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Sammanfattning – Barnfattigdom som samhälleligt problem tycks ta allt större plats på 

den politiska agendan i Sverige och idag har i stort sett alla riksdagspartier en plan på 

hur detta problem ska motverkas. I denna uppsats utförs en politisk diskursanalys av 

Socialdemokraternas och Moderaternas problematiserande av förekomsten av fattiga 

barn i Sverige år 2013. Studien undersöker hur politisk inramning påverkar partiernas 

formulerande av problemet med, orsaken till, och lösningen på förekomsten av fattiga 

barn. Uppsatsens andra ansats är att belysa det diskursanalytiska resultatet utifrån det 

välfärdsteoretiska sociala investeringsperspektivet. Detta för att urskilja vilka 

huvuddrag av kontemporär välfärdsteori som kan urskiljas i de två partiernas politik 

berörarande barnfattigdom. Studiens resultat tyder på att politisk diskurs har stor 

påverkan på problematiserandet av barnfattigdom och att respektive parti tycks 

förespråka vitt skilda barnfattigdomsstävjande åtgärder. Vad det gäller det sociala 

investeringsperspektivet tycks Socialdemokraterna och Moderaterna visa prov på både 

likheter och skillnader med välfärdsperspektivets teorier i sin politik rörande 

barnfattigdom.  

 

Abstract – Child poverty as a social problem seems to be increasingly on the political 

agenda in Sweden and today virtually all the parliamentary parties have a plan on how 

this problem should be thwarted. This paper carries out a political discourse analysis of 

the Sweden’s two biggest parties, the Social Democratic party and the Moderate party, 

problematization of the existence of child poverty in Sweden in 2013. The study 

examines how political framing of child poverty affects parties in formulating the 

problem, the cause of, and solution to child poverty. The essays second approach is to 

analyze the discursive analysis results with help of the welfare theoretical social 

investment perspective to distinguish key features of contemporary welfare theory in the 

two parties' child poverty policies. The study's results suggest that political discourse 

has great influence on the problematization of child poverty and each party's proposed 

measures are a lot different. As for the social investment perspective, both the Social 

Democratic party and the Moderates demonstrate similarities and differences with said 

welfare theories in their policies touching child poverty.  
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1. Fattiga barn i Sverige 

Barnfattigdom i Sverige har det senaste decenniet tagit ett stort kliv upp på den politiska 

dagordningen. Från att ha varit en perifer del av en större problembild, en oundviklig 

konsekvens av förekomsten av ekonomiskt utsatta vuxna, har barns perspektiv börjat 

beaktas specifikt av svenska riksdagspartier. Det räcker dock att gå tillbaka drygt tio år 

för att det ska vara svårt att hitta något politiskt skrivet överhuvudtaget kring 

barnfattigdom i en svensk kontext, frågan har med andra ord på rekordtid kommit att bli 

en av de mest omskrivna och omdebatterade inom svensk politik.  

 

Anmärkningsvärt nog har den svenska organisationen Barnens Rätt I Samhället (BRIS) 

helt valt att ta avstånd från barnfattigdom som begrepp och använder istället ekonomiskt 

eller socialt utstötta i sin retorik. Ingenstans står att läsa något om fattiga barn. BRIS 

ordförande Kattis Ahlström förklarade detta beslut med att ”[…] barnen inte vill bli 

kallade fattiga.”
1
 Barnfattigdom är måhända en term vanligtvis förknippad med svält, 

krig och kris. Karaktäristika vilka knappast passar in på bilden av välfärds-Sverige år 

2013. Jämförelsen av fattigdom i tredje världen kontra fattigdom i västvärlden tycks 

prägla den mediala debatten kring barnfattigdom i Sverige idag
2
. En debatt vilken ofta 

tycks resultera i att de faktiskt utsatta hamnar i periferin till förmån för hårklyveri kring 

vad som ska kallas vad och i vilka kontexter. 

 

Tongivande rapporter tyder förvisso på att svensk barnfattigdom har ökat de senaste tio 

åren, dock inte mer än under nittiotalet
3
, och inte heller proportionerligt med det 

politiskt ökade fokus på sakfrågan. Idag har de flesta svenska riksdagspartier en idé om 

hur barnfattigdom ska stävjas och år 2011 kom ett specifikt betänkande från 

socialutskottet behandlande svensk barnfattigdom
4
. Det hela blir än mer komplext med 

tanke på den påstådda minskning av barnfattigdom vilken rapporterades i den senaste 

barnfattigdomsrapporten från Rädda Barnen.
5
 Denna uppsats ämnar ta ett steg bakåt 

från den rådande mediala barnfattigdomsdebatten för att utifrån ett modernt 

välfärdsperspektiv diskursivt undersöka hur två svenska riksdagspartier problematiserar 

                                                 
1
 ”Bris slutar använda begreppet barnfattigdom” (2013). 

2
 Se bl.a. ”Barnfattigdomen i Sverige överdrivs av barnrättsorganisationerna” (2013), ”Våga kalla saker 

vid dess rätta namn” (2013) och ”Uppdrag granskning Avsnitt 1: Del 1 av 18” (2013). 
3
 Rädda Barnen (2012), s.9 ff. 

4
 Sveriges Riksdag (2011). 

5
 Rädda barnen (2012), s.6.  
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förekomsten av fattiga barn i Sverige, och därmed formulerar orsaken till, och lösningen 

på, problemet.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av politisk diskursanalys belysa hur två 

politiska partier problematiserar förekomsten av fattiga barn i Sverige. Studiens 

analysobjekt är Sveriges två största politiska partier, Socialdemokratiska arbetarpartiet 

(fortsättningsvis benämnda Socialdemokraterna) och Moderata samlingspartiet 

(fortsättningsvis benämnda Moderaterna), och deras åtgärdsförslag samt problem- och 

orsaksformuleringar angående förekomsten av fattiga barn i Sverige. Uppsatsens andra 

ansats är att tolka de problematiseringar och åtgärder uppsatsens politiskt diskursiva 

ansats resulterar i utifrån huvuddragen i det välfärdsteoretiska sociala investerings-

perspektivet.  

 

Forskningsfrågorna för uppsatsen är: 

 

1. Hur problematiserar Socialdemokraterna och Moderaterna förekomsten av 

fattiga barn i Sverige, och vad föreslår de för åtgärder? 

 

2. Vilka huvuddrag från ett socialt investeringsperspektiv kan urskiljas i 

Socialdemokraternas och Moderaternas problemformuleringar och 

åtgärdsförslag gällande förekomsten av fattiga barn i Sverige? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Inledningsvis (avsnitt 2-2.3) kommer uppsatsens teoretiska ramverk med vald teori, 

metod och material redovisas. Därefter följer studiens analysdel (avsnitt 3-3.3) där 

forskningsfråga ett och två behandlas i vederbörande ordning. Avsnitt 4 och 5 

formulerar till sist en sammanfattande respektive avslutande diskussion och öppnar 

avslutningsvis upp för framtida forskning. Avsnitt 2, 3 och 4 inleds vardera med en kort 

introduktion för att förenkla läsning. Vissa ord i uppsatsen har kursiverats i syfte att 

förtydliga resonemang.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk med vald teori, metod och 

material. Centrala begrepp (2.2.2) samt avgränsningar och val av analysenheter (2.2.3) 

diskuteras också. Respektive teoretiskt och metodologiskt underavsnitt (2.1 och 2.2) 

inleds med en kort introducerande text. 

 

2.1 Teori 

Uppsatsens ansats är att utifrån en modern välfärdskontext undersöka 

problematiserandet och åtgärdsförslagen mot barnfattigdom i Sverige. Gøsta Esping-

Andersen påvisade i sin tongivande bok ”Three Worlds of Welfare Capitalism”
6
 år 1990 

att det fanns ett givet, och allmänt vedertaget, perspektiv på välfärd och det moderna 

samhället. Mycket har dock hänt de senaste 15-20 åren som pekar på att en reformering 

krävs för att hantera dagens, och framtidens, samhällsproblem. År 2002 formulerade 

Esping-Andersen en ny syn på välfärdsstaden och det kontemporära samhället; ett 

barncentrerat socialt investeringsperspektiv med avstamp i den betydelse barns 

levnadssituation har för vårt framtida, och samtida, kunskapsbaserade samhälle. Det 

finns givetvis åtskilliga teorier om välfärdsstatens utveckling och reformering och det 

sociala investeringsperspektivet är ett relativt nytt sätt att se på samhället. Teorins 

fokuserande på, och problematiserande av, investeringar i samhällets unga befolkning 

gör den passande för uppsatsen problemområde.  

 

Studiens teoretiska grund baseras således på det sociala investeringsperspektivets 

välfärdsteorier och fokus ligger på det teoretiserande centrerat på barn Gøsta Esping-

Andersen presenterar i boken ”Why we need a New Welfare state” från år 2002. I syfte 

att inledningsvis måla upp en enhetlig bild av det sociala investeringsperspektivets alla 

sidor har Esping-Andersens arbete kompletterats med Nathalie Morel, Bruno Palier och 

Joakim Palmes resonemang i ”Towards a social investment welfare state? Ideas, 

policies and challenges.” från 2005. För att få en mer explicit barnfattigdomskontext 

kommer även Michael O’Briens och Tapio Salonens artikel ”Child poverty and child 

                                                 
6
 Esping-Andersen (1990). 
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rights meet active citizinship: A New Zealand and Sweden case study” från 2011 

avslutningsvis behandlas. 

 

2.1.1 Det sociala investeringsperspektivet  

Morel m.fl:s beskrivning av det sociala investeringsperspektivet grundar sig i en ansats 

att försöka modernisera välfärdsstaten för att göra den kompatibel med det post-

industriella samhälle vi lever i. Ett samhälle baserat på, och beroende av, människor och 

kompetens snarare än industrier och råvaror för sin utveckling, ett kunskapsbaserat 

samhälle med en kunskapsbaserad ekonomi. Detta innebär att humankapital måste 

investeras i för att avkastning ska ske. Investeringar i form av satsningar på barn och 

unga, utbildning, bättre sociala skyddsnät, fortbildning, inkludering, aktivering av 

grupper med hög arbetslöshet samt utvecklandet av nya spelregler för arbetsmarknaden. 

Ett övergripande sätt att se på socialpolitik som en förutsättning snarare än, som 

tidigare, ett hinder för ekonomisk tillväxt.
7
 Detta perspektiv växte fram under sent 1990-

tal som en kritik mot den nyliberala politiken vilken dominerat politiken under 25 år och 

vilken av vissa ansågs oförenlig med det kontemporära samhällets uppbyggnad och 

förutsättningar. Även om perspektivet delar vissa aspekter med en nyliberal agenda, 

vikten av att aktivera och sätta människor i arbete exempelvis, ligger fokus mer vid ett 

värnande av kunskap och lärande samt en positiv syn på en stor offentlig sektor. 

Exempelvis, menar Morel m.fl. att utifrån sociala investeringsteorier ska social- och 

arbetspolitik inte, enligt ett mer nyliberalt perspektiv, arbetas bort för att göra 

arbetsmarknaden mindre styrd och arbete mer lönsamt. Utan tillämpas för att genom 

ekonomiska incentiv skapa fler och bättre jobb. Mycket av den sociala 

investeringsteorins fokus ligger på framtida avkastning; att göra livet bättre för 

kommande generationer och säkra framtida skatteintäkter och en samhällelig 

kunskapsreserv. Men med syftet att minska ”ärftlig” fattigdom och ojämlikhet måste ett 

land sträva efter att skapa ett mer jämlikt samhälle idag.
8
 Förbredande snarare än 

reparerande politik brukar ofta sammanfatta det sociala investeringsperspektivets 

agenda och syftar till att förespråkare av teorin anser att samhället måste sträva efter att 

kväva problem i sin linda för att undvika en högre kostnad för att lösa problemet i 

                                                 
7
 Morel m.fl. (2005), s.1-3. 

8
 Ibid, s.8 ff. 
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framtiden.
9
  Denna distinktion är dock måhända lite tvär, då en förberedande åtgärd i 

och för sig förutsätter att en reparerande åtgärd sjösätts idag, och den ena typen av 

åtgärd innebär således givetvis inte ett uteslutande av den andra. 

