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Abstract   
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Poverty among children has received a great deal of attention in the media the past few 

years. The group in which poverty among children has increased most is among single 

parents; therefore we have chosen to examine this group in this study. The purpose of 

this study is to take part in single parents and their children’s experiences of living 

within a very tight budget and the strategies they use. We found it interesting to put this 

information in relationship to the consumer society we live in today. Single parents and 

some of their children have participated in this study.  

Using focus groups in which the constellations were different group discussions were 

led that were based on different themes that are relevant to this study. A qualitative 

study has been done in which interest in the interviewed peoples own experiences and 

stories has been in focus. This has been done using an abductive approach. With the 

help of previous knowledge and literature studies we have found our preliminary 

theories. These theories were then applied to the interviewers; this led to the theories 

used in the study. The theoretical perspective used is from Bourdieus thoughts about the 

concept lifestyle along with Goffmans reasoning about the importance of rolls in the 

social scene where individuals act to reflect themselves. We have even found a 

perspective of stress theories to be interesting.  

One conclusion in this study is that the choice of strategies can be reflected in the 

individual’s lifestyle.   

Keywords: social work, single parents, children, tight budget, lifestyle, consumption, 

experiences, strategies. 
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Förord 

 

Genom detta förord vill vi passa på att uttrycka vår yttersta tacksamhet till de 

intervjupersoner som har deltagit i studien, och därmed gjort denna uppsats möjlig att 

genomföra.  

Ni har gett oss värdefull information kring er situation som ensamstående i ekonomisk 

knapphet.  

Vi vill tacka vår handledare Frans Oddner, som med sin ödmjukhet har varit öppen för 

våra resonemang och stöttat oss i sökandet efter nya vägar att nå målet med uppsatsen. 

Vi vill tacka Weddig Runquist, kursansvarig lärare, för generös tillgång till relevant 

litteratur när vi som bäst behövde den. 

Avslutningsvis vill vi innerligt tacka våra nära och kära, speciellt våra mödrar som har 

ställt upp med barnpassning och annan hjälp som har varit en förutsättning för att få tid 

till denna uppsats.  

 

Jessica Walldén- Mårtensson 

Anna Wemfors 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Två ord, barn och fattigdom i kombination verkar ha fått genomslag i samhället, som ett 

nytt problem som behöver uppmärksammas. Dessa två ord bildar tillsammans ett 

känsloladdat begrepp, barnfattigdom (Andersson & Swärd 2010). Det som avser den 

relativa barnfattigdomen i Sverige, enligt EU:s fattigdomsindex, är det främst bland 

barn till ensamstående föräldrar som den har ökat, och av den anledningen har vi valt att 

fokusera på just ensamstående föräldrar, såväl mödrar, fäder samt deras barn i vår 

studie. Barnfattigdomen är mer än tre gånger så vanlig bland barn till ensamstående 

föräldrar (28,2 %), i jämförelse med barn till sammanboende föräldrar (9,0 %) (Rädda 

barnen 2012).  

Konsumtionen präglar enligt Hjort (2004) samhället som helhet. Idag lever vi i ett 

konsumtionssamhälle, där konsumtionen präglas av våra önskningar i allt större 

utsträckning än vad våra begär och behov gör.  Normen som avser konsumtion i 

samhället av idag kan innebära svårigheter för ekonomiskt utsatta. Prioritering av vad 

som ska konsumeras handlar om noga övervägda strategier för att falla inom gällande 

norm. Speciellt tydligt blir detta i förhållande till barnen, för att undvika att de blir 

avvikande i jämförelse med jämnåriga.  

Hjort (2004) delar in konsumtion i tre perspektiv. Den funktionella konsumtionen 

handlar om materiella och rationella köp och att användning av varan ses ur detta 

perspektiv, medan den symboliska konsumtionen berör varans värde ur ett 

livsstilsperspektiv. Varan bär då en viss innebörd som symboliserar användarens 

livsstil. Det funktionella och symboliska konsumtionsperspektivet kan leda till 

konflikter i en familj med knappa ekonomiska resurser. Hjort (2004) berör ett tredje 

konsumtionsperspektiv, där tonvikten läggs på ekonomiskt utsatta familjers 

försörjningsmöjligheter i förhållande till rådande konsumtionsnorm.  

Bihagen (2002) menar att vad som är nödvändig konsumtion förändras över tid. I början 

av 2000-talet är det fler saker som anses vara ”nödvändiga” i jämförelse mot 1900-talets 

början eftersom konsumtionssamhället förändras och tilldelar oss nya behov. Det sker 

således en social konstruktion av en konsumtionsnorm. Bihagens (2002) studie av 
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personer bosatta i Sverige, visar enighet kring sju nyttigheter som anses som nödvändig 

konsumtion: läkare och mediciner vid behov, dammsugare, telefon, hemförsäkring, 

lagad mat varje dag, frys samt tandläkarvård en gång om året. När vi ser till 

resonemanget att samhällets konsumtionsnorm tvingar de som lever i ekonomisk 

utsatthet in i svåra ställningsstagande tänker vi på konsumtionens framfart och dess 

betydelse för de som väger för och emot på guldvåg för att få vardagen att gå ihop, 

samtidigt som de vill att framförallt barnen ska falla inom gällande norm. Vi ställer oss 

frågan hur mödrar, fäder och barn konstruerar strategierna för att hantera sin 

ekonomiska situation och få sin vardag att gå ihop samt för att inte avvika.  

 

1.2 Problemformulering  

Vi finner med anledning av det som har redovisats i problembakgrunden en 

vetenskaplig lucka gällande hur det ser ut idag, då konsumtionen enligt oss eskalerar i 

rasande fart, samt hur ekonomiskt utsatta ensamstående föräldrar och deras barn i sin tur 

konstruerar strategier för att falla inom gällande norm. Vi vill genom ensamstående 

föräldrars och deras barns berättelser nå förståelse kring upplevelserna av ekonomisk 

knapphet. På vilket sätt kan vi skapa förståelse av deras berättelse av de strategier de 

använder idag och varför? Strategierna kommer att utgöra den vetenskapliga kärnan i 

vår studie, där den upplevda bristen på ekonomiska tillgångar, samhällets 

konsumtionsnorm samt viljan att ha det likt andra kommer att utgöra var för sig olika 

synsätt att förhålla sig till strategierna men även en samverkan dem emellan. 

Vi anser att vår studie är relevant, då vi anser att det behövs studier kring hur den 

ekonomiska utsattheten påverkar ensamstående föräldrar och barn, både gällande 

strategier i förhållande till konsumtion samt hur ensamstående föräldrar och barn 

påverkas emotionellt. Hur förhåller sig ekonomiskt utsatta till konkreta strategier och de 

känslor som uppkommer i samband med dem? 

Vår intention är att undersöka såväl ensamstående mödrar, fäder samt deras barn, då vår 

avsikt är att ta del av allas upplevelser och berättelser.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna föreliggande studie är att explorativt undersöka ekonomiskt utsatta 

ensamstående föräldrar och deras barn, för att få ökad förståelse för de strategier de 

konstruerar i förhållande till samhällets konsumtionsnorm. 

Vi vill närmare bestämt belysa ekonomisk utsatthet ur såväl mödrars, fäders som ur 

barnens perspektiv, där konstruktionen av strategier kan ses i förhållande till, samt 

skapa förståelse av hur det är att leva i ekonomisk utsatthet i dagens 

konsumtionssamhälle. 

Detta syfte kan brytas ner i följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever intervjupersonerna det att leva med knapp ekonomi i dagens 

konsumtionssamhälle? 

 

 Vilka förhållningssätt och/ eller strategier använder intervjupersonerna för att få 

sin ekonomiska vardag att fungera, och varför?  

 

 Vilka upplevelser har intervjupersonerna av att leva med knapp ekonomi?   

 
 

1.4 Förförståelse 

 

Vi har båda egna upplevelser av ekonomisk utsatthet, dels genom att ha vuxit upp med 

en ensamstående mor samt att leva som ensamstående förälder i dagens samhälle. Det 

kan eventuellt vara en fördel att vi har erfarenhet av liknande upplevelser som våra 

intervjupersoner då vi känner oss oerhört motiverade att försöka få fram deras 

personliga upplevelser. För oss framstår det som om media visar upp en negativ bild av 

att leva som ensamstående förälder med knappa ekonomiska resurser och får den 

ensamstående att framstå som ett offer att ”tycka synd om”. Vi vet att livet kan vara 

både bra och innehållsrikt som ensamstående med knapp ekonomi, samt som barn till en 

ensamstående förälder. Vi vet även av egen erfarenhet att intervjupersonerna kan få 

bättre självkänsla genom att lyckas få ihop vardagslivet för sig själv och sina barn trots 

knapp ekonomi. Vi vet att det finns många olika sidor av ekonomisk utsatthet och att 

dessa kan variera i olika perioder i ens liv. Vi anser att vi är ytterst medvetna om vår 
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förförståelse och avser att ha en ständig dialog kring hur den kommer till uttryck i hela 

processen av denna studie, för att undvika att snedvridning av materialet ska ske.  

 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Barnfattigdom och ekonomisk utsatthet/knapphet 

Vår definition av barnfattigdom antar en relativ dimension, vilket innebär att barnet, 

ofrivilligt tvingas avstå från en viss norm av levnadsstandard vid en given tidpunkt. Den 

relativa definitionen är föränderlig över tid och följer samhällsutvecklingen som råder 

(Rauhut 2011). 

