detta (ibid). Eftersom min undersökning ligger inom ett 

socialkonstruktionistiskt fält och de teorier jag använt mig av hämtar sina grundantaganden från 

samma tradition var valet av metodologisk grund för undersökningen inte komplicerad. Mitt 

intresseområde rör hur företeelser, i detta specifika fall barnfattigdom, görs eller konstrueras till 

sociala problem. Metodvalet stod närmast mellan olika former av kvalitativa text- och 

diskursanalyser. Då mitt problemområde tangerar många av dem Jönson använt i utvecklandet av 

perspektivanalysen menar jag att metoden kommer att hjälpa mig att bringa ordning i mitt 

material på ett tydligt och strukturerat sätt. Vidare har jag använt mig av en form av analysschema 

som Jönson utarbetat för denna form av studier där särskilt fokus läggs på att identifiera 

representationer av det undersökta problemets karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, 

historia och utveckling, lösningar, aktörer samt illustrationer och exempel (ibid). Hur detta 

schema sett ut rent konkret kommer jag att redogöra för nedan under rubriken tillvägagångssätt. 

 

Metodens förtjänster och brister 

Jönson beskriver förtjänsterna med en socialkonstruktionististkt inriktad form av analys när han 

skriver att denna typ av analys möjliggör studier av hur perspektiv hänger samman, eller inte 

hänger samman (Jönson 2010). Jönson menar att det är intressant att diskutera olika befintliga 

problemversioner och att dessa identifierade olikheter kan användas i en analys av konflikter 

mellan samhälleliga aktörer. Vidare skriver Jönson att det kan vara ett viktigt resultat i en studie 

att identifiera vem, i form av auktoriteter eller professioner, som tillåts sätta agendan för det 
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aktuella problemet. Likaså är det intressant ifall en specifik grupp pekas ut som bärare av 

problemet (ibid). Det är dock viktigt att ha klart för sig redan i ett inledande skede av en 

socialkonstruktionistisk undersökning att generaliseringar inte är möjliga utanför den egna 

undersökningen. Jag kommer alltså inte att kunna dra några generella slutsatser om barnfattigdom 

genom den undersökning jag gör. Med detta sagt vill jag dock påpeka att undersökningar av detta 

slag ändå är högst relevanta för att en ökad kunskapsbank kring sociala problems ska genereras. 

 

Tillförlitlighet och förförståelse 

Aspers (2007) menar att förförståelsen är en central och nödvändig del av den tolkning som 

skapar förståelse. Utan förförståelsen kan vi inte bilda oss någon uppfattning om det fenomen vi 

undersöker och utgångspunkten för att bedriva någon form av forskning är därmed beroende av 

vår förförståelse. Eftersom alla människor har någon form av förförståelse, antingen teoretisk 

eller självupplevd sådan, menar Aspers att det viktiga för forskaren blir att vara medveten om vad 

hon/han tar för givet (ibid).  

Enligt Bryman (2011) bedöms en undersöknings validitet av huruvida de genererade 

slutsatserna hänger ihop med forskningsfrågan. Har man undersökt det man avsåg att undersöka? 

Genom mina frågeställningar initierar jag en diskussion kring begreppet barnfattigdom i en nutida 

svensk kontext. Den metod jag valt för att genomföra min undersökning ger mig möjlighet att 

göra just denna snäva, kontextbundna studie. Begränsningar i form av begränsad 

generaliserbarnhet, risk för subjektiva tolkningar och slutsatser måste dock tas i beaktande. 

Jönson (2010) skriver att det finns vissa förhållningsregler som är centrala när man gör en 

socialkonstruktionistisk analys. Dessa handlar om tydlighet, öppenhet och ”ärlighet” relaterat till 

de resultat man presenterar. Det är enligt Jönsson viktigt att det klart framgår vems 

konstruktioner det redogörs för. Är det forskarens/uppsatsförfattarens egna konstruktioner eller 

är det representanter från empirin som uttalar sig? Det ska vara enkelt för läsaren att kunna 

värdera underlaget för de slutsatser som presenteras (ibid). Jag har i min undersökning värnat om 

reliabiliteten genom tydlighet i redovisningen av mitt tillvägagångssätt. Vidare har jag haft 

ambitioner att vara noggrann i min resultatredovisning och diskussion så att läsaren kan avgöra 

vems konstruktioner som presenteras utan förvirring. Vidare anser jag att den metod jag valt för 

analys av mitt empiriska material fungerat som ett verktyg för att besvara mina frågeställningar, 

vilket i så fall talar för att undersökningen är att betrakta som valid.  
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Urval och avgränsningar 
Litteratursökning 

I mina sökningar efter relevant litteratur till mitt uppsatsarbete har jag sökt litteratur inom olika 

områden. För att skapa en bakgrundsförståelse för fenomenet barnfattigdom har jag sökt 

litteratur med sökordet barnfattigdom och de kombinerade sökorden fattigdom och barn samt fattiga 

barn i databasen Summon samt i bibliotekskatalogen Lovisa. Jag sökte också efter engelskspråkig 

litteratur kring barnfattigdom i Summon med de kombinerade sökorden poverty och child*. För att 

hitta litteratur kring claims making och sociala problem har jag använt mig av sökorden social 

problem* i kombination med claims making i databaserna Summon, socINDEX och Ebscohost, 

samt i bibliotekskatalogen Lovisa. Motsvarande sökningar på svenska gjorde jag med hjälp av 

sökorden sociala problem och claims making alternativt anspråksformulering. Vidare har jag fått 

relevanta litteraturtips och vägledning från min handledare. Mina sökningar resulterade i att jag 

insåg att barnfattigdom som fenomen är ett relativt obeforskat område eftersom jag inte hittat så 

mycket litteratur där termen barnfattigdom används, vare sig i svensk- eller engelskspråkig 

litteratur. Kring claims making och sociala problem har jag hittat bra och tillräcklig litteratur.    

 
Empiri 

I urvalet av mitt empiriska material har jag gått strategiskt tillväga. Efter en sökning i databasen 

Retriever Research (före detta Mediearkivet) framkom att det totala antalet artiklar i svensk tryckt 

press som på något sätt berörde ämnet barnfattigdom under år 2011 uppgick till 2692 stycken. 

Avgränsningar var alltså nödvändiga. Först och främst har jag valt att begränsa mitt empiriska 

material avseende vilka tidningar som använts. Vad gäller denna avgränsning har jag dels valt att 

använda mig av såväl dagspress som kvällspress då jag hade funderingar kring att debatten kunde 

skilja sig åt mellan dessa bägge typer av medier, då de ibland använder sig av en delvis skiljd 

retorik. Vidare har jag valt att inkludera tidningar som har stora upplagor och därmed når ut till 

ett stort antal läsare, eller en bred publik. Dessutom har jag eftersträvat en viss geografisk 

spridning så att inte alla tidningar i mitt empiriska material är baserade i Stockholm. De tidningar 

som utgör min empiri är därför: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten, 

Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Efter denna avgränsning bestod materialet av 295 artiklar 

publicerade i dessa tidningar under år 2011 som på något sätt berörde begreppet barnfattigdom. 

Spridningen mellan tidningarna visas i tabellen nedan.   
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Tidning Aftonbladet Expressen Dagens 
Nyheter 

Göteborgs 
Posten 

Svenska 
Dagbladet 

Sydsvenskan 

Antal träffar 66 48 42 51 19 69 

Tabell 1. Tabellen visar hur artiklarna i urvalet ser ut fördelat på respektive tidning. (n=295) 

295 artiklar var fortfarande för många för att jag skulle kunna genomföra min analys på det sätt 

jag tänkt mig. Ytterligare avgränsningar var därmed nödvändiga. Efter en första genomgång av 

materialet insåg jag att antalet artiklar intagna på ledarsidor och debattsidor var stort i jämförelse 

med antalet insändare som författats av läsare. Det framstod alltså som om debatten fördes på 

någon form av expertnivå snarare än bland gräsrötterna, vilket jag ansåg intressant. På grund av 

detta valde jag att använda mig av just ledarsidor och debattartiklar i min undersökning. Efter att 

ha begränsat urvalet till dessa bägge typer av artiklar bestod mitt empiriska material av 54 artiklar 

fördelade enligt tabell 2. 

 Ledare Debattartiklar 

Aftonbladet 10 8 

Expressen 5 2 

Dagens Nyheter 9 0 

Svenska Dagbladet 6 0 

Sydsvenskan 4 3 

Göteborgs Posten 3 4 

Tabell 2. Tabellen visar hur urvalet i det empiriska materialet i min uppsats ser ut fördelat på typ av artikel 

samt respektive tidning. (n=54) 

En kommentar kring empirin känns befogad i detta sammanhang eftersom de resultat en studie 

kan generera är mycket beroende av vilken empiri sagda studie grundar sig på. I mitt empiriska 

urval hade jag kunnat välja att utgå från andra källor såsom TV-program, blogginlägg eller 
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policydokument för att undersöka hur barnfattigdom görs till ett socialt problem i dessa 

sammanhang. Resultaten hade med stor sannorlikhet blivit annorlunda. Valet av empiriskt 

material medför begränsningar i vilka slutsatser som blir möjliga att dra. Dessa begränsningar 

hade blivit aktuella oavsett vilken typ av empiri jag än valt, om än olika till sin karaktär.    

