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SAMMANFATTNING: 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur vissa svenska tidningar rapporterar om 

barnfattigdom. Däri skulle bilden av barnfattigdom analyseras och relateras till vetenskaplig 

forskning om barnfattigdom och dess konsekvenser. Med hjälp av tidigare studier visas de 

följder ignoransen av den reella verkligheten många barn lever i kan få. Rädda Barnens och 

UNICEF:s senaste rapporter diskuteras i uppsatsen. Sammanfattningsvis förmedlar 

tidningarna en mörk bild av barnfamiljer och deras fattigdom. Situationen i Sverige berör och 

upprör skribenterna på många olika sätt.   
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1 Inledning 
Sverige är ett välfärdsland för alla. Välfärdsystemet i Sverige bygger på universella förmåner, 

vilket innebär att alla människor i Sverige har rätt till välfärd när de behöver det (Giddens, 

2007).  

I Sverige har människor i stor utsträckning en plats inom arbetsmarknaden. Ekonomin innebär 

för de flesta att man skall kunna finansiera de dagliga behoven, häri ingår mat, boende och 

annat som innebär skälig levnadsstandard. Dock finns det svenska studier som visar att barn 

till ekonomiskt svaga familjer äger mindre saker och att det de äger oftast är av äldre modell 

(Harju, 2008). Möjligheterna att aktivt delta på aktiviteter med kompisar och familjen 

begränsas av familjens svaga ekonomi, eftersom resurserna som finns att tillgå prioriteras till 

att i första hand gå till nödvändiga utgifter (Harju, 2008). 

Rädda barnen har sedan några år tillbaka gjort årliga rapporter om barnfattigdom i landet. 

Studierna belyser framför allt förändringarna i barnens välfärd. Den senaste studien visar att 

barnfattigdomen har ökat från 11,5 procent år 2008 till 13,5 procent år 2009 (Salonen, 2012). 

Med andra ord fanns det 248 000 barn som levde i ekonomisk fattigdom år 2009. År 1997 låg 

siffrorna på 22,5 procent som en följd av den ekonomiska krisen under 1990-talet. Av 

rapporten framgår det att 1990-talets ekonomiska kriser har ökat skillnaderna mellan de rika 

och de fattiga. Barnfamiljer med invandrarbakgrund ingår i den grupp vars 

inkomstförhållanden inte har ökat i samma omfattning som i andra barnfamiljer, och därmed 

har fått sämre ekonomi (Salonen, 2012). 

Fattigdom är fem gånger vanligare i familjer med utländsk bakgrund jämfört med 

inrikesfödda föräldrar (Ds 2004:41). Barnfattigdomen har dock ökat mest i de familjer där 

barn har en ensamstående förälder (Salonen, 2006). Cirka 28 procent av dessa familjer lever 

under normen för barnfattigdom, medan familjer där barn har sammanboende föräldrar endast 

utgör nio procent (Salonen, 2012).  

Rädda Barnen och Statistiska centralbyrån utgår från samma indexmått när de mäter 

fattigdom. Familjer anses vara fattiga om de har en låg inkomsstandard och/ eller om de 

tvingas söka försörjningsstöd. Dessa resurser ska räcka till det allra nödvändigaste - så som 

till exempel hyra, mat och kläder. Inkomstförhållanden under ett visst mått är fattigdom. 

Barnfamiljer med inkomststandarden 1,0 har inkomster som precis räcker till en skälig 
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levnadsnivå. Hushåll med levnadsstandard under 1,0 räknas däremot som fattiga enligt Rädda 

Barnens fattigdomsindex (Salonen, 2012).  

I ett högteknologiskt samhälle som Sverige nås de flesta av oss av massmedia, och den 

verklighet som massmedia visar för medborgarna blir automatisk en bidragande faktor till 

skapandet av medborgarnas verklighet (Bergström & Boreus, 2000).  Med massmedier menas 

tidningar, tidskrifter, film, radio, tv med mera. Dessa medier når ut till många människor och 

kallas därför för massmedier (Giddens, 2007). Tidningarna är det medium som är aktuella för 

uppsatsen. Eftersom de fokuserar på vissa samhällsproblem, och öppnar upp för debatter har 

de makten över vilka problem som bör uppmärksammas (Bergström & Boreus, 2000). 

Antagligen påverkar tidningarnas verklighet våra politiska men också privata åsikter och 

värderingar om bland annat fattigdom och utsatta barn som inte får samma uppväxt villkor 

som sina jämnåriga kamrater (Blomberg, et al. 2004: Bergström & Boreus, 2000). 

Denna uppsats fokuserar på den ökade barnfattigdomen. Tidigare forskning visar att barn som 

lever under ekonomiskt ansträngda förhållanden får en dålig start i livet, och att det börjar 

redan vid skoltarten och under de första skolåren (Ross, 2009). Barnfattigdom är en ogynnsam 

omständighet som på olika sätt påverkar barns utveckling, och därför är det viktigt att 

problemet får upp våra ögon och öron (Ross, 2009). De här barnen ska inte behöva vänta tills 

föräldrarna får arbete för att få sina grundläggande behov tillgodosedd.(Ds 2004:41). 

Barnfamiljer med knappa förhållanden måste högprioriteras, eftersom fattigdom drabbar 

barnen hårdast och försvårar deras möjligheter till en gynnsam utveckling (Ds 2004:41). 

Dessutom är ämnet högst relevant inom det sociala arbetet, eftersom fattiga barn oftare 

drabbas av mobbning-, och gör alkohol- och sexdebut tidigare. De barnen presterar sämre och 

kan få andra svårigheter både under barndomen och senare i vuxenlivet. Genom att öppet 

diskutera och studera ämnet kan förebyggande arbete och bättre anpassade satsningar minska 

den barnfattigdom som finns i Sverige. I slutändan tjänar alla på det. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen samt 

dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterar om barnfattigdom. 

Frågeställningarna är: 

Hur definierar respektive tidning barnfattigdom? 
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Hur beskriver respektive tidning barnfattigdom? 

Hur beskriver respektive tidning de fattiga barnfamiljerna? 

1.2 Tolkningsram 

Sociologen Steven Lukes har tillskrivit maktperspektivet tre ansikten; beslutsfattande makt, 

icke beslutsfattande makt och ideologisk makt. Den sistnämnda står för makten över 

människors tankar (Bergström & Boreus, 2000). Massmediernas nyheter styr människors 

intressen och uppmärksamhet i en viss riktning. Genom att vinkla och uppmärksamma 

barnfattigdom, eller något annat samhällsfenomen, styr tidningarna våra tankar och vad vi 

väljer att uppmärksamma. Det är en typ av maktutövning över tanken (Bergström & Boreus, 

2000). Dessutom är texterna skapade av människor, och alla texter är oftast skrivna efter 

medvetna eller omedvetna föreställningar och värderingar. De som tar emot texterna är också 

människor (Bergström & Boreus, 2000).  

Den som författar en tidningsartikel har idéer och åsikter om ämnet som uttrycks i text. Vad 

texterna förmedlar och hur dessa tar sig uttryck i texten är den så kallade innebördsaspekten, 

och det är den som är aktuell för uppsatsens syfte. När journalisten gör en reflektion och 

uttrycker den i en publicerad text, blir texten inte bara en åsikt eller en bild av ett fenomen, 

utan också en handling i sig (Bergström & Boreus, 2000).  Blomberg menar att genom att om 

man har kontroll över tidningarnas innehåll, har man även makten över människors tankar 

(Blomberg, et al. 2004). 

Massmedier har enligt medieforskare kolossala möjligheter att påverka vad som sätts på 

dagordningen, men de har också ett problemformuleringsprivilegium. Detta innebär att de har 

makten att uppmärksamma fenomen och beskriva dem som sociala problem, vilket får 

mottagarna att se det som beskrivs och rapporteras med deras egna glasögon (Blomberg, et al. 

2004). Den senaste tiden har massmedier exempelvis kritiserat den sociala välfärden, och 

olika grupper har legat i fokus. De nordiska välfärdssystemen kritiseras för att de inte hjälper 

medborgarna på samma sätt som tidigare (Blomberg, et al. 2004). 

Enligt dagspressens egen dokumentpolicy ska man förmedla opartiska nyheter, men även 

kritisera makthavare (Blomberg, et al. 2004). Andersson framhåller att pressen är 

”sensationsinriktad, förstorar och snedvrider händelser”( Blomberg, et al. 2004, s.50). 

Författarna anser att medierna har stor inverkan på lagstiftningsprocesserna, och de säger att 

det är medierna som ”reglerar och kontrollerar tillgången till den arena där ekonomisk, 
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politisk, social och kulturell makt står på spel”(Blomberg, et al. 2004, s.67). Estrada skriver 

att ledarartiklar inte ska tolkas som opinionsbildande, eftersom de inte läses av alla 

(Blomberg, et al. 2004). 

1.3 Teori 

Jesper Strömbäck är en av de forskare som har beskrivit gestaltningsteorin (på engelska 

framing), som innebär att medier väljer att rama in vissa aspekter och leda uppmärksamheten 

mot en viss riktning (Strömbäck, et al. 2012). De citerar ” Inramningar väljer ut och drar 

uppmärksamhet till vissa aspekter av den verklighet som beskrivs, något som rent logiskt 

innebär att de samtidigt riktar uppmärksamheten bort från andra aspekter” (Strömbäck, et al. 

2012, s.163). Enligt Strömbäcks studie kan inramningarna vara både medvetna eller 

omedvetna och de finns i hela processen från källan, den sociala kontexten, den som 

producerar den i media till konsumenten. Det innebär att inramningar pågår genom hela 

kommunikationsprocessen (Strömbäck, et al. 2012). 