 

Det sociala investeringsperspektivet definieras av Gøsta Esping-Andersen likt en 

strategi för att skapa en modern, fungerande, välfärdsstat kompatibel med dagens 

samhälles förutsättningar. En strategi där humankapital är den viktigaste tillgången ett 

samhälle har, en tillgång vilken måste vårdas, förvaltas och skyddas. För att maximalt 

utnyttja denna resurs bör ett land sträva efter att erbjuda alla innevånare samma 

möjligheter, något Esping-Andersen ser som dagens samhälles stora utmaning, att 

inkludera alla och undvika ”[a] future scenario with ’islands of excellence in a sea of 

ignorance’.” Klassklyftor och inverkan av socialt arv måste motverkas och social 

rörlighet och inkludering värnas om
10

 och för att nå detta är fattigdomsbekämpning en 

nödvändighet
11

. Barn vilka lever i socialt utslagna familjer idag hyser stor risk att möta 

problem även i framtiden
12

.  I detta led argumenterar Esping-Andersen för nödvändig-

heten av en barncentrerad social investeringsstrategi (a Child-Centered Social 

Investment Strategy), vilken bör sträva efter att motverka den påverkan socialt arv och 

miljö har på ett barns möjligheter och livschanser. Likt en förebyggande åtgärd mot 

framtida fattigdom; ”If we aim for a productive and socially integrated future society, 

our policy priorities should centre on today’s children and youths. Solid investments in 

children now will diminish welfare problems among future adults.”
13

  Ökad 

barnfattigdom är således, enligt Esping-Andersen, ett resultat av ökade samhällsklyftor 

och för de drabbade barnen innebär fattigdomen sämre utbildningsmöjligheter, sämre 

kognitiv förmåga, brottslighet och överlag sämre livsförhållanden i framtiden. 

Resultatet på lång sikt är lägre skatteintäkter och en mer nödställd och behövande 

befolkning; ”[…] the secondary effects is a mass of low-productivity workers, highly 

vulnerable to unemployment and low pay in the ’new economy’”
14

. Här menar Esping-

Andersen att det är många gånger dyrare att åtgärda skadan senare, varför det är viktigt 

att koncentrera statliga medel på unga samhällsmedlemmars livsförhållanden, och 

                                                 
9
 Morel m.fl. (2005), s.1. 

10
 Esping-Andersen (2002), s.3 f. 

11
 Ibid, s.23. 

12
 Ibid, s.35. 

13
 Ibid, s.51. 

14
 Ibid, s.55. 



Gustav Aspengren – 900329                          Barnfattigdom på den politiska agendan 

 

 

8 

 

därmed framtid.
15

 En stor del i detta är att motverka arbetslöshet bland föräldrar, ”[…] 

work income remains the single most powerful bulwark against poverty […]”
16

, men 

också att utöka och göra dagens bidragssystem bättre. En sida i detta är att underlätta för 

kvinnor att ta sig ut i arbetslivet, genom bland annat bättre dagligverksamhet för barn. 

Detta för att delvis tillvarata outnyttjad arbetskraft och delvis minska mannens 

traditionella roll som familjeförsörjare i länder med nya familjestrukturer. 

Kombinationen riktade bidrag och riktat stöd mot kvinnor är enligt Esping-Andersen ett 

effektivt vapen mot barnfattigdom
17

 och inom detta område menar Esping-Andersen att 

politiska åtgärder är starkt sammanflätade; ”Policy-wise, social exclusion, family 

poverty, and gender quality are closely linked”
18

 En sammanflätning vilken till stor del 

bygger på en ambition att sänka kvinnoarbetslösheten för att öka familjers och därmed 

samhällets välfärd.
19

 Enligt Esping-Andersen är en koppling mellan social- och arbets-

politik är nödvändig för en strävan mot ett bättre samhälle; ”[…] employment policies 

need to join hands with our family policies.”
20

 

 

Morel m.fl. påvisar att det sociala investeringsperspektivet i huvudsak underbyggs av 

tre, i huvudsak kompetensutvecklande, politiska agendor; humankapitalförbättring, 

förändring av arbetsmarknadsrelationer, och strategier strävandes efter att göra det 

lättare att kombinera familj med arbete och skydda familjer från fattigdom. 

Förändringen av anställningsförhållanden betyder främst ett större fokus på kunskap 

samt bättre matchning av personer till bra och rätt arbete i dagens kunskapssamhälle. 

Förbättrandet av humankapital innebär satsningar på barn, unga och utbildning.
21

 Det 

sociala investeringsperspektivet framställs vidare av Morel m.fl. likt en paketlösning, 

alla teorins komponenter måste finnas där för att det ska fungera och ”[…] partial 

implementation may at best deliver a partial succes.”
22

 Det räcker inte med att försöka 

aktivera ett folk, de måste också skyddas, och arbete eller arbetsrelaterad aktivering kan 

aldrig ersätta sociala skyddsnät
23

. Att lyckas värna om dessa två aspekter samtidigt 

tycks vara en av det sociala investeringsperspektivets största utmaningar. Morel m.fl. 

                                                 
15

 Esping-Andersen (2002), s.51 ff. 
16

 Ibid, s.57. 
17

 Ibid, s.57-59. 
18

 Ibid, s.67. 
19

 Ibid, s.67. 
20

 Ibid, s.23. 
21

 Morel m.fl. (2005), s.354-356. 
22

 Ibid, s.359. 
23

 Ibid, s.359. 
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skriver; ”There is [...] a fine balance to be held between protection and activation 

programmes in the form of retraining and/or rehabilitation in order to promote 

employment, without increasing poverty and social exclusion”.
24

  

 

Två andra viktiga aspekter formulerade av förespråkare av det sociala 

investeringsperspektivets strategier är att en stat måste sträva efter både kvalitet och 

jämlikhet i samhället. Det vill säga för det första säkra förekomsten av ”kvalitetsjobb” 

och därmed undvika att människor trots arbete lever i fattigdom, och delvis erbjuda 

bättre, mer högkvalitativa offentliga tjänster såsom dagis och skolor. För det andra 

arbeta aktivt för att minska inkomstskillnader och sträva efter att öka jämlikheten mellan 

könen och mellan olika etniska grupper. Främst i form av arbetsmarknadsinsatser, men 

också via riktade stödåtgärder. Detta för att sträva mot att ge alla medborgare samma 

förutsättningar i livet, och således delvis stävja fattigdom och delvis säkra ekonomisk 

tillväxt.
25

  Morel m.fl. beskriver en skiljaktighet bland den sociala investeringsteorins 

förespråkare i hur statligt spenderande inom socialpolitik framställs, där exempelvis 

arbetslöshetsersättning av vissa ses som något improduktivt medan andra ser det som ett 

nödvändigt skydd för att undvika att arbetslösa dras ned i skulder och fattigdom. Vidare 

tycks det finnas en diskrepans i hur socialpolitik ska användas där vissa förespråkar ett 

användande av socialpolitik för att aktivera och skydda befolkningen genom ett väl 

utbyggt socialt skyddsnät, och värna om så att säga passiva sociala förmåner. Medan 

andra har en syn på det sociala investeringsperspektivet som förordar ett större fokus 

enbart på aktivering. Dessa olikheter hör samman med en differentierad syn på bidrag. 

Antingen som, kombinerat med aktivering, ett skydd mot fattigdom och arbetslöshet. 

Eller ett risktagande vilket kommer innebära ett slöseri av statliga medel och en 

bidragsberoende befolkning.
26

 Vad gäller det tre tidigare formulerade politiska 

agendorna för det sociala investeringsperspektivet finns det enligt Morel m.fl. störst 

konsensus bland olika försespråkare vad det gäller vikten av förvaltandet och 

förbättrandet av humankapital
27

. Följaktligen finns det en mer utbredd oenighet vad det 

gäller utförandet av politik rörande arbetsmarknadsåtgärder och familjeorienterad 

politik.  

                                                 
24

 Morel m.fl. (2005), s.366. 
25

 Ibid, s.363 ff. 
26

 Ibid, s.15-19. 
27

 Ibid, s.355 f. 
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Det sociala investeringsperspektivets ansatser har mött viss kritik, enligt Morel m.fl. 

bland annat för att ha ett allt för stort fokus på framtida scenarion om säkrad lönsamhet. 

En kritik grundad i teorin om att ett omkanaliserande av statliga medel från ”passivt” 

(bidrag och liknande) till ”aktivt” (arbetsfrämjande åtgärder) stöd har skett, och fått 

motsatt effekt; ”[…] [which] has meant not only that today’s poor have been left aside, 

but more critically that such a rechanneling has increased poverty in many countries as 

social spending has become less adequate in relieving poverty […]”
28

 Detta sägs ha 

inneburit att individer stående utanför arbetsmarknaden fått lida, och att människor har 

fått nöja sig med undermåliga jobb för att aktivera sig.  Kritiken kommer även från ett 

feministiskt håll i och med synen på kvinnor som outnyttjad arbetskraft. Arbetslösheten 

hos kvinnor ska sänkas inte av jämställdhetsskäl utan av rent ekonomiska. Morel m.fl. 

menar, och refererar till Stratigaki (2004), att den ursprungliga ambitionen att underlätta 

för kvinnor att förena föräldraskap med arbete långsamt har förbytts med ett 

marknadsorienterat perspektiv vilket istället förspråkar deltidsanställningar och 

flexiblare, osäkrare former av anställning. Samma investeringstänkande med 

framtidsfokus har även anklagats för ett synsätt på barn likt produkter vilka ska 

investeras i för att undvika problem (såsom fattigdom) i framtiden. Barn likt ”blivande 

vuxna” snarare än barn, en ekvation i vilken dagens unga åsidosätts.
29

 Morel m.fl. 

skriver; ”[…] the social or humanitarian rationale for social policy has been replaced by 

an economic rationale.”
30

 

 

Salonen och O’Brien bygger vidare på detta resonemang i sin studie av barnfattigdom i 

Sverige och Nya Zeeland, och hävdar att barn allt oftare hamnar i kläm på grund av att 

socialpolitikens fokus de senaste åren har legat vid aktiverandet av vuxna.
31

 De hävdar 

att de skett en kompromiss mellan åtgärder riktade mot barn kontra vuxna, av vilka 

störst fokus har hamnat på aktiverandet av vuxna med resultatet att fler barn idag lever i 

fattigdom.
32

  För att motverka denna utveckling måste barn ges rättigheter att få utöva 

handlingsfrihet och i större utsträckning ses som fullvärdiga samhällsmedborgare. 

Medborgare vilka behöver riktat stöd specifikt riktat mot dem när de befinner sig i 

fattigdom. Barn har idag en tendens att enbart ses som bihang till sina föräldrar och helt 

                                                 
28

 Morel m.fl. (2005), s.15. 
29

 Ibid, s.15-17. 
30

 Ibid, s.16. 
31

 Salonen – O’Brien (2011), s.216 f. 
32

 Ibid, s.222 f. 
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beroende av deras situation, och genom att de nekas medborgarskap nekas de även vissa 

grundläggande medborgerliga rättigheter som vuxna har.
33

 En stor anledning till detta, 

enligt Salonen och O’Brien, är en förändring från ”passiv” till ”aktiv” välfärd. Ett 

välfärdssystem barn på grund av sitt beroende av behovsprövat stöd och sin position 

utanför arbetsmarknaden inte inkluderas i. Salonen och O’Brien resonerar också kring 

behandlandet av barn likt en framtida investering, en syn vilken resulterat i ett 

nedtonande av barns fattigdom idag.
34

  

 

2.1.2 Två huvuddrag i social investeringsteori  

Studiens teoretiska analys grundar sig i en observerad tudelad distinktion i det sociala 

investeringsperspektivets beståndsdelar. För det första tycks ett reformerande av 

generell politik, och av generella politiska åtgärder urskiljas. En förändring vilken 

innebär ett ökat teoretiserande av en kunskapsbaserad ekonomi baserad på en förändrad 

kunskapssyn med ett fokus på vikten av ett samhälleligt förvaltande av humankapital. 