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med mitt empiriska material har förlöpt i två steg. Först har jag gjort en genomgång av 

samtliga artiklar publicerade i de sex tidningar som inkluderats i undersökningen. Detta gjorde jag 

för att bilda mig en förståelse av hur debatten i stort sett ut och för att kunna konstruera en 

bakgrundsbild för den fördjupade analysen. Annorlunda uttryckt var syftet med det första 

analyssteget att skapa en kontext för fortsättningen. I det andra steget av min analys använde jag 

mig av det kodningsschema som Jönson (2010) utvecklat, vilket jag kommer att kommentera 

nedan. Kodningen genomfördes med hjälp av olikfärgade överstrykningspennor och 

transkriberades sedan in i datorn för enklare hantering. Efter avslutad kodning bearbetades 

materialet i datorn, även här med hjälp av olika färger. Jag skapade en mall för de olika tendenser 

jag tyckte mig se i materialet och grupperade utsagorna efter dessa tendenser i olika dokument.  

 
Kodning 

Genom att koda sitt empiriska material sätter man definitioner på hur materialet ska struktureras 

och analyseras. Koder kan vara antingen teoretiska eller komma från det empiriska materialet 

(Aspers 2007). Jag har i min undersökning valt att koda mitt empiriska material efter de 

kategorier som presenteras i perspektivanalysen (Jönson 2010) och har följaktligen följande koder 

utifrån frågeställningen Hur görs barnfattigdom till ett socialt problem:    

• Karaktär och definition (Hur karaktäriseras och beskrivs barnfattigdomen?) 

• Konsekvenser, omfattning, allvar (Är barnfattigdomen ett stort eller litet problem?) 

• Orsaker (Vad beror barnfattigdomen på?) 

• Historia och utveckling (Hur ser utvecklingen ut, historiskt och framåt?) 

• Lösningar, eller förslag på lösningar 
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• Aktörer (Vem agerar redan? Vem borde agera? Vem underlåter att agera?)  

• Illustrationer och exempel 

Ett problem jag stötte på när jag arbetade med kodningen av materialet var svårigheten att koda 

när skribenter använder sig av ironi, sarkasm eller på andra sätt raljerar i sina texter. Jag har 

hanterat det genom att försöka tänka på texterna som svar i en intervju. Det är alltså varje enskild 

artikelförfattares förklaringar jag är ute efter och de delar av artiklarna (och det är ibland ganska 

stora delar) som ägnas åt att ironisera över andra personers förslag eller uttalanden har jag 

därmed försökt tolka utifrån denna utgångspunkt.   

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (1990) skriver i sina forskningsetiska principer att individskyddskravet ska vara 

den självklara utgångspunkten inom all samhällsvetenskaplig forskning. Individskyddskravet 

innebär att samhällets medlemmar har rätt att skyddas mot otillbörligt intrång i sitt privatliv och 

sina livsförhållanden i övrigt. Individer får självklart inte heller utsättas för någon form av skada, 

vare sig fysiskt eller psykisk, eller kränkning. Individskyddskravet kan, enligt Vetenskapsrådet, 

specificeras i fyra kategorier som är viktiga för att säkerställa att forskning bedrivs på ett etiskt 

godtagbart sätt, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra utgångspunkter ska säkerställa att individer som är tilltänkta som 

deltagare i en undersökning får tillräcklig information för att kunna fatta ett genomtänkt beslut 

kring huruvida de är intresserade av deltagande eller ej (ibid). I relation till min undersökning blir 

dessa principer inte problematiska då jag använder mig av publika och allmänt tillgängliga 

dokument, i form av tidningsartiklar, för min analys. Det finns dock andra etiska överväganden 

som är viktiga vid en textanalys.  

Gunvor Andersson och Hans Swärd (2008) skriver att forskarrollen innebär en maktposition 

i och med att forskaren i sitt arbete benämner och kategoriserar händelser, företeelser och 

personer. Användandet av viss terminologi, specifika begrepp och kategorier kan medföra 

svårigheter av etiskt slag vilka forskaren måste ta ställning till och värdera (ibid). Jag tolkar 

påpekanden kring forskarrollens maktposition som en uppmaning till eftertanke och reflektion 

kring min egen position. Det är en ytterst fördelaktig sits att fritt få tolka och utvärdera andra 

människors texter och därmed uttala sig om deras åsikter. Det ligger ett stort ansvar på mig att i 
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min undersökning försöka se till att en så rättvisande bild som möjligt kommer fram av den 

mediedebatt jag valt att analysera. Analysen måste göras med respekt för skribenternas uttalanden 

även om jag personligen inte delar deras åsikter. Därmed inte sagt att jag kommer att presentera 

en objektiv bild av mitt empiriska material. Min förförståelse och mina erfarenheter färgar vad jag 

ser och därmed också vad jag väljer att presentera i materialet, vilket är ofrånkomligt.    

 
4. Tidigare forskning 
 
Fattigdomsforskning, en kommentar 

Inom forskningen kring fattigdom finns flera definitioner av begreppet fattigdom. De två 

vanligast förekommande är absolut respektive relativ fattigdom (Rauhut 2011). Eftersom dessa 

två begrepp har relevans för min undersökning då de diskuteras mycket i mitt empiriska material 

anser jag att det är relevant att ta upp dem här. Att mäta fattigdom i absoluta termer innebär att 

det finns en tydlig brytpunkt där ett kvalitativt sämre tillstånd uppstår. Det finns med andra ord 

en gräns som skiljer fattiga från icke-fattiga. Vidare brukar absolut fattigdom betraktas som ett 

konstant tillstånd som inte förändras speciellt mycket över tid eller skiljer sig beroende på 

geografisk plats. Ytterligare en aspekt av den absoluta fattigdomen är att den förknippas med 

drabbade individers biologiska överlevnad (ibid). Denna definition leder till att fattigdom i 

absoluta termer blir beroende av uträknandet av en gräns, eller ett fattigdomsstreck, som 

individer antingen kan falla under eller hålla sig ovanför, vilket därmed avgör huruvida 

vederbörande är att betrakta som fattig eller inte. Relativ fattigdom å andra sidan karaktäriseras av 

en jämförelse mellan en individs ekonomiska förhållanden i relation till den allmänna 

levnadsstandarden eller inkomstnivån på en viss geografisk plats vid en viss tidpunkt (ibid). 

Rauhut gör iakttagelsen att mycket av diskussionen kring fattigdom har kretsat kring hur 

fattigdomen ska definieras och mätas, vilket författaren finner anmärkningsvärt då få strategier 

för att hjälpa individer ur fattigdomen kan utvecklas om studier av fenomenet stannar vid enbart 

definitionsfrågan (ibid).     

Hjort (2004) har i sin avhandling undersökt hur barnfamiljer med knappa ekonomiska 

resurser förhåller sig till konsumtion. Han kommenterar polariseringen av fattigdomsbegreppet 

och menar att förståelsen av utanförskap och exklusion inom dagens välfärdsforskning ofta riktar 

sökarljuset mot samhället i stort och gör jämförelser av inkomstnivåer. Hjort menar dock att ett 
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resonemang kring bidragsnivåer och existensminimum borde sättas i relation till 

konsumtionsmönster hos befolkningen i stort. Hjort anser alltså att det inte är tillräckligt att 

diskutera huruvida bidragsnivåer inom ekonomiskt bistånd är tillräckliga för att en barnfamilj ska 

kunna överleva, vilket de enligt Hjort verkar vara. Relationen till det omgivande samhället måste 

också diskuteras och hänsyn måste tas till att även familjer som befinner sig längst ner i 

inkomsthierarkin lever i ett överflödssamhälle (ibid).    

 
Hur sociala problem skapas inom medier 

Medierna har kommit att uppta en allt större del av människors vardag. Samtidigt har mediernas 

inflytande i samhället ökat och dess möjlighet att formulera och påverka den allmänna opinionen 

anses stort (Blomberg et al. 2004). Samhällsvetare har under senare år intresserat sig alltmer för 

hur sociala problem representeras i medier och en anledning till detta kan skönjas i det växande 

inflytande som den socialkonstruktionistiska forskningstraditionen haft inom olika 

samhällsvetenskapliga forskningsområden. Att undersöka hur samhällsproblem representeras och 

återges i medier blir centralt då man betraktar dessa problem som socialt konstruerade eftersom 

medierna kan, och bör, betraktas som en del av konstruktionsprocessen. Intresset när 

representationer av sociala problem i massmedia studeras riktas ofta mot mediernas roll för att 

förmedla en offentlig diskurs, vilken bidrar till att vissa representationer av ett problem når en 

allmän acceptans och ges tolkningsföreträde framför andra (ibid).   