I denna studie avser vi att använda oss av begreppen ekonomisk utsatthet samt 

ekonomisk knapphet, där den centrala innebörden för dessa begrepp är den ekonomiska 

aspekten av att leva med en betraktad lägre inkomst än genomsnittet (Hjort 2004). ). Det 

handlar således inte om att tillhöra någon grupp av fattig likt de mest förekommande 

definitionerna absolut eller relativt fattig, utan upplevelsen av att inte kunna konsumera 

likt andra i den gällande kontexten.  

Det handlar inte om inkomstgräns, om personen uppbär försörjningsstöd eller inte, utan 

enbart om hur våra intervjupersoner upplever sin ekonomiska situation.  

 

1.5.2 Ensamstående förälder, barn och vardag 

Ensamstående förälder innebär i vår studie att modern eller fadern bor som ensam 

vuxen i hushållet tillsammans med sitt/sina barn. Anledning till ensamheten är 

irrelevant för studien.  

Studiens definition av barn är samtliga som bor tillsammans med den medverkande 

föräldern även om detta innebär att barnet har nått myndig ålder.  

Vardag är centralt i studien och avser det liv som kännetecknas av rutiner, dvs. 

handlingar som människan utför utan närmare reflektion. Att stiga upp på morgonen, 

äta frukost, gå till arbete och skola samt att sköta sin hygien är handlingar som bildar ett 

mönster, en vardag (Harju 2008).  
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1.5.3 Strategi 

Studiens kärna utgörs av de strategier ensamstående föräldrar och deras barn 

konstruerar. I denna studie åsyftar vi på de sätt intervjupersonerna försöker få sin 

vardag att gå ihop, trots ekonomisk knapphet. Det kan handla om planering, prioritering 

och beräkningar av för- och nackdelar inför det man överväger att göra. Ingen strategi 

värderas efter hur liten eller stor den är, utan enbart som strategi. 

 

1.5.4 Konsumtion 

I denna studie definieras konsumtion på mikronivå, dvs. som den process där hushållen 

köper varor och tjänster, för att sedan förbruka dessa (Hjort 2004).  

 

1.5.5 Barnets perspektiv och barnperspektivet 

Barnperspektivet består av tre delar, barnets perspektiv, det vuxna barnperspektivet 

samt samhällets barnperspektiv. I vår studie avser barnets perspektiv hur barnet 

upplever sig själv och sin situation beroende på vad barnet känner, ser och upplever i 

den sociala kontexten där barnet befinner sig. Det vuxna barnperspektivet grundar sig 

på den vuxna individens egna barndomserfarenheter och kunskaper medan samhällets 

perspektiv har en gemensam syn på vad som är barnets bästa grundat på kunskap, 

värderingar och på barns och ungas rättigheter och behov (Socialstyrelsen 2010).  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Familjens utveckling 

Historiker beskriver familjeutvecklingen i tre steg (Gaunt 2010). Under agrarsamhället 

(jordbrukssamhälle, 1700-1800 tal) fanns den ”traditionella” familjen som producerade 

och konsumerade sin egen mat och försökte vara oberoende av utomstående. Män och 

kvinnor hade olika arbetsuppgifter. Släktingar och tjänstefolk var vanliga i hushållet. 

Den ”moderna” familjen utvecklades efter den franska revolutionen (1789-1799) inom 

den urbana medelklassen. Den bestod av ett hushåll med föräldrar och barn. Den 

moderna familjen var fortfarande en konsumtionsenhet där produktionen utgjorde 

endast en liten del. Mannen arbetade utanför familjen och fick lön. Männen tjänade 

pengar och ägnade sig åt produktion medan kvinnorna ägnade sig åt hemmet, en 

könsfördelning växte fram.  

Under 1950-talet började den samtida familjen växa fram. Denna utveckling hängde 

samman med en modernisering av kvinnans levnadslopp som nu alltmer började likna 

männens i och med att även kvinnorna började arbeta utanför hemmet. I första hand var 

det kvinnorna vars barn hade vuxit upp eller börjat skolan men sedan 1970-talet är det 

vanligt att även småbarnsmammor arbetar. De flesta roller som var vanliga under ”den 

moderna” familjen har luckrats upp. Kvinnans modernisering fortsätter att medföra en 

radikal förändring av familjelivet. Många yttre faktorer såsom daghemsutbud, lokal 

arbetsmarknad, barnbidrag och bostadssubventioner påverkar familjebildningen och gör 

den ”samtida” familjen mer instabil än den var tidigare.  

Idag är skilsmässor och omgiften vanliga (Gaunt 2010, ss. 198-199). Antalet gifta par 

som skiljer sig är ganska konstant men det är höljt i dunkel hur många sammanboende 

som separerar varje år. Andelen barn som upplevt en separation ökar med barnets ålder. 

För perioden 1966 – 1975 hade 8,8 procent av alla 16-åringar upplevt en separation i 

jämförelse med 1999 då 25,3 procent av alla 17-åringar upplevt detsamma, vilket är en 

markant ökning (Gaunt 2010, s. 226).  

Anthony Giddens (1995), framträdande modernitetsteoretiker, beskriver hur den 

kulturella moderniseringen påverkar förutsättningarna för att utveckla en 

självuppfattning samt möjligheterna att inleda och att leva i intima relationer. Giddens 
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diskuterar den mångfald och ambivalens som präglar det samtida samhället. Utan att 

värdera förändringen som positiv eller negativ ser han den som drivkraften till ökad 

reflexivitet. Individen formar sin självuppfattning och livsstil mot bakgrund av dessa 

förutsättningar. Giddens (1995) analyserar även hur nära relationer formas och upplöses 

i det moderna samhället. Han hävdar att det moderna sättet att förhålla sig till sin 

partner innebär en form av ”öppna relationer” som utgör mer eller mindre tillfälliga 

förbund som bildas. Dessa vidmakthålls endast så länge som de ingående parterna inte 

känner sig exploaterade utan tillmäter varandra lika värde. 

Under de senaste generationerna har vår syn på barn förändrats. För den traditionella 

familjen utgjorde barn en ekonomisk trygghet, då de kunde bidra till familjens 

försörjning och arbetskraft, medan barn i västvärlden idag snarare innebär en 

ekonomisk börda. Att skaffa barn idag är ett långt mer medvetet beslut som styrs av 

psykologiska och känslomässiga behov hos föräldrarna (Giddens 2010). 

 

2.2 Konsumtion 

Konsumtion, vilket innebär köp och förbrukning av varor och tjänster präglas av våra 

önskningar i allt större utsträckning än vad våra begär och behov gör (Hjort 2004). Vi 

individer blir konstant ”matade” av nya varor och tjänster att konsumera genom det 

medieutbud vi ständigt utsätts för bland annat i radio, tidningar och tv. Reklamens 

budskap är att vi konstant behöver nya varor för att finna lyckan. En gynnsam 

konsumtion sett ur konsumtionssamhällets perspektiv, handlar enligt Bauman (1998) 

om att konsumenten aldrig ska få sina behov och begär riktigt tillfredställda. 

Konsumentens tillfredsställelse av att ha konsumerat en ny vara ska vara ögonblicklig 

men bara vara en kort stund innan längtan efter ett nytt objekt infinner sig igen. För att 

uppnå det goda livet, med god självkänsla och allmän aktning som grundpelare av en 

hög status, krävs ständig valfrihet, och att konsumenten i största möjliga utsträckning 

använder sin valfrihet. Vad som avser nödvändig konsumtion i samhället idag är socialt 

konstruerad (Bihagen 2002). Bihagen undersöker i sin studie från 1998 över 5000 

intervjupersoner, bosatta i Sverige, i vilken utsträckning de är eniga om vad nödvändig 

konsumtion är och vilka eventuellt olika ståndpunkter som finns. Det framkommer 

enighet (93 %) kring sju objekt som anses vara nödvändiga utöver den livsuppehållande 

konsumtionen: läkare och mediciner vid behov, dammsugare, telefon, hemförsäkring, 
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lagad mat varje dag, frys samt tandläkarvård en gång om året.  74 % enighet råder kring 

nödvändigheten att kunna utnyttja kollektiva färdmedel, ha egen bostad, modernt 

boende med bad eller dusch, presenter till familj och vänner en gång per år samt tv. 

Bihagen (2002) visar på tre för oss väsentliga skiljelinjer när det gäller åsikter kring 

konsumtionens nödvändighet: färre saker anses nödvändiga ju högre inkomst individen 

har, vilket är anmärkningsvärt. Individer som har fått det sämre ekonomiskt, eller 

individer som förväntar sig bättre villkor i framtiden tenderar att tycka att fler saker är 

nödvändiga. För att överhuvudtaget kunna konsumera och använda sin valfrihet behövs 

resurser i form av pengar (Bauman 1998). Ensamstående föräldrars ekonomiska 

utsatthet betonar bristen på dessa resurser som skulle kunna göra dem delaktiga och fria 

att välja, för att tillhöra det normala. Det kan tyckas naivt av Bauman (ibid.) att 

otillräckliga konsumenter, som inte har resurser i den utsträckning som krävs för att bli 

lyckliga enbart baseras på pengar. Prioritering av vad som ska konsumeras handlar om 

noga övervägda strategier för att falla inom gällande norm (Hjort 2004). Speciellt 

tydligt blir detta i förhållande till barnen, för att undvika att de blir avvikande i 

jämförelse med jämnåriga. Ekström och Hjort (2010) beskriver att vi konsumerar i syfte 

att visa omgivningen hur vi vill uppfattas. Denna konsumtion kan delas in social 

emulgering och social distinktion som har helt olika innebörd. Social emulgering 

innebär att konsumera varor som ger omgivningen intrycket av att ”vara som de flesta” 

medan social distinktion handlar om att konsumera för att visa att man är unik och 

annorlunda. Enligt Ekström och Hjort (2010) handlar ekonomisk utsattas konsumtion 

ofta om att konsumera likt majoriteten i samhället, för att i största möjliga mån inte 

pekas ut som avvikande.  