Ett humankapital framställt likt en råvara som måste investeras i för att förädlas, och 

därmed säkra framtida avkastning. Ur detta spirar också ett resonerande kring hur 

generell arbetsmarknads- och utbildningspolitik ska anpassas och utvecklas för att möta 

en ny typ av arbeten vilka växer upp i detta kunskapscentrerade samhälle. Hur ett 

samhälle måste anpassas för att möta en framtida arbetsmarknad där arbetskraften måste 

matchas till nya kompetenskrävande jobb. Detta innebär i sin tur en ny positiv syn på 

socialpolitiskt spenderande som nödvändigt investerande, snarare än slösande med 

skattepengar, för att förvalta samhällets humankapitalreserv. Arbetspolitik i en lyckad 

kombination med familjepolitik framställs vidare likt det yttersta vapnet mot 

samhälleliga orättvisor.   

 

För det andra tycks det sociala investeringsperspektivet förorda vikten av Riktade 

politiska åtgärder. Punktmarkerande åtgärder främst riktade mot samhälleliga 

riskgrupper för att undvika exkludering och fattigdom. Exempel på detta är riktade 

åtgärder för att göra det lättare för kvinnor och invandare att hävda sig på 

arbetsmarknaden, men även riktade stödåtgärder till förmån för fattiga barn för att 

motverka den påverkan socialt arv och miljö har på utsatta barns utveckling. Dessa 

                                                 
33

 Salonen – O’Brien (2011), s.222 f. 
34

 Ibid, s.214 f. 
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grupper måste således delvis skyddas genom ett väl utbyggt socialt skyddsnät med 

riktade åtgärder mot särskilt riskgrupper, och delvis aktiveras genom lyckad 

arbetsmarknadspolitik. Detta med både förberedande och reparerande socialpolitiska 

ansatser för att arbeta mot ett jämlikt samhälle idag och således säkra en mer jämställd 

och ekonomiskt lukrativ framtid. Den tidigare diskuterade kritiken mot det sociala 

investeringsperspektivets ibland strikt ekonomiska tankesätt grundar sig i de till synes 

beräknande intentioner med vilka dessa riktade åtgärder utförs. 

 

2.2 Metod 

För att diskutera uppsatsens första forskningsfråga och analysera partiernas 

problematiseringar av fattiga barn i Sverige har den metodologiska analysramen 

presenterad i avsnitt 2.2.1 använts. Diskussionen kring forskningsfråga två utgår främst 

ifrån de två observerade huvuddragen hos det sociala investeringsperspektivet 

presenterade i avsnitt 2.1.2 och behandlas utifrån skillnader och likheterna partierna 

emellan. Dock med ambitionen att i en sammanfattande och avslutande diskussion 

diskutera urskiljandet av andra huvuddrag än de två fastslagna i avsnitt 2.1.2.  

 

Denna studie är dock främst en kvalitativ dokumentstudie och uppsatsen ämnar, enligt 

forskningsfrågan ett, utföra en diskursanalys av formulerandet av och föreslagna 

åtgärder mot förekomsten av fattiga barn i Sverige.  Detta genom en jämförelse av 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Målsättningen med detta avsnitt är att presentera 

en för uppsatsen relevant analysram baserad på etablerad politisk diskursanalys. 

Diskursbegreppet används övergripande enligt Göran Bergström och Kristina Boréus 

definition i ”Textens metod och makt” som en ”[…] typ av social praktik som har med 

språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra. […] Det är fråga om 

handlingsmönster, vanor och konventioner som kan vara mer eller mindre 

regelstyrda.”
35

 Diskursanalys kan användas för att kartlägga identitetskonstruktioner, 

maktstrukturer, ordningar och liknande och ämnar inte förklara orsak och verkan utan 

snarare kartlägga och söka förklara, som tidigare nämnt, språkets betydelse, i vårt fall, 

politiken rörande fattiga.
36

   

 

                                                 
35

 Bergström – Boréus (2005), s.17 f. 
36

 Ibid, s.355-358. 
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Explicit metod för att undersöka politisk diskurs har hämtats från Carol Bacchis artikel 

”Policy as Discourse: what does it mean? where does it get us?” i vilken Bacchi 

problematiserar användandet av konceptet diskurs vid statsvetenskapliga studier. Ett 

samhällsproblem formuleras enligt denna teori av den lösning som sätts in mot det. Ett 

problematiserande vilket lämnar utanför de underbyggande processerma och 

resonemangen; “The purpose of a policy-as-discourse approach is to bring such silences 

in problematizations out into the open for discussion.”
37

 Fokus för ”politik som 

diskurs”-teoretiker ligger enligt Bacchi ofta vid att söka förklara den trögrörlighet 

inneboende i politisk beslutsfattning grundad i begränsningar satta av meningsskapande 

och diskurs.
38

  

 

På grund av metodens, och därmed uppsatsens, tolkande ansats är jag som forskare 

varse om den påverkan jag har på slutresultat och medveten om de eventuella resultat 

valet av en annan metod skulle ha. Det är möjligt att annat material än det behandlade, 

exempelvis intervjuer eller analyserandet av en riksdagsdebatt, hade inneburit ett annat 

resultat. Vad det gäller tillförlitligheten anses den dock vara god vad det gäller vald 

metod och material. De analyserade texterna tycks förmedla ett visst mått av den 

polemik förknippad med en debatt, och anledningen till att dokument och skrivelser 

studeras, och inte intervjuer, är på grund av uppsatsens dokumentstuderande ansats. 

 

2.2.1 Metodologisk diskursiv analysram  

Bacchis tolkning av politisk diskursanalys grundar sig i tankar om meningsskapandets 

makt. Teorier om vem eller vilka som skapar mening, i vilka kontexter, samt det 

faktiskta inflytande meningsskapande innebär i samhället och politiken. Detta beskrivs 

ur ett politiskt perspektiv centrerat på skapandet av samhällsproblem och lösningar. 

Detta resonemang grundar sig helt i ett synsätt på problem som totalt skapade inom 

rådande diskurs och aldrig existerande ute i samhället för att ”upptäckas” av politiker; 

”[…] it is innappropriate to see governments as responding to ’problems’ that exist ’out 

there’ in the community. Rather ’problems’ are ’created’ or ’given shape’ in the very 

policy proposals that are offered as ’responses’.”
39

 Politik gestaltas likt diversifierade 

                                                 
37

 Bacchi (2000), s.50. 
38

 Ibid, s.45-47. 
39

 Ibid, s.48. 
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diskursiva arenor i vilka problem inte löses utan skapas genom ett problematiserande av 

samhället. På samma sätt finns det inga färdiga och självklara lösningar utan även dessa 

är skapade och definierade för att passa formulerat problem, och därmed förd politik. 

Detta sker genom en typ av upptäcktsprocess under vilken problem uppdagas och 

lösningar formuleras. På så sätt begränsas antalet behandlade samhällsproblem och 

lösningar av rådande politiska diskurs. De problem icke förärade en benämning, och 

därmed potentiell lösning, blir följaktligen ointressanta.
40

 Problem formuleras helt 

utifrån hur man vill att de ska framställas och för att passa den lösning man vill eller kan 

erbjuda. Bacchi refererar till Aaron Wildavsky (1979) ”[…] the solution is part of 

defining the problem […] the task [for politicians] is not to compile a list of all 

unfulfilled human needs, but to connect what might be wanted with what can be 

provided.”
41

   

 

Det hela beror på problemets inramning (framing), och enligt politik som diskurs-

teoretiker står ingen utanför denna process. Vad orsaken, lösningen och problemet 

till/på/med ett samhälleligt fenomen är beror uteslutande på politisk ram (frame). 

Beroende på den ”fråga” vi ställer till omvärlden framställs vissa alternativ bättre medan 

andra utesluts, på så sätt, menar Bacchi, kan politiker komma undan kostsamma 

lösningar till förmån för mer lättgenomförliga. Eller anpassa lösningar till sina politiska 

värderingar och intressen.
42

 Den för uppsatsen relevanta, och använda, analysramen 

grundar sig i detta frame-analytiska resonemang. Närmare bestämt hur politiska partier 

formulerar problemet (problem) och orsaken (cause) till problemet samt den föreslagna 

lösningen (solution) på problemet utifrån partiets frame av det ursprungliga fenomenet. 

I vårt fall är fenomenet förekomsten av fattiga barn i Sverige och undersökningen ämnar 

redogöra hur detta fenomen väljer att inramas av Moderaterna och Socialdemokraterna 

och således även de problem, orsaker och lösningar respektive ram resulterar i.  

 

Bacchi skriver; ”The point here is to recognize the non-innocence of how ’problems’ 

get framed within policy proposals, how the frames will affect what can be thought 

about and how this affects possibilities for action.”
43

 Detta i syfte att, enligt Bacchi, 

                                                 
40

 Bacchi (2000), s.47 ff. 
41

 Ibid, s.49. 
42

 Ibid, s.49 f. 
43

 Ibid, s.50. 
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försöka avmystifiera politiska besluts bakomliggande diskursiva konstruktion.
44

 

Eftersom lösning följer av problem, och det är i detta skeende politiska åtgärder avgörs, 

kommer analysens tyngdpunkten ligga på problematiseringarna och lösningsförslagen. 

Avslutningsvis ska det nämnas att i brist av svensk motsvarig terminologi kommer 

orden ”frame” och ”ram” respektive ”inramning” och ”framing” användas synonymt i 

uppsatsen. ”Problem”, ”orsak(er)” och ”lösning(ar)” kommer vidare användas 

genomgående istället för ”problem”, ”cause” och ”solution”. 

 

2.2.2 Centrala begrepp 

I Sverige är den lagliga myndighetsåldern 18 år
45

 och enligt Förenta Nationernas 

barnkonvention är alla under denna ålder att betrakta som barn
46

. Användandet av ordet 

barn kommer följaktligen i denna uppsats syfta till människor under 18 år. När ett barn 

ska anses leva i fattigdom i en svensk kontext är måhända en något mer komplicerad 

fråga. Särskilt eftersom det inte finns någon ”officiell” vedertagen definition av 

fattigdom i Sverige
47

 och därför ingen av barnfattigdom. Det finns dock två etablerade 

och erkända definitioner vilka används vid forskning; absolut barnfattigdom och relativ 

barnfattigdom.  

 

I en rapport skriven på uppdrag av Rädda Barnen definierar Tapio Salonen absolut 

barnfattigdom som de barn vilka lever i familjer med försörjningsstöd adderat med barn 

levandes i familjer med låg inkomststandard. Det första kriteriet innebär att familjen i 

fråga tar emot någon form av försörjningsstöd från staten. Om en familj ska anses ha låg 

inkomststandard eller inte räknas ut med hjälp av en formel, framtagen av Statistiska 

Centralbyrån, vilken i korta drag baseras på familjestruktur, disponibel inkomst och en 

norm för baskonsumtion. Exempelvis låg gränsen för en låg månadsinkomst på 17 457 

kronor år 2010 för en familj bestående av två vuxna och två barn.
 
Överlappningen de 

två grupperna emellan subtraheras sedan för att undvika dubbelräkning.
48

 Denna 

sammansatta fattigdomsindikator konstruerades på grund av den låga samstämmigheten 

                                                 
44

 Bacchi (2000), s.50. 
45

 Munck, J. (2013), Föräldrabalken 9 kap, 1 §.  
46

 Unicef (2013).  
47

 Rädda Barnen (2013). 
48
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mellan tidigare använda mått och på grund av att olika sätt att mäta fångade in olika 

demografier och gav svårtolkade resultat
49

.  