Loseke (2003) menar att medier inte bara förmedlar olika konkurrerande bilder av 

verkligheten utan dessutom aktivt medverkar till att skapa och lansera olika sociala problem. Hon 

menar att journalister kan fungera som anspråksformulerare på två olika sätt. Antingen kan 

journalister själva skriva reportage av mer ”grävande” karaktär och argumentera för att en viss 

företeelse bör betraktas som ett socialt problem eller så kan journalister vidarebefordra anspråk 

som formulerats av andra, ofta i en översatt och redigerad form (ibid). 

Mediernas inflytande på konstruktionen av sociala problem har undersökts av många 

forskare. Det är ett brett forskningsfält och ett komplext område som angripits från många olika 

forskningsdiscipliner varför en sammanställning inom ramen för denna uppsats blir svår att göra. 

Jag väljer därför att ge ett nutida, möjligen lite udda, och intressant exempel som utgörs av Silver 

och Boyles (2010) studie. De har undersökt hur företag, i en amerikansk storföretagskontext 

under 80- och 90-talen, använt sig av claims making för att presentera företagets sociala och 

fattigdomsbekämpande verksamheter genom annonsering i olika amerikanska 
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dagstidningar. De slutsatser som Silver och Boyle drar är att företagen genom dessa annonser får 

ett stort inflytande på hur sociala problem konstrueras och att de dessutom gärna använder sig av 

den maktpositionen (ibid). Mediernas inflytande på konstruktionen av sociala problem har alltså 

många kanaler och uttryckssätt. Även om denna form av annonsering inte är så vanligt 

förekommande i Sverige sätter studien fingret på vikten av att vidga förståelsen av hur anspråk 

kan formuleras. Sociala problem kan konstrueras på många olika sätt och på många olika arenor.        

 
5. Analys 
 
Första steget 

Det första steget i min analys utgjordes av en genomgång av samtliga 295 artiklar som ingick i 

första urvalet av mitt empiriska material. Denna genomgång är inte djuplodande till sin art utan 

syftar i huvudsak till att måla upp en bakgrundsbild för den fördjupade analys jag gjort med 

användning av mitt kodningsschema. Först ska en tidslinje skisseras över hur debatten kring 

barnfattigdom i breda drag sett ut under 2011. Sedan kommer jag kort att kommentera debatten i 

stort och vilka tendenser som kan ses i utvecklingen av densamma.  

  
Tidslinje 

Debatten kring barnfattigdom tog fart i och med publicerandet av Rädda Barnens årliga rapport 

kring fenomenet, vilken skedde i februari 2011 (Rädda Barnen 2010). Denna rapport fick stort 

medialt genomslag och kommenterades under februari månad i samtliga tidningar som ingick i 

materialet. Meningsskiljaktigheter kring huruvida det faktiskt är relevant att tala om 

barnfattigdom i ett land som Sverige framkom. Debatten belystes av enstaka inblickar i 

verkligheten genom intervjuer med antingen verkligt fattiga eller representanter för organisationer 

som möter människor, företrädesvis föräldrar, i en utsatt ekonomisk situation. Den 25 mars 2011 

installerades en ny socialdemokratisk partiledare, Håkan Juholt, som i sitt installationstal gick till 

angrepp mot barnfattigdomen i Sverige. Juholt uppgav att socialdemokraterna ska arbeta fram ett 

program för avskaffandet av den svenska barnfattigdomen. Detta analyseras och debatteras i ett 

flertal artiklar under mars och april. Dessa två händelser; publicerandet av Rädda Barnens 

årsrapport och Håkan Juholts installationstal är två stora bidragande orsaker till att barnfattigdom 
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debatteras friskt i media under våren 2011. 

I juni 2011 ger Rädda Barnen ut ännu en rapport med titeln Välfärd men inte för alla (Rädda 

Barnen 2011). I denna slås fast att den svenska familjepolitiken blivit allt sämre på att omfördela 

resurser mellan mer och mindre bemedlade individer och familjer i samhället. Denna andra 

rapport från Rädda Barnen väcker, om möjligt, ännu större uppmärksamhet i det svenska mediala 

landskapet och analyseras och kommenteras friskt. Under sommarmånaderna fokuseras 

rapporteringen kring barnfattigdom främst på olika politikers uttalanden under politikerveckan i 

Almedalen på Gotland. I artiklarna konstateras dock att få konkreta förslag presenterats för att 

förändra situationen för målgruppen fattiga barn. Sedan följer ett par månader med mindre 

rapportering kring barnfattigdomen. I september tillsätter visserligen socialdemokraterna en 

arbetsgrupp mot barnfattigdom, vilket tidningarna skriver om. Sydsvenskan rapporterar om 

sänkta taxor inom barnomsorgen i Malmö kommun som ett medel att hjälpa barnfamiljer med 

utsatt ekonomi. Annars präglas debatten under hösten främst av skriverier kring den 

socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholts bostadsaffärer. Barnfattigdom nämns i dessa 

artiklar som en illustration av hur Juholt som nyutnämnd partiledare talade sig varm för 

ideologiska frågor, däribland barnfattigdom, för att bara månader senare framstå som en pressad 

ledare för ett parti på ruinens brant. Det förekommer visserligen artiklar under hösten och 

vintern 2011 som har barnfattigdom som sitt huvudsakliga tema och enstaka skribenter driver 

och debatterar fortfarande frågan, men dessa är snarare undantagsfall.  

Sammanfattningsvis har jag konstaterat att två rapporter från organisationen Rädda Barnen 

och Håkan Juholts installationstal som partiledare för Socialdemokraterna var de händelser som 

verkar ha fungerat som start- och igånghållningspunkter för debatten och rapporteringen kring 

fenomenet barnfattigdom. Vidare har jag försökt illustrera hur debatten under årets första sex 

månaderna varit livfull och intensiv för att efter sommaren dala i vitalitet och intensitet.  

 

Debatten i stort 

Förutom de vågor debatten gått i över tid, vilket jag illustrerat ovan, är det främst en sak jag 

noterat och som kräver en kommentar. Det är många olika röster som gör sig hörda i materialet 

jag gått igenom. Flera olika typer av organisationer och debattörer har uttalat sig kring fenomenet 

barnfattigdom. Vissa exempel är relativt självklara såsom journalister och politiker. 

Organisationen Rädda Barnen har en central roll eftersom det var deras årsrapport som blev 
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startskottet för hela debatten. Andra organisationer som för fram åsikter kring fattiga 

barnfamiljers situation är olika kyrkliga samfund samt Frälsningsarmén. Enskilda medarbetare 

bland dessa organisationer i form av diakoner och kuratorer anställda av kyrkor uttalar sig också. 

Bland de mer överraskande debattörerna, åtminstone för mig, finner jag representanter från 

Svenskt Näringsliv samt ”kulturfolk” såsom författare och artister.  

 
Andra steget, fördjupad analys 

I nästa steg av analysprocessen, vilken jag valt att kalla den fördjupade analysen, har jag 

systematiskt gått igenom de sju områden jag kodat mitt empiriska material efter. Nedan kommer 

jag först att presentera de representationer jag funnit kring fenomenet barnfattigdom inom varje 

område/ kategori. Denna första del av min fördjupade analys får därmed karaktären av 

resultatredovisning vilket jag funnit nödvändigt då en diskussion kring resultaten blir ytterst 

svårhanterlig utan denna genomgång. Därefter diskuteras mer generella mönster i materialet. I 

detta skede av analysen kommer mina teoretiska utgångspunkter till praktisk användning. 

 
Karaktär och definition 

Det råder delade meningar om hur barnfattigdom bäst bör definieras. Denna definitionsfråga kan 

inledningsvis tyckas trivial men får i själva verket långtgående konsekvenser för hur frågor om 

fattigdom i allmänhet och barnfattigdom i synnerhet bör bemötas. Diskussionen kring vilket 

fattigdomsbegrepp som är bäst lämpat för att beskriva läget i Sverige och därmed är det rätta 

fattigdomsbegreppet är omfattande. Främst är det skillnaderna mellan ett relativt och ett absolut 

fattigdomsbegrepp som diskuteras. I stycket tidigare forskning ovan har jag redogjort för de 

grundläggande skillnaderna mellan dessa bägge begrepp (Rauhut 2011). Detta kan exempelvis 

uttryckas enligt följande: 

 I debatten om barnfattigdom pratas det enbart om en ökning eller minskning. Men man måste skilja 

på äpplen och päron. Det finns två mått på fattigdom. Relativt och absolut. Absolut fattigdom innebär 

att man mäter antalet personer som har en inkomst som understiger en viss gräns som man anser vara 

absolut existensminimum. Relativ fattigdom innebär att man ser till den relativa skillnaden mellan 

inkomsterna inom ett land. Man mäter med andra ord skillnader mellan olika individer eller grupper i 

ett samhälle […] Relativ fattigdom är inte ”riktig” fattigdom enligt mig. Snarare skillnad mellan 

grupper i samhället (Aftonbladet 18.4.2011, ”Skilj på äpplen och päron Juholt”). 