Teorin framing utgår från två observationer: den första är att nyheternas bild av verkligheten 

aldrig är den verkliga bilden, eftersom den måste rekonstrueras och gestaltas. Teoretikerna 

menar att verkligheten är mycket komplex och nästintill obegränsad medan nyheternas bild är 

väldigt begränsad (Strömbäck, et al. 2012). Under hela processen av nyhetsreportagets 

produktion tvingas inblandade aktörer att göra val (Strömbäck, et al. 2012).”Det handlar om 

val av ämne, ord, berättarperspektiv, källor, attribut och av vad som ska betraktas som fakta” 

(Strömbäck, et al. 2012, s.271). Den andra observationen är att nyhetsredaktionens bild av 

verkligheten är av större vikt än verkligheten i sig. Ju mer beroende människor är av mediers 

information desto lättare påverkas de av medier. Journalisternas gestaltningar eller 

inramningar leder människor till att tolka och förstå verkligheten så som medierna gestaltar 

den. Dessa inramningar leder till att människor sällan ser andra alternativa tolkningar och 

aspekter (Strömbäck, et al. 2012). Detta kan tolkas som att medier har stort inflytande över 

människors tänkande. 

Trots förändringar i samhället har traditionella massmedier stor betydelse för 

opinionsbildningen. Det innebär att massmedierna är människornas största källa till 

information om politik och samhället i stort (Strömbäck, et al. 2012). Det finns dock en stor 

skillnad på den påverkan en enskild medieorganisation har jämfört med när flera 

medieorganisationer rapporterar om samma händelse eller fråga under samma tidsperiod. Med 

andra ord har de kollektiva nyhetsredaktionerna större inflytande, till skillnad mot en enskild 
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nyhetsredaktion, ett större inflytande över medborgarnas opinion. Det är då massmediernas 

makt är som störst (Strömbäck, et al. 2012). 

Falkheimer skriver att alla aktörer strävar efter att influera massmedier och journalister. Det 

finns olika åsikter om vad nyheter är och vad de ska förmedla (Strömbäck, et al. 2012). En del 

redaktörer säger att deras redaktion endast förmedlar händelser som är en endast objektiv 

återspegling av verkligheten. Ghersetti skriver att den bild som rapporteras av verkligheten är 

omformad och förvrängd (Strömbäck, et al. 2012). Huruvida denna uppfattning är rätt eller fel 

kan diskuteras, men i likhet med Boreus och Bergström (2000) finner andra forskare att 

nyhetsrapporteringarna bidrar till att skapa människors verklighet så som nyhetsredaktionerna 

har målat upp den (Strömbäck, et al. 2012).  

Enligt Strömbäck är den politiska nyhetsjournalistiken inte neutral, men inte heller partisk. 

Tvärtom finner han att det råder en ”anti-etablissemangsvridning i journalistiken” 

(Strömbäck, et al. 2012, s.280). Vidare anser han att nyhetsmedierna har mer likheter än 

skillnader i sina framföranden och urval av nyheter. Han skriver till exempel att om ett parti 

hamnar i ett ogynnsamt blåsväder, uppmärksammas det i samtliga nyhetsredaktioner 

(Strömbäck, et al. 2012).  Strömbäck avslutar med att säga att journalistiken om politiken har 

viktiga funktioner för konsumenter, politiker och andra aktörer i samhället (Strömbäck, et al, 

2012). 

1.4 Etiska överväganden 

Det som skrivs i media är offentligt och tillgängligt för alla, och eftersom studien baseras på 

offentliga artiklar och forskningsrapporter begås således inget intrång i den enskildes vardag 

och privatliv. Det är viktigt att påpeka att tolkningen och analysen som av de 

tidningsartiklarna inte görs på ett objektivt sätt, eftersom det klart framgår att objektivitet 

väldigt sällan är möjlig. Läsarens förförståelse av tidningarna påverkar i sin tur den egna 

tolkningen på ett både medvetet och omedvetet plan. Utgångspunkten är att SvD och DN 

antas vara mer seriösa och sakliga än kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. 

2 Tidigare forskning 
Europakommissionens senaste studie visar att siffrorna för barnfattigdomen inom EU 

länderna uppgick till hela 19 miljoner barn år 2005 (European Commission, 2008).  
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Barn till ensamstående föräldrar löper dubbelt så hög risk att hamna i barnfattigdom-, och 

därefter kommer familjer med fler än tre barn i hushållet(European Commission, 2008). 

Sverige och Tyskland utgör undantagen i den här kategorin. Sist ut är familjer som består av 

fler än två vårdnadshavare, och detta gäller även barnfamiljerna i Sverige (European 

Commission, 2008). UNICEF:s senaste rapport från 2012 visar att 30 miljoner barn lever i 

barnfattigdom i 29 länder i Europa. Rapporten presenterar hur många barn som saknar de 14 

kriterierna1 som barn normalt bör ha i ett rikt land.  Vidare visar rapporten framkommer att 13 

miljoner barn saknar grundläggande utvecklingsmöjligheter (UNICEF Report Card, 2012). 

2.1 Barnfattigdom i Sverige 

Salonen skriver att begreppet fattigdom knappt användes i det offentliga samtalet mellan 

1960-1990. Det finns inget enhetligt fattigdomsbegrepp. men enligt Salonen (Lytsy, 2004) 

kan man i forskningstraditioner urskilja två olika begrepp. Den första är att fattigdom ses som 

en ”avsaknad av vissa materiella resurser, oftast inkomster”(Lytsy, 2004, s.101). Inom EU 

utgår man ifrån den nämnda forskningstraditionen när fattigdom debatteras och analyseras. 

Det innebär att hushåll som har en inkomst på 50 eller 60 procent av landets medianinkomst 

definieras som fattiga (Galloway, et al. 2009). De nordiska ländernas barnfattigdom är 

betydligt lägre än i övriga EU- länder.  

Enligt Rädda Barnens senaste årsrapport har barnfattigdomen ökat med ca 28 000 barn på 

bara ett år,- och år 2009 levde cirka 13 procent barn i barnfattigdom. 

Rapporten visar att de ca 248 000 barnen som lever i fattigdom är barn till låginkomsttagare 

eller till föräldrar som får ekonomiskt bistånd (Salonen, 2012 ). Den stora ökningen av 

barnfattigdomen har skett i gruppen med låg inkomsstandard. Sedan 1990-talet har de rika 

barnfamiljerna blivit rikare och de fattiga fattigare. Inkomstklyftorna har ökat och det innebär 

att de som har det dåligt ställt har allt mindre pengar att röra sig med (Rauhut, et al. 2006).  

Enligt UINICEF (2012) saknar 1,3 procent barn i Sverige en eller flera kriterier som barn i 

Europa ska ha för att inte berövas goda utvecklingsmöjligheter. Till skillnad från Rädda 

Barnens rapport (2012) kom UNICEF:s senaste mätning fram till att 27,000 barn lever i 

                                                           
1 1. Three meals a day. 2. At least one meal a day with meat, chicken or fish (or a vegetarian equivalent) 

3. Fresh fruit and vegetables every day. 4. Books suitable for the child’s age and knowledge level (not including schoolbooks) 
5. Outdoor leisure equipment (bicycle, roller-skates, etc.). 6. Regular leisure activities (swimming, playing an instrument, participating in 
youth organizations etc.) 7. Indoor games (at least one per child, including educational baby toys, building blocks, board games, 
computer games etc.). 8. Money to participate in school trips and events. 9. A quiet place with enough room and light to do homework 
10. An Internet connection. 11. Some new clothes (i.e. not all second-hand). 12. Two pairs of properly fitting shoes (including at least 
one pair of all-weather shoes). 13. The opportunity, from time to time, to invite friends home to play and eat. 
14. The opportunity to celebrate special occasions such as birthdays, name days, religious events, etc. UNICEF Report Card, 2012 
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barnfattigdom. UNICEF baserar sina resultat på två olika mätningar, en relativ respektive en 

absolut barnfattigdom (2012). 

2.2 Barnets bästa och vikten av att prioritera barnfattigdomsfrågan 

Att många vuxna hamnar i fattigdom kan ibland vara ett resultat av deras handlingar och 

livsval. Ett barn däremot har inget ansvar i de livsval som föräldrarna gjort, och det barn som 

lever i fattigdom oavsett föräldrarnas livsval kan inte förändra sin vardag, utan står i 

beroendeställning till sin vårdnadshavare och de beslut som försäkringssystem och andra 

beslutsförfattare tar (Bradbury, 2003). Barnen är framtiden och att ge dem möjligheten till en 

bra och trygg barndom är en investering för framtiden (Bradbury, 2003).  

Coraks studie (2006) belyser problemet från en annan synvinkel, och menar att barn som 

växer upp i fattigdom riskerar att stanna i fattigdom även när de själva blir föräldrar. Studier 

har visat att barn till föräldrar med låg inkomst själva blir låg inkomsttagare som vuxna, vilket 

stämmer överens med hur situationen ser ut i USA, Storbritannien och Norden, även om det 

procentantalet varierar (Corak, 2006). Siffrorna är lägre i Norden, men de är märkbara och 

viktiga att lyfta fram (Corak, 2006).  

Enligt Andersson (Blomberg, et al. 2004) är barnens åsikter och vilja inte ett perspektiv som 

socialtjänsten tar hänsyn till särskilt ofta, trots Barnkonventionen och svensk 

sociallagstiftning. Barnperspektivet saknas trots den lagstiftning som betonar vikten av att 

man lyssnar på barnet, och att man sätter det och dennes behov i fokus (Blomberg, et al. 

2004). En kvalitativ utbildning har stor betydelse för de här barnen, och kan innebära stora 

möjligheter för dem att bryta sig loss från det sociala utanförskapet (UNICEF, 2012). I likhet 

med Blomberg visar UNICEF:s studie att barnperspektivet måste få större betydelse vid 

insatser och utredningar som berör barnen och deras vardag. 