 

Relativ barnfattigdomen är en något simplare indikator och räknas ut genom att 

undersöka antalet barn vilka lever i hushåll med en lägre inkomst än 60 procent av 

medianinkomsten i undersökt land. Detta mått är baserat på Europeiska unionens 

officiella fattigdomsdefinition
50

 och går att applicera på vilken nation som helst. Detta 

mått behandlar alltså länders genomsnittliga levnadsstandard; och skiljer sig därför 

länder emellan. Därmed skiljer sig innebörden av begreppet barnfattigdom beroende på 

undersökt land. Häri, och på grund av avsaknaden av en ”officiell” definition av svensk 

fattigdom, ligger med största sannolikhet roten till mycket av existerande förvirring och 

definitionsförbistring kring modern barnfattigdom i Sverige. Det absoluta 

fattigdomsmåttet är dock det tveklöst mest etablerade vid forskning kring modern 

barnfattigdom i Sverige och ger en indikator av problemets magnitud utifrån svenska 

normer. Enligt Tapio Salonens senaste undersökning på Rädda Barnens uppdrag 

(baserad på 2010 års uppgifter) finns det 242 000 barn i Sverige levandes i absolut 

fattigdom.
51

 Rädda Barnens rapporter ges ut två gånger om året och tycks ha nått en viss 

genomslagskraft.
52

  

 

2.2.3 Avgränsning och val av analysobjekt 

Den partipolitiska avgränsningen i studien har valt att läggas vid Sveriges två största 

riksdagspartier. I det svenska riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna och 

Moderaterna 30,66 respektive 30,06 procent av väljarnas röster
53

. Detta resulterade i en 

fördelning på 112 mandat för Socialdemokraterna och 107 för Moderaterna
54

 vilket 

innebär att partierna är de två största i Sverige. Partierna är fortfarande de två största 

enligt opinionsmätningar våren 2013
55

. De är även relativt jämnstora och störst i 

respektive politisk koalition; de rödgröna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet) och alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Krist-

                                                 
49

 Rädda Barnen (2012), s.24. 
50

 Ibid, s.11. 
51

 Ibid, s.29. 
52

 Bl.a. hänvisas de till i Sveriges Riksdag (2011) och Socialdemokraterna (2013b). 
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demokraterna). Avgränsningen till dessa två partier har dock gjorts av fler anledningar 

än enbart deras storlek. Deras ideologier och politiska profiler är olikartade, och de 

ligger traditionellt sett på varsin sida om den ideologiska höger-vänsterskalan.  

Moderaterna har sedan valet 2006 suttit i ledningen av en borgerlig koalitionsregering 

tillsammans med alliansen och Socialdemokraterna och de rödgröna har därmed agerat 

opposition. Detta torde passa uppsatsens syfte på grund av den antaget kontrastskapande 

polemiken de två partierna emellan. Det finns visserligen skillnader mellan de mindre 

koalitionspartiernas problematiserande vilka hade varit intressanta att belysa, men 

projektets tidsram och uppsatsens relativt ringa omfattning gör en totalundersökning 

problematisk. Att analysera alla partier hade således måhända inneburit en grundare 

analys än den genomförda och arbetat emot studiens syfte. En annan materialmässig 

infallsvinkel på problemet hade således också sannolikt givit ett annat resultat. 

 

Det problematiska med att välja dessa partier, eller i princip vilket parti som helst, är att 

viktiga åtgärder och ställningstaganden ofta sker i samverkan med övriga partier i de två 

tidigare nämnda dominerande koalitionerna. På grund av detta finns risken att politiska 

ståndpunkter grumlas något. Speciellt vad gäller Moderaterna vilka genom sin 

borgerliga koalitionsregering tillsammans med alliansen har personer från alla 

allianspartier i ledningen (dock förvisso med moderate Fredrik Reinfeldt i toppen). Att 

det går att argumentera för att bägge partierna drar sig mer mot mitten på den politiska 

höger-vänsterskalan är också ett problem då de måhända inte har lika radikala åsikter 

som vissa andra partier i sina koalitioner, och förr var kanske skiljelinjen 

Socialdemokraterna och Moderaterna emellan tydligare. Dessa problem anses vara av 

ringa omfattning för uppsatsens syfte på grund av den politiskt neutrala ansatsen. 

Ideologisk färgning är ointressant för forskningsfrågorna, även om det såklart har 

påverkan på utfallet. Att problematisera djupare kring ideologi är dock inte uppsatsens 

syfte utan partierna väljs främst av de tidigare diskuterade skälen.  

 

2.3 Material 

För att redogöra för Socialdemokraternas och Moderaternas åsikter och åtgärder 

angående förekomsten av fattiga barn i Sverige har skriftligt material om respektive 

partis politiska ståndpunkter i frågan hämtats från; 
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 Respektive partis senaste partiprogram 

o Socialdemokraternas från år 2013
56

 

o Moderaternas från år 2011
57

 

 Respektive partis partisajt 

o Utgår från vad som står att finna om barnfattigdom och närliggande 

politiska områden på respektive partis officiella hemsida 25 april 2013
58

 

 Socialdemokraternas barnfattigdomsutredning 2012
59

 

 Socialdemokraternas budgetförslag 2012
60

  

 

Studiens huvudkälla är dock socialutskottets barnfattigdomsbetänkande från 2011
61

 

vilket behandlar samtliga motioner i barnfattigdomsfrågan från den allmänna 

motionstiden 2011 och visar på den diversifierade bild Sveriges två politiska läger har 

av frågan. Betänkandet ger en god sammanfattande bild av problemformuleringar och 

föreslagna åtgärder genom den borgerliga koalitionsregeringens avvisande av 

Socialdemokraternas, och de rödgrönas, samtliga motioner om barnfattigdom. Att tala 

om barnfattigdomspolitik likt en avgränsad politisk kategori är dock komplicerat och 

innebär snarare en sammanblandning av social-, integrations-, utbildnings- och 

arbetspolitik.  

 

3. Analys av Socialdemokraternas och Moderaternas syn på 

fattiga barn i Sverige 

Detta avsnitt inleds med att behandla studiens första forskningsfråga (i avsnitt 3.1-3.2), 

för att sedan gå över till att diskutera det sociala investeringsperspektivet (i avsnitt 3.3). 

Den första delen lägger det empiriska fundamentet nödvändigt för att besvara 

                                                 
56
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uppsatsens andra forskningsfråga. En sammanfattande respektive avslutande diskussion 

av avsnitt 3 formuleras i avsnitt 4 och 5. 

 

I syfte att svara på uppsatsens första forskningsfråga presenteras det första avsnittet i 3.1 

respektive 3.2 enligt följande: Först redovisas respektive partis benämning av 

förekomsten av fattiga barn i Sverige och således den frame ur vilken man ser på 

fenomenet. Därefter följer den politiska diskursanalytiska frame-analysen med fokus på 

partiernas problematiserande av förekomsten av fattiga barn i Sverige och formulerande 

av problem (3.1.1 respektive 3.2.1) och orsaker (3.1.2 respektive 3.2.2) samt slutligen 

förslagna lösningar (3.1.3 respektive 3.2.3) på problemet. Allt enligt den under metod-

avsnittet framställda, och av Carol Bacchi formulerade, politiskt diskursiva metoden och 

analysramen. För att göra analys, läsning och jämförelse enklare kommer problemdelen 

för respektive parti (3.1.1 och 3.2.1) avslutas med ett sammanfattande stycke där 

tolkningen av problembildernas framställning utifrån partiernas inramningar redogörs i 

ett kort sammandrag.  

 

3.1 Socialdemokraterna – benämning: barnfattigdom 

Socialdemokraterna satte i början av 2000-talet barnfattigdom på den politiska agendan, 

och frågan anses idag vara en av partiets större. Socialdemokraterna bär således 

sannolikt mycket av ansvaret för frågans växande storlek i den politiska sfären de 

senaste tio åren. Partiet använder begreppet barnfattigdom flitigt i sin retorik och 

hänvisar till Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter och hävdar att antalet fattiga barn i 

Sverige har ökat.
62

 År 2011 begärde partiet, tillsammans med sina koalitionsfränder, ett 

tillkännagivande om barnfattigdom av regeringen
63

 och de gav 2012 ut en egen rapport 

om barnfattigdom i Sverige
64

. Partiet hänvisar även till Förenta Nationernas 

barnkonvention i sitt partiprogram
65

. I denna uppsats ses därmed barnfattigdom som 

Socialdemokraternas övergripande frame av förekomsten av fattiga barn i Sverige. 
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3.1.1 Problem 

Det problem Socialdemokraterna beskriver tolkas likt ett arbetsmarknads- och 

utbildningsproblem grundat i strukturella orsaker som gjort det svårare att få arbete på 

grund av större krav på kunskap från arbetsgivare
66

. Konsekvensen av detta är att vissa 

barn tvingas leva i fattigdom utifrån Rädda Barnens definition av begreppet, vilket 

enligt Socialdemokraterna innebär en rad problem. Partiet uttalar sig porträtterande och 

illustrerar en mörk bild av barnfattigdomens konsekvenser i Sverige; ”[…] barnen [får] 

avstå från mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboll eller följa 

med på skolresan blir en omöjlighet.”
67

 Man menar vidare att fattigdomen för med sig 

allvarliga hälso- och sociala risker; ”Risken att drabbas av diabetes, fetma och hjärt- och 

kärlsjukdomar är högre. Barn i ekonomiskt utsatta hushåll löper dubbelt så stor risk att 

utsättas för mobbning.”
68

  

 

Under den allmänna motionstiden 2011 lämnade partiet in nio motioner i ämnet 

barnfattigdom där man bland annat påpekade vikten av ett erkännande av problemet och 

framtagande av en nationell handlingsplan mot det. Samtliga motioner i frågan avslogs 

dock i riksdagen efter socialutskottets förslag i barnfattigdomsbetänkandet 

2011/12:SoU8.
69

 I sin reservation mot beslutet uttalande Socialdemokraterna (till-

sammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet) sig på följande vis; 

 

Enligt Rädda Barnen levde 10 000 fler barn i fattigdom 2008 än året innan. Barn som växer 

upp i fattigdom tvingas alldeles för tidigt att ta ett stort ansvar för familjens ekonomi. De 

bor sämre än andra barn och går ofta i skolor där allt färre elever klarar kunskapskraven. 

Många barn tvingas av ekonomiska skäl att avstå från att delta i avgiftsbelagda 

fritidsaktiviteter och kan inte heller delta i aktiviteter inom skolan som är förknippade med 

kostnader. Gemensamt för många av dessa barn är att de har föräldrar som antingen saknar 

jobb eller jobbar deltid. Många familjer är beroende av försörjningsstöd, och föräldrarna 

står ofta långt från arbetsmarknaden. Störst risk att växa upp i en fattig familj löper barn till 

ensamstående föräldrar och barn till utrikes födda.
70

 

 

                                                 
66

 Socialdemokraterna (2012a), s.4. 
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Genom detta uttalande illustrerar Socialdemokraterna (tillsammans med de rödgröna) en 

mångfacetterad problembild. En problembild tolkad som väldigt allvarlig och allsidig i 

och med det förmedlade allvar med vilket man ser på frågan. Barnfattigdom ses som ett 

stort, övergripande samhällsproblem ur Socialdemokraternas frame och detta blir tydligt 

i deras retorik. För de första hänvisar de rigoröst till Rädda Barnens forskning och 

menar det kan gå så långt att barnen får ta ett ansvar för familjens ekonomi. En 

tankegång tolkad som en oro för förekomsten, eller en framtida förekomst, av barn-

arbete i Sverige. Överlag tycks Socialdemokraternas problembild genomsyras av en 

stort tyngd, en brådskande nödvändighet att ta itu med ett samhälleligt vittomspännande 

problem. I beskrivningen av en av partiets motioner från den allmänna motionstiden 

2011 (behandlad i tidigare nämnt betänkande) understryks denna tolkning av 

problembilden; 

 

I motion 2011/12:So514 (S) framhålls att både självförtroende och framtidstro  kan  minska  

hos  barn  som   upplever  att  det  är  stor   skillnad   mellan  vad de  själva   har  för   

möjligheter  och  vad  andra  barn  kan  göra.  För att bekämpa barnfattigdom krävs en 

kombination av åtgärder.
71

 

 

Socialdemokraterna förespråkar ett gränsöverskridande samarbete för att motverka 

barnfattigdom. Detta blir extra tydligt i de av Socialdemokraterna formulerade 

motionerna behandlade i socialutskottets betänkande där vikten av en nationell 

handlingsplan, specifikt mot barnfattigdom, beskrivs som en nödvändighet. 