Flertalet skribenter verkar överens om att den svenska barnfattigdomen främst är att 
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betrakta som en relativ form av fattigdom. Åsikterna går däremot isär kring huruvida detta är ett 

allvarligt problem eller inte. Vissa skribenter hävdar att den relativa fattigdomen är en konsekvens 

av att människor i allmänhet har det gott ekonomiskt ställt i vårt land vilket får konsekvensen att 

vissa individer och familjer hamnar i relativ fattigdom. Andra hävdar att relativ fattigdom är ett 

problem som förtjänar att tas på största allvar eftersom den relativa fattigdomen exkluderar 

människor från arenor i samhället, vilket gör att individer som lever i relativ fattigdom riskerar att 

exkluderas socialt och kulturellt. Nedanstående citat är ett exempel på denna argumentation:    

Till sist: argumentet att barnfattigdomen i Sverige inte är så farlig eftersom fattigdomsmåttet är relativt 

avslöjar en okunskap om fattigdomen innebörd. Metoden att mäta fattigdom i relation till samhällets 

inkomstnivå är väl etablerad och används därför att fattigdom inte bara handlar om att äta sig mätt 

eller att ha kläder på kroppen (Göteborgs Posten 10.06.2011, ”Regeringen förstår inte vad fattigdom 

innebär”). 

Vidare är det viktigt att poängtera att meningsskiljaktigheterna inte stannar vid diskussionen kring 

vilket fattigdomsmått som är bäst inom en svensk kontext. Meningar går också isär vad gäller 

vilket av dessa två statistiska mått Rädda Barnens rapport faktiskt grundar sig på. Flera 

artikelförfattare hävdar bestämt att organisationens statistik grundar sig på ett relativt 

fattigdomsbegrepp medan andra högljutt påstår motsatsen. Resultatet av denna 

begreppsförvirring blir att Rädda Barnens generalsekreterare och författaren till årsrapporten, 

Tapio Salonen, i en artikel i Dagens Nyheter försöker bringa klarhet i hur organisationens 

fattigdomsindex är utformat.      

När vi i våra rapporter mäter barnfattigdom utgår vi från två absoluta mått: om barnet bor i en familj 

som tvingats söka kommunalt försörjningsstöd eller om familjen har en så kallat låg inkomststandard 

enligt SCB:s definition […] Rädda barnen har i sina årliga rapporter visat att mer absoluta mått är att 

föredra (Dagens Nyheter 18.06.2011 ”Vi befarar att fler barn hamnar i fattigdom”). 

Den svenska barnfattigdomens karaktär beskrivs alltså i många fall som artskild från 

barnfattigdom i andra länder, företrädesvis länder i ”tredje världen”, som av flera debattörer 

betraktas som riktig fattigdom. Barnfattigdom i Sverige ses mer som en mätare på hur samhället 

lyckas med att omfördela resurser från mer bemedlade till mindre bemedlade. Frågor om statens 

inblandning i fördelningen av resurser är en viktig politisk skiljelinje och de delade meningarna 

kring dessa frågor är därmed inget överraskande resultat. Det framgår dock med tydlighet i 

materialet att det finns stora meningsskiljaktigheter kring hur begreppet barnfattigdom bör 

definieras.   
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Konsekvenser, omfattning och allvar 

Konsekvenserna av barnfattigdom beskrivs på olika sätt men flertalet artiklar hämtar sina 

statistiska uppgifter ur Rädda Barnens (2010) årsrapport. Organisationen skriver att 

barnfattigomen i Sverige ökat med ungefär 10 000 barn, eller 0,6 procent, mellan åren 2007 och 

2008. Totalt lever år 2008, enligt Rädda Barnens statistik, 220 000 barn i familjer som är att anse 

som fattiga. Det är alltså främst dessa siffror som cirkulerar, refereras och kommenteras och 

liksom de flesta statistiska uppgifter går de att tolka på totalt olika sätt. Vissa skribenter väljer att 

återge Rädda Barnens siffror i sin ursprungliga form med kommentarer kring den ökning som 

konstaterats under 2008. Denna form av rapportering är vanlig i materialet. En annan vanlig 

utgångspunkt är att ställa sig mer kritisk eller frågande till Rädda Barnens uppgifter. 

I rapporten konstaterar man att barnfattigdomen aldrig varit så låg som 2007 sedan mätningarna 

inleddes 1991. Men under 2008 ökade andelen ekonomiskt utsatta barn med 10 000 personer, enligt 

Rädda Barnens generösa definition av fattigdomsbegreppet (Expressen 02.02.2011, ”Fattig debatt”). 

En annan strategi i rapporteringen om barnfattigdomens omfattning och konsekvenser är att 

appellera till läsarnas känslor med målande beskrivningar. Nedan har skribenten valt att helt 

utelämna statistiska hänvisningar och diskussioner kring ökningar eller minskningar. Hon 

kommenterar inte heller, på ett uttalat sätt, definitionen av fattigdom i artikeln.   

Det handlar om vilken fruktansvärd stressfaktor det är när man inte får ekonomin att gå ihop: att inte 

kunna betala sina räkningar, om rädslan att bli vräkt om man inte klarar av hyran och om hur varje 

extrautgift blir en ekonomisk katastrof för hela familjen. […] Det medför många gånger dåligt 

självförtroende, oro depressioner och en kamp för att våga tro på en bättre framtid (Aftonbladet 

10.07.2011, ”Barnfattigdom handlar om att hamna utanför”). 

Rapportering kring barnfattigdomens konsekvenser, omfattning och allvar är tillsammans med 

karaktärisering och definition av problemet den kategori som diskuteras mest i mitt empiriska 

material. Det är åtminstone dessa två koder jag använt absolut mest i mina genomgångar av 

materialet. Det är också inom dessa bägge områden de största meningsskiljaktigheterna står att 

finna. Vidare anser jag att det är viktigt att påpeka att dessa bägge koder är beroende av varandra. 

Definieras barnfattigdom på olika sätt blir en tydlig konsekvens av detta att problemets 

konsekvenser och omfattning betraktas olika. Om jag väljer att betrakta barnfattigdom som ett 

stort problem leder det ofta till att jag ser stora och allvarliga samhällskonsekvenser av detta 

problem.    
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Orsaker 

Vad gäller barnfattigdomens orsaker presenteras ett antal olika förslag. Ett av dessa är att den 

ökning av barnfattigdomen som redovisats för år 2008 har med den internationella finanskrisen 

att göra: 

Regeringen har säkert rätt i att den ekonomiska krisen har påverkat den ökning om 0,6 procentenheter 

(cirka 10 000 barn) som lever i fattigdom. Granskningen är baserad på inkomststatistik från 2008, 

vilket betyder att den ekonomiska krisen har sitt eländiga finger med i spelet (Svenska Dagbladet 

03.02.2011, ”Ta barnfattigdom på allvar”). 

Andra debattörer är beredda att betrakta finanskrisen som en delförklaring till barnfattigdomen 

men anser att även andra förklaringar behövs. Bland dessa alternativa orsaker bör särskilt 

arbetslöshet betonas. Många skribenter poängterar att människor som arbetar sällan är fattiga i 

Sverige. Därmed menar man att barn till föräldrar som har ett arbete sällan behöver växa upp i 

barnfattigdom. Vidare identifieras i debatten två typer av småbarnsföräldrar som extra utsatta och 

i riskzonen för att hamna i fattigdom, nämligen ensamstående föräldrar och föräldrar med 

invandrarbakgrund. Dessa typer av barnfamiljer beskrivs i materialet som extra känsliga för 

konjunktursvängningar och utsatta på en osäker arbetsmarknad, vilket nedanstående citat får 

exemplifiera.  

Klart är att det finns flera anledningar till att barn lever i ekonomisk utsatthet. Enligt Rädda barnens 

rapport är den främsta orsaken att föräldrarna saknar arbete. Det märks att utrikes födda har svårare 

att få jobb […] Men ensamstående föräldrar är också mer drabbade då en förälder kan stå ensam med 

försörjningen (Aftonbladet 12.06.2011, ”Samhället måste hjälpa familjer att hålla ihop”). 

Socialpolitikens förmåga att omfördela resurser mellan olika grupper i samhället har försämrats, 

rapporterar Rädda Barnen (2011). Vissa skribenter kritiserar uttryckligen regeringens politik och 

anser att det är regeringens mål att samhällsklyftorna ska öka. Detta exemplifieras genom 

förändrade ersättningsnivåer i sjukförsäkring och a-kassa. Ytterligare andra pekar istället på att 

orsaken till att barnfattigdomen påstås öka i Sverige är att en allmän välståndsökning i landet 

resulterar i att de familjer som inte ”hänger med” i utvecklingen slås ut på ett olyckligt, och i 

statistiken ofta missvisande, sätt.  