 

2.3 Mödrar, fäder och barn i ekonomisk utsatthet  

Barn till ensamstående föräldrar tillhör en av samhällets grupper där den ekonomiska 

knappheten är större än för barn vars föräldrar lever tillsammans (Hjort 2004, s. 28). 

Gardberg Morner (2003, ss.19-27) betonar att ett visst skydd för människans välfärd 

sker genom det sociala medborgarskapet, en social och ekonomisk trygghet där staten 

ska ge alla medborgare rätten till en viss nivå av levnadsstandard. Utformningen av den 

socialpolitik där bidrag, ersättningar och annan service styr, hur ensamstående mödrar 

konkret får sin vardag att gå ihop med det givna handlingsutrymme som skapats 

politiskt. Som ensamstående mor handlar vardagspusslet ofta om att stå ansvarig för 
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såväl försörjning som omvårdnad, vilket kan försvåra möjligheterna att få tiden att räcka 

till ett heltidsarbete samtidigt som den ekonomiska situationen kanske egentligen kräver 

det. I detta resonemang är könsaspekten viktig, att medborgarskapets skyddsnät, det vill 

säga bidrag och ersättningar grundar sig på tidigare arbetserfarenhet och inkomst, vilket 

inte är gynnsamt ur de ensamstående mödrarnas synvinkel. Hela den sociala välfärden 

är uppbyggd kring mannen som idealarbetaren, utan avbrott för barnafödande och vård 

av sjuka barn. Detta har resulterat i kvinnans sämre ställning på arbetsmarknaden, då det 

oftast är hon som bär detta ansvar. Följden blir således att kvinnor, och därmed 

ensamstående mödrar har en sämre utgångspunkt när bidrag och ersättningar inte kan 

utnyttjas till fullo då de baseras på tidigare inkomst, som vanligtvis är lägre än männens 

(Gardberg Morner 2003). 

Historiskt sett har mannens huvuduppgift i livet varit arbete och ekonomi. Även om 

kvinnor idag delar försörjningsansvaret med mannen är skillnaden den att kvinnorna 

inte på samma sätt som männen känner sig som försörjare (Lenneér- Axelsson 1989). 

Många män anför ekonomin som ett betungande problem efter skilsmässan. En 

väsentlig del av detta ekonomiska bekymmer är underhållsbidraget som de måste betala, 

men lika ofta är det en oro över den totala ekonomiska situationen och sänkt ekonomisk 

standard överlag.  

Lennéer- Axelsson (1989) beskriver att ekonomin var ett dominerande problem för 

separerade män, när de skulle rangordna vad i deras nya livssituation som de tyckte var 

viktiga att förändra. Ekonomin har ett starkt manligt symbolvärde, där ”en bra karl” ska 

kunna bygga upp en bra och trygg ekonomi, vara ekonomisk kompetent och ha kontroll 

över ekonomin. Försämringen av ekonomin efter en skilsmässa upplever männen som 

en tillbakagång i livet. Ett återkommande problem är parets skulder. Även om det är 

svårt för männen att medge är det en svår förlust att mista hustruns lön som under 

äktenskapet bidragit till den ekonomiska standarden i familjen. För den manliga 

självkänslan kan det kännas kränkande att inte behövas mer som försörjare än som 

”underhållsbetalande”. En del män beskriver att materiella framtidsdrömmar efter 

separationen nu har gått i kras, som ensamstående är de omöjliga att förverkliga. Vissa 

män förklarar även att det känns ekonomiskt ”kastrerande” att samhället (myndigheter) 

genom en separation får inblick i deras ekonomi och därefter bestämmer 

underhållsbidragsnormen. 
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För fäder som inte till vardags lever med sina barn upplever det än mer stressande och 

misslyckande att behöva sätta ekonomiska gränser eller att behöva sänka barnens 

invanda ekonomiska standard. Ett annat ekonomiskt problem för de frånskilda männen 

är om de vill ha sina barn hos sig ofta, vilket leder till att de är i behov av större och 

därmed dyrare bostäder (Lennéer- Axelsson 1989, s. 222). 

Realistiskt sett kan ensamstående föräldrars inkomst vara till fyllest, men den 

ekonomiska knappheten blir påtaglig då det finns barn att försörja och endast en 

inkomst (Hjort 2004). Det handlar således inte om att tillhöra någon grupp av fattig likt 

de mest förekommande definitionerna absolut eller relativt fattig, utan upplevelsen av 

att inte kunna konsumera likt andra i den gällande kontexten. Följaktligen handlar vår 

studie om en relativ dimension av fattigdom och därmed görs skillnad mellan absolut 

och relativ definition (Harju 2008). Absolut fattigdom innebär avsaknad av ekonomiska 

möjligheter att tillgodose basala behov såsom mat, boende och kläder medan den 

relativa fattigdomen innebär att vid en viss given tidpunkt, ofrivilligt tvingas avvika från 

gällande norm av levnadsstandard. Den relativa definitionen är därmed inte konstant 

över tid vilket den absoluta är (Rauhut 2011). Beskrivningen av begreppet relativt fattig 

följer därmed samhällsutvecklingen och efterföljande förändringar gällande 

inkomstnivåer och levnadsstandard.  

 

Gardberg Morner (2003) beskriver och analyserar i sin avhandling hur ekonomiskt 

utsatta ensamstående mödrar, boende i förorter i Sverige får sin vardag att gå ihop för 

sig själva och sina barn. Fokus i denna avhandling är det samspel som sker mellan 

välfärdsstaten, arbetsmarknaden och de informella system som påverkar mödrarnas val 

av försörjningsstrategier. Ensamstående mödrar prioriterar barnen, att de ska skyddas 

från insikt om familjens ekonomiska situation genom att få det likt andra barn (ibid.). 

För mödrarna är det viktigt att barnen inte blir avvikande, vilket kan handla om att de 

ska ha möjlighet att följa med på klassresa, vara med på fritidsaktiviteter med jämnåriga 

och att ha ”rätt kläder”. För att barnen ska få likt andra avstår mödrarna från besök till 

läkare, tandläkare och frisör, dyra kapitalvaror och kläder till sig själva. Ekonomisk 

oförmåga till dessa köp behöver dock inte innebära avvikelse, under förutsättning att 

flertalet ensamstående mödrar agerar likartat. Att uppleva relativ fattigdom måste ske i 

förhållande till den grupp man jämför sig med. För somliga prioriteras betalning av hyra 

och andra viktiga räkningar före inköp av kläder, mat och presenter. Detta gör mödrarna 
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i syfte att hålla hyresvärden och övriga företagare ovetande om familjens privata 

ekonomi. Somliga resonerar således något omvänt och prioriterar kläder och mat före 

hyran, vilket kan resultera i skulder. Strategier i form av uppskov, avbetalningsplan och 

noggrann prioritering och överblick av eventuella konsekvenser av att avvakta med 

betalning används. Högtider, såsom jul och barnens födelsedagar prioriteras före allt 

annat, även viktiga räkningar. Barnen ska känna sig som andra barn även om 

konsekvenserna kan bli stora. Konsumtion av icke-nödvändiga varor och upplevelser, 

såsom dyrare livsmedel och besök på museer prioriteras av somliga mödrar i syfte att få 

ta del av kulturell och social uppfostran. Utbyte av tjänster fungerar som strategi så 

länge det sker ömsesidigt. Att få hjälp innebär även ett underliggande krav att hjälpa 

andra. Det måste finnas en balans mellan att få och att ge tillbaka, för att främja 

självständighet. I praktiken innebär det att den som inte lyckas ge tillbaka något i 

gengäld för en tidigare mottagen gåva hamnar i underlägsenhet och beroende i 

förhållande till givaren. Detta beroende kan på sikt leda till att möjligheten att låna av 

andra inte längre finns att tillgå (Gardberg Morner 2003). 

Barn som lever i ekonomisk utsatthet är ofta medvetna om sin och familjens situation, 

trots föräldrars försök att hålla dem utanför den problematik som råder (Harju 2008). De 

har kunskap om materiella sakers värde och är oroliga för den ekonomiska situationen 

de befinner sig i.  

Det framkommer att ekonomisk utsatthet i dagens Sverige kan få negativa konsekvenser 

gällande barns fysiska hälsa, utbildningsnivå och kognitiva utveckling (Harju 2008). 

Barnen löper även större risk att själva drabbas av ekonomisk utsatthet och 

ungdomsbrottslighet i framtiden. Ekonomi, med lägre inkomst som grund, anses vara en 

riskfaktor i förhållande till ovan nämnda konsekvenser men ska inte ses som den enda. 

Barn från lägre socioekonomiska grupper har en ökad risk för sjuklighet, dödlighet och 

risk för skador och psykisk ohälsa. I en amerikansk studie har barns kognitiva och 

sociala utveckling undersökts i förhållande till fattigdomens varaktighet samt vid vilken 

utvecklingsmässig period hos barnet, som fattigdomen inträdde (National Institute of 

Child Health and Human Development Early Child Care Research Network 2005). 