Socialdemokraterna Fredrik Lundh Sammeli och Billy Gustafsson skriver i sina 

vederbörande motioner; ”Motionärerna vill se en nationell handlingsplan mot barn-

fattigdom […]” respektive ”[…] [det] begärs ett tillkännagivande om behovet av att 

snabbt ta fram en åtgärdsplan för att människor inte ska hamna i fattigdom.”
72

 Detta 

polemiserar Socialdemokraternas problembild mot den borgerliga koalitionsregeringens 

och Moderaternas vilka, genom socialutskottet, anser att det; ”[…] inte finns skäl för 

riksdagen att ta initiativ till en nationell handlingsplan mot barnfattigdom.” och att de 

åtgärder man redan ska/har genomfört(s) i sig kan ”[…] ses som handlingsplaner.”
73
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 Sammanfattningsvis tycks Problemet utifrån Socialdemokraternas frame ligga i 

det faktum att fattiga barn ens existerar i samhället idag. Socialdemokraterna 

lägger mycket fokus på de fattiga barnens situation och perspektiv och tar 

därmed ner problemet på en gräsrotsnivå. Problematiseringen fokuserar delvis 

på en felande arbets- och utbildningspolitik men också på det faktum att barn 

faktiskt far illa av barnfattigdom och de reella påföljderna detta får på både kort 

och lång sikt. Problemformuleringen grundar sig i en mångfacetterad, politisk 

gränsöverskridande problembild berörande många områden och illustrerande vitt 

skilda, allvarliga, konsekvenser. 

 

3.1.2 Orsaker 

De bakomliggande orsakerna till problemet tolkas ur Socialdemokraterna frame som 

strukturella och rotade i ”[…] att föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja.” 

Detta grundar sig i dålig matchning av personer till existerande och framväxande jobb i 

en kunskapsbaserad ekonomi.
74

 Det blir dock tydligt att partiet inte menar att orsakerna 

enbart är arbetsmarknadspolitiska; ”[…] ökningen av barnfattigdomen under de senaste 

åren verkar handla om förändringar i trygghetssystemen, men också att bidragen blivit 

mindre värda i relation till ökade levnadskostnader.”
75

 Transfereringssystemet har inte 

lika goda omfördelande effekter i samhället längre. Partiet väljer att framställa 

Moderaternas genomförda skattesänkningar negativ, och som en anledning till ett 

hårdare ekonomiskt klimat, vilket visar sig i deras egen barnfattigdomsrapport där 

partiet förkunnar att; ”[…] även förändringar i beskattningen [är] en faktor som 

påverkar.”
76

 Överskuldsättning ses som en ytterligare orsak till att familjer, och därmed 

barn, hamnar i ett ekonomiskt trångmål vilket kan leda till barnfattigdom.
77

  

 

3.1.3 Lösningar 

Socialdemokraternas lösning på den definierade barnfattigdomsproblematiken tolkas 

som ett ökat fokus på sociala investeringar och förbättrad arbetsmarknadspolitik; ”Att 

avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå dit 
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krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla barn.”
78

 I sin 

nolltolerans mot barnfattigdom menar partiet att ett stort kompromisslöst nationellt 

projekt måste sättas igång med det explicita syftet att motverka barnfattigdom. Detta 

blir tydligt vid granskning av de motioner partiet lämnade in under den allmänna 

motionstiden 2011; ”[…] man behöver ta ett samlat grepp för att analysera och finna 

lösningar på problemen. Detta föreslås ske genom att regeringen utarbetar en 

handlingsplan, en strategi eller ett program med denna inriktning.”
79

   

 

Socialdemokraterna är kritiska till effekten den, av regeringen genomförda, höjningen 

av barnbidraget har på stävjandet av förekomsten av fattiga barn och menar, 

refererandes till Salonen (2011), att; ”[…] barnbidragets fattigdomsbekämpande effekt 

har avtagit under senare år.”
80

 Partiet visar dock tydligt att överordnat välfärdsåtgärder 

hägrar en effektiv arbetsmarknadspolitik. Detta framgår klart i detta citat från deras 

reservation i socialutskottets betänkande;  

 

Den allra viktigaste åtgärden för att bekämpa barnfattigdomen är en aktiv 

arbetsmarknadspolitik med fler arbetande föräldrar. Därefter kommer en generell välfärd 

som omfattar alla och som jämnar ut chansen att förverkliga alla barns livsdrömmar, 

minskar de ekonomiska klyftorna och ökar den sociala sammanhållningen.
81

 

 

Partiet prioriterar alltså arbetspolitik först och omfördelande välfärd tätt därefter. För att 

åstadkomma detta formulerar Socialdemokraterna två övergripande barnfattigdoms-

stävjande strategier;  

 

1. Ett långsiktigt samhällsbygge som garanterar försörjningsmöjligheter för alla i Sverige. 

Gemensamt för barn i ekonomiskt utsatta familjer är att deras föräldrar ofta saknar jobb 

eller arbetar ofrivillig deltid. Därför är det viktigaste steget mot att avskaffa 

barnfattigdomen att se till att alla föräldrar, runt om i landet, får tillgång till ordentliga 

arbeten. 

 

Det krävs en kunskapsbaserad ekonomi, med rätt till utbildning, så att människor kan 

matchas mot de jobb som finns och mot dem som växer fram. Det krävs att föräldrar som 
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jobbar ofrivillig deltid får rätt till heltidsarbete och att personer med utländsk bakgrund får 

möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Dessutom måste den generella välfärden stärkas med sociala investeringar. Det gäller 

trygghetsförsäkringarna som ska hindra sjuka och arbetslösa från att bli fattiga, och det 

gäller skola, sjukvård och bibliotek som ska ge oss ett rikare och tryggare liv.
82

 

 

Även här påvisas den högre prioriteringen av en stark arbetslinje med rätt till 

heltidsarbete framför välfärdsåtgärder och sociala investeringar. Ett framtidsperspektiv 

tycks överlag anammas med vikten av ett ”långsiktigt samhällsbygge”. I den andra 

strategin visar Socialdemokraterna dock på vikten av åtgärder strävandes efter att 

förändra situationen för fattiga barn nu;  

 

2. En bred politik som ger goda uppväxtvillkor för alla barn. Idag hamnar många unga 

utanför på grund av höga avgifter för aktiviteter i skolan och på fritiden. I ett 

socialdemokratiskt Sverige ska inga barn stå utanför. Därför vill vi förbjuda avgifter i 

skolan, satsa på sommarjobb och skapa möjligheter till en rikare fritid för alla unga. 

Tillsammans kan vi ge alla barn i Sverige chansen att förverkliga sina drömmar.
83 

 

Det explicita diskuterandet av barnfattigdom återkommer ständigt och Social-

demokraternas föreslår, förutom dessa övergripande lösningsstrategier, även åtgärder 

mot barnfattigdom i 2012 års budgetförslag;  

 

Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom i vårt land. Det kräver att vi når målet om full 

sysselsättning. Vi vill höja underhållsstödet med 100 kronor i månaden och taket i de s.k. 

vab-dagarna så att fler får en rimlig vardagsekonomi. Vi vill se kraftfulla åtgärder för dem 

som är överskuldsatta […].
84

  

 

Partiets föreslår vidare en rad konkreta åtgärder, vilket tolkas som att Social-

demokraterna satsar mycket på riktade insatser ämnade att minska och lindra 

barnfattigdom och dess konsekvenser idag; 

 

Rätt till heltid – Kvinnor och ungdomar används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på 

arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar – men slås ut lika snabbt som de 
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kommer in. Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade anställningar istället för 

fasta jobb. Vi är beredda att lagstifta om rätt till heltid. 

Barnomsorg på ombekväm tid – Många arbeten idag kräver att man kan arbeta kvällar och 

nätter. För många, inte minst ensamstående, kan det vara väldigt svårt att förena arbetsliv 

med föräldraskap. Vi vill stimulera fler kommuner att tillhandahålla barnomsorg på 

obekväm tid och avsätter 200 hundra miljoner kronor för detta 2012. 

Fördela resurser utifrån elevernas behov – Resurser ska fördelas till skolorna utifrån 

elevernas behov. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna huvudsakligen utifrån 

hur många elever de har, utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Skolverket menar att 

det här systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Det kan inte få 

fortsätta, skollagen måste ändras. 

Kultur- och musikskolan – Den svenska kultur- och musikskolan har skördat stora 

framgångar. Dels för att den erbjudit svenska barn möjligheter att utvecklas inom musik, 

teater och dans. Vi vill införa en stimulans till de kommuner som har sänkt eller sänker sina 

avgifter till maximalt 500 kr per termin inom musik- och kulturskolan. 

Förstärkta trygghetssystem och bättre vardagsekonomi – De generella trygghetssystemen är 

viktiga för familjer med barn som drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom. 

Arbetslösa och sjukskrivna hör till de grupper som har de allra lägsta inkomsterna. För att 

förbättra för barnfamiljerna med de minsta marginalerna vill vi höja underhållsstödet med 

100 kronor i månaden och avsätter 200 miljoner kronor till detta per år.
85

 

De övergripande lösningsstrategierna och explicita åtgärdsförslagen tolkas som att 

Socialdemokraterna återigen ser på förekomsten av fattiga barn med ett stort allvar 

utifrån barnfattigdom-inramningen.  

 

3.2 Moderaterna – benämning: barn i ekonomiskt utanförskap 

Moderaterna använder inte begreppet barnfattigdom i sin retorik utan istället barn i 

ekonomiskt utanförskap och skriver överlag relativt sparsamt om förekomsten av fattiga 

barn i Sverige. Ingen uttalad definition vilka dessa barn är formuleras, inga siffror 

publiceras och ingen forskning hänvisas till.
86

 I denna uppsats ses därmed barn i 

ekonomiskt utanförskap som Moderaternas övergripande frame av förekomsten av 

fattiga barn i Sverige. 
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3.2.1 Problem 

Problemet tolkas utifrån Moderaternas politiska frame som det faktum att dessa fattiga 

barn lever i ett ekonomiskt utanförskap. Termen utanförskap är vanlig bland den 

borgerliga koalitionsregeringens partier, och särskilt Moderaterna, för att adressera olika 

samhällsproblem. Partiet använder bland annat termen sju gånger i sitt senaste 

partiprogram för att beskriva olika samhälleliga bryderier
87

. Uttrycket tycks syfta till en 

svårdefinierbar, ofta arbetslös, i periferin existerande samhällsgrupp. Davidsson 

problematiserar begreppet i sin artikel ”Utanförskapelsen” och påvisar att 

allianspartierna anammade det i samband med riksdagsdebatten inför valet 2006. I 

debatten anklagades Socialdemokraterna för att ha gått från en arbetslinje till en 

bidragslinje vilket resulterat i att en och en halv miljoner svenskar hamnat i detta 

utanförskap. Denna svårdefinierbara grupp människor har i och med denna diskurs 

placerats i samhällets utkant, bortom de privilegier andra avnjuter.
88

 Moderaterna 

anammar på så vis en allmän frame och tillämpar den på fattiga barn i Sverige. 

Inramningen justeras från att diskutera arbetslösa, ekonomiskt utslagna vuxna 

medborgare, till att behandla deras barn. Barnens perspektiv blir därmed sekundärt och 

betingat av de vuxnas, föräldrarnas, utanförskap.  