 

Historia och utveckling 

Barnfattigdomens historia och utveckling beskrivs i materialet på två sätt. Dels förekommer 
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beskrivningar i form av historiska exposéer som sträcker sig från det krisande 90-talet fram till 

nutid.  

Allra lägst var talen från 2007 då 10,9 procent av alla barn i Sverige (210 000 barn) rubricerades som 

fattiga av Rädda Barnen. Året efter hade den siffran gått upp med 0,6 procentenheter eller 10000 barn 

[…] Särskilt om man jämför med 1997 då 22,3 procent av alla barn låg under fattigdomsstrecket som 

Rädda Barnen väljer att beskriva det (Dagens Nyheter, 02.02.2011, ”Barnfattigdom: alltför starka ord 

döljer verkligt problem”). 

I dessa artiklar poängteras ofta att barnfattigdomen i Sverige nådde sin rekordhöjd under slutet av 

90-talet för att sedan stadigt sjunka fram till år 2007. Utvecklingen framöver beskrivs som osäker, 

främst på grund av den globala finanskrisen.     

Dels jämförs den svenska barnfattigdomens utveckling med situationen för barn i andra 

länder. En del skribenter nöjer sig med att konstatera att Sverige är ett bra land för barn att växa 

upp i. Andra gör internationella historiska jämförelser genom att beskriva hur ledare i andra 

länder, företrädesvis USA:s före detta president Bill Clinton, hanterat barnfattigdom på ett 

föredömligt sätt.  

 
Lösningar 

Gällande lösningar, eller förslag på lösningar, har jag identifierat vad som skulle kunna beskrivas 

som två olika kluster av lösningar. Det första av dessa kluster innehåller lösningsförslag som är 

relaterade till arbete. Den av regeringen lanserade arbetslinjen förordas i denna argumentation 

och ytterligare jobbskatteavdrag betraktas som ett medel för att stärka denna arbetslinje. Vidare 

diskuteras att individer som står utanför arbetsmarknaden måste få ytterligare incitament till arbete. 

Hur dessa incitament bör utformas framgår inte på ett uttalat sätt i dessa artiklar. Vad dessa 

lösningar har gemensamt är att alla riktar in sig på arbete och att vägen ur fattigdom går via 

arbete. 

Svaret är ganska enkelt – arbete. Svenskar som stiger upp och går till jobbet fem dagar i veckan har det 

i allmänhet rätt bra ekonomiskt ställt (Expressen 05.05.2011, ”Sänk lönerna för de fattga barnens 

skull”). 

Jobbskatteavdraget i sig har, enligt statistik som Jan Ericson tagit fram genom riksdagens 

utredningstjänst, minskat barnfattigdomen […] En politik för minskad barnfattigdom måste rikta in 

sig på att underlätta för den som lever på socialbidrag att klättra ur beroendet, genom att främja 

jobbskapande och skapa tydligare incitament till arbete […] Politiken bör bana väg för ökad 
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levnadsstandard bland arbetande låginkomsttagare, exempelvis genom ytterligare jobbskatteavdrag 

eller hög ekonomisk tillväxt (Svenska Dagbladet 17.04.2011, ”Barnfattigdomen är också social”). 

Det andra klustret av lösningar jag tyckt mig se i materialet har en mer socialpolitisk grund. I 

dessa artiklar förordas såväl riktade stödformer som tar sikte på särskilt utsatta grupper som mer 

generella åtgärder. Ett exempel på det första är förslag som innebär att ensamstående föräldrar 

ska få ett extra barnbidrag per månad och ett exempel på det senare är idéer om höjda 

ersättningsnivåer för bostadsbidrag och höjd grundnivå i föräldraförsäkringen. Flera skribenter 

efterlyser en översyn av den riksnorm utifrån vilken kommunalt ekonomiskt bistånd (vilket ofta 

benämns socialbidrag i artiklarna) beräknas. Ersättningsnivåerna i a-kassa och sjukförsäkring 

kommenteras också och många debattörer anser att även dessa bör höjas. Nedan exemplifieras 

hur argument för lösningar inom detta kluster kan se ut: 

När vi talar om skälig levnadsnivå, vad gäller bidrag, måste vi tala om skälig nivå i förhållande till en 

svensk, social, tredimensionell verklighet, inte till en risskålverklighet (Expressen 09.06.2011, ”Men det 

är förstås ingen som svälter”) 

Endast genom att stärka ensamstående föräldrars ekonomi kan vi få bukt med barnfattigdomen […] 

Som första åtgärd vill vi höja underhållsstödet med 200 kronor per månad samtidigt som det 

värdesäkras genom att det knyts till prisbasbeloppet. Tonåringar är dyrare att försörja än yngre barn 

och därför vill vi höja underhållsstödet med ytterligare 200 kronor per månad för åldersgruppen 13-19 

år. Fler barnomsorgsplatser – även på obekväm tid – fasta jobb på heltid, anständig A-kassa med låga 

avgifter, en sjukförsäkring som ger rimlig ersättning, är några bitar som måste på plats för att få bukt 

med barnfattigdomen (Göteborgs Posten 13.08.2011, ”Vi har en rad förslag mot barnfattigdom”). 

Det gemensamma för denna typ av argumentation kring lösningar på problemet barnfattigdom är 

att staten ges en betydligt mer aktiv roll i bekämpandet av barnfattigdomen än i det första klustret 

där individen förväntas klara sig själv om hon/han bara kan få ett arbete. En artikel (Sydsvenskan 

13.07.2011, ”Reformer kan minska barnfattigdom”) sticker ut bland övriga vad gäller förslag på 

lösningar och argumenterar för att en central aspekt för att bekämpa barnfattigdomen i Sverige är 

att kvinnor ska kunna försörja sig själva, och inte vara beroende av en partner. För att detta ska 

bli möjligt menar artikelförfattarna att två åtgärder är nödvändiga nämligen; individualiserad 

föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg, även på obekväma arbetstider. Denna artikel är 

intressant utifrån många aspekter. Här nöjer jag mig med att konstatera att förslaget på en 

individualiserad föräldraförsäkring antagligen är det mest omfattande förslag som presenteras i 

min empiri. Det är åtminstone det förslag som skulle få störst normativ inverkan på människors 

liv.   
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Aktörer 

Här kommer en ytterst intressant kategori. Inom kategorin aktörer har jag valt att inkludera 

beskrivningar av vilka som borde agera, vilka som redan agerar samt vilka som underlåter att agera. 

Det intressanta är att trots denna relativt breda ingång till kategorin aktör är det en jämförelsevis 

liten del av debatten som behandlar just temat aktörer. Vissa påpekanden görs dock, såsom att 

föräldrar alltid har det yttersta ansvaret för sina barn.  

Alla barn är allas barn, men föräldrarnas ansvar är störst (Sydsvenskan 05.02.2011, ”Vems fel om barn 

är fattiga? Alla barn allas barn”).  

Skolan och förskolan pekas också ut som en viktig aktör i sammanhanget eftersom det är skolan 

som ”har koll på” hur barnen har det. Skolan anses vara aktör i samtliga tre bemärkelser jag kodat 

efter i materialet. Åsikterna kring hur skolor i dagsläget hanterar situationen med barnfattigdom 

går givetvis isär. Vissa debattörer hävdar att skolan i princip inte ”gör någonting” medan andra 

anser att lärare och övrig skolpersonal ofta gör ”heroiska insatser” fast de behöver mer resurser 

för att kunna hjälpa fler barn. Viktigt är att påpeka att det i mitt material inte finns några artiklar 

författade av verksamma lärare. Det är alltså andra människor som beskriver hur skolan fungerar 

och borde fungera. 

Ett annat tema vad gäller aktörer är organisationen Rädda Barnen. Flera artiklar i 

undersökningen beskriver Rädda Barnen som innehavande en aktörsroll i skapandet av 

barnfattigdom som ett socialt problem i Sverige. Vissa skribenter menar till och med att Rädda 

Barnen använder barnfattigdom i syfte att uppnå legitimitet som organisation. 

Barnfattigdom har blivit ett aktuellt begrepp efter smart lobbyverksamhet från Rädda Barnen (RB) 

(Svenska Dagbladet 08.06.2011, ”Juholt borde ta frågan om fattigdom på större allvar”). 

Barnfattigdom har också blivit en del av etablerandet av Rädda barnens varumärke. I en intressant 

krönika i Dagens samhälle pekar chefredaktören Mats Edman på hur just Rädda barnen samarbetat 

med PR-byrån Prime för en framgångsrik kommunikationsstrategi. Få uttryck kan då sätta känslor i 

svang som just barnfattigdomen (Göteborgs Posten 29.04.2011, ”Fattigkampanj fattig på fakta”). 