Studier visar att pressens rapportering om barn och deras utsatthet påverkar det sociala 

arbetet, och att den bland annat har inneburit lagändringar i svensk lagstiftning (Blomberg, et 

al. 2004). UNICEF (2012) framhäver att det finns stora konsekvenser för barn som lever i 

barnfattigdom. Dessutom konstaterar Socialstyrelsens studie att de här fattiga barnen är 

överrepresenterade när det gäller exempelvis barnmisshandel, barnavårdsärenden och 

mobbning. Enligt Socialstyrelsens studie (2003) löper barnen till familjer som haft 

försörjningsstöd en tre gånger hög risk att få ekonomiskt bistånd som vuxna. 
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2.3  Barnfattigdom och utveckling 

Läkartidningens artikel betonar att många barnfamiljer, trots fördubblade inkomster sedan 

1950-talet, lever i en sådan fattigdom att många av de här barnens hälsa och utveckling är i 

fara(Läkartidningen, 2001). Barn som växer upp med knappa resurser är mer utsatta än andra, 

och löper större risk för att utsättas för barnmisshandel, övergrepp och mobbning 

(Läkartidningen, 2001).  Barnfattigdom och de problem fattigdom medför upphör inte när 

barndomen tar slut. Forskarna beskriver det så här ”sådana problem kan till t ex vara att 

barnen samtidigt eller senare i livet drabbas av bland annat dålig hälsa, skador och tidiga 

dödsfall, problem i skolan och dåliga skolresultat, problem med polisen och fängelsevistelser, 

samt arbetslöshet. Sambanden mellan dessa olika ofärdsfaktorer är i många fall starka”( 

Rauhut, et al. 2006, s.35).  

Saunders (2009) sammanfattar de politiska åtgärderna som den brittiska regeringen har satt 

upp som mål i bekämpningen mot barnfattigdom. Regeringens mål är att fram till 2020 

eliminera barnfattigdomen (Saunders, 2009). Enligt den brittiska studien är det inte enbart 

låga inkomster som påverkar barnens och ungdomarnas livschanser, utan även 

tonårsgraviditeter, tidig drog- och alkoholdebut, undermåliga och otrygga bostadsområden, 

skolk från skolundervisningen mm (Saunders, 2009). Enligt Lundström och Wiklunds studie 

var många barnfamiljer under 1990-talet beroende av försörjningsstöd samtidigt som 

anmälningarna till Bris och socialtjänsten ökade ((Lundström & Wiklund, 2000). Vidare 

skriver de att ekonomiskt svaga föräldrar har ett agerande gentemot sina barn som påverkar 

barnens självkänsla negativt (Lundström & Wiklund, 2000).  

UNICEF:s omfattande arbete betonar att många av de sociala problemen som finns ute i 

samhället uppstår under individernas mest utsatta år, nämligen barndomen. Många studier 

som har gjorts med syftet att undersöka och belysa barnfattigdom visar att fattigdom i tidig 

ålder och deprivation har en kort- och långsiktig inverkan på livskvaliteten (UNICEF, 2007). 

OECD- länderna har blivit alltmer medvetna om vikten av att försöka förstå och finna 

åtgärder för de utsatta barnens situation (UNICEF, 2007). Det är väldokumenterat att 

fattigdom, särskilt en långvarig sådan, har en negativ inverkan på barns välbefinnande och 

livschanser. Kognitiv utveckling, skolgång och skolprestationer, relationer, arbete, 

riskbeteenden och självuppfattning är de områden som påverkas negativt av långvarig 

fattigdom(UNICEF, 2007, Ds 2004:41). Senaste studien från UNICEF (2012) visar att 7,3 

procent barn lever under fattiga förhållanden, och att barnen i Sverige har det sämst i 
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jämförelse med de övriga nordiska länderna.  Sverige ligger även efter länder såsom till 

exempel Polen, Grekland, Estland och Ungern(UNICEF Report Card, 2012). UNICEF:s 

rapport undersöker barnfattigdomsgapets storlek i Sverige, det vill säga hur långt under 

fattigdomsgränsen barnen kan hamna. En barnrättsjurist vid svenska UNICEF påtalar hur 

allvarligt läget är, och att det inte får gå så här långt för de här barnen (UNICEF, 2012).  

2.4 Orsaker till barnfattigdom 

Arbetslöshet är en av de bakomliggande faktorerna för barnfattigdom, men det finns även 

många andra faktorer som kan ha stor inverkan på att en familj hamnar i barnfattigdom. 

Rauhut intresserar sig för mer än ” bara arbetslöshetens inverkan på fattigdom, utan även 

faktorer som ligger bakom arbetslösheten, t ex utbildning, hälsa, diskriminering och rörlighet. 

Även en utestängande lagstiftning kan påverka människors chans att få arbete”(Rauhut, et al. 

2006, s.32). Samhället måste arbeta aktivt för att minimera inkomstskillnaderna. Samhället 

bör även arbeta för högre bidrag, förebygga all slags diskriminering och skapa fler 

arbetstillfällen och på så sätt minska arbetslösheten.  De bakomliggande orsakerna till 

fattigdom brukar ofta vara missbruk, psykiska problem eller andra fysiska sjukdomar (Lytsy, 

2004). Separationer och skilsmässor kan också öka riskerna för att hamna i fattigdom 

(Rauhut, et al. 2006).  Samhället får inte heller försumma de ensamstående föräldrarna som 

tillhör en av de mest utsatta grupperna (Salonen, 2006). Föräldrarnas ekonomiska situation 

spelar ofta en avgörande roll för vilka möjligheter barnen får till en tryggare uppväxt (Lytsy, 

2004). Rauhut, et al. skriver att ekonomiskt svaga föräldrar inte kan erbjuda sina barn många 

och kvalitativa resurser, exempelvis en kvalitativ utbildning som leder till ett bra arbete. Det 

innebär att de här barnen redan från början har färre chanser till att utvecklas och att i vuxen 

ålder bryta sig loss från det sociala arvet (Rauhut, et al. 2006). 

Vidare skriver Saunders (2009) att regeringens strategier och åtgärder bör revideras vart tredje 

år, och att de skall omfatta viktiga områden såsom familj, hälsa, utbildning, arbete och 

bostadsfrågor. Rapporten avslöjar att ”The fact that a smaller percentage of children are 

growing up poor in the Czech Republic than in France, or in Poland than in Italy, does not 

mean that Czech or Polish children are more affluent, but that their countries have a more 

equal distribution of income” (pp. 6-7). In other words, the ‘relative poverty’ measure does 

not actually tell us anything about poverty or people’s living standards – it tells us only about 

inequality”(Saunders, 2009, s.18).  
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UNICEF (2007) lägger fram samma fakta och menar att det handlar om att inkomsterna i 

länder som Tjeckien och Polen är mer jämlikt fördelade än i länder som till exempel USA, 

Sverige och Frankrike. 

3 Metod 
Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod och en textanalys ska göras på sammanlagt tolv 

artiklar som ska besvara frågeställningarna. Det finns olika tolkningsstrategier inom 

innehållsanalys: uttolkarorienterad, avsändarorienterad och mottagarinriktad. Denna uppsats 

fokuserar på textens innebörd, det vill säga vad säger texten och utgår ifrån en 

uttolkarorienterad och avsändarorienterad aspekt. Detta innebär att tidningsartiklarnas 

textinnehåll kommer undersökas, jämföras med varandra och analyseras utifrån 

gestaltningsteorin. Det kommer samtidigt att redogöras för hur man inom hermeneutiken ser 

på uttolkaren av en text. Inom hermeneutiken menar man att varje gång vi närmar oss en text 

gör vi det med en förförståelse eller med den bild vi har av oss själva och världen. 

Hermeneutikern och filosofen Hans- Georg Gadamer betonar att den som tolkar en text, det 

vill säga uttolkaren själv, är av stor betydelse för vilken tolkning som görs av texten. Den som 

tolkar en text gör det så som han eller hon ser den, och den punkten kan vi aldrig komma ifrån 

(Bergström & Boreus, 2000).  

 Alla texter är i ständig förändring eftersom olika subjektiva personer läser texten utifrån sin 

egen utgångspunkt. Det betyder att vi alltid utgår från vår förförståelse när vi tolkar en text 

och dess innebörd (Bergström & Boreus, 2000). Journalisternas budskap bakom 

nyhetsrapporteringarna kan aldrig tolkas objektivt (Bergström & Boreus, 2000). 

De vetenskapliga artiklarna som behandlar barnfattigdom söktes på Google Scholar och 

begränsades från år 2000 och framåt. De ord som användes vid sökningen var barnfattigdom, 

fattiga barn, utsatta barn, child poverty, poor children, poverty and child, ekonomi och barn, 

fattigdom i Sverige. Anledningen till att sökningen begränsades till artiklar från år 2000 och 

inte äldre, beror på att uppsatsens syfte är att aktualisera barnfattigdom och dess 

konsekvenser, och att därur lyfta fram senare forskningsresultat. Samma sökord användes på 

Mittuniversitets sökmotor MIMA. Tidningsartiklarnas period begränsades till en månad. 

Under samma tidsperiod publicerades Rädda barnens senaste forskningsrapport om 

barnfattigdom. Det är viktigt att betona att anledningen till att just den aktuella tidsperioden 

valdes beror på att den antogs ge mycket till uppsatsens frågor. Fattigdomsdebatten har 
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funnits länge men, letandet efter artiklar visade att tidningarna skrev som mest under just den 

aktuella tidsperioden. Sökningen efter tidningsartiklar skedde på respektive tidnings 

sökmotor, men också på Google. Att sökningen gjordes på detta sätt beror på att vissa artiklar 

var lättare att hitta på Google än på respektive tidnings hemsida. Perioden som valdes för 

artiklarna är 11/3 – 14/4 2012, och det är tre artiklar per tidning för att ge en så rättvis bild 

som möjligt. Under den här perioden skrevs det olika mycket om barnfattigdom i de berörda 

tidningarna, och de artiklar som valdes var i första hand nyheter, ledarartiklar och krönikor 

eftersom intentionen var att hitta artiklar som kanske kunde besvara frågeställningarna. Vissa 

av tidningarna innehöll mer krönikor medan andra ledarartiklar och förstasidesnyheter. I 

första hand valdes en krönika och en nyhetsartikel eller ledarartikel, och i andra hand de 

artiklar som antogs kunna bidra med något till uppsatsen. Det pågick dock en debatt bland 

olika samhällsdeltagare men som inte skulle bidra med något till uppsatsen efter läsning och 

genomgång. 