Barnen i studien var mellan 0 och 9 år och jämförelse gjordes mellan barn från familjer 

som aldrig hade upplevt fattigdom, de som hade varit fattiga under barnets tidiga 

barndom, barnets senare barndom samt de som var kroniskt fattiga. Att det är skadligt 

för barn att växa upp i fattigdom råder det inga tvivel om, sett ur kognitiv och social 
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utvecklingsaspekt. Däremot visar tidigare studier som hänvisas till i denna amerikanska 

att ju tidigare fattigdomen inträder desto skadligare är det för barnet ur beteendemässig 

synpunkt, prestationsförmåga samt risken att drabbas av psykisk sjukdom. Barn som 

växer upp i kronisk fattigdom, en bestående ekonomisk utsatthet har sämre kognitiv och 

social utveckling samt sämre fysisk och psykisk hälsa jämfört med barn som lever i en 

tillfällig fattigdom. Anledningen till att barnen påverkas antas vara den stress och 

negativa upplevelser som föräldrarna utsätts för i samband med en otillräcklig inkomst, 

vilken i sin tur leder till en minskad förmåga att vara en känslosam och lyhörd förälder, 

där straff och tvång kan bli delar i föräldraskapet i stället. Anmärkningsvärt i denna 

studie är resultatet av att ett tidigt inträde av fattigdom, det vill säga när barnet är mellan 

0 och 3 år, är mindre skadligt för barnets utveckling, än om inträdet sker senare, när 

barnet är mellan 4 och 9 år (National Institute of Child Health and Human Development 

Early Child Care Research Network 2005). Att barn uppenbarligen lider men och 

påverkas negativt gällande sin utveckling på grund av ekonomisk knapphet står klart, 

samtidigt som frågan väcks gällande de strategier som barnen själva konstruerar i olika 

syfte. 

Barns strategier för att hantera ekonomisk utsatthet kan variera beroende på vad de vill 

bemästra (Harju 2008). Att lämna skolan tidigt för att slippa bli retad för att inte ha 

”rätt” kläder, minska egen konsumtion, välja bort aktiviteter och att sluta fråga efter 

saker, till att arbeta och tjäna egna pengar som används till såväl egen som familjens 

konsumtion och att tjata hör till valda strategier som används. Att tjäna egna pengar är 

avgörande i förhållande till barns förmåga att påverka sin vardag och att delta i det 

sociala livet. Det kan handla om att egna intjänade pengar används till att betala 

busstransport, kläder och sociala aktiviteter som främjar den sociala gemenskapen 

(Harju 2008). Vi ställer oss frågan till hur ensamstående föräldrar och deras barn 

konstruerar sina strategier idag, i förhållande till den eskalerande konsumtion som är 

rådande. 

Problematiken behöver uppmärksammas för att fler i samhället ska bli medvetna om 

ekonomiskt utsatthet bland ensamstående och deras barn. Det förefaller vara obalans i 

välfärdsstatens syn på vad skälig levnadsnivå är, och hur verklighetens krav ser ut för 

ekonomiskt utsatta. Skälig levnadsnivå innebär varken en miniminivå eller lyxnivå, och 

utgår efter den riksnorm som varje år fastställs av regeringen (Socialstyrelsen 2003). Då 

vi inte avser att undersöka enbart ensamstående som uppbär någon form av 
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försörjningsstöd kommer vi inte att gå in djupare i det ekonomiska biståndets 

uppbyggnad, men det är intressant i sammanhanget att en skälig levnadsnivå ska 

innebära att de ekonomiska resurserna ska räcka till för att kunna köpa de produkter 

som anses vara nödvändiga i ett hushåll för att klara av vardagens behov. Dator och 

Internet anses inte tillhöra skäliga produkter enligt gällande riksnorm, och inte heller 

som skälig produkt utanför den (Socialstyrelsen 2003). Denna problematik synliggörs 

då skolan många gånger tar för givet att dator och Internet är tillgängligt i varje hem, 

medan verkligheten för de med knapp ekonomi i många fall ser helt annorlunda ut. Risk 

finns att dessa barns utbildningsnivå på sikt påverkas då de inte har samma möjligheter 

att utföra sina skoluppgifter som de barn där dator och Internet finns tillgängligt i 

hemmet (Harju 2008; Lytsy 2004). För att bilden av ekonomisk utsatthet ska bli rättvis 

krävs att barnens egna röster blir hörda.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för vår studie och analys av vårt empiriska material.  

 

Vi avser det relevant att ha teorins roll i åtanke, att den inte kan förklara, beskriva eller 

förstå allt men att användningen av perspektiv hos teorin kan belysa vissa aspekter av 

det som undersökts samtidigt som andra aspekter avsiktligt hålls utanför fokus 

(Svensson 2011). För att vårt empiriska material skulle utmynna i en teori krävdes att vi 

i forskningsprocessen var uppmärksamma på begrepp som kunde generera en teori 

(Svensson 2011). Vi valde inledningsvis att använda Lars- Magnus Engström som 

sekundärkälla i förståelsen kring Bourdieus resonemang kring livsstilsbegreppet. 

Genom Engströms praktiska och stringenta sätt att ta sig an Bourdieus tankar om 

habitus, kapital och fält fick vi den förståelse som vi eftersträvade för att därefter välja 

Bourdieu som primärkälla. Vi har även använt George Ritzer som sekundärkälla i 

förståelsen kring Goffmans dramaturgiska rollteori, för att därpå använda Goffman som 

primärkälla. 

 

3.1 Livsstilsperspektivet 

Lars-Magnus Engströms (1999) resonemang kring livsstil är intressant ur ekonomisk 

utsatthet. Individens sätt att hantera de olika val av aktiviteter, musikstil och kläder ger 

stöd åt det personliga uttrycket och därmed för vilken livsstil personen har valt. Detta är 

intressant i förhållande till de individer som lever i ekonomisk utsatthet, då det på grund 

av knappa ekonomiska resurser kan hindra dem att välja. Idag signalerar en sund kropp 

och sunda matvanor om en bra karaktär hos individen i jämförelse med den otränade 

och överviktiga kroppen som signalerar att individen inte besitter någon form av 

karaktär. Man ”är sin kropp” (Engström 1999, s.13). Kroppen speglar jaget i allt högre 

utsträckning. Om individen lever i ekonomisk utsatthet finns kanske inte de resurser 

som behövs för att överhuvudtaget kunna välja den mat som är nyttig, då den kostar mer 

i förhållande till mat där exempelvis andelen fiber är lägre. Idrottsaktivitet kan kanske 

inte ens övervägas då det inte finns ekonomiskt utrymme till medlemsavgifter till 

idrottsföreningar och tillhörande utrustning för den sport individen väljer. Kan det vara 

så att valet av osund mat, och att inte utöva fysisk aktivitet handlar om att det är det 
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enda alternativet för de som lever i ekonomisk utsatthet, även om gemene man tycker 

att den personen får skylla sig själv? Är det så att möjligheten att välja sin livsstil 

således inte är ett alternativ för den vars resurser är knappa? 

 

Innebörden av livsstil som ett teoretiskt perspektiv ska ses som de uttryck individen 

förmedlar till sin omgivning (Engström 2010). Dessa uttryck som symboliserar 

individens livsstil har sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus tankar om begreppet. Val av 

kläder, musik, heminredning, mat, mode, resor, upplevelser, litteratur och politik är 

några uttryck som symboliserar individens livsstil. Enligt Bourdieu finns skillnader i 

individers tycke och smak med anledning av deras habitus. Habitus är det system i såväl 

kropp som sinne som genom erfarenhet och prägling har format individens preferenser, 

vanor och dispositioner, som i sin tur ligger till grund för hur individen agerar, tycker 

och tänker, värderar och handlar i sin omvärld (Bourdieu 1993; Ritzer 2009). Då habitus 

är djupt rotat ser individen sina val som de lämpliga och rätta medan andras sätt att 

uttrycka sig och välja saker och ting ses med viss skepsis. Habitus formas främst under 

barndomen och erfarenheter och upplevelser ”lagras” i individen och genom dessa 

skapas dispositioner och vanor som är utmärkande för honom/henne (Engström 2010). 

Habitus är svår att förändra men kan ske om långvarig motsättning mellan individens 

habitus och den sociala omgivningen uppstår. Habitus är tillsammans med den sociala 

omgivningens utbud grunden till individens val.  

 

Människors makt, status och inflytande är beroende av ekonomiska, kulturella och 

sociala och symboliska kapitaltillgångar. Ekonomiskt kapital handlar om materiella 

tillgångar medan det kulturella kapitalet berör individens mått av utbildning, språk och 

ansenlig smak, det vill säga sättet att ”föra sig”. Dessa två kapital utgör enligt Bourdieu 

de centrala tillgångarna i förhållande till individens livsstil (Engström 2010). Det 

sociala kapitalet handlar om relationer, såväl vänskapliga som familjerelationer och 

enligt Bourdieu (1993) innebär begreppet att individer med socialt kapital skapar viktiga 

sociala relationer, vilka man också använder som resurser för att uppnå de mål man har.  

Det sista kapitalet är det symboliska kapitalet som utgör en tillgång för individen under 

förutsättning att sociala grupper känner igen dem och värderar dem (Engström 2010). 

Kapital får således betydelse då de sätts i relation till det fält de figurerar i, vilket 

innebär att de kan värderas olika beroende på i vilken social kontext och vilken social 

grupp som värderar dem (Bourdieu 1993; Engström, 1999; 2010). Det kan innebära att 
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ekonomiskt kapital i form av materiell standard anses värdefullt i en kontext och av en 

grupp medan kulturellt kapital i form av utbildningsnivå är centralt i en annan 

(Engström 2010). Bourdieu menar att ett fält är ett socialt rum, en struktur av klass i 

samhället, där individer med samma preferenser, dispositioner och vanor strider för ett 

gemensamt intresse. Ritzer menar: ”Fältet är en typ av konkurrenspräglad marknad, på 

vilken olika typer av kapital (ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt) används 

och sprids” (Ritzer 2009, s. 437). Vilken social position individen antar inom fältet är 

direkt kopplat till individens förmåga att mobilisera kapital som är av värde för just det 

specifika fältet, vilket innebär att olika kapital kan anta olika värde i olika fält (Bourdieu 

1993). I det sociala rummet sker konstruktionen av livsstilar, som enligt Bourdieu är ett 

uttryck av särskiljande. Livsstilen är en förkroppsligad form av habitus, som gör det 

möjligt för individen att skilja sig från andra. 