Sedan förekommer givetvis att politiker på olika sidor av blockgränserna beskyller varandra och 

menar att de politiska motståndarna bär skulden till barnfattigdomen. Dessa kommentarer går i 

princip ut på att partier som befinner sig i regeringsställning anklagas av oppositionen för att göra 

för få och för otillräckliga ansträngningar för att åtgärda barnfattigdomen. På detta svarar 

regeringspartier nästan uteslutande att politiken de redan bedriver syftar till att alla i Sverige ska få 
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det bättre och påpekar sedan gärna att barnfattigdomen var ett minst lika stort problem innan 

regimskiftet 2006.  

 
Illustrationer och exempel 

Kategorin illustrationer och exempel är mer spridd än de övriga kategorierna varit. En anledning 

till det kan vara att illustrationer och exempel tenderar att bli mer personliga. Skribenter berättar 

om sin egen barndom och uppväxt eller beskriver hur de genom andra människor fått 

redogörelser för hur barnfattigdom kan yttra sig. Vissa teman går dock att skönja i de 

illustrationer och exempel som presenteras. Först och främst finns temat där skribenter illustrerar 

hur fattigdomen rent konkret kan te sig.  

När jag växte upp med ensamstående förälder och syskon var det inte tal om veckopengar eller nya 

kläder. Man fick ständigt låna trasiga skridskor eller ihåliga lånestövlar som läckte vatten- om man alls 

hade råd att följa med på klassutflykten. Ibland saknades bröd i frysen att göra matsäck av (Expressen 

05.02.2011, ”Ge riktat stöd direkt till barn”). 

Ett annat av dessa teman är beskrivningar av hur det rådande konsumtionssamhället påverkar 

människor i en riktning där konsumtion, inte enbart av saker utan även konsumtion av 

upplevelser, ses som en viktig del i skapandet av en identitet. Mindre pengar innebär mindre 

möjligheter till konsumtion och därmed uteslutning. Konsumtion anses i dessa artiklar få 

konsekvenser för hur barnens vardag utformas och påverkar därigenom många aspekter av deras 

liv, exempelvis barnens hälsa. Detta kan till exempel uttryckas enligt nedan: 

Om en familj med två vuxna och två barn väljer att en lördag gå på Gröna Lund eller Liseberg, så 

kostar det minst en tusenlapp. Barnen älskar det, men tusen kronor är mycket pengar. Om man i 

stället köper ett kilo lördagsgodis, får man som förälder också höra ett ”Wow” från barnen. Skillnaden 

är att det inte kostar mer än en femtiolapp (Aftonbladet, 15.06.2011, ”Fler i arbete räddar barn från 

övervikt”). 

Ett tredje tema av illustrativa ansatser är ett mer krasst ekonomiskt betraktande av läget för 

nutida svenska barn. Ofta konstateras i dessa artiklar att Sverige är ett bra land för barn att växa 

upp i. Dessa illustrationer följs ofta av en argumentation kring att barnfattigdomen i Sverige inte 

är ett särskilt stort eller utbrett problem.   

Jag vill utnämna Sverige till världens barnvänligaste land, här är barnens situation och familjepolitik 

ständiga politiska teman (Expressen 02.02.2011, ”Fattig debatt”).  
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Olika representationer av samma problem 

Hur kan då en förståelse av barnfattigdomen skapas utifrån den mediedebatt som ingår i mitt 

empiriska material? Hur görs egentligen barnfattigdom till ett socialt problem? Först och främst, 

framställs den som ett socialt problem över huvud taget?  

Jag har i mina genomgångar och kodningar av materialet identifierat två olika perspektiv, eller 

representationer, av fenomenet barnfattigdom. Dessa två perspektiv hänger relativt väl samman 

och samspelar invärtes gentemot omgivningen, vilket Jönson (2010) benämner konsonans och 

resonans. Inom ramen för denna analys har jag valt att kalla perspektiven för det individuella och 

det kollektiva perspektivet. De två perspektiven ska inte betraktas som fasta, låsta kategorier eller 

motpoler. Istället väljer jag att betrakta dem som de båda ytterligheterna på ett kontinuum och 

glidningar mellan ytterligheterna förekommer i varierande grad. Men för att kunna hantera 

materialet på ett analytiskt tydligt sätt har jag gjort denna uppdelning.  

Anspråk på hur barnfattigdom bör förstås och tolkas görs inom båda perspektiven och drivs 

av många olika debattörer, organisationer och politiska partier. Dessa aktörer ägnar sig åt 

kollektiva definitionsprocesser (Blumer 1971) på varsina håll och försöker på så vis övertyga 

publiken, det vill säga allmänheten, om att den egna representationen av problemet 

barnfattigdom är den rätta. Enligt Blumer skapas ett socialt problem via kollektiva 

definitionsprocesser. Enligt detta synsätt skulle debatten kring barnfattigdom i Sverige kunna 

betraktas som de två perspektivens försök att vinna gehör för sin egen definition av begreppet 

barnfattigdom. Hur ser då dessa olika representationer ut, vilka gemensamma drag finns inom de 

två perspektiven?  

 

Det kollektiva perspektivet      

Det kollektiva perspektivet på barnfattigdom företräds främst av organisationen Rädda Barnen 

och aktörer som anslutit sig till organisationens sätt att argumentera och förstå barnfattigdomen. 

Av de tidningar som ingått i mitt empiriska material är det främst Aftonbladet som konsekvent 

debatterar för åsikter representerade i detta perspektiv, även på tidningens egna ledarsidor. Inom 

ramen för det kollektiva perspektivet betraktas barnfattigdom i Sverige som just en kollektiv 

angelägenhet. Detta tar sig uttryck bland annat genom att debattörer väljer att framställa 

barnfattigdomen i Sverige som ett reellt och omfattande problem som drabbar många människor 

och som samhället kollektivt har ett ansvar att åtgärda, helst utrota. I jämförelse med 
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Losekes (2003) definition av sociala problem, vilken jag diskuterar i Inledning ovan, vill jag hävda 

att det kollektiva perspektivets framställning av barnfattigdom i Sverige kan betraktas som ett 

anspråk på att barnfattigdom bör ses som ett socialt problem. En viktig aspekt i Losekes 

definition av sociala problem är huruvida de betraktas som möjliga att åtgärda. När jag redogjort 

för olika förslag på lösningar som presenterats i materialet faller det kollektiva perspektivet inom 

klustret socialpolitiska lösningsförslag. Här förordas socialpolitisk omfördelning av resurser och 

återställda nivåer i trygghetsförsäkringar som viktiga åtgärder för minskad barnfattigdom. Det 

talas om samhällets ansvar för de utsatta barnen. Just denna typ av argumentation kännetecknar 

anspråksformulering, vilket gör mig än mer benägen att se det kollektiva perspektivets ansatser 

som ett försök att etablera barnfattigdomen som ett socialt problem i Sverige.    

Vidare anses barnfattigdomen inom detta perspektiv orsakas, åtminstone delvis, av ökade 

klyftor i samhället, vilket exempelvis framkommer här: 

Eftersom ökade klyftor är något högern vill ha, kan inte några negativa konsekvenser av politiken 

tillåtas. Problemen definieras bort. Ingen svälter, ge mig ett jobbskatteavdrag till. Systemet fungerar, 

det måste det göra, det visar ju siffrorna på Anders Borgs Power Pointpresentation (Aftonbladet 

10.06.2011, ”Högerns rädsla för fattiga barn”).  

I citatet framkommer dessutom en annan aspekt där de båda perspektiven skiljer sig åt och det är 

var man väljer att positionera sig ideologiskt. Det kollektiva perspektivet företräds främst av 

debattörer som representerar den politiska oppositionen. Debattartiklar i ämnet barnfattigdom 

har skrivits av representanter för såväl Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Jag 

vill påminna om att det inom båda perspektiven förekommer många debattörer som inte går att 

placera in på en politisk höger- vänster skala och att perspektiven inte ska betraktas som 

varandras motsatser.  

 
Det individuella perspektivet 

Inom det individuella perspektivet ses barnfattigdom snarare som ett symtom eller en 

konsekvens av andra samhällsproblem, främst arbetslöshet. Barn i Sverige blir, enligt detta 

synsätt, exempelvis sällan fattiga om deras föräldrar arbetar. Barn i Sverige har det generellt sett 

bra ställt enligt det individuella perspektivet. Flera representanter för detta perspektiv anser att 

det är missvisande att använda begreppet barnfattigdom för situationen i Sverige, utan föredrar 

andra begrepp som exempelvis utanförskap. Det är debattörer som representerar det individuella 

perspektivet som främst driver frågan kring hur barnfattigdom bör definieras och som ställer sig 
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frågande till relevansen i ett relativt fattigdomsbegrepp, vilket jag redogjort för ovan. Detta ska 

inte uppfattas som att debattörer inom det individuella perspektivet inte bryr sig om barns 

förhållanden eller önskar att fattiga familjer i Sverige ska få det bättre. Det är bara andra former 

av lösningar som behövs enligt detta synsätt. Lösningarna relateras även de oftast till föräldrars 

deltagande på arbetsmarknaden och befinner sig inom klustret arbetsrelaterade lösningar i 

resultatredovisningen ovan. Det är individen som ska stöttas för att kunna bli självförsörjande 

och samhällets ansvar ligger i att ge individen tillräckligt stöd för att kunna hjälpa sig själv.  