Som Boreus och Bergström skriver är skribenten bakom alla texter sällan helt objektiv, vilket 

innebär att alla tolkningar färgas av skribentens egna värderingar och förutfattade meningar 

(Boreus & Bergström, 2000). Vid genomgång av artiklarna användes följande frågor: vem har 

skrivit, var och varför (Boreus & Bergström, 2000). Vilka ord som användes i artiklarna, om 

de var skribentens egna åsikter eller faktabaserad text har också uppmärksammats. 

Exempelvis skriver en del skribenter mest om hur de själva ser på sakfrågorna.  Sedan har det 

nämnts i uppsatsen om artikeln varit en krönika eller en ledarartikel eftersom det finns 

regelverk för hur olika artiklar ska skrivas och vad dessa ska innehålla. Boreus & Bergström 

(2000)skriver att våra förutfattade meningar påverkar vår syn och förståelse av saker på 

diverse olika sätt.  

4 Redovisning av artiklar 
I detta avsnitt redovisas tidningarnas artiklar i ämnet barnfattigdom. De fyra tidningarna 

tidnings artiklar redovisas för sig, för att sedan lättare kunna jämföra och diskutera vad 

artiklarna berör och vad som ligger i fokus. Det blir sammanlagt tolv artiklar, tre från varje 

tidning och dessa artiklar omfattar tidsperioden mars 2012 - maj 2012. Artiklarna är från 

ungefär samma tidsperiod just för att se likheterna/ olikheterna i deras rapporteringar. 

Tidningsartiklarna är från Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Dagens nyheter. 
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4.1 Svenska Dagbladet, SvD 

14/4 2012 

Artikeln ”antalet fattiga barn i Sverige ökar”, handlar om att antalet fattiga barn ökar i 

Sverige. I artikeln uttalar sig politikerna om Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport, 

och om vad som behöver göras för att bekämpa barnfattigdomen. Fokus läggs på den mest 

utsatta gruppen, ensamstående föräldrar, och att man bör höja grundnivån i 

föräldraförsäkringen. Man kräver ändrad familjepolitik och höjning av underhållstödet. I 

artikeln skriver skribenten om Fredrik Reinfeldt som ifrågasätter Rädda Barnens rapport, 

eftersom den beskriver hur läget såg ut år 2009, och de utsatta barnens situation enligt Fredrik 

Reinfeldt.  Artikeln är signerad Stockholm TT. Hur mycket som är skrivet av skribenten själv 

är svårt, se eftersom det mesta är kommentarer och meningar som olika samhällsdeltagare har 

uttryckt. Dessutom skyller Jämtin de utsatta barnens situation på regeringens misslyckade 

politik. Även Kristdemokraternas gruppledare Emma Henriksson håller med Rädda Barnen 

om att något måste göras, men hon håller samtidigt med Fredrik Reinfeldt om att Rädda 

Barnens eftersläpning i rapporten är ett problem. Hon pekar på att regeringens höjning av 

bostadsbidraget vid årsskiftet inte kommer att synas i deras rapporter förrän om några år. 

15/3 2012 

Ledarskribenten ”barnfattigdom trots barnbidrag på sparkonton” skriver om att 

socialförsäkringssystemets grundidé i Välfärdsverige håller på att gå förlorad. Idén handlar 

om att hjälpa de mest utsatta i samhället, men som det är i dag får alla barnbidrag och andra 

former av bidrag vare sig de är i behov av det eller inte. Hon skriver att det finns många som 

sparar på barnbidragen för att använda dem när barnen blir stora, medan andra familjer 

använder varenda krona från barnbidraget för att klara av att betala räkningarna. Artikeln 

fokus ligger på de ensamstående föräldrarna, och på ojämlikheten i samhället. Även här 

nämns Rädda Barnens senaste rapport, och här jämförs deras verklighetsskildring med landets 

omfördelningspolitik. Mer arbete och självständighet betonas i artikeln. Skribenten tycker att 

Jämtins och Reinfeldts reaktion på Rädda barnens rapport är rimlig. Skribenten visar häri sin 

partiskhet, och förmedlar inte en opartisk nyhet-, trots att det är en ledarartikel. Dessutom har 

artikeln en missledande rubrik, och vid en första anblick verkar skribenten mena att de som 

lever i barnfattigdom har pengar på sparkonton. 
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18/3 2012 

Artikeln ”Vi kan inte vänta på att föräldrarna får jobb” behandlar Centerpartiets Anders W 

Jonssons uttalande som i tidigare artikel i brännpunkt skriver om att barnfattigdom kan 

bekämpas med fler arbetstillfällen. Jonsson kritiseras av styrelseledamoten Anders Österberg 

från Unga Örnar2. Vidare skrivs det att barnfattigdomen gärna används i politiken som ett 

slagträ, medan barnets bästa hamnar i skymundan. Även här betonas vikten av åtgärder innan 

en hel generation barn får växa upp i barnfattigdom. En av de åtgärder som nämns är att göra 

skolan och fritidsaktiviteter helt avgiftsfria och mer konkreta och omedelbara åtgärder 

efterfrågas av Unga Örnas förbundstyrelseledamot. Jonsson slår mot oppositionen och menar 

att deras politik kommer öka barnfattigdomen men att alliansen kommer se till att det minskar 

genom deras arbetslinje. Denna artikel antas vara en insändare och har placerats på kolumnen 

Opinion i Svenska dagbladet. 

4.2 Dagens Nyheter, DN 
15/3 2012 

I ledarartikeln ”Barnfattigdom; mindre en fråga om bidrag än om arbete” diskuteras att 

begreppet barnfattigdom åter har aktualiserats, och att ordet inte sällan associeras till Oliver 

Twist och andra 1800-tals romaner om hungriga och utsatta barn. Skribenten skriver att 

begreppet som varit förra årets mest använda ord (2011) aktualiserats genom Rädda Barnens 

rapport. I samma artikel skrivs det om Socialdemokraternas ordförande, Håkan Juholts, löften 

om att eliminera barnfattigdom. Det poängteras att barnfattigdomen har halverats från 1997 

till 2007, men att finanskrisen 2008 satte käppar i hjulet. Juholt säger att en höjning av 

bidragen är en medicin som kan göra mer skada än nytta, om mer arbete är lösningen. Även i 

denna artikel efterfrågar man redovisningar för år 2010 och 2011, som inte finns med i Rädda 

Barnens rapport. Skribenten skriver även att talet om barnfattigdom styr tankarna till att barn 

är svaga, och att de svaga är samhällets ansvar. Skribenten påpekar att om förklaringen till 

barnens utsatta situation är att deras föräldrar inte arbetar, så hjälper inte högre bidrag mer än 

som en tillfälligt smärtstillande medicin. Skribenten skriver att mer bidrag gör mer skada än 

nytta, eftersom föräldrarna behöver arbete och inte bidrag.  

11/3 2012 
                                                           
2
 Unga Örnar är arbetarrörelsen barnorganisation. 
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I artikeln ”Många fattiga barn i storstäderna” diskuteras det att tre av fyra barn i Rosengården 

Malmö växer upp i barnfattigdom, medan endast var 17:e  gör det i stadsdelar som Danderyd 

och Täby. Enligt artikeln ökar klyftorna samtidigt som samhället har blivit alltmer segregerat 

sedan 2003. En källarlokal fungerar som umgängespunkt för de ungdomar som inte har råd 

med andra fritidsaktiviteter, och Berhang Miri får komma till tals och säger att många av de 

ungdomar som söker sig dit aldrig har varit utanför Rosengård. Här skriver man att Statistiska 

centralbyrån har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att mäta den ökade barnfattigdomen. 

Statistiken visar att det finns enorma skillnader för hur det ser ut för fattiga barn i landet. Det 

betonas att 71 procent barn lever med knapp ekonomi i Rosengård, men att endast 6 procent 

av barnen som växer upp i Danderyd gör det. I artikeln får professor Hans Swärd komma till 

tals och han bekräftar att de sociala klyftorna ökar i hela Europa, och att barnen drabbas både 

socialt och psykologiskt av detta. Denna artikel är en nyhet från Stockholm TT och inget 

författarnamn är angivet. 

14/3 2012 

Artikel ” Rädda barnen; barnfattigdomen fortsätter öka” påpekar att barnfattigdom ökar, 

samtidigt som klyftorna i samhället blir större enligt Rädda Barnens rapport. Även i den här 

artikeln står Rädda Barnens rapport i fokus, och en talesperson för efterlyser ett batteri av 

åtgärder. Dessutom skriver skribenten om de olika måtten som Statistiska centralbyrån 

använder sig av i sina mätningar.  Skribenten skriver att inkomsterna för barnfamiljer har ökat 

och likaså standarden för dessa hushåll. Skribenten skriver att antalet fattiga barn är lägre i 

dag än på 1990-talet. Denna artikel är en förstasides nyhet. 