 

I en individs eller grupps samlade egenskaper (och egendom): hus, möbler, 

tavlor, böcker, bilar, sprit, cigaretter, parfym, kläder, och i de praktiker, sport, 

spel, kulturella nöjen, där individen eller gruppen särskiljer sig – i allt detta finns 

en systematik, av det enda skälet att systematiken existerar i den ursprungliga 

syntetiska enheten hos habitus, den enade och genererande principen bakom alla 

praktiker (Bourdieu 1993, s. 303). 

 

Smaken är det synliga uttryck individer använder för att tydligt visa och få sin livsstil 

bekräftad och bedömd, och därmed visa tillhörighet med andra samt att det finns en 

distinktion gentemot andra som har en annan livsstil (ibid.). Även om Bourdieu nämner, 

dock sparsamt kan vi se detta resonemang som knapphändigt, då den ekonomiska 

aspekten inte får det utrymme som vi anser vara nödvändigt i dagens samhälle. Dels 

konsekvenserna att en ekonomisk knapphet eventuellt kan innebära att individen 

begränsas i förhållande till valet av smak, som enligt Bourdieu innebär en smak av 

nödvändighet medan de individer som har stort ekonomiskt kapital konsumerar med 

frihet. Saknaden i resonemanget ligger i de eventuella konsekvenser som 

nödvändigheten kan skapa. Vi kommer att konkretisera detta resonemang genom vår 

empiri. 
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3.2 Goffmans dramaturgiska rollteori 

Vi finner intressanta synpunkter i Goffmans resonemang kring rollers betydelse på den 

sociala scenen där individen verkar för att spegla sitt jag (Goffman 1959/1994; se även 

Payne 2008). Goffman fann stora likheter med teaterföreställningar och de roller som 

spelas av individer i den sociala strukturen i samhället, varpå många termer kommer att 

hämtas härifrån (Ritzer 2009).  

 

Goffman anser att individers rollspel speglar hans eller hennes sociala status, genom att 

förväntningar som speglar den specifika statusen infrias (Goffman 1959/1994; se även 

Payne 2008). Genom att de förväntade handlingarna utförs skapas en viss uppfattning 

om honom/henne hos den sociala omgivningen. Konkret innebär det att omgivningen 

bildar sig en uppfattning genom de signaler som individen sänder ut, i form av lämpligt 

eller olämpligt intryck. Individen vill sända ut signaler som resulterar i acceptans hos 

omgivningen (Ritzer 2009). Definitionen av själva uppträdandet syftar på saker som 

visar på individens sociala status, där exempelvis en uniform som ting är ett tydligt 

exempel som visar social status, medan manér berör handlingar, stil och sätt att föra sig. 

En del i resonemanget som berör individers möjlighet att få omgivningen att agera så 

som hon eller han vill, vilket Goffman kallar intrycksstyrning är ytterst centralt i vår 

studie, då konstruktionen av strategier för att passa in utgör kärnan i vår studie.  

Individer vill uppfattas av omgivningen såsom de själva definierar sitt eget jag, och 

stora ansträngningar görs för att uppnå detta. Om problem uppstår används metoder för 

att återfå ordningen.  

 

Goffman delar in individens handlingar i frontstage, den främre region som innebär 

scenen i teaterns föreställning men som i samhället konkret innebär den region där 

individen försöker visa omgivningen att han eller hon bevarar eller ger uttryck åt 

gällande normer (Goffman 1959/1994). Backstage, den bakre regionen som är platsen 

bakom scenen, det vill säga kulissen som i samhället innebär en plats där individen kan 

vila från sin roll som har visats i den främre regionen. Regionerna ligger i nära 

anslutning till varandra vilket kan innebära att viss risk finns att observatörer kan få en 

skymt av individens roll som antas efter föreställningen. Individer antar sin roll och 

spelar det som förväntas av dem då de befinner sig i den främre regionen medan rollen 

kan läggas åt sidan när de befinner sig i bakre regionen (Ritzer 2009). Denna tankegång 
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är central hos Goffman, då framträdandet är avgörande för individens bekräftelse och 

acceptans hos sin omgivning. Om individen inte får den bekräftelse eller acceptans som 

eftersträvas kan detta leda till skam Goffman (1959/1994). 

 

3.3 Stressteoretiskt perspektiv 

Stress som teoretiskt perspektiv kan enligt Starrin, Forsberg & Rantakeisu (1999) ha 

flertalet olika inriktningar men där grunden för dem alla handlar om att individens 

resurser utsätts för svåra påfrestningar som kan leda till negativ stress. Vi kan se att våra 

intervjupersoner genom sina upplevelser av knapp ekonomi utsätts för påfrestningar i 

sin vardag. Dessa påfrestningar kallas stressorer och kan vara av olika karaktär, till 

exempel att känna att tiden inte räcker till eller att de ekonomiska resurserna är knappa.  

 

Anledningen till att stressen upplevs som negativ handlar om individens upplevelse av 

situationen, att den känns hotfull och därmed kräver att individen agerar bland annat 

genom anpassning, förändring eller flykt. En negativ stress kan påverka individen såväl 

fysiologiskt som känslomässigt vilket på sikt kan leda till sjukdom. En förklaring är att 

negativ stress i själva verket är naturliga känslor som trycks undan, och ersätts med 

andra känslor som kan leda till skada då de inte erkänns. Det är viktigt att exempelvis få 

känna ilska över sin situation och inte trycka undan denna känsla. 

 

Att känna sig mindre värd, att inte uppleva sig som respekterad som individ kan leda till 

känslan av skam, om den trycks undan. Detta resonemang är av vikt i vår studie, då det 

framkommer att användande av strategier förekommer för att undvika känslan av skam. 

Den trycks således undan och riskerar att bli långvarig och därmed orsaka skada. Det 

framkommer att skam som trycks undan kan leda till förbipasserad skam, vilket innebär 

att individen försöker undvika skammen helt och hållet genom ett hyperaktivt agerande. 

Ett hyperaktivt agerande kan handla om snabbt tal och snabba handlingar. Skyddande 

mekanismer i individens omgivning minskar risken att drabbas av negativ stress. Om 

individen saknar makt över sina resurser, i denna studie gällande det som berör bland 

annat pengar och tid, försvåras förutsättningarna för att uppnå en social trygghet och få 

sina behov tillfredställda (ibid.). Individens sociala ställning i samhället är 

sammankopplat med den makt hon eller han besitter. Det framkommer att en lägre 

social position kan minska maktresurserna som individen besitter, eftersom den 
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bekräftelse som eftersträvas av betydelsefulla andra inte infinner sig, samt att känslan av 

skam kan yttra sig då förnedring är en vanlig emotionell reaktion som uppstår i 

förhållande till status. Det är ytterst viktigt att individer som befinner sig i samhällets 

lägre sociala skikt har stöd från närstående och vänner, för att kunna hantera de 

emotioner som uppkommer. Risken är annars att de uppkomna känslorna tar över 

individens sätt att leva och leder till social isolering. Delaktighet i sociala sammanhang 

blir lidande, vilket kan leda till att individen känner sig mindre värd som människa. Att 

få vara en del av samhället, att få ha ett liv där delaktighet i den sociala sfären kan göra 

individen fri från skam och känslan av stolthet kan infinna sig (Starrin, Forsberg & 

Rantakeisu 1999). 
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4. Metod och metodologiska överväganden 

4.1 Val av forskningsansats 

I det metodologiska övervägandet ställdes vi i studien inför den viktigaste frågan att 

besvara, nämligen vilken typ av data som skulle samlas in. Typ av data för insamling 

samt noga övervägande av alternativa undersökningsmetoder har skett (Halvorsen 

1992).  

I samhällsvetenskaplig forskning finns en grundläggande indelning av datainsamling 

genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa data ska kunna mätas genom 

kodning till siffror eller tal medan kvalitativa data ger information om egenskaper hos 

det som inte är mätbart (ibid.). 

 

Centralt för oss i vår studie är att kvalitativa intervjuer och gruppdiskussion som metod 

inte strävar efter att försöka förstå hur världen är, utan hur intervjupersonerna uppfattar 

den (Lundahl & Skärvad 1999, s. 101).  

En kvalitativ metod beskriver ofta individer ur ett helhetsperspektiv. Betydelsen av 

detta är att individerna som befinner sig i en viss situation inte reduceras till enstaka 

variabler utan istället studeras i sitt naturliga helhetssammanhang. Forskaren gör 

naturligtvis avgränsningar, till exempel genom att fokusera på vissa teman. Även om 

den kvalitativa forskarens målsättning är att förstå vissa valda studerade teman så sker 

även undersökningen genom att analysera hur dessa teman hänger ihop ur ett 

helhetsperspektiv (Larsson 2005, s. 92). 

Som kvalitativa undersökare i denna studie har vår idealiska målsättning varit att 

försöka ”uppleva vad intervjupersonen upplever” eller helt enkelt ”se världen med den 

andres ögon” (Larsson 2005, s. 94). Detta kan ses som en fenomenologisk 

utgångspunkt, som i kvalitativa studier innebär att det sociala fenomen som avses 

undersökas, ska ses från intervjupersonens perspektiv och att dennes uppfattning är 

den” äkta” (Kvale & Brinkmann 2009).   