 

Moderaternas problemformulering tolkas således som att de helt avsäger sig den 

problembild deras politiska opposition beskriver. Delvis genom deras utanförskap-

frame men främst via avstrykandet av samtliga (11) motionsyrkanden om barnfattigdom 

från den allmänna motionstiden 2011 efter socialutskottets förslag. Bland annat avslås 

de rödgrönas gemensamma begäran om ett tillkännagivande om barnfattigdom i 

Sverige, och därigenom explicita politiska åtgärder för att motverka den genom en 

nationell handlingsplan.
89

 Avslåendet av dessa motioner tolkas för det första som ett 

avståndstagande till termen barnfattigdom och för det andra till den problembild 

Socialdemokraterna och deras koalitionsfränder beskriver. Detta förmodligen på grund 

av att innehållet i följande motioner, förknippade med denna problemformulering, inte 

stämmer överens med den utanförskap-frame genom vilken Moderaterna skildrar fattiga 

barn i Sverige. Detta blir tydligt i Socialutskottets motivering till avslåendet; 
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Socialutskottet anser att det är mycket viktigt att förbättra barnfamiljernas ekonomiska 

situation och därmed bekämpa barnfattigdomen.  Det görs bäst genom att fortsätta 

regeringens arbetslinje så att människor kan försörja sig. Socialutskottet kan också 

konstatera att regeringen genomfört en lång rad andra satsningar för att förbättra situationen 

för hushåll med barn. Inom socialutskottets beredningsområde gäller det t.ex. den nyligen 

genomförda höjningen av riksnormen för försörjningsstödet för familjer med äldre barn och 

ungdomar.
90

 

 

De i utanförskap ska inkluderas genom att ges jobb, vilket naturligt tolkas som den 

slutgiltiga lösningen på arbetslöshet som explicit problem i utanförskap-inramningen. 

Detta problematiserande styrks ytterligare genom arbetsmarknadsutskottets yttrande i 

frågan vilket sätter arbetsfrämjande åtgärder framför exempelvis den integrations-

främjande etableringsreformen; 

 

[…] den viktigaste åtgärden för att förbättra situationen för ekonomiskt utsatta barn, är att 

skapa bättre förutsättningar för arbete och för att människor ska kunna försörja sig själva. 

Arbetsmarknadsutskottet pekar på de reformer som genomförts inom 

arbetsmarknadspolitiken, där resurser inriktats på personer som är i störst behov av dem. 

Det gäller bl.a. nystartsjobb för dem som saknat arbete under minst ett år. 

Jobbskatteavdragets fyra steg har stärkt incitamenten till arbete genom att sänka marginal- 

och tröskeleffekterna, främst för låg- och medelinkomsttagarna. Arbetsmarknadsutskottet 

framhåller även den etableringsreform som trädde i kraft den 1 december 2010 som ett 

viktigt steg för att öka utrikesfödda kvinnors arbetskraftsdeltagande.
91

 

 

Att en explicit handlingsplan mot barnfattigdom ska upprättas avslås med motiveringen 

att den politik förd av nuvarande regeringen redan har karaktären av en nationell 

handlingsplan;  

 

Socialutskottet anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit inom socialpolitiken och 

arbetsmarknadspolitiken, tillsammans med förbättringar inom bl.a. den ekonomiska 

familjepolitiken och utbildningspolitiken, i sig kan ses som handlingsplaner. Åtgärderna 

bidrar till att minska ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Sammantaget anser 

socialutskottet, med hänvisning till allt vad som redovisats, att det nu inte finns skäl för 

riksdagen att ta initiativ till en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Det finns inte 
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heller skäl att nu göra en översyn av hur samhällets stöd till ensamstående med barn kan 

förbättras.
92

 

 

Problemet enligt utanförskap-inramningen tolkas som att barn levandes i familjer i 

ekonomiskt utanförskap inte har, eller får, chansen att konkurrera på samma villkor och 

därmed blir bland annat deras utbildning sämre; ”Kunskapsresultaten är ofta bristfälliga 

i skolor som ligger i stadsdelar med brett utanförskap, trots stora ansträngningar.”
93

  

 

Moderaterna framställning tolkas vidare som att individens ansvar alltid går före 

samhällets vad det gäller ekonomsikt utanförskap;  

 

Samhällets ansvar är att i så stor utsträckning som möjligt ge alla barn lika förutsättningar 

att utifrån sina egna möjligheter forma sina egna liv. […] Alla frågor som rör barn tar sin 

självklara utgångspunkt hos föräldrarna och deras ansvar för barnens uppväxt, trygghet och 

välmående.
94

  

 

Detta tycks, genom Moderaternas problematiserande, gå hand i hand med en icke-

fungerande arbetspolitik vilken inte förmår ge alla föräldrar arbete och därigenom inte 

ger dem möjlighet att själva ansvara för sina barn.
95

 

 

Detta motstånd mot en sammanstrålande, politiskt gränsöverskridande strategi mot 

barnfattigdom tolkas som en ovilja att anamma en problembild som explicit beskriver 

barnfattigdom som problemet. Partiet tycks snarare framställa fattiga barn i Sverige som 

ett resultat av andra mer övergripande samhällsproblem. Socialförsäkringsutskottet 

påpekar även att; ”[…] [alla] hushåll med barn, oavsett om det gäller hushåll med 

svensk eller utländsk bakgrund, generellt sett har en lägre ekonomisk standard än 

hushåll utan barn.”
96

 Denna formulering tolkas som en syn på problemet som nästintill 

oundvikligt i ett land med barnfamiljer, istället för en problematisering av det faktum att 

det är så.  
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 Sammanfattningsvis tycks Problemet i och med Moderaternas frame framställas 

likt ett arbetsmarknadsproblem grundat i en felande arbetsmarknad vilken gör att 

vissa familjer hamnar i ekonomiskt utanförskap med föräldrarna som ytterst 

ansvariga. Genom att tillämpa utanförskap-inramningen, centrerat på 

arbetsmarknadspolitik, för att problematisera förekomsten av fattiga barn 

framställs barnets situation sekundär och partiet tycks inte särskilt ingående 

diskutera de faktiska konsekvenser förekomsten av fattiga barn har för 

samhället. En problembild polemiserad mot Socialdemokraternas genom 

anammad utanförskap-frame vilken ursprungligen användes för att framställa 

Socialdemokraternas ”bidragsvänliga” socialpolitik som ett misslyckande vilket 

resulterade i att svenskar hamnade i ett bidragsberonde utanförskap.  

 

3.2.2 Orsaker 

Tolkningen av Moderaternas orsaksbild till detta beskrivna utanförskap, och därmed 

skälet till förekomsten av fattiga barn i Sverige, är enligt Moderaterna; en dåligt 

fungerande arbetsmarknad (och arbetslöshet överlag), bristande integration samt en ej 

likvärdig skola.
97

 Anledningarna till dessa problem illustreras ofta genom de i 

arbetsmarkandsutskottets uttalande tidigare nämnda tröskeleffekterna. Moderaterna 

anser att det finns för höga samhälleliga trösklar (för hög alternativkostnad) mellan 

bland annat bidrag och arbete, integration och arbete och utbildning och arbete. Detta 

framställs som orsakerna till att Sverige är ett land med samhällsklyftor vilka enligt 

Moderaternas frame skapar förutsättningar för människor, och därmed barn, i 

ekonomiskt utanförskap. 

 

3.2.3 Lösningar 

Lösningarna på fenomenet fattiga barn i Sverige tolkas utifrån Moderaternas 

utanförskap-frame som många, dock med den övergripande ambitionen att motverka det 

svårdefinierade ekonomiska utanförskapet dessa barn lider av. Driven huvudtes är oftast 

signifikansen av att minska samhälleliga trösklar samt värna om inkludering, arbete och 

social rörlighet. Vilket tolkas som att partiet vill förenkla för i utanförskap levande 

individer att ta sig ur sin position. Vikten av jämlika förutsättningar i samhället 
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framhävs; ” Det viktigaste är att alla barn måste få en alldeles egen chans att forma sina 

egna liv. Det är okej att ärva sina föräldrars små eller stora besparingar, men det är inte 

ok att ärva sina föräldrars utsatthet och sociala utanförskap.”
98

 Det vill säga, ett 

potentiellt negativt socialt arv måste få mindre inverkan på barns uppväxtvillkor.  

 

Tolkningen av Moderaternas lösningar är att arbetspolitik tycks spela en nyckelroll i 

motverkandet av utanförskap, något som stämmer väl överens med definierad 

problembild; ”Vägen ut ur ekonomisk utsatthet för barn går i princip alltid via att 

föräldrarna får ett eget arbete. Det är därför arbetslinjen är så viktig även för de barn 

som växer upp i ett utanförskap.”
99

 En stark arbetslinje ska enligt Moderaterna leda till 

fler i arbete och ett minskande av klyftorna i samhället. En explicit lösning enligt 

Moderaterna, och en redan genomförd åtgärd, är jobbskatteavdraget vilket sägs vara; 

”[…] ett av de främsta verktygen för att skapa jobb och bryta utanförskapet. Genom att 

göra det mer lönsamt att arbeta sänker jobbskatteavdraget trösklarna för att gå från 

bidrag till arbete. […] På så sätt blir det lönsammare att arbeta mer för de grupper som 

har lägst marginaler - ett viktigt steg för att minska utanförskapet.”
100

 Enligt 

Moderaterna ska alltså lägre skatter, och indirekt ett mindre omfattande 

transfereringssystem, hjälpa de minst utsatta genom att ge dem ytterligare incentiv att 

arbeta mer.  

 

Arbetsmarknadspolitiken tar mycket plats och det är uppenbart att en arbetande 

befolkning tycks vara lösningen;  

 

[…] regeringen arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och 

för att stärka drivkrafterna till arbete och utbildning. Kampen mot arbetslöshet möts med en 

politik på en rad områden som syftar till att öka antalet jobb, stimulera företagande och ge 

stöd åt människor som drabbats av arbetslöshet. Utbildning och aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder är hörnstenar i en sådan politik. Jobbskatteavdragets fyra steg har 

stärkt incitamenten till arbete genom att sänka marginal och tröskeleffekterna, främst för 

låg- och medelinkomsttagarna. Ett högre arbetsutbud innebär en högre produktionskapacitet 

i ekonomin och en ökad sysselsättning på lång sikt. Att ge föräldrar möjlighet till egen 

försörjning är alltså det bästa och mest direkta sättet att minska barnfattigdomen.
101
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Näst efter arbetsmarknadspolitik framställs en förbättrad integrationspolitik, förvisso 

tätt sammankopplad med arbetspolitiken, som lösningen på utanförskap. Även om 

partiet ständigt visar att arbetslinjen är än viktigare; ”En viktig väg till en bra integration 

är arbetslinjen och den första tiden i ett nytt land är ofta avgörande för en lyckad 

integration.”
102

 Problemet här tolkas enligt Moderaternas frame som en för lång 

etableringstid för nyankomna invandrare. För stora samhälleliga trösklar in på 

arbetsmarknaden vilka skapar ett ekonomiskt utanförskap vilket i slutändan drabbar 

barn. I syfta att motverka dessa trösklar antogs 2011 den så kallade etableringsreformen; 

 

Moderaterna och Alliansen genomfört en omfattande etableringsreform med fokus på jobb 

och kunskaper i svenska. Egenmakten för nyanlända har ökat genom rätten att välja 

etableringslots som ger kontaktnät och extra stöd den första tiden. Drivkrafterna för att 

arbeta och delta i insatser har stärkts genom införandet av en individuell 

etableringsersättning.
103

  

 

Ersättning i form av bidrag tycks sällan förespråkas i Moderaternas lösningförslag. Utan 

endast i ett annat sammanhang än etableringsreformen. Ett förmånligare barnbidrag för 

familjer med fler än ett barn (flerbarnstillägg) ska enligt Moderaterna hjälpa till att 

stävja ekonomiskt utanförskap, och därigenom motverka förekomsten av fattiga barn i 

Sverige; ”För att förbättra de sämst ställda hushållens ekonomi höjdes flerbarnstillägget 

från den 1 juli 2010 […]” Ett höjt bostadsbidrag är en annan åtgärd; ”I budget-

propositionen för 2012 föreslog regeringen en höjning av bostadsbidraget från den 1 

januari 2012 […] Höjningen motiverades av en vilja att stärka ekonomin för de 

barnfamiljer som har det sämst ställt, inte minst ensamstående med barn, och därmed 

öka deras marginaler.” Sedan utskottet tillstyrkt förslaget och riksdagen bifallit 

regeringen innebar detta en genomsnittlig höjning av bidraget på 120 kronor. Ett sänkt 

krav för minsta bostadskostnader (från 2000 kronor till 1400 kronor) innebar även att 

”[…] en majoritet av barnfamiljerna […]” fick ytterligare en höjning på 300 kronor.
104

 

 

Detta talar på sätt och vis emot de övergripande arbetsmarknadscentrerade lösningar 

Moderaterna kopplar ihop med sin problemformulering av fattiga barn i Sverige utifrån 
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inramningen ekonomiskt utanförskap. Speciellt med tanke på att de rödgrönas förslag på 

ökade sociala investeringar och ett förstärkt trygghetssystem i frågan barnfattigdom 

avslogs.
105

 Även om den övergripande tolkningen av Moderaternas plan för att 

motverka ekonomiskt utanförskap, och därmed förekomsten av fattiga barn, är att 

bidragsåtgärder tar en ytterst perifer plats efter arbetsmarknadsriktade lösningar. 