4.3 Expressen 
16/ 3 2012 

”Värst utsatta är barnen på Rosengård. Där lever 71 procent av dem i fattigdom” är en krönika 

som skriver att en kvarts miljon barn i Sverige växer upp under barnfattigdom och sedan hur 

mycket det ökat de senaste tre åren. Skribenten fortsätter fråga om den svenska 

barnfattigdomen är jämförbar med internationell barnfattigdom och svarar i artikeln att så är 

inte fallet. Han nämner några av de faktorer som förknippas med fattigdom, såsom smittor, 

torkkatastrofer, ekonomisk anarki och mm. Även i den här artikeln baseras informationen på 

Rädda Barnens rapport. Det finns dock en beskrivning på hur barnfattigdom i Sverige ser ut 
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för de flesta, och han jämför det med sin egen fars familjeförhållanden under 1930- talets 

fattigdom. Sedan fortsätter han med att skriva att den bild han hade av 2000-talets barn och 

välfärd har krossats av Rädda Barnens senaste rapport, och påpekar vikten av att politiker 

såväl som alla ansvartagande måste ta sitt ansvar, och göra dessa barns barndom tryggare. 

Han avslutar artikeln med att barnfattigdom inte är en hungrig mage och -, slitna och urvuxna 

kläder, utan utanförskap, och andra sociala konsekvenser. Det är tydligt att artikeln är en 

krönika eftersom texten innehåller ord som ”vi”, ”jag” och skribenten relaterar till sin egen 

och sin familjs erfarenhet av fattigdom. 

14/3 2012 

Artikeln ” I Göteborg växer vart femte barn upp fattigt” inleds med att en talesperson för 

Rädda Barnen säger att beslutsfattarna måste ta ett ansvar, och åtgärda att vart femte barn 

växer upp fattig i Göteborg. Artikeln är en nyhet och den behandlar olika siffror i Göteborg 

och vilka stadsdelar som är värst drabbade. Det nämns även att de mest drabbade grupperna är 

barn med utländsk bakgrund, och barn till ensamstående föräldrar. Talespersonen säger även 

att de ekonomiska skillnaderna har ökat, och att de som har det bra får det bättre medan de 

redan drabbade får det allt svårare. Rädda Barnen i Göteborg har tagit kontakt med de olika 

stadsdelarna för att se vad de kan göra. Ett direkt men också långsiktigt arbete för att 

förebygga och hjälpa de redan utsatta barnfamiljerna måste ske så snart det är möjligt. Att ta 

in barnperspektivet vid bedömning av försörjningsstöd är av stor betydelse. Hon menar att 

man redan i det skedet ska fråga barnet vad det vill göra men inte kan göra idag. Barnens 

röster måste bli hörda. 

14/3 2012 

Artikeln ” Jämtin; regeringens misslyckande ”inleder med Rädda Barnens siffror om den 

ökade barnfattigdomen, och sedan uttalar sig två ansvariga personer vid Rädda Barnen om att 

det krävs politiska åtgärder och stora satsningar för att få bukt med barnfattigdom. 

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtins säger att barnfattigdom är regeringens 

misslyckande. Hon säger även att barnomsorg på obekväm arbetstid och fler sommarjobb 

behövs. Miljöpartiets språkrör får göra ett uttalande om att det som händer i Sverige med de 

utsatta barnen är oacceptabelt och att det omedelbart måste åtgärdas.  Statsminister Fredrik 

Reinfeldt fortsätter dock ifrågasätta Rädda Barnens rapport, och menar att den återspeglar 
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finanskrisen 2009 och inte dagens läge. Även denna artikel är en nyhet och skriven av samma 

författare till föregående artikel. 

4.4 Aftonbladet 

14/3 2012 

Artikel ”En vecka räcker inte, Ullenhag” ifrågasätter integrationsministern Erik Ullenhags 

”underklassafari” genom att flytta ut sitt kontor och sin stab till Rinkeby i en vecka. Artikeln 

betonar att 90 procent av invånarna har utländsk bakgrund, och att 40 procent av barnen växer 

upp i fattigdom. Skribenten ifrågasätter Ullenhags flytt, och menar att han inte behöver göra 

mer för de här barnen. Bara under den borgerliga regeringen har de fattiga blivit 8,6 procent 

fattigare. Det handlar om ca 567 kr mindre i plånboken, och antalet personer som söker 

försörjningsstöd ökar. Det skrivs även att organisationer som SNS och SCB är överens om att 

det svenska samhället är ojämlikt, och att ekonomiska klyftor ökar till och med snabbare här 

än andra länder i Europa. Även OECD påpekar att socialförsäkringssystemets arbete om att 

jämna ut klyftorna inte längre existerar, för numera arbetar systemet i själva verket tvärtemot 

själva grundidén. Skribenten fortsätter och säger att den ökade fattigdomen är resultatet av 

politiska prioriteringar. Denna artikel är en krönika och tydliggörs mer när skribenten 

använder sig av ord som ”tyvärr” och låter skriva ut egna slutsatser i artikeln. 

17/3 2012 

”Nya moderater, gamla soppkök” är artikeln som inleds med en bild på människor som köar 

utanför S: ta Clara Kyrka i Stockholm, och som fortsätter med att säga att den bilden visar oss 

ett annat Sverige än det vi trodde att vi befann oss i. Sedan skriver skribenten att Moderaterna 

har Sverigemöte i två dagar, och önskar dem en smaklig måltid. Skribenten berömmer 

kyrkans insats, men påpekar att det här är konsekvenserna av det nya Sverige. Han skriver att 

ett gammalt Sverige har kommit tillbaka, och att det sker på grund av alla nedskärningar som 

Moderaterna har gjort. Rädda Barnens rapport, den ökade fattigdomen och Fredrik Reinfeldts 

ifrågasättande av rapporten nämns. Moderaterna vill inte erkänna, och så länge detta pågår 

kan man inte lösa problemen och sätta in åtgärder. Skribenten skriver vidare att det finns en 

skillnad mellan Moderaternas retorik, och den verklighet som råder i Sverige. Exempel på 

sociala nedskärningar tas upp. Dessutom skriver skribenten att högerfolken inte bryr sig när 
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Fredrik Reinfeld ifrågasätter soppkön och Rädda Barnens rapport. Det är en ledarartikel men 

kan tolkas som en krönika då den innehåller värderingar och åsikter. 

15/3 2012 

Artikeln ”Barnen offras för Borgs arbetslinje” skriver att Röda Korset erbjuder många barn 

frukost i Malmö, och att finansminister Anders Borg kan fortsätta blunda för hur sjuka och 

arbetslösa med barn har det. Det skrivs om de mångdubblade riskerna att växa upp i 

fattigdom, och om de stadsdelar som är hårdast drabbade. Skribenten skriver om Rädda 

Barnens rapport och deras senaste siffror. Det står även att Borg har försämrat för de som 

redan ligger ner och att arbetslösheten har ökat och att gapet mellan de sociala klyftorna blivit 

större. Riktade satsningar, avgiftsfri skola och bättre jobbpolitik är några av förslagen på 

satsningar. Skribenten skriver att Borg förstås måste öppna plånboken, och sluta blunda för 

verklighetens Sverige men att vi inte har råd att låta bli. Även denna artikel är en ledarkrönika 

och är skriven av samma skribent som föregående artikel. 

4.5 Sammanfattning av tidskrifterna 
Svenska Dagbladet, SvD 

SvD:s artiklar är hämtade från den 14 till - 18 mars och alla tre betonar vikten av åtgärder och 

ger flera exempel på vad som kan göras för att bekämpa barnfattigdom, men också hur de som 

redan växer upp i fattigdom kan hjälpas. Två av tre artiklar skriver att de mest utsatta 

grupperna är ensamstående föräldrar och barn med utländsk bakgrund. Två artiklar tar upp 

nyheten med om Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport, medan det överhuvud taget 

inte nämns i en artikel.  

Dagens Nyheter, DN 

I alla tre artiklarna diskuteras att Socialstyrelsen har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att 

mäta barnfattigdomen, och texterna utgår ifrån deras mätningar och statistik. I artikel 

14.3.2012 fokuserar skribenten på Rädda Barnens årsrapport, medan den inte nämns alls i de 

två övriga. I en av deras artiklar frågar skribenten efter de år som Rädda Barnen inte har 

rapporterat om, samtidigt som en professor får påpeka att läget för de utsatta barnfamiljerna 

inte är något unikt för Sverige.  

Expressen 
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Man utgår från Rädda Barnens rapport i alla tre artiklarna. En gemensam nämnare för 

artiklarna är att det skrivs om olika åtgärder och satsningar, och i en av dem påpekas vikten av 

att ta in barnperspektivet i olika ärenden med barn. Två av tre artiklar innehåller en hel del 

känsloord, och skribentens egna värderingar och erfarenheter. 

Aftonbladet 

Samma författare har skrivit två av tre artiklar, och hans personliga åsikter och tyckande 

speglas tidligt i texterna och innehåller en del känsloord. I alla artiklar diskuteras politikernas 

ovilja till att göra något för att förbättra situationen för de utsatta. En av artiklarnas budskap 

tydliggörs med hjälp av en talande bild där människor står på kö till soppköket utanför en 

kyrka. Artiklarna kan anses innehålla ironi och ifrågasättande av politikernas prioriteringar. 

5 Analys 
Hur definierar respektive tidning barnfattigdom? 

Nu när vi kommit till analysdelen är det aktuellt att se huruvida valda tidningsartiklar 

definierar barnfattigdom. I nio av tolv artiklar, oberoende om det är en nyhet, ledarkrönika, 

krönika eller ledare, utgår skribenterna från Rädda Barnens rapport som blev tillgänglig för 

allmänheten i mars 2012. Kvällstidningen Expressen diskuterar Rädda Barnens årsmätning i 

tre artiklar, medan de i de övriga tidningarna bara gör det i två av tre artiklar. I Svenska 

dagbladet saknas definitionen av barnfattigdomen och deras skribenter skriver inte heller om 

hur Rädda Barnen definierar det även om resonemangen understryks med deras årsmätning av 

begreppet.  I DN:s 13.4.2012 finns det däremot en tydlig definition, och det påpekas att det 

relativa fattigdomsbegreppet har en mer underordnad betydelse, eftersom Rädda Barnens egna 

mått ger en bättre bild av faktiska ekonomiska förhållanden. Skribenten skriver att Rädda 

Barnen tittar på om barnfamiljen har sökt försörjningsstöd, eller om de har en låg 

inkomstandard. Samtidigt skriver skribenten att det finns en svaghet i att förmedla bilden av 

den ekonomiska standarden utifrån det måttet. Risken är att barnfattigdoms begreppet lätt 

associeras till bidrag, det vill säga svaga barn är lika med omfördelade resurser i samhället. 