Det individuella perspektivet företräds främst av debattörer från en liberal eller konservativ 

politisk åskådning. Bidrag i debatten har författats av tre olika regeringspartier nämligen 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. I mitt empiriska material finns flera tidningar 

med dessa politiska beteckningar och ledarskribenter för Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter och Expressen framför ofta argument som jag placerar in i det individuella 

perspektivet. 

Vilken roll intar då debattörer inom det individuella perspektivet i anspråksformulerings-

processen kring barnfattigdom i Sverige? En möjlig tolkning av detta är att representanter för det 

individuella perspektivet snarare intar en publik roll än en anspråksformulerande roll. Egna 

anspråk gällande barnfattigdomen i Sverige framkommer ytterst sällan från debattörer för detta 

perspektiv. Syftet med dessa artiklar är snarare att bemöta anspråk formulerade av det kollektiva 

perspektivet samt att erbjuda alternativa tolkningar till dessa anspråk. En annan möjlig tolkning är 

att det individuella perspektivet formulerar anspråk för en förståelse av barnfattigdom som 

innebär att fenomenet inte är att betrakta som ett socialt problem. Oavsett vilken av dessa 

tolkningar man väljer blir resultatet av det individuella perspektivets ansträngningar i frågan att 

förståelsen av barnfattigdom som ett socialt problem inte får stå oemotsagd. Allmänheten erbjuds 

alternativa tolkningar.     

 

Är barnfattigdom ett socialt problem? 

Spector och Kitsuse (1973) skriver att ett socialt problem är beroende av fortsatt uppmärksamhet 

och lobbyarbete för att existera. Denna verksamhet kan bedrivas av organisationer eller enskilda 

individer som arbetar för att ett tillstånd ska betraktas som ett socialt problem. Under våren och 

försommaren 2011 pågick, vilket jag visat ovan, en sådan aktivitet kring begreppet barnfattigdom 

i Sverige. De som arbetade hårt för att uppmärksamma barnfattigdomen var dels organisationen 
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Rädda Barnen och dels Socialdemokraternas (då) nyvalda ledare Håkan Juholt. Dessa bägge 

aktörer fick stort medialt genomslag och barnfattigdomen debatterades intensivt, åtminstone 

under ett par månader mellan mars och juni 2011. Men fick begreppet barnfattigdom egentligen 

fäste bland den breda allmänheten? Betraktades barnfattigdom som ett etablerat socialt problem i 

Sverige hösten 2011? Här anser jag att det är viktigt att komma tillbaka till Spector och Kitsuses 

resonemang kring att ett socialt problem behöver fortsatt uppmärksamhet och näring för att 

kunna existera. På hösten 2011 fick en av de två viktiga anspråksformulerarna kring 

barnfattigdomen, nämligen Juholt och Socialdemokraterna, andra och mer personliga problem 

vilket gjorde att ansträngningarna kring barnfattigdomen fick läggas åt sidan, åtminstone 

temporärt. Det som hände med mediedebatten kring barnfattigdomen då var att den i princip 

upphörde. Den mediala uppmärksamheten riktades åt annat håll och lobbyarbetet kring 

barnfattigdomen gick ner på sparlåga. Etableringsprocessen kring barnfattigdom som ett socialt 

problem stannade av. Den basala konsensus Haines (1979) beskriver finns kring vissa sociala 

problem kanske aldrig etablerades kring begreppet barnfattigdom. I alla fall inte under år 2011. 

För att denna basala konsensus skulle getts möjlighet att infinna sig kanske debatten skulle 

behövt vara lite ihärdigare och lite långvarigare. Vidare kanske anspråken från de båda 

perspektiven skulle behövt vara av mer samstämmig karaktär. 

Här vill jag åter uppmärksamma läsaren på att det för att en lyckad anspråksformulering krävs 

såväl en hängiven och entusiastisk anspråksformulerare som en mottaglig publik. Loseke (2003) 

menar att publikens roll i etablerandet av sociala problem inte får underskattas. Ett 

samhällsfenomen kommer inte att betraktas som ett socialt problem så länge publiken inte 

övertygats om anspråkens allvar och trovärdighet. Detta leder till att en anspråksformulerare gör 

klokt i att välja sin publik väl för ett lyckat resultat. Vad gäller skapandet av sociala problem gäller 

nämligen inte den demokratiska principen ”en röst per medborgare”. Vissa typer av publik väger 

nämligen tyngre än andra. Exempelvis väger vuxna människors värderingar av anspråk nästan 

alltid tyngre än barns medan åsikter från personer ur medelklass ofta räknas mer än åsikter 

uttryckta av människor från lägre klasser (ibid). Detta blir relevant i förhållande till etablerandet 

av barnfattigdom på två sätt eftersom de drabbade av barnfattigdomen är både barn och fattiga.  

 

Var befinner sig barnfattigdom i sin karriär som socialt problem? 

Är en möjlig tolkning av mediedebatten kring barnfattigdom att barnfattigdomen påbörjat sin 

karriär som ett socialt problem men inte riktigt nått hela vägen fram? Jag inser att frågan kan låta 
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cynisk men detta är inte en analys av de konsekvenser familjer med knapp ekonomi lever med 

varje dag, utan ett försök att skapa förståelse kring sociala problems uppkomst. I avsnittet 

teoretiska utgångspunkter redogjorde jag för Blumers (1971) förståelse av hur sociala problem 

skapas via kollektiva definitionsprocesser. Det första två stegen på vägen till erkännande av ett 

socialt problem (nämligen uppkomst och legitimering) har det kollektiva perspektivet kämpat hårt 

för att uppnå. Med tanke på den stora mediala uppmärksamheten anser jag att dessa bägge 

punkter borde kunna betraktas som avklarade, trots ihärdiga ansträngningar från motståndaren. 

Det är på den senare delen på väg mot status som socialt problem som barnfattigdomen stöter på 

svårigheter. Tredje steget innebär en mobilisering av handlingskraft för att åtgärda problemet. 

Steg fyra och fem kräver att en officiell plan formuleras och implementeras (ibid). Enligt min 

uppfattning får barnfattigdomen svårt att uppnå status som socialt problem enligt Blumers 

definition eftersom ingen officiell handlingsplan formulerats och mobilisering för att motverka 

problemet inte verkar bedrivas med någon bred samhällelig enighet, enligt de uppgifter jag hittat i 

mitt empiriska material.  

 
Vem kommer till tals?  

När jag skulle söka empiriskt material till denna uppsats gjorde jag inledningsvis en översiktlig 

inventering över vem/vilka som skrev artiklar om ämnet barnfattigdom under 2011. Ganska 

snart fick jag klart för mig att de som yttrade sig genom medierna inte var samma personer som 

direkt berörs av problemet. Det förekommer visserligen några enstaka artiklar författade av 

anonyma insändare som på ett direkt sätt belyser barnfattigdomens konsekvenser för enskilda 

familjer. Men dessa utsagor är få. På insändarsidorna ekar det också nästan tomt med undantag 

från någon uppretad medborgare som ger uttryck för sin frustration över att det i Sverige år 2011 

talas om barnfattigdom, det finns ju ingen sådan! Jag konstaterade relativt tidigt att debatten kring 

barnfattigdom i Sverige inte byggts upp från gräsrötterna. De som faktiskt tar tillfället i akt och 

ger uttryck för sina åsikter i frågan om barnfattigdom är istället olika former av experter; 

journalister, politiker, forskare med flera. Hur kommer det sig att det blir så? 

Det finns en hierarki i fråga om vilka anspråksformulerare som ges mest trovärdighet i sina 

ansträngningar (Loseke 2003). Denna hierarki kompletterar på många sätt den skiktning av olika 

publikers tyngd som jag redogjort för i stycket ovan. Överst i anspråkshierarkin befinner sig 

forskare. Forskares uttalanden får ofta stå oemotsagda och betraktas i allmänhet som sanningar. 