Val av kvalitativ metod grundar vi på abduktiv forskningsansats, där vår förförståelse 

och inläsning av litteratur gav oss vissa teoretiska utgångspunkter. Abduktion innebär 

en kombination av induktion, som utgår från empiri samt deduktion, som utgår från 
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teori. Kombinationen tar sig alltså uttryck i en ständigt pågående växelverkan mellan 

induktion och deduktion vilken inleds med empiriska fakta (Alvesson & Sköldberg 

1994).  

I vårt fall har detta inneburit att vi har använt oss av vår förförståelse samt den kunskap 

som vi tidigt tog till oss genom litteraturläsning, som en empiri, i ett steg att skapa en 

preliminär teoretisk utgångspunkt. Det empiriska materialet från studien har därefter 

gett oss ytterligare teoretiska utgångspunkter (Patel & Davidson 2003).  

 

4.2 Urval  

Med tidsaspekten i åtanke har vårt urvalsförfarande varit målstyrt, det vill säga ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman 2011). Då vår avsikt inte har varit att generalisera resultatet 

till en population var användningen av sannolikhetsurval ej relevant i studien.  

Genom att använda ett målstyrt urvalsförfarande valde vi själva ut personer som vi 

ansåg som relevanta i förhållande till de frågeställningar vi hade formulerat. I denna 

studie är ensamstående föräldrar, som upplever ekonomisk knapphet den grupp som 

kommer att representera urvalet, samt deras barn. Definitionen ekonomisk knapphet 

handlar i denna studie inte om någon fattigdomsgräns, om föräldrarna uppbär 

försörjningsstöd eller ej, utan grundar sig enbart på föräldrarnas upplevelser. 

Angreppssättet för att kunna använda ett målstyrt urval är tillgången till föräldrar och 

barn genom snöbollsurval. Det innebär att en intervjupersons sociala kontakter har lett 

oss som vidare till nästa intervjuperson och så vidare. Enligt Ahrne och Eriksson- 

Zetterquist (2011) finns vissa risker med ett snöbollsurval, som man som forskare bör 

vara uppmärksam på. Intervjupersonerna kan förmodas ha en etablerad kontakt och 

därför även antas ha vissa gemensamma erfarenheter, värderingar och attityder. 

Materialets allsidighet kan då ifrågasättas. Vi känner oss kritiska till detta resonemang, 

då den fokusgrupp där modern och fadern hade en väl etablerad kontakt gav oss ett 

omfattande material just genom deras kännedom och ifrågasättande av varandras 

åsikter. De tenderade att såväl hålla med varandra men även ha helt olika ståndpunkter 

kring olika frågor under diskussionen. 

Vi har valt att använda en så kallad grindvakt, en myndighet eller organisation med ett 

intresse i vår studie, för att få kontakt med relevanta intervjupersoner.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Val av metod 

Vår specifika utgångspunkt och intention i denna kvalitativa studie gällande metod har 

varit fokusgruppsdiskussioner, där det centrala är att deltagarna har delad erfarenhet och 

därmed gemenskap kring det ämne som ska beröras (Dahlin-Ivanoff 2011).  

 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 

runt ett ämne som bestämts av forskaren (Wibeck 2010, s. 25). 

 

Wibeck (2010) menar att ovan givna definition visar på tre viktiga innebörder av 

fokusgrupp som metod. Fokusgrupper är en forskningsteknik, en metod att samla in 

data i forskningssyfte, där deltagare interagerar i diskussion, vilket genererar 

datamaterial. Ämnet som diskuteras har bestämts av forskaren. Centralt för 

fokusgrupper är även att diskussionen till viss del styrs av en ledare, i detta fall vi, för 

att få svar på det som är relevant för vår studie. Gällande vårt metodval finner vi störst 

likhet med denna definition av fokusgrupp, även om våra diskussioner vid två tillfällen 

endast utgjordes av två deltagare. ”Den teknik som kallas fokusgrupper är en 

intervjumetod som inbegriper fler än en person (ofta minst fyra personer)” (Bryman 

2011, s. 446).  

 

Vi har fortsättningsvis valt att kalla våra sessioner för gruppdiskussioner även om 

antalet deltagare har varierat från två till tre individer. Vi är medvetna om att ett samtal 

mellan två deltagare är ett dyadiskt samtal och inte ett gruppsamtal ur aspekten antalet 

deltagare, men då deltagarna i samtalet har antagit samma fokus och interaktionen dem 

emellan har varit mycket god, väljer vi att benämna även dessa som gruppdiskussioner 

(Wibeck 2010). 

  

Genom metoden har vi kunnat undersöka hur, och av vilken anledning deltagarna tänker 

och uttrycker sina åsikter gällande de strategier de använder för att få vardagen att gå 

ihop. Kunskap genereras genom en fokuserad diskussion där interaktionen deltagarna 

emellan lyfter fram de lika eller olika uppfattningar som finns i gruppen. En av 

metodens förtjänster är att deltagarna, som en naturlig del, ifrågasätter, håller med eller 

bestrider det som sägs, vilket ofta saknas i en individuell intervjusituation (Bryman 
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2011, ss. 446-465). Gruppledaren ska ha ett ostrukturerat förhållningssätt och därmed 

inte styra i alltför stor utsträckning, då samspelet deltagarna emellan är det som ska 

gynnas (Dahlin-Ivanoff 2011). Det krävs en icke- dömande miljö, där förtroende och 

tolerans skapar möjlighet för deltagarna att vilja dela med sig. Detta anser vi skapades 

genom att diskussionerna skedde hemma hos deltagarna där de fick välja plats. Detta 

var en fördel även för barnen då de var hemma i sin välkända miljö. De hade även 

möjlighet att lämna diskussionen när de tröttnade på att sitta stilla och kunde återvända 

en stund senare om de ville. 

 

Vi ansåg att en diskussion med ensamstående föräldrar och deras barn skulle vara 

lämplig i vår studie då den är explorativ och vi strävar efter djupförståelse av ett 

fenomen, ensamstående och deras barn, i en viss kontext, i den gällande 

konsumtionsnormen (Ponnert 2007).  

 

Allmänt tenderar fokusgruppens deltagare att naturligt dela med sig av sina åsikter och 

värderingar precis som de gör i vilken samtalsdiskussion som helst, då de utgör en 

homogen grupp som delar liknande erfarenheter som i sin tur skapar trygghet. Studiens 

grupper var även heterogena då intervjupersonernas ålder och kön varierade (Wibeck 

2010). 

 

4.3.2 Rekrytering av deltagare 

Vi tog inledningsvis kontakt med Sveriges Makalösa Föräldrars lokalorganisationer i 

Lund, Malmö och Helsingborg. Sveriges Makalösa Föräldrar är en riksorganisation för 

ensamstående föräldrar. De bistod med att skicka vår förfrågan via mejl till samtliga 

medlemmar. Andra föreningar som har kontaktats genom mejl och telefon var 

Enastående föräldrar i Göteborg, Pusselfamiljen, Makalösa Föräldrar i Göteborg samt 

Pappa-barn föreningen i Kristianstad. Familjeliv.se och vimedbarn.se är forum som har 

använts i syfte att etablera kontakt med föräldrar. Även olika grupper genom 

facebook.com har fungerat för att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner. 

Information om studien har delgetts och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor direkt 

till oss, samtidigt som vi fick möjlighet att fråga om de ville delta i studien. 
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Den första kontakten med våra intervjupersoner var främst genom att vi fick mejl från 

dem. Därefter kontaktade vi dem per telefon för att lära känna varandra lite och för att 

de och vi skulle ha möjlighet att få ytterligare information och att kunna ställa frågor. Vi 

bestämde även tid och plats för intervjun. När det var dags för intervjun hade vi med oss 

samtyckesbrev för underskrift (se bilaga 2). Slutligen blev det fyra gruppdiskussioner 

med två deltagare i två av diskussionerna samt tre deltagare i de andra två 

diskussionerna. 

Svårigheten med att få tag i intervjupersoner till studien kan ha flera olika orsaker. 

Tidsbrist tror vi är en stor orsak till att folk i allmänhet drar sig för att svara på 

förfrågningar om att delta i undersökningar. Att våra intervjupersoner var just 

ensamstående gjorde även processen svårare på flera sätt. När man som ensamstående 

redan pusslar för att få vardagen att gå ihop både ekonomiskt och tidsmässigt kanske 

man drar sig för att fylla på i almanackan med ytterligare en aktivitet som det innebär 

att ställa upp på en intervju. Det var till och med svårt att kunna prata i telefon inför 

intervjutillfället, antingen var intervjupersonerna på väg iväg eller satt ett barn i badet 

och ingen annan vuxen fanns som kunde ta över så att samtalet kunde fortsätta.  

Ett problem vi stötte på när vi väl etablerat kontakt samt fått föräldrarnas samtycke om 

att deras barn fick vara med under gruppdiskussionen var att det var svårt att hitta 

tillfälle just eftersom barnen kanske bara bodde med föräldern som skulle intervjuas 

varannan vecka. Att utöver detta samtidigt boka in fler föräldrar med eventuellt 

ytterligare barn visade sig vara ännu mer komplicerat.  

Det blev många telefonsamtal fram och tillbaka. Tiden gick och vi beslutade oss för att 

ta alla tillfällen vi kunde få och vilka konstellationer det än blev till 

gruppdiskussionerna. Till sist blev det fyra små gruppdiskussioner vilket visade sig 

fungera väldigt väl och vi har fått fram mycket värdefull information genom dessa.  

En annan svårighet var att fel personer hörde av sig. Vi fick bland annat kontakt med en 

ensamstående mamma som gärna hade barnet med sig. Vid uppföljningskontakten med 

henne visade det sig att barnet inte hade uppnått den ålder som vi efterfrågade till 

gruppdiskussionen.  