Hur det kommer sig att det saknas en uttalad definition av barnfattigdom i Svenska dagbladet 

är intressant i och med att nyhetsjournalistikens nyheter får större framtoning och kraft när 

samtliga, eller så många nyhetsredaktioner så möjligt beskriver och skriver om samma typer 

av frågor och aspekter. 
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I den andra artikeln 13.4.2012 i DN skriver skribenten att tre av fyra barn lever i relativ 

barnfattigdom, och det är en så nära definition som kan hittas. Här nämns dock inte Rädda 

Barnens arbete, utan informationen är hämtad från Statistiska centralbyrån. Precis som artikel 

13.3.2012 utgår artikel 14.3.2012 från Rädda Barnens rapport, men skribenten skriver även 

om att Statistiska centralbyrån mäter på två olika sätt, det första är låg inkomststandard och 

även det mått som används inom EU det vill säga barnfamiljens inkomst lägre än 60 procent 

av medianen.  I likhet med Svenska dagbladets definition saknas det även en definition i DN 

och varför dagstidningarna väljer att inte definiera begreppet kan bland annat bero på att de 

medvetet och omedvetet väljer bort vissa aspekter och för att i stället koncentrera sig på 

andra. Som tidigare diskuterat beror dessa val på att journalisterna tvingas göra urval och 

begränsningar genom hela kommunikationsprocessen. I två av Expressens artiklar diskuteras 

hur barnfattigdomen definieras i Sverige, och att det mått som används är Rädda barnens 

indexmått. Den svenska regeringen, liksom Europa regeringar i övrigt, definierar 

barnfattigdom som andelen individer i hushållet som har 60 procent eller mindre av 

medianinkomsten. Som redan har framlagts utgår Rädda Barnen även från låg 

inkomststandard(Salonen, 2012). Även om de flesta tidningarna inte nämner den definitionen 

direkt, så utgår artiklarna från Rädda Barnens rapport, men de skriver även om OCED:s, 

SNS:s och SCB:s mätningar. I samtliga artiklar saknas en tydligare definition av begreppet 

barnfattigdom och de flesta skribenterna utgår från Rädda Barnens sätt att mäta 

barnfattigdom. Enligt Boreus och Bergström (2000) är en publicerad text inte enbart en 

tolkning eller en åsikt utan även en handling i sig. Enligt gestaltningsteorin kan det tolkas som 

att samtliga tidningar drar sig från att ge en tydlig definition av hur deras nyhetsredaktioner 

definierar begreppet barnfattigdom. Om detta görs av medvetna och aktiva val, på grund av 

att det inte finns en enhetlig definition av begreppet, kan denna uppsats inte besvara. Dock 

kan det inte förbigås att samtliga tidningars kör på den säkra linjen och väljer att agera 

kollektivt genom att välja bort den aspekten och på detta sätt få större framtoning.   

Hur beskriver man barnfattigdom? 

 I två av tre artiklar skriver Svenska Dagbladet att vardagen för de fattiga är så krävande att 

familjerna måste vända på varenda slant för att klara av månadens utgifter. I artikel 14.3.2012 

beskrev Miljöpartiets språkrör barnfamiljernas vardag så här” Att det i vårt land finns barn 

som inte har tillräckligt med mat på bordet, en trygg plats att bo eller glasögon för att se vad 

som skrivs på tavlan i skolan är helt enkelt oacceptabelt”(SvD, 14.3.2012). Dessa korta 
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beskrivningar av barnfattigdomen är allt som finns beskrivet i artiklarna. Rädda Barnens 

senaste rapport ger en bild av barnens faktiska ekonomiska standard, och ovanstående citat 

beskriver väl hur verkligheten ter sig för dessa barn (Salonen, 2012). 

I DN:s artikel 11.3.2012 träffar en journalist Berhang Miri som är ansvarig för en rörelse i 

Rosengård dit ungdomar kan ta sig för att få umgås, och göra saker som de annars aldrig 

skulle ha råd med. Miri beskriver de ungas begränsade möjligheter, eller snarare brist på 

möjligheter, att gå på en danskurs eller delta i någon aktivitet på fritiden som kostar pengar.  

Miri berättar även att många av de här ungdomarna sällan har fått lämna Rosengård, och att 

de får dela rum med flera syskon. Som Läkartidningens artikel har visat löper många av de 

här barnen en större risk för mobbning, barnmisshandel och andra sociala svårigheter när de i 

det tysta utesluts från sociala aktiviteter som kan tyckas vara självklara i ett välfärdsland som 

Sverige.  Artikel 13.3.2012 beskriver att de fattiga barnen är ekonomiskt utsatta barn, men 

någon mer beskrivande bild av hur de fattiga barnens vardag ser ut finns inte. I DN riktas 

uppmärksamheten mot saker som fritidsaktiviteter och avsaknaden av sysselsättningar för de 

här barnen men ingen annan beskrivning av deras vardagsbekymmer såsom för lite eller för 

onyttig mat eller behovet av ett par glasögon.  

Eftersom det tidigare har diskuterats att en enhetlig barnfattigdomsdefinition saknas och att 

man inte kan jämföra den svenska barnfattigdomen med de fattiga barnen i Afrika, kan det 

tolkas som att DN ändå anser att svenska barns förhållanden ska relateras till andra barns 

behov och rättigheter i ett land som Sverige. Journalistens egna värderingar och åsikter färgar 

av sig genom att välja fokusera på det som de anser är viktigt. Dock får man inte glömmas att 

den inramning och gestaltning som en nyhetsredaktion väljer måste anpassas och formas efter 

deras egna begränsningar och vad som är gynnsammast för dem. För det är inte verkligheten i 

sig som är viktig som påverkar människors uppfattning och bildandet av en åsikt utan hur 

tidningarna väljer att gestalta den verklighet de beskriver. 

Tidigare forskning från Harju (2008) visar att föräldrar prioriterar sina barn före deras egna 

behov, men att pengarna som finns att tillgå alltid i första hand måste gå till det allra 

nödvändigaste, det vill säga hyra och mat. Även studien´, som Socialdepartementet gjorde år 

2004, visar att vuxna i första hand ser till att barnens behov tillfredställs, men att det trots 

detta är vanligt förekommande att barnen inte kan delta i några fritidsysselsättningar eller 

följa med på utflykter som kostar pengar (Ds: 41 2004). De flesta ekonomiskt svaga 
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barnfamiljer måste vända på varje krona för att täcka det allra nödvändigaste. Detta innebär 

att behovet av fritidssysselsättning eller nya skor blir sekundärt jämfört med mat i magen och 

mediciner. Även om föräldrarna prioriterar de nödvändigaste behoven så ofta utestängs 

många fattiga barn från umgänge med kompisar och skolkamrater på grund av avsaknaden av 

veckopeng, bristen på pengar för att gå på bio eller åka till simhallen för pengarna för den där 

inträdesbiljetten inte finns. Och dessa barns hälsa och psykosociala hälsa påverkas negativt, 

inte bara under barndomen utan riskerna för tidig alkoholdebut, tonårsgraviditeter och 

riskbeteenden ökar oerhört enligt tidigare studier. 

Ledarkrönikan i Expressen 16.3.2012 ställer frågan om den svenska barnfattigdomen är 

jämförbar med det elände och misär som är vardag för flertalet miljoner barn runtom i 

världen. Skribenten beskriver hur tredje världens barnfattigdom ser ut och menar att den inte 

är jämförbar med den svenska barnfattigdomen. För skribenten beskriver tredje världens 

barnfattigdom som torkkatastrofer, översvämningar, livshotande sjukdomar, smutsigt vatten, 

ständig på flykt och krigsdrabbade. Sedan fortsätter han att beskriva den vardag som många 

ekonomiskt utsatta barn lever i, ” Där finns inte mat på bordet, där finns inga som helst 

utrymmen till en kronas utgifter för fritidsaktiviteter eller konsumtion utöver det allra mest 

livsviktiga. Inga skolutflykter, ingen simhall, ingen bio med kompisar. Absolut ingen gitarr 

eller mobiltelefon. Allt är fullkomligt grått, en ständig kamp för att hålla näsan över vatten-

ytan. Förtvivlan och hopplöshet. Inte ens drömmen om en storvinst på triss är nåbar. Samvetet 

och plånboken tillåter inte att slösa 25 kronor på något så bräckligt som en skraplott”( 

Expressen, Artikel 16.3.2012). Skribenten poängterar att problemet för dessa barn är mer än 

att äta skorpor eller gå i slitna – och urvuxna kläder. Att inte kunna följa med på skolutflykter 

är inte heller det största problemet, utan det som skapar oro är de sociala problemen som är 

kopplade till ekonomiskt utsatthet.  