Journalister och politiker, som är de huvudsakliga debattörerna kring barnfattigdomen, befinner 
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sig någonstans i mitten av trovärdighetshierarkin. I detta sammanhang vill jag dock rikta 

uppmärksamheten till vilken grupp i samhället som enligt Loseke befinner sig längst ner på denna 

hierarki. Det är nämligen barnen. Barn tillåts nästan aldrig formulera några egna samhälleliga 

anspråk (ibid). Detta får konsekvensen att för att barns situation ska uppmärksammas på ett 

bredare samhälleligt plan måste någon annan föra deras talan. Barn får helt enkelt förlita sig på 

andras goda vilja för att kunna får en bättre situation. Ofta fungerar det ganska bra eftersom 

många vuxna anser att frågor som rör barn och ungdomar är viktiga, både på ett privat och ett 

politiskt plan. Problem uppstår när andra ämnen pockar på uppmärksamhet. Eftersom barn som 

grupp inte kan fortsätta att driva frågor som berör dem blir dessa frågor, exempelvis debatten om 

barnfattigdom, extremt konjunkturkänsliga. Om, eller rättare sagt när, en annan stor och viktig 

samhällsfråga fokuseras får ofta frågor gällande barn stå åt sidan och därför är de svårt att uppnå 

den kontinuitet i debatten som behövs för att frågor rörande barn, exempelvis barnfattigdom, ska 

kunna uppnå status som ett socialt problem (Spector & Kitsuse 1973).  

Journalister som anspråksformulerare har liknande problem. Deras arbete består till stor del i 

att rapportera aktuella händelser till allmänheten. Därmed blir reporterns handlingsutrymme 

relativt snävt. Det förekommer självklart att journalister utför anspråksformulering på egen hand 

genom att de själva genomför research och skriver ihop artiklar, eller gör inslag i andra former av 

media. Men till största delen torde arbetet bestå i att hålla befolkningen uppdaterad kring det 

aktuella nyhetsläget vilket gör även medier mycket känsliga för samhälleliga trender (Loseke). Jag 

menar att detta kan vara en av anledningarna till att mediapådraget kring barnfattigdom blev så 

stort de första sex månaderna 2011 för att sedan i det närmaste försvinna under andra halvåret, 

när andra ämnen krävde bevakning. En intressant reflektion kring detta mediala fenomen har jag 

hittat i mitt material. Skribenten liknar i inledningen av texten medielandskapet med en ständigt 

pågående julklappsutdelning och journalistkåren beskrivs som förväntansfulla barn på julafton, 

för att senare i artikeln skriva:  

Skulle vidare tro att det är nämnda godhetsambitioner som ligger bakom den snabba acceptansen av 

det av oppositionspartierna brett lanserade begreppet ”barnfattigdom”. Det har nu blivit en del av 

mediespråket lika snabbt som när journalister hjälpte alliansregeringen att etablera det ytterst dubiösa 

ordet ”utanförskap” (Sydsvenskan 16.05.2011, ”Den goda journalisten”). 

Hur det än är med ambitionerna bakom begreppet barnfattigdom blev debatten kring den hur 

som helst intensiv under att par månader förra året. Frågan är, för att låna en textrad från Tove 

Jansson, vad som hände sen? 
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6. Avslutande diskussion 
 
Barnfattigdom, en relativ fråga?  

Vad har jag då lärt mig på nästan 30 författade sidor relaterade till konstruktionen av 

barnfattigdom som ett socialt problem i Sverige 2011? En första viktig lärdom jag dragit av 

skrivandeprocessen är av rent uppsatsteknisk art. Det är svårt att komprimera ett väl tilltaget 

empiriskt material till relativt få sidor text. Jag har under arbetet med analysen av mitt empiriska 

material insett att jag inte har vare sig tid eller utrymme för att genomföra en fullt så gedigen 

analys av min empiri som jag skulle ha velat. Jag hade nog en föraning om att detta skulle bli fallet 

men jag valde ändå att genomföra uppsatsen på detta sätt. Å andra sidan ges studenter på 

socionomprogrammet en reell chans att själva välja ett ämne för fördjupningsstudier under ett 

antal veckor och då var valet för mig ganska självklart. Jag ville undersöka hur sociala problem 

konstrueras eftersom detta, enlig mig, är grunden i allt socialt arbete. Utan en förståelse för hur 

samhälleliga företeelser kommer att betraktas som sociala problem ställer jag mig frågande till hur 

det sociala arbetet ska kunna bedrivas på ett bra och respektfullt sätt tillsammans med de 

människor som behöver stöd i någon form.  

Utifrån dessa grundpremisser gick jag in i mitt uppsatsarbete med ambitionen att undersöka 

hur medier kan fungera som medskapare till sociala problem utifrån exemplet barnfattigdom i 

Sverige 2011. Med perspektivanalysen som metod och ett teoretiskt ramverk kring claims making 

har jag gått igenom debattartiklar och ledarsidor för att identifiera olika representationer av 

fenomenet. I min analys har jag diskuterat de resultat jag kommit fram till och vilken innebörd 

dessa kan få för huruvida barnfattigdom kan, eller bör, betraktas som ett socialt problem i dagens 

Sverige. Vad är då svaret på frågan? Är barnfattigdom ett socialt problem? Om man ska svara i 

enlighet med flertalet debattörer i mitt empiriska material så är barnfattigdom i Sverige en relativ 

fråga. Med detta vill debattörerna belysa att ytterst få barn i Sverige svälter eller saknar kläder. 

Min reflektion kring detta svar är: relativ för vem? Är det relativt för barnen som inte kan följa 

med på skolutflykten för att den kostar pengar? Barnfattigdomen i Sverige må vara främst relativ 

till sin statistiska form men den är ytterst absolut i sina konsekvenser. Det framgår dock av 

mediedebatten att en gemensam förståelse av barnfattigdomen inte förhandlades fram och 

därmed formuleras heller inga gemensamma lösningsförslag. I den bemärkelsen är barnfattigdom 

kanske fortfarande inte att betrakta som ett socialt problem i Sverige? 

Jag har funderat mycket kring hur det kan komma sig att en så viktig debatt som denna 
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stannar vid frågan om hur barnfattigdomen bäst bör definieras. En bidragande orsak till detta, 

anser jag, är att debatten förs så långt ifrån dem den verkligen berör. Många olika debattörer 

deltar och många välskrivna inlägg har författats men faktum kvarstår: debatten förs främst i en 

helt annan kontext än den där de som faktiskt berörs av barnfattigdomen befinner sig. Kan en 

välbärgad ledarskribent på Svenska Dagbladet hemmahörande i övre medelklassen verkligen 

formulera trovärdiga anspråk kring ett fenomen som barnfattigdom? Möjligtvis. Jag tror dock att 

en av anledningarna till att debatten om barnfattigdom fick ett ganska abrupt slut står att finna i 

just problematiken kring trovärdighet. Omvänt kan man hävda att om inte dessa debattörer tagit 

till sig frågan om barnfattigdom och försökt driva den hade förmodligen ingen gjort det. Här 

återkommer vi till det ständiga dilemmat kring vem som kan föra en annan persons talan. Måste 

jag ha upplevt fattigdom själv för att kunna göra trovärdiga anspråk kring problemet? Antagligen 

inte. Men det blir problematiskt när hela diskussionen kring ett fenomen förs utan förankring i 

problemets vardag och verklighet. Debatten tenderar att få en verklighetsfrånvänd framtoning, 

vilket jag anser att definitionsdiskussionen och debatten kring relativ eller absolut fattigdom är 

tydliga exempel på.  

Ytterligare en aspekt av debatten förtjänar att lyftas fram i denna avslutande diskussion, den 

ideologiska. Skiljelinjen mellan vad jag valt att kalla det individuella- och det kollektiva 

perspektivet är också till stor del en ideologisk skiljelinje. Benägenheten att förespråka 

samhälleliga lösningar på problem sitter ofta hårdare inne när orsakerna till problemen lokaliseras 

till individnivån. Dessa ideologiska skiljelinjer skapar ofta meningsskiljaktigheter kring både 

orsaks- och ansvarsfrågor i debatterna kring sociala problem. I vår allt mer individualiserade 

samtid blir individbaserade förklaringsmodeller allt vanligare. Det är individen som behöver 

åtgärdas, inte samhället. Likadant ser det ut i debatten kring barnfattigdom. Visserligen är det inte 

barnen som behöver ”åtgärdas”, utan föräldrarna. Men grundtanken är i stort sett densamma. 

Vad jag saknar i debatten är en grundläggande diskussion kring vilka samhällsmekanismer det är 

som faktiskt tillåter att barn i Sverige lever i fattigdom, vare den absolut eller relativ. Frågorna 

initieras visserligen flera gånger. Har det inte med segregation att göra? Orsakas inte 

barnfattigdom ofta av kvinnors osäkra ställning på arbetsmarknaden? Är det inte orimligt att 

föräldrarnas invandrarbakgrund i så stor utsträckning påverkar familjens och därmed barnens 

ekonomiska situation? (JO, vill jag skrika.) Men där fastnar argumentationen och lösningarna som 

presenteras i nästa andetag bottnar ändå i att det är individens ansvar att själv ta sig ur 

fattigdomen, med ytterst få undantag. Men vilket är samhällets ansvar?      
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