 

Moderaterna fastställer dock vikten av en individuellt anpassad utbildning, med bättre 

koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som en väg att gå för att stävja 

arbetslöshet och därmed motverka utanförskap;  

 

Sverige behöver ett kunskapsinriktat utbildningssystem som rustar för arbetslivet och är 

kopplat till arbetsmarknadens behov. Nu genomförs stora reformer i gymnasieskolan. Vi 

vill förbättra yrkesintroduktionen och yrkesutbildningen samt förstärka lärlingssystemet. 

Att motivera unga att slutföra sina studier är också viktigt eftersom ofullständiga betyg är 

en vanlig orsak till arbetslöshet.
106

 

 

En annan viktig utbildningspolitisk agenda är att främja social rörlighet, vilket 

framställs som ett sätt att bryta ekonomiskt utanförskap. För att värna om detta och 

därigenom förhindra att barn ska tvingas leva i fattigdom ska det satsas mer på Sveriges 

skolor; ”[…] alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomi eller sociala situation, har 

möjlighet att gå i skolan på samma villkor. Möjligheten för alla att skaffa sig en god 

utbildning är nyckeln till social rörlighet.”
107

 därför menar Moderaterna att ”Endast en 

likvärdig skola som förmedlar kunskap kan utjämna sociala skillnader.”
108

 

 

Utbildningsutskottet (med moderata Margareta Pålsson som ordförande) uttalar sig i 

ärendet i samband med socialutskottets barnfattigdomsbetänkande, och menar att; 

 

[…] flera stora reformer och satsningar har genomförts på utbildningsområdet, däribland en 

mer specialiserad lärarutbildning, fortbildningssatsningar för lärare (Lärarlyftet I och II), 

legitimation för lärare och förskollärare för att tillgodose att alla elever får en god och trygg 

undervisning, en obligatorisk befattningsutbildning av rektorer och möjlighet till frivillig 

fortbildning (Rektorslyftet), en ny skollag som innebär ett nytt modernt regelverk för alla 
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skolor oavsett huvudman, en ny gymnasieskola som ska förbereda elever för inträde i 

arbetslivet eller för högre studier, specialsatsningar på matematikundervisning m.m. […] 

Tillsammantaget innebär det en bättre skola för alla elever.
109  

 

Kvalitetssäkring av skolan och ytterligare befogenheter till skolinspektionen ska dock 

leda till att; ”[…] varje skola, kommunala såväl som fristående, ska kvalitetsgranskas 

och utvärderas efter hur väl de lyckas ge eleverna förutsättningar att nå målen och 

utvecklas så långt möjligt.”
110

  

 

Detta resonemang kan tyckas vara ett distanstagande till problemet, en förmedlad bild 

av att svenska barn inte lever i explicit fattigdom utan snarare på sin höjd inte har 

möjlighet till samma utbildning.  

 

3.3 Analys ur ett socialt investeringsperspektiv 

I föregående avsnitt användes en tolkande politisk diskursanalys för att undersöka frame 

av fattiga barn i Sverige och dess påverkan på Socialdemokraternas och Moderaternas 

formulerande av problem, orsak och lösning i frågan. I detta avsnitt ämnas det 

välfärdsteoretiska sociala investeringsperspektivet anammas för att besvara studiens 

andra forskningsfråga; ”Vilka huvuddrag från ett socialt investeringsperspektiv kan 

urskiljas i Socialdemokraternas och Moderaternas problemformulering och 

åtgärdsförslag gällande förekomsten av fattiga barn i Sverige?” För att förenkla 

läsning, jämförelse och analys har ett övergripande fokus på likheter och skillnader 

partierna emellan tillämpats. Detta utifrån ett socialt investeringsperspektiv med en 

indelning i två underrubriker (3.3.1 och 3.3.2) med fokus på avsnitt 2.1.2:s tudelade 

distinktion mellan ”generell politik” respektive ”riktad politik mot riskgrupper”. Till 

skillnad från de två diskursanalytiska huvudavsnitten, vilka behandlade varje parti 

separat, kommer både Moderaternas och Socialdemokraternas åsikter och åtgärder att 

bearbetas i löpande text utan specifik uppdelning partierna emellan.  

                                                 
109

 Sveriges Riksdag (2011), s.45. 
110

 Ibid, s.46. 



Gustav Aspengren – 900329                          Barnfattigdom på den politiska agendan 

 

 

34 

 

3.3.1 Likheter – generell politik 

Det är tydligt att arbetet med att sätta föräldrar i arbete, genom generell 

arbetsmarkandspolitisk förändring, ses av både Socialdemokraterna och Moderaterna 

som den främsta strategin för att motverka förekomsten av barn i fattigdom. Både 

partierna trycker på vikten av en stark arbetslinje och prioriterar arbetsmarknadsmässiga 

insatser högst bland sina åtgärder. En felande arbetsmarknad framställs således som en 

stor anledning till att vissa familjer, och därmed barn, idag lever i fattigdom.  Att 

motverka arbetslöshet hos föräldrar och värna om aktivering är en viktig del i det 

barncentrerade sociala investeringsperspektivet och goda livsförhållanden för barn tycks 

först och främst säkras genom att försöka garantera barnfamiljers inkomst.  

 

Generella utbildningspolitiska insatser tycks också hamna högt uppe på agendan vid 

bägge partiers formulerande av lösningar på barnfattigdom. Då främst vikten av att ge 

alla, oavsett bakgrund, samma förutsättningar och möjligheter till utbildning. Här visar 

både Socialdemokraterna och Moderaterna på signifikansen av en strävan mot ett 

jämlikt samhälle, och i viss mån en vilja av att förvalta humankapital. En generell 

utbildningspolitiskt kunskapsfrämjande och kunskapsförvaltande agenda förfaller 

relativt viktig hos bägge partierna, om än viktigare hos Socialdemokraterna, vilket 

naturligtvis går i linje med ett socialt investeringsperspektiv. En viktig del av social 

investeringsteori är att minimera den påverkan socialt arv och miljö har på barns 

chanser i livet, att motverka klassklyftor motverkar barnfattigdom. Detta med 

ambitionen att ge alla samma villkor i livet, för att undvika, som Esping-Andersen 

uttrycker det, ”öar av kompetens i ett hav av okunnighet”. Moderaterna ser utbildning 

som nyckeln till social rörlighet och Socialdemokraterna uttalar sig ideligen om vikten 

av en skola vilken inkluderar alla som lösningen på förekomsten av fattiga barn.  

 

3.3.2 Skillnader – riktad politik mot riskgrupper 

Trots vissa liknande generella politiska ambitioner, ett fokus på generella arbets- och 

utbildningspolitiska åtgärder exempelvis, visar studien på ett antal grundläggande 

diskrepanser Socialdemokraterna och Moderaterna emellan. Detta blir mest tydligt i 

respektive partis formulerande av riktade politiska åtgärder mot samhälleliga 

riskgrupper i sina lösningsförslag på problemet fattiga barn i Sverige. Moderaterna visar 
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genom sin utanförskap-frame ett fokus på åtgärder främst för att motverka samhälleliga 

trösklar till arbete. Partiets etableringsreform blir utifrån detta perspektiv en riktad 

åtgärd för att förkorta invandrares etableringstid (tröskel från invandring till arbete) och 

därmed motverka arbetslöshet i denna samhällsgrupp. Invandrare blir därav en 

riskgrupp i utanförskap-inramningen, och därmed en riskgrupp i Moderaternas syn på 

fattiga barn i Sverige. I övrigt tycks inte Moderaterna formulera några fler riktade 

åtgärder bland sina lösningsförslag, förutom ett höjt flerbarstillägg och ett höjt 

bostadsbidrag vilka inte är riktade mot partiets formulerade riskgrupper eller mot barn 

specifikt. 

 

Socialdemokraternas riktade åtgärder tycks fokusera på aktiverandet och stödet av 

kvinnor som riskgrupp i samhälle, även om partiet genom sin första förslagna 

barnfattigdomsfrämjande strategi också påpekar vikten av att arbeta för att förkorta 

etableringstiden för invandrare. Detta genom sin uttalade ambition att värna om kvinnor 

på arbetsmarknaden genom att lagstifta om rätt till heltid eftersom kvinnor enligt 

Socialdemokraterna i högre grad än män får deltids- och tidsbegränsade anställningar 

istället för fasta jobb. Socialdemokraterna förespråkar även en riktad åtgärd för att 

underlätta för ensamstående föräldrar genom att vilja förbättra vab-förmånerna samt 

förslår ett avsättande av 200 miljoner kronor för att stimulera kommuner att 

tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid, och således assistera ensamstående föräldrar 

att förena arbete och familj. Detta ses således likt en riktad åtgärd mot ensamstående 

som en riskgrupp.  

 

Socialdemokraterna förslår också många politiska åtgärder riktade direkt mot barn. En 

politisk agenda vilken tar hänsyn till utsatta barn genom punktmarkerande åtgärder för 

att förbereda och reparera, och därmed värna om ett socialt jämställd och inkluderande 

samhälle med (som de uttrycker det) nolltolerans av barnfattigdom. Genom detta visar 

Socialdemokraterna på att de ser barn som en specifik riskgrupp, och inte en 

samhällsgrupp betingad av föräldrars situation eller som en grupp vilken kommer 

främjas genom indirekta effekter från integrations- och jämställdhetsåtgärder, eller de 

generella arbetsmarknadsåtgärderna diskuterade i 3.3.1. Socialdemokraterna trycker 

bland annat på vikten av riktade utbildningspolitiska åtgärder. Exempelvis strävar 

partiet mot att ge alla barn bra uppväxtvillkor oberoende av social status. De riktade 



Gustav Aspengren – 900329                          Barnfattigdom på den politiska agendan 

 

 

36 

 

åtgärderna mot barn inbegriper här bland annat formulerandet av en ambition att nå en 

helt avgiftsfri skola med intentionen att inget barn ska exkluderas på grund av 

ekonomiska skäl. En annan utbildningspolitisk åtgärd riktad mot utsatta barn är 

förslaget på en ny resursfördelning i svenska skolor. En resursfördelning baserad på 

elevernas specifika behov istället för efter antalet elever med målsättningen att skapa en 

mer förutsättningslös skola som värnar om jämlikhet och ger alla, oavsett speciella 

behov, samma chans att skaffa sig en utbildning. Partiet vill också motverka höga 

avgifter för fritidsaktiviteter av samma skäl som tidigare, att sträva efter att alla barn ska 

ges samma förutsättningar att utvecklas och ägna sig åt sina intressen.  

 

Kanske allra mest visar partiet på sin ambition att lansera riktade åtgärder mot barn 

genom sitt aktiva arbete för bildande av en nationell handlingsplan specifikt för att 

motverka barnfattigdom. Denna strävan illusteras av de motioner i frågan behandlade i 

socialutskottets betänkande och de föreslagna övergripande strategierna vilka specifikt 

punktmarkerar barn som utsatt grupp. Socialdemokraternas åtgärder indikerar således i 

mycket större utsträckning än Moderaternas att partiet ser barn som en specifik 

riskgrupp medan Moderaterna riktar sin uppmärksamhet mot andra sociala riskgrupper, 

med en förmodad ambition att detta indirekt ska gynna barn. 