Ytterligare en svårighet var att föräldrarna var tveksamma till att låta sina barn delta i 

gruppdiskussionen, då de ansåg att barnen skulle hållas utanför deras ekonomiska 
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knapphet. En pappa erbjöds att i förväg få tillsänt sig frågorna för förhandsgranskning 

med anledning av att han skulle kunna samtycka till frågorna som skulle ställas. Detta 

behövdes dock ej göras då det under samtalets gång framkom att han var 

höginkomsttagare och därmed för oss inte aktuell för studien. 

En annan svårighet var att försöka få fram en ungefärlig uppskattning på hur 

föräldrarnas ekonomiska situation såg ut även om vi hela tiden har berättat att det är 

deras upplevelse av att ha knapp ekonomi som ska utgöra grunden. Det har visat sig att 

just upplevelsen av att ha en knapp ekonomi kan variera från att inte ha råd att åka på 

utlandssemester varje år till att inte kunna äta eller handla nya kläder till sina barn. Det 

vi var ute efter var just strategier man använder för att få vardagen att gå ihop när man 

lever med knapp ekonomi som ensamstående förälder. Det kändes svårt att få de 

föräldrar, där vår intuition sa oss att de inte hade svårigheter att få vardagen att gå ihop, 

att uttryckligen säga det till oss. Det visade sig att flertalet som hörde av sig enbart 

gjorde det med anledning att de var ensamstående föräldrar. De hade varken knapp 

ekonomi eller barn i den ålder som vi efterfrågade. Då vi hade en snäv tidsram var det 

viktigt att prioritera rätt gällande intervjupersoner och därmed inte åka iväg och lägga 

en heldag på en gruppdiskussion som inte slutändan inte gav något materialet av värde.  

 

4.3.3 Genomförande av gruppdiskussionerna 

Gruppdiskussionerna hade vi förberett på så sätt att vi hade en uppsättning teman med 

efterföljande frågor som vi försökte ha som diskussionsgrund samtidigt som vi såg till 

att det blev ett meningsutbyte deltagarna emellan (se bilaga 3).  

Vårt mål som intervjuare var inte att försöka få deltagarna att nå samförstånd i frågorna 

som diskuterades, ej heller finna lösningar utan huvuduppgiften för oss var att föra fram 

olika uppfattningar i frågorna (Kvale & Brinkmann 2009). 

Vid gruppdiskussionerna använde vi oss av små diktafoner som vi lånade på Högskolan 

Kristianstad. Detta gjordes i syfte att kunna fokusera helt på våra intervjupersoner och 

samspelet i diskussionerna. Dessa diktafoner var mycket diskreta i sin utformning vilket 

gjorde att de inte tog fokus från diskussionen. 

Vi har genomfört två gruppdiskussioner vardera, där konstellationerna har varit 

varierande (se 5.1.1 Presentation av intervjupersonerna). Diskussionerna varade från 45 

minuter upp till 1,5 timme. Vid ett tillfälle fortsatte samtalet efter att gruppdiskussionen 
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var klar och den som intervjuade satte då igång inspelningen igen och det blev en kort 

inspelning till. 

  

4.4 Artikel och litteratursökning 

Vi började inledningsvis med att söka i Högskolebibliotekets katalog i Kristianstad efter 

relevant litteratur inom vårt valda ämnesområde. Föräldrastrategier, ensamstående 

mödrar, ekonomisk utsatthet, ekonomisk knapphet, barnfattigdom, föräldrar och 

ekonomi, ekonomi och ensamstående samt konsumtion var valda sökord. Genom 

”ekonomi” som sökord fann vi relevant litteratur vilken vi studerade dels för att skaffa 

oss kunskap kring ämnet samt för att skapa oss en uppfattning om vad som redan var 

undersökt kring det (Bryman 2011). Genom att söka i bibliotekskatalogen efter 

hänvisade referenser från den litteratur som vi hade studerat fick vi tillgång till 

ytterligare relevant material.  

 

Via Högskolans hemsida har vi haft tillgång till bibliotekets tjänster, där vi har använt 

oss av LIBRIS, en nationell söktjänst där böcker, tidskrifter och artiklar finns 

tillgängliga via fjärrlån, beställning eller i fulltext. Genom LIBRIS använde vi sökord 

”ekonomisk utsatthet ”och ”försörjningsstrategier” vilket genererade Gardberg Morners 

(2003) bok som fjärrlånades. Andra sökord som barnfattigdom, ekonomisk knapphet 

och föräldrastrategier genererade inget relevant material.  

Vi har använt ämnesdatabasen ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts 

med val av artiklar i såväl Scholarly journals som Peer reviewed. Anledningen till valet 

att använda Scholarly journals var att få en överblick och eventuella tips på användbara 

sökord för vidare sökning av granskade vetenskapliga artiklar i Peer reviewed. 

Användningen av sökorden ”children AND poverty”, ”children AND development” har 

gett relevant material medan andra sökord som poverty, single mothers, single fathers, 

single parenting i olika kombinationer inte har gett önskat material. 

 

4.5 Bearbetning och analys av data 

Vi valde att transkribera gruppdiskussionerna ordagrant inklusive de upprepningar som 

eh, hm som förekom, för att nå det djup vi eftersträvade. Vi har transkriberat 

emotionella uttryck såsom skratt och suckar då de har varit tydligt hörbara. 
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De fyra öppna frågorna som vi använde oss av under gruppdiskussionerna kom att 

utgöra grunden för de fyra teman som vi valde att inledningsvis dela in materialet i; 

livsstil, upplevelser, konsumtion och strategier. Vi gick var och en först igenom det 

egna materialet och delade in det efter valda teman, för att därefter skifta och titta på 

varandras material. Genom att se på materialet som två individuella personer anser vi 

oss öka möjligheterna att se allt av värde. Vidare har vi gemensamt utgått efter ett tema 

i taget och suttit med en utskrift i taget för att där markera sidor där temat framkom. På 

detta sätt fick vi en överblick över likheter och skillnader gällande de olika teman vi valt 

att fokusera på. Genom att diskutera för och nackdelar med analysmetoderna 

meningskoncentrering och meningstolkning ansåg vi att hermeneutisk meningstolkning 

var den metod som var lämplig i förhållande till vårt syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann 2009), då vi eftersträvade att nå ett djup i det vi undersökte. Genom att läsa 

igenom hela gruppdiskussionen, för att därefter dela in den i teman har gjort att vissa 

avsnitt har utmärkt sig gällande innebörden av helheten, vilket har ökat våra möjligheter 

till en djupare förståelse av intervjupersonens mening. Vi har tagit i beaktande den 

förförståelse vi bär med oss, i form av egna erfarenheter av att leva i ekonomisk 

knapphet, för att tydliggöra om det har haft betydelse i valet av följdfrågor och i så fall 

på vilket sätt detta kan ha påverkat resultatet, samt dess inverkan gällande vad vi har 

valt att fokusera på i analysen. Vi anser att våra avsiktliga följfrågor av ledande karaktär 

har berikat materialet, då såväl bekräftelse på det sagda som rena motsägelser har 

förekommit hos intervjupersonerna.  

 

I fokusgrupperna kan deltagarna själva lyfta fram de frågeställningar som de anser vara 

av vikt på ett visst område. Detta är även ett mål för individuella intervjuer men 

eftersom ledaren i fokusgrupperna är tvungen att lämna en viss del av kontrollen till 

deltagarna kan frågor som är betydelsefulla för dem komma upp till ytan. Då en central 

utgångspunkt i kvalitativa undersökningar är just de uppfattningar som människor har är 

detta naturligtvis en viktig aspekt (Bryman 2011, s. 449). 

 

Positivt med våra gruppdiskussioner har varit att, genom att vissa intervjupersoner har 

känt varandra väl, fått fram värdefull information och djupare kunskap och sanningar. 

Deltagarna har själva skapat följdfrågor åt varandra och genom detta har vi även fått 

fram motsägelser och paradoxer som har varit mycket intressanta för studien. Att 

intervjupersonerna har känt varandra väl kan även ha begränsat diskussionen, genom att 
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personen i fråga inte har velat uttala något med risk att såra den andra, i detta fall sin 

mamma. 

 

Jämfört med individuella intervjuer är det mer komplicerat och mer tidskrävande att 

transkribera gruppdiskussioner. En anledning är att man inte bara ska hålla reda på vad 

som sagts utan även vem som sade det. Det är inte alltid så lätt att urskilja folks röster. 