Det är bara att konstatera att det är så verkligheten ser ut och att den speglar de risker som 

finns med att växa upp i barnfattigdom, och där får tidningsartiklarna stöd av tidigare 

forskning. Många av de här barnen försummas, är utsatta för brott och det finns risker för hela 

deras framtid. I flera av tidigare framlagda forskningsresultat har forskarna sett ett samband 

mellan barnfattigdom och vuxenfattigdom, barnfattigdom och en svårare start i livet 

(UNICEF, 2007: Rauhut, et al. 2006: Ross, 2009). Bradbury (2003) och Corak (2006) 

framhåller att en uppväxt i fattigdom i stor grad påverkar barnens framtid negativt. Därför är 

en investering i deras barndom en investering för framtiden för oss alla. Expressen väljer 
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däremot att ta med många aspekter i den inramning de gör i beskrivningen av barnfattigdom. 

Medieforskarna har tidigare sagt att tidningarna är mer än gärna inriktade på sensation, 

känslor och på att förstora upp händelser och fenomen. Om det är det Expressen spelar på, 

eller om dessa inramningar gör för att påverka och erbjuda allmänheten en tolkning av 

verkligheten för fattiga barnfamiljer är svårt att besvara. För det har diskuterats och studerats 

att medier väljer att rama in och rekonstruera verkligheter efter de begränsningar de har och 

att människor är beroende av medier och den främsta informations källa som de är. 

Artikel 14.3.2012 i Expressen skriver att även om en ökning från 17,2 procent till 18,8 – 

procent har skett, så måste åtgärder sättas in och barnperspektivet måste tas på allvar. 

Forskaren Blomberg (2004) påpekar att det saknas ett barnperspektiv i ärenden och frågor 

som rör barn, trots att det enligt lagstiftningen är viktigt att man sätter barnets bästa i fokus. 

Liksom tidningarna belyser Blomberg barnperspektivet, och att stor hänsyn måste tas till det 

(Blomberg et al 2004). Barnet som aldrig kan vara med på något för att det inte har råd, 

känner ständigt oro och ångest. I likhet med SvD:s artikel 14.3.2012 beskriver Gustav 

Fridolin, Mp i Expressen 14.3.2012 att de här barnen saknar läsglasögon, att de får för lite mat 

i magen och att de förvägras en ärlig chans att utvecklas. Fridolin hävdar att de ansvariga 

måste komma tillrätta med det stora samhällsproblemet-, som är barnfattigdom.  

Forskning visar att de här barnen och deras familjer utsätts för daglig stress när pengarna inte 

räcker till att mätta magen, och köpa ett par glasögon eller en varm jacka som borde vara 

varje barns rättighet. Att växa upp under knappa ekonomiska förhållanden bereder en 

ogynnsam utveckling för de här barnen (Ross, 2009). Lundström & Wiklunds (2000) studie 

har visat att föräldrarnas bristande ekonomi påverkar deras beteende gentemot sina barn, 

vilket kan innebära att riskerna för fysisk- och - psykisk ohälsa ökar ytterligare. Det får inte 

förbises att detta kan vara en av orsakerna till att risken för att drabbas för barnmisshandel 

ökar bland de fattiga barnen. 

Aftonbladets ledarartikel 17.3.2012 beskriver barnfattigdomen kort, att barnen inte har råd 

med läsglasögon längre och att köande människor utanför S:ta Claras kyrka är verkligheten 

för många.  Rädda Barnens rapport lyfter också fram den faktiska vardagen för många fattiga 

barn (Salonen, 2012). Den 15.3.2012 diskuterar ledarkrönikan att barnfattigdom ökar riskerna 

för ohälsa och ogynnsamma relationer, men att den också begränsar framtida möjligheter. 

Liksom artikeln i Expressen skriver denna artikel om de konsekvenser som fattigdom kan få 
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för barnen. Skribenten framhåller att förändringar i försäkringssystemet, ändrad jobbpolitik 

och andra nedskärningar för vuxna även drabbar barnen. Samma skribent fortsätter kritisera 

politiska prioriteringar och att konsekvenserna av dessa är ökade klyftor och större sociala 

skillnader för de som redan hade det dåligt ställt. Enligt gestaltningsteorin finns det ingen 

partipolitiks partiskhet, men i tidningsartiklarnas reportage om det nya fattiga Sverige kan det 

ändå finnas ett ställningstagande genom att kritisera nuvarande regerings prioriteringar och 

nedskärningar. Tidskrifterna ger en bild av att klyftorna har ökat kraftigt under den senaste, 

tiden och detta kan styrkas med tidigare forskning där bland andra Rauhut, et al. (2006) lyfter 

fram frågan om ökade klyftor i samhället. Någon beskrivning av barnfattigdomen finns inte, 

men han fortsätter betona att det som drabbar de vuxna drabbar barnen också. Förutom 

politiska prioriteringar kan sociala problem såsom arbetslöshet, skilsmässor och -, sjukdomar 

öka risken för en barnfamilj att hamna i fattigdom.  

Detta kan enligt Lytsy (2004) och Blomberg, et al. (2006) innebära att fattigdom kan gå i 

generationer. De problem som tidningar och vetenskapliga artiklar påvisar är ett socialt 

problem som kan tyckas ha inverkan på många människors levnadsmöjligheter. Även här 

påpekar Strömbäck et al att genom gestaltningar och inramningar av frågor och aspekten på 

dem erbjuds medborgarna en verklighet sådan som nyhetsredaktionerna vill få medborgarna 

att se den. Genom att inneha makten att välja aspekt och fokus styr de vad medborgarna ska 

uppmärksamma. Dessutom diskuteras det i Blomberg, et al. (2004) att medier har stor 

inverkan på lagstiftningsprocesserna, vilket kan innebära att det som diskuteras och debatteras 

i medierna inte bara påverkar medborgarna utan även politikerna och deras politik. 

Hur beskriver respektive tidning de fattiga barnfamiljerna? 

Genomgripande för de diskussioner som finns i SvDs artiklar är efterlysningen på fler arbeten 

och större rörlighet för de vuxna. Artiklarna beskriver de fattiga som svaga, och är överens 

om att de som är svagast är ensamstående kvinnor och barn till utlandsfödda föräldrar. Även 

här är nyhetsmediernas beskrivning av barnfamiljerna likvärdiga, vilket innebär att 

nyhetsmedierna väljer att agera kollektivt genom att fokusera samma vinkel och tolka som 

andra nyhetsmedier. Genom att tolka och agera kollektivt får de större gehör vilket har 

studerats i alla övriga artiklarna. Det finns en röd tråd, och sällan utmärker sig 

nyhetsmedierna från varandra. Salonen (2006) säger att de ensamstående föräldrarna är en av 

de mest drabbade grupperna. Rädda Barnens årsmätning (2012) visar att även barnfamiljer 
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med invandrarbakgrund är svårt ansatta i barnfattigdomsfrågan. Men det betonas dock att 

dessa föräldrar sliter för att göra det som ligger i deras makt för att tillfredsställa sina barns 

behov. Det kan tolkas som att fattiga föräldrar är lata och passiva, men för att översläta den 

synen påpekar skribenten att föräldrarna sliter och gör allt de kan. Dessutom ifrågasätts 

politikernas satsningar och åtgärder, samtidigt som regeringens politik bedöms som ett 

misslyckande. Det anti- etablissemanget ställningstagande lyser igenom nästan samtliga 

artiklar. Blomberg, et al. skriver att media är en arena politisk debatt medan Strömbäck (2012) 

framhåller att det inte förekommer en partiskhet inom nyhetsjournalistiken. Om detta anti-

etablissemangsvridningen skulle förekomma om det satt en annan regering för denna uppsats 

hade varit intressant att studera.  

DN:s artiklar beskriver också de fattiga som svaga och att de barn som hamnar i fattigdom är 

barn till föräldrar där ingen förälder arbetar heltid. Om detta är föräldrarnas fel eller om det 

redan föreligger andra orsaker till att bara en förälder arbetar heltid anges inte. Det kan tolkas 

som att om föräldrarna arbetar heltid minskar riskerna för att hamna i barnfattigdom. 

Verkligheten är mer komplex än så, och vad som är förutsättningar och orsak är svårare att 

besvara. Rädda Barnens rapport (2012) skriver att de flesta barnen som växer upp i fattigdom, 

är barn till låginkomsttagare. Föräldrarnas sysselsättning har stor inverkan på barnens 

ekonomiska standard. Samtidigt som de ökade klyftorna betonas, skriver de att läget för 

barnfamiljerna inte är så illa som det var på 1900-talet. I en annan artikel finner skribenten en 

paradox i läget, och skriver att barnfamiljerna är den grupp som i genomsnitt har dubblerat 

sina inkomster jämfört med pensionärer. Risken för barnfattigdom bland utrikesfödda minskar 

ju längre tid de har bott i Sverige. 

Expressens artiklar beskriver, till skillnad från de andra tidningarna, - inte barnfamiljerna som 

svaga. Enligt Strömbäcks artikel finns det stora likheter mellan olika nyhetsmedier, och det är 

just urvalet, aspekten och tolkningen av frågan som är de svenska mediernas gemensamma 

nämnare. Expressen väljer här att inte beskriva barnfamiljer som svaga, och bryter här mot 

övriga tidningars val av aspekt. Likheterna mellan SvD, DN och Expressen är att artiklarna 

skriver om arbetslöshet, långtidsarbetslösa och påpekar betydelsen av att skapa fler 

arbetstillfällen för de vuxna. Ökar man de vuxnas sysselsättning, och får långtidsarbetslösa att 

ta sig ur arbetslösheten minskar man barnfattigdomen. Dock betonas ett kollektivt 

ansvartagande, och att ”vi” vuxna och alla föräldrar måste ta vårt ansvar för de barn som har 

det dåligt ställt. Även i Expressen konstaterar man beslutsfattarnas ansvar för att lösa de 
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problem som påverkar samhället i nuet och i framtiden.  Strömbäck har tidigare betonat vikten 

av att nyhetsmedier fortsätter finnas till och fortsätter rapportera om samhälle och politik. Han 

menar att nyhetsmediernas funktion är av oerhört stor betydelse för såväl läsare, tittare som 

olika samhälls -aktörer och politiker, och för att upprätthålla demokratin. Bradbury (2003) 

diskuterar att barn inte drabbas av de problem som drabbar en familj, utan även av de beslut 

som beslutsfattarna tar i landet. Det vill säga att politikerna och beslutfattarna har ett stort 

ansvar i barnfattigdomsfrågan (Bradbury, 2003). 