 

4. Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt behandlas resultatet av analysen av Socialdemokraterna och Moderaterna 

syn på fattiga barn i Sverige i avsnitt 3 genom en sammanfattande diskussion utifrån 

uppsatsens två forskningsfrågor.  Inledningsvis strikt utifrån studiens analysram (2.2.1) 

och det sociala investeringsperspektivets två huvuddrag (2.1.2), för att avslutningsvis 

friare diskutera urskiljandet av social investeringsteori i respektive partis 

problematiserande och åtgärdsförslag. Forskningsfrågorna som inledde uppsatsen var;  

 

1. Hur problematiserar Socialdemokraterna och Moderaterna förekomsten av 

fattiga barn i Sverige, och vad föreslår de för åtgärder? 
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2. Vilka huvuddrag från ett socialt investeringsperspektiv kan urskiljas i 

Socialdemokraternas och Moderaternas problemformuleringar och 

åtgärdsförslag gällande förekomsten av fattiga barn i Sverige? 

 

Resultatet av genomförd politisk diskursanalytisk studie visar att inramningen av 

fenomenet tycks ha en stor påverkan på problematiserandet av, och åtgärder mot, 

förekomsten av fattiga barn i Sverige i fallen Socialdemokraterna och Moderaterna. 

Problematiserandet tycks vara grundat i de två partiernas diversifierade orsaks-

formuleringar vilka resulterar i två vitt skilda åtgärdsstrategier. Socialdemokraterna 

visar genom sitt anammande av termen barnfattigdom, och sin barncentrerade politiska 

frame av problemet grundad i denna benämning, att partiet ser mycket seriöst på 

barnfattigdom och de konsekvenser det kan ha för Sverige. Moderaterna visar på en mer 

anpassande felanalys genom sitt justerande användande av sin allmänna 

arbetsmarknadscentrerade utanförskap-frame. Vad det gäller partiernas åtgärder för att 

stävja barnfattigdom tycks både Socialdemokraterna och Moderaterna prioritera 

arbetsmarknadsåtgärder högst med ambitionen att, med olika metoder, sänka 

arbetslösheten och förse föräldrar med arbete och således säkra barnfamiljers inkomst. 

Tätt efter dessa åtgärder kommer bidrag och riktat stöd vilket, särskilt av 

Socialdemokraterna, tycks ses som ett viktigt komplement till de arbetsmarkands-

stimulerande åtgärderna.  

 

Att undersöka vilka huvuddrag av det sociala investeringsperspektivet som kan skönjas 

i Socialdemokraterna och Moderaternas problematiserande av barnfattigdom i Sverige, 

och de åtgärder förknippade med respektive problembild, har resulterat i ett blandat 

resultat. Utifrån de två formulerade huvuddragen i avsnitt 2.1.2 står det klart att båda 

likheter och skillnader finns mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Båda 

partierna formulerar övergripande generella utbildnings- och arbetsmarknadsmässiga 

lösningar på problemet. Vad det gäller riktade åtgärder mot riskgrupper tycks 

Socialdemokraterna arbeta mer för kvinnors och ensamstående föräldrars rättigheter, 

medan Moderaterna i större utsträckning värnar om en bättre integration genom sin 

etableringsreform. Vidare är Socialdemokraterna det enda av partierna som resonerar 

utifrån barns perspektiv, och som till synes ser barn som en specifik riskgrupp 

behövande riktat stöd med både förberedande och reparerande ansatser.  



Gustav Aspengren – 900329                          Barnfattigdom på den politiska agendan 

 

 

38 

 

Socialdemokraterna är överlag det parti vars problemformulering och föreslagna 

åtgärder bär mest spår av social investeringsteori. Detta bottnar i den övergripande 

synen partierna har på lösningen av barnfattigdomsfrågan där Socialdemokraterna, till 

skillnad från Moderaterna, artikulerar en vilja om en ökad fokus på sociala investeringar 

och ett ökat riktat stöd som en stor del av lösningen. Detta ger intryck av en syn på ett 

förstärkt trygghetssystem som nödvändigt för att minska förekomsten av barn i 

fattigdom genom att med hjälp av bidrag ge barnfamiljer en bättre vardagsekonomi. 

Detta för att värna om arbetslösa och sjukskrivna istället för att sänka skatter och göra 

dessa grupper mer utsatta genom ett minskat transaktionssystem. Konsekvensen kan bli 

en ökad utsatthet som skapar eskalerande ekonomiska samhällsklyftor mellan arbetslösa 

och arbetande. Ökade samhälleliga klyftor är en stor anledning till barnfattigdom enligt 

Esping-Andersen, detta eftersom det är barnen till dessa arbetslösa och sjukskrivna vilka 

i slutändan blir lidande. Förvisso förespråkar även Moderaterna ökade transaktioner 

som en liten del av deras lösning genom deras höjning av barn- och bostadsbidraget. 

Men motståndet mot Socialdemokraternas föreslagna utökning av trygghetssystemet i 

och med socialutskottets barnfattigdomsbetänkande talar ändå emot att deras intentioner 

ligger i att utöka skyddet för människor utanför arbetsmarknaden som en del av deras 

barnfattigdomslösning. Detta blir också tydligt i och med den arbetsmarknadscentrerade 

utanförskap-inramningen Moderaterna anpassar och använder för att problematisera 

förekomsten av barn i fattigdom.  

 

Socialdemokraternas åtgärder mot barnfattigdom tycks överlag i större utsträckning än 

Moderaternas visa på en ansats att vilja kombinera både jämlikhet och kvalitet i 

samhället, två viktiga aspekter att förena för ett fungerande modernt samhälle ur det 

sociala investeringsperspektivet. Att för det första till synes sträva efter kvalitet genom 

att föreslå ökade investeringar i skolväsende genom riktat stöd, utbildning och 

dagligverksamhet för barn och för det andra värna om vikten av att matcha individer till 

kunskapsekonomins framväxande jobb. Moderaterna framställer också exempelvis det 

primärt som föräldrars ansvar om barn lever i fattigdom, inte statens, konjunkturens 

eller samhällets, och det är således föräldrarnas yttersta skyldighet att se till att barn får 

en skälig och ekonomiskt trygg uppväxt. Detta kan tolkas som en syn på bidrag och 

transaktionssystem som demoraliserande snarare än assisterande. Moderaternas 

premierande av åtgärder vilka ska sänka de samhälleliga trösklarna och höja 
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alternativkostnaden att vara bidragstagare jämfört med förvärvsarbetare visar på en bild 

av bidrag som något självvalt snarare än något en individ blir nödtvungen att nyttja.  

 

5. Avslutande diskussion 

Denna studie visar prov på en brist av sammanhållen politik för att motverka 

förekomsten av fattiga barn i Sverige.  Socialdemokraterna och Moderaterna 

problematiserar fenomenet utifrån två i grunden helt olika politiska inramningar. 

Benämningarna, och inramningarna, barnfattigdom respektive barn i ekonomiskt 

utanförskap resulterar i två diversifierade orsaksbilder och problemformuleringar och 

ett förespråkande av vitt skilda åtgärder, i vilka de går att urskilja mer eller mindre spår 

av sociala investeringsteorier. Det framstår av studiens resultat som om 

Socialdemokraterna är det parti aktivt drivande barnfattigdomsfrågan i Sverige, medan 

Moderaterna tycks vara mer reaktiva och försöker justera redan lanserade åtgärder för 

passa motverkandet av fattiga barn i Sverige. Exempelvis tycks Moderaterna helt ta 

avstånd till barnfattigdom som term och överlag tolkas Moderaternas lösningar för att 

motverka förekomsten av fattiga barn som modifieringar och anpassande av andra, icke 

specifikt barnfattigdomsmotverkande, åtgärder.  

 

Å ena sidan är kanske dessa observerade skillnader inte speciellt oväntade när studien 

behandlar två politiska partier med disparata ideologier och agendor. Å andra sidan, 

menar Morel m.fl. att det med största sannolikhet krävs ett enat stöd, ett politiskt 

gränsöverskridande samarbete och en tydlig uppbackning av en hel politisk koalition, 

för att det sociala investeringsperspektivet ska fungera fullt ut, och således för att vi ska 

kunna skönja teorins eventuella barnfattigdomsstävjande effekter på lång och kort sikt. 

Av denna studie att döma ser det dock mörkt ut i dagsläget för ett sådant politiskt 

samarbete, bland annat med tanke på Moderaternas distanstagande till en nationell 

politisk gränsöverskridande handlingsplan. Det sociala investeringsperspektivet har 

dock enligt Morel m.fl. en inbyggd tvetydighet som både hjälper och stjälper dess 

förutsättningar att fungera över partigränser.
111

 Brist på en passande socioekonomisk 

modell, som kan redovisa det sociala investeringsperspektivets ekonomiska avkastning 
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och kostnader, diskuteras av både Morel m.fl. och Esping-Andersen, som en annan 

förutsättning som behövs för att ett socialt investeringsperspektiv ska etableras som 

politiskt paradigm
112

. En ytterligare förutsättning som varit viktig för tidigare politiska 

paradigms etablerande saknas också enligt Morel m.fl., och det är en enad uppfattning 

om orsaken till, och lösningen på, arbetslöshet.
113

 Detta kanske spelar särskilt stor roll 

vad det gäller social investeringsteori eftersom arbetsmarknadspolitik är en stor del av 

perspektivets ansats. 

 

Både Socialdemokraterna och Moderaterna trycker på vikten av en stark arbetslinje, och 

därmed lyckad arbetsmarknadspolitik, som en viktig lösning på barnfattigdomsfrågan. 

Båda partierna är överens om att dagens arbetsmarknad misslyckas, dock av olika 

anledningar, och partierna strävar efter att nå lägre arbetslöshet, men på olika vis. 

Moderaterna menar å ena sidan att arbetsmarknaden främst lider av samhälleliga 

tröskeleffekter vilka gör att fler än nödvändigt är bidragstagare istället för 

förvärvsarbetare. Detta anses ge en situation och en utveckling partiet ser som 

grundbulten i anledningen till att människor, och därmed barn, lever i ekonomiskt 

utanförskap. En situation partiet vill stävja genom att via bland annat skattesänkningar 

göra arbete mer lönsamt, för att därigenom ge människor större incitament att gå från 

bidrag till arbete. Det sociala investeringsperspektivet har bland annat fått kritik för att 

på grund av sitt framtidsfokuserande missgynna de som står utanför arbetsmarknaden 

idag, vilket inneburit att människor kanske tvingats till att ta deltidsjobb eller jobb med 

sämre anställningsförhållanden. Det kan i sin tur innebära att dessa människor trots 

arbete har det svårt ekonomiskt, med ökad fattigdom, och således barnfattigdom, som 

resultat. Detta illustreras av Morel m.fl. som en av det sociala investeringsperspektivets 

stora utmaningar, nämligen att balansera skydd och aktivering rätt. Detta för att undvika 

att svaga grupper blir utstötta och hamnar i fattigdom, men samtidigt värna om 

arbetsskapande åtgärder. Socialdemokraternas uppfattning kontrasteras mot 

Moderaternas genom att de å andra sidan ser arbetsmarknadsproblemet rotat i ett 

misslyckande att matcha Sveriges arbetsföra befolkning till de nya kunskapsbaserade 

arbeten som växer upp i samhället, vilket inneburit en högre arbetslöshet och därmed en 

högre risk för ekonomiskt utsatthet för barnfamiljer. Föräldrar måste ha kompetens nog 

för att ta dessa nya jobb för att barnfattigdom ska motverkas. Detta är en 
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arbetsmarknadsproblematik Moderaterna förvisso också diskuterar, men Social-

demokraterna ändå tycks ta på ett större allvar.   

 

Överlag tycks forskare veta relativt lite om de möjliga effekter ett fullständigt anammat 

socialt investeringsperspektiv kan innebära för ett samhälle, och därigenom vad detta 

skulle kunna betyda för ett barnfattigdomsbekämpande. Det har helt enkelt inte testats 

tillräckligt ännu.
114

 Kanske hade det i detta syfte varit intressant att med hjälp av sociala 

investeringsteorier politiskt diskursivt studera en politisk koalitions sammantagna 

problematiserande av förekomsten av fattiga barn i Sverige och redogöra för den 

eventuella förekomsten av, eller förutsättningarna för, ett enat stöd av ett socialt 

investeringsperspektiv. Istället för att analysera ett parti ur varje koalition. Här finns det 

utrymme för vidare forskning. 
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