Aftonbladets artiklar ironiserar sig över politikernas uttalanden och deras fel prioriteringar. 

De talar på känslor och ifrågasätter deras politiska beslut och det diskuteras att regeringen har 

monterat ned välfärden och sänkt ersättningen för de redan utsatta. En artikel skriver att ” 

Anders Borg kan ju alltid intala sig att han inte visste att även arbetslösa och sjuka har 

barn”(Aftonbladet, 15.3.2012). Detta citat är ett exempel på hur skribenten finner ironi i 

Anders Borgs politik. Skribenten i föregående artikel skriver om de sociala och psykologiska 

riskerna som kan bli följderna av att växa upp med knappa resurser. Artiklarna diskuterar 

även vad man kan erbjuda de fattiga föräldrarna för att de aktivt ska kunna söka arbete. Ett 

exempel är att erbjuda dem barnomsorg på heltid och inte bara på 15 timmar som det är i dag. 

De diskuterar att om föräldrarna är aktivt arbetssökande på heltid gäller det att även lagstifta 

barnomsorg för deras barn på heltid. 

Tidigare forskning har visat att barnfattigdom är en angelägen samhällsfråga som bör lyftas 

fram i den politiska agendan. En av Socialstyrelsens tidigare studier visar att många av de 

barn som hamnar i utredningar, och utsätts för mobbning är barn till fattiga familjer . Om 

något, så kan det tyckas som att samhället får fler barn och ungdomar med diverse problem att 

handskas med. Som sagt så påverkar medierna rapporteringar båda det sociala arbetet och 

svensk lagstiftning (Blomberg et al, 2004). Denna uppsats bidrar till att aktualisera debatten 

om den mest utsatta gruppen, barn (Rauhut, et al. 2006). Barnfattigdom påverkar inte bara 

barnen och deras familjer, utan även alla samhällsgrupper. UNICEFs studiematerial från 2007 

påpekar vikten av att ge varje enskilt barn och ungdom en så bra start i livet som möjligt. En 

bra och trygg barndom är en investering i framtida vuxna, och därmed ett bättre och tryggare 

samhälle. 
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6 Diskussion 
Sammanfattningsvis har studien visat att studerade tidningars uppfattning är att barnfattigdom 

stressar barn och deras familjer. Dessutom påpekar tidigare studier att stress och ohälsa går 

hand i hand med barnfattigdom. Tidigare forskning farmhåller vikten av att satsa på de här 

barnen, och låta barnperspektivet vara en viktig del i frågor som rör barn. Hur barnen har det 

idag påverkar deras utvecklingsmöjligheter på flera plan, och sätter hinder för en gynnsam 

utveckling. Hur stor barnfattigdomen är i Sverige beror delvis på hur det mäts, och vilka 

frågor man ställer. Denna studie skulle besvara tre frågeställningar -hur de svenska 

massmedierna rapporterar om barnfattigdom, och vilken bild som förmedlas till medborgarna. 

Tidigare forskning visar att massmedier i ett land som Sverige har stor påverkan på vilken 

dagordning som sätt i våra medier. Genom att detta dagordningsprivligeum kan de styra vilka 

nyheter som vi får läsa, och vilka nyheter som vi ska tycka är viktiga. Genom val av ämne, 

synvinkel och språk har massmedierna makten att skapa oss en ”verklighet” som 

medborgarna tar till sig som sin egen. 

 Undersökningen har visat att de flesta tidningarna rapporterar om samma frågor och ämnen, 

och många av dem använder sig av olika talespersoner för exempelvis partier, organisationer 

och andra samhällsengagerade personer. Forskare som Strömbäck har studerat att 

nyhetsmedier gestaltar och gör inramningar och det har undersökningen visat. Och kanske 

ligger det en förklaring, och en logik i att välja bort aspekter och välja ut aspekter som har 

nyhetsvärde, som får större framtoning om andra nyhetsmedier också väljer dessa linjer. Det 

kan tolkas som att en nyhetstidning har större chans att konkurrera med andra tidningar, och 

överleva den kamp som nyhetsredaktionerna har med varandra. Stora och sensationsinriktade 

rubriker är en alltför vanlig syn i de tidningar som har studerats i uppsatsen. Det handlar inte 

bara om att välja rätt aspekt, utan också om att få behålla läsarna och konsumenterna. Det kan 

vara så att texten får större tyngd och gehör när politiker och andra ledande personer får uttala 

sig om olika samhällsfrågor.  

Det som kan ses i tidningsartiklarna är politikernas pajkastning på varandra och i vissa artiklar 

stämmer skribenten in och är partisk, medan andra kritiserar och vill att åtgärder omdelbart 

ska sättas in. Nuvarande regering försvarar sin politik och alliansen, medan oppositionen 

påstår att barnfattigdomen bottnar i nuvarande regerings politik. Det föregående stämmer 

enligt Strömbäck, om att det egentligen inte förekommer någon partipolitisk partiskhet utan 

snarare anti etablissemangsvridning såsom det passar nyhetsredaktionernas begränsning och 
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format. Denna studie visar att medierna fungerar som en arena för politik och samhällsdebatt 

som är öppen för alla att läsa och höra. Medieforskare har kallat det för dold maktutövning, 

det vill säga att människor påverkas av den offentliga politiska debatten och mediernas 

budskap utan att vara helt medvetna om det.  Medieforskarna menar att det kan antas att 

människor påverkas att tänka och tycka enligt vissa idéer eftersom tidningarna sätter 

”dagordningen”. 2009 massvaccinerades folk i Sverige mot svininfluensan och medias 

rubriker och reportage kan ha påverkat folks åsikter till att låta sig bli vaccinerade. I det här 

fallet kan det antas att majoriteten följde strömmen, och tog till sig av alla experters 

uttalanden rekommendationer och medias reportage och påtryckningar.  

Det visar att nyhetsmedier kan konsten att rapportera, och att de vet hur de ska påverka och få 

framtoning i sina reportage, vilket både forskare och tidigare studier har visat. Även om en 

ledarartikel, enligt tidningarna policy, ska baseras på fakta och rena nyheter var det inte så i 

denna uppsats ledarartiklar. Många av de så kallade ledarartiklarna innehåller personliga 

värderingar, känslor och jämförelser med egna eller andras erfarenheter. Genom val av 

känsloord och olika synvinklar påverkas mottagarna mer känslomässigt sätt än genom enbart 

faktamässig nyhet.  Enligt Blomberg, et al. (2004) läses inte ledarartiklarna av allmänheten, 

och det är ofta dessa som kan innehålla saklig information, medan krönikor spelar mycket på 

känslor och skribentens egna värderingar och åsikter. Det kan innebära att mottagarna och 

läsarna av en sådan artikel blir känslomässigt påverkade av någon annans personliga åsikter, 

men ändå tror sig ha mottagit och läst en saklig nyhet.  

Det får dock inte förbises att bakom varje skribent står en tidning och dess arbetspolicy, och 

en privatperson med kulturella och strukturella erfarenheter, värderingar och åsikter. Dennes 

preferensramar såsom ordval, känslouttryck, språkliga färdigheter men också politisk 

partiskhet eller opartiskhet, färgar av sig på texten. Genom att välja rätt aspekt påverkas folk 

utan att de är medvetna om det, och därmed påverkas deras åsikter och sedan uttrycks åsikten 

i handling. Genom den här processen kan politiker och andra samhällsaktörer få medborgarna 

att välja det de vill att andra ska tro på även om forskare har sett att de stora partierna ofta 

missgynnas i medier och att en uttalad partiskhet inte finns. 

Vad som skulle kunna göras förutom avgiftsfria skolutflykter och skolresor är att räkna in 

fritidsaktiviteter i försörjningsnormen men också se behovet av en mobiltelefon eller laptop 

som en norm och även detta inkluderas i den normen.  En världsorganisation som UNICEF 
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har studerat och visat att det finns fattiga barn som har det illa i Sverige, och att de påverkas 

på både korta och långsiktiga plan. Det är allvarligt att fattiga barn i Polen har det bättre ställt 

än fattiga barn i Sverige. Sverige har varit och är fortfarande ett föredöme för många länder 

när det gäller välfärd. Det är illa att politikerna låter det fortgå, och undviker att se 

verkligheten i ögat genom att ifrågasätta siffror och studier som till exempel Rädda Barnen 

har gjort. Men å andra sidan, om politikerna och regeringen medger problemet, innebär det att 

de erkänner att deras politik och satsningar brister. Vad regeringen och politikerna borde 

förstå är att staten och folket får betala tillbaka senare om de inte tar allvar på den ökande 

barnfattigdomen som finns i samhället. Det leder bland annat till att det sociala arbetet för 

dessa barn i dag och i morgon ökar, och en ökning kostar mycket mer än en satsning och 

förebyggande arbete.  Många skolelever är beroende av att göra sina läxor och skriva sina 

uppsatser på en dator, och om det saknas en sådan i hemmet kan det vara pinsamt och svårt 

för berörda barn.  

Dessutom kan frivilligorganisationer, som Röda korset som anordnar gratis aktiviteter och 

utflykter bidra med något positivt för många utsatta barn. Det finns mycket kvar att göra för 

att underlätta livet för dessa familjer. I ett välfärdsland som Sverige kan det tyckas att välfärd 

är något för alla, särskilt och i synnerhet för de allra svagaste medborgarna: barnen. Dessutom 

är barnfattigdom ett samhällsproblem som berör alla på ett eller annat sätt. 
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