En sak som ytterligare kan försvåra transkriberingen är att intervjupersonerna pratar i 

munnen på varandra (Bryman 2011, s. 450). Detta var något vi erfor, speciellt då barn 

har varit närvarande och pratat samtidigt. I några fall har det inte varit möjligt att 

urskilja vilket av de närvarande barnen som har talat.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp några för oss relevanta förhållningssätt gällande 

studiens reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Vi har som intervjuare haft 

fyra teman att utgå från under gruppdiskussionen. Varje tema har inletts med en öppen 

fråga som har gett tydliga och utförliga svar. Vi har använt ett flertal följdfrågor kring 

varje tema för att nå det djup vi eftersträvade kring intervjupersonernas mening kring 

det vi efterfrågade. I gruppdiskussionen har ledande frågor använts som en avsiktlig 

följdfråga för att ge intervjupersonerna möjlighet att upprepa, förtydliga eller bestrida 

sitt svar, samt verifiera den tolkning vi har gjort. Vi anser därmed att tillförlitligheten 

och giltigheten är hög gällande intervjupersonernas verkliga mening kring den specifika 

fråga vi sökte svar på. Vi har transkriberat våra gruppdiskussioner ordagrant, samt haft 

med förekommande upprepningar såsom eh, hm och så vidare, för att på så vis försöka 

nå ett djup i det intervjupersonen säger. Vi valde även att ha med emotionella uttryck 

såsom hörbara skratt och suckar, under förutsättning att de hördes tydligt och inte bara 

var antydningar gjorda av oss. Genom att transkribera snarast efter genomförd 

gruppdiskussion med det fysiska samtalets nyanser färskt i minnet samt att det gjordes 

ordagrant av den av oss som lett diskussionen anser vi att reliabiliteten 

(tillförlitligheten) är hög gällande vårt utskrivna material. Våra val att genomföra 

gruppdiskussioner på detta sätt samt genomförandet av transkriberingarna anser vi vara 

lämpliga för att på detta sätt nå en hög reliabilitet och validitet i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. 
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4.7 Forskningsetiska principer 

Vi anser att vår studie kring ekonomiskt utsatta ensamstående föräldrar och deras barn, 

och användningen av strategier i förhållande till gällande konsumtionsnorm kommer att 

generera kunskap av värde. Detta i likhet med det forskningskrav, som tydliggör att 

kunskap ska utvecklas och fördjupas (Vetenskapsrådet u.ö.). 

 

Då vår studie kan anses vara av känslig karaktär är det av yttersta vikt att det 

kunskapstillskott som vi förvärvar vägs emot den eventuella negativa påverkan den kan 

innebära för de intervjupersoner som deltar i studien, samt för tredje person. 

Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav, vilka kommer att behandlas var och 

en i förhållande till vår studie. 

 

Informationskravet  

För att detta krav ska tillgodoses har vi i studien genom ett skriftligt brev informerat 

intervjupersonerna, om studiens syfte (se bilaga 1). Denna förhandsinformation har 

utarbetats för att vara tydlig och ge deltagarna fullständig förståelse kring sin roll i 

studien. Vi klargjorde hur studien skulle genomföras, vinster med studien samt 

betonade deras frivillighet kring att delta. Vi betonade vikten av deras värdefulla 

information kring deras val av strategier samt deras upplevelse av ekonomisk utsatthet, 

som medel för att motivera dem att delta. Bryman (2011) påpekar vissa svårigheter 

gällande informationskravet då en kvalitativ studie är öppen. Det är svårt att i detalj 

redogöra för de ensamstående föräldrarna och deras barn kring hur fokusgrupperna 

kommer att gå till, då detta avgörs i stunden när de genomförs (ibid.) 

 

Samtyckeskravet   

Då intervjupersonerna aktivt skulle delta i studien inhämtades ett skriftligt samtycke 

från dem, vilket baserades på ovannämnda informationsbrev. Det är viktigt att 

intervjupersonerna har klart för sig vad studien kommer att innebära, för att detta krav 

ska kunna infrias (Bryman 2011). I detta krav klargjordes även deltagarnas frivillighet 

kring sin medverkan, och att eventuellt avhopp från studien inte skulle innebära några 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet u.ö.). Om någon av intervjupersonerna hade  

beslutat sig för att avbryta sin medverkan mitt under gruppdiskussionen, hade det varit 
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hans eller hennes val. Det material som hade framkommit under diskussionen skulle vi 

haft för avsikt att använda. Detta beskrivna scenario blev dock inte aktuellt. 

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om intervjupersonerna som samlades in under vår studie har förvarats på det 

sätt att inga obehöriga har fått tillgång till dem (Bryman 2011). Konkret kommer 

fingerade namn av intervjupersonerna att utgöra en del av detta krav. Då våra deltagare 

tillhör en utsatt grupp är det ytterst viktigt att såväl namn, platser som andra möjligheter 

till identifikation, såsom särdrag försvåras i största möjliga utsträckning. Det innebär att 

vi tog i beaktande att även då fingerade namn används kan personer identifieras om 

beskrivningen av vederbörande är tillräckligt detaljerad.  

 

Nyttjandekravet 

Redan i förhandsinformationen som skickades ut till intervjupersonerna informerades de 

att uppgifter om dem endast kommer att användas i forskningssyfte, och således inte för 

kommersiellt bruk. Information gavs även om att det insamlade datamaterialet i form av 

inspelade och transkriberade intervjuer kommer att förstöras efter godkänd uppsats.  

 

May (2001) betonar svårigheterna kring forskarens sätt att förhålla sig till strikta och 

ensidiga principer samtidigt som den samhällsforskning som de bedriver ska generera 

resultat av värde.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Introduktion till resultat och analys 

Vi kommer som inledning till detta kapitel göra en kort presentation av våra 

intervjupersoner efter den fokusgrupp de tillhör. Efterföljande resultat och analys sker 

efter våra teman, som har skapats genom det rika empiriska material som våra 

frågeställningar har gett oss. Följande teman är utmärkande för det empiriska materialet; 

livsstil, upplevelser, konsumtion och strategier. Dessa teman kommer att analyseras 

utifrån valda teoretiska utgångspunkter, samt viss tidigare forskning som vi finner 

relevant i sammanhanget. Strategierna som utgör kärnan i vår studie analyseras sist med 

anledning av att förståelse av de andra teman som förekommer är relevant innan dess.  

 

5.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

Fokusgrupp 1 

Carin 

Carin är 40 år och mamma till en son som fyller 18 år. Hon är mamma till ett barn som 

avled i en bilolycka för flera år sedan. Hennes son bor hos sin pappa då Carin inte har 

råd att ha honom boende hos sig. Carin är sedan flera år sjukskriven, och är i nuläget 

utförsäkrad och lever på existensminimum. Carin hade ett välavlönat arbete innan sin 

sjukskrivning och är uppväxt i ett hem där det inte snålades på någonting, utan det 

konsumerades, som hon själv uttrycker det gränslöst. Carin är rökare och röker tobak 

som en vän har malt samt att hon rullar sina egna cigaretter. 

Jens 

Jens är 36 år och pappa till en dotter som är 5 år. Dottern bor hos honom varannan helg. 

Jens är arbetssökande och går i nuläget en utbildning genom arbetsförmedlingen. Jens 

växte upp med båda sina föräldrar fram till deras skilsmässa. Jens var då 14 år, och 

flyttade med sin mamma. Han blev utslängd när han var 18 år på grund av mammans 

knappa ekonomi och oförmåga att försörja honom, trots att hon hade vädjat till socialen 

om pengar.  
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Carin och Jens är vänner och har känt varandra i många år.  

Fokusgrupp 2 

Lotta 

Lotta är 35 år och mamma till två döttrar, Maja 9 år och My 8 år, som bor varannan 

vecka hos Lotta. Lotta arbetar 92 % som sjuksköterska. Lotta är ensamstående sedan ett 

och ett halvt år tillbaka, då hon levde tillsammans med en ny man som inte är flickornas 

pappa. Hon upplever att det är väldigt jobbigt ekonomiskt, om hon jämför att vara 

sambo och att vara ensamstående. 

Maja  

Maja är 9 år och dotter till Lotta. 

My 

My är 8 år och dotter till Lotta. 

Fokusgrupp 3 

Bodil 

Bodil är 55 år och mamma till fyra barn, varav två har flyttat hemifrån och två vuxna 

söner bor hemma. Bodil har fram till hon blev sjuk för tre år sedan alltid arbetat heltid 

men sedan hon blev frisk för ett år sedan har hon varit arbetssökande. Hon bor i en 

marklägenhet i ett område där det bor många andra ensamstående med barn. Bodil 

tycker mycket om djur och har både hund och katter. 

Magnus 

Magnus är 20 år och son till Bodil. Magnus är arbetssökande. 

Fokusgrupp 4 

Anette 

Anette är 32 år och mamma till två söner, Lukas 11 år och Sam 8 år. Lukas bor hos 

Anette varannan vecka medan Sam bor där på heltid. Anette arbetar ungefär 75 % inom 

vården, och har en magisterutbildning. Anette anser att det är lättare ekonomiskt som 
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ensamstående än när hon var sambo eftersom sambon hade, en enligt henne konstig 

inställning till ekonomi som gjorde att även hon blev likadan. 

Lukas 

Lukas är 11 år och son till Anette. Lukas blir mer och mer medveten om saker och tings 

värde enligt Anette. 

Sam är 8 år och son till Anette. 

Johanna 

Johanna är 32 år och mamma till en dotter, 1 ½ år. Johanna har dottern alla dagar 

förutom varannan helg. Hon kombinerar sin föräldraledighet med ett administrativt 

arbete. Johanna har möjlighet i och med sin föräldraledighet, att springa runt i alla de tre 

närliggande stormarknaderna för att handla det som är billigt.  

 

5.2 Resultat och analys 

5.2.1 Resultat av temat livsstil  

Genom att be våra intervjupersoner beskriva en vanlig dag, samt en helg eller 

semesterdag, kunde vi särskilja olika livsstilar i det empiriska materialet. Vi menar att 

livsstil är de uttryck en individ använder i form av kläder, mat, boende, resor, konst, 

motion och konsumtion av varor och tjänster. Dessa uttryck gör sig gällande i sociala 

sammanhang, vilket speglar individens livsstil. 

Anette och Lotta har sysselsättning i form av arbete och Johanna kombinerar sin 

föräldraledighet med arbete. Bodil, Magnus och Jens är arbetssökande medan Carin, 

som har varit hemma i tio år, slussas mellan myndigheter såsom socialtjänst, 

arbetsförmedling och försäkringskassan som ska ta ställning till vem som är ansvarig 

för hennes försörjning. Det som framkommer av flera intervjupersoner som inte har 

sysselsättning i form av arbete är att de tillbringar stor del av dygnet hemma. Bodil som 

fram till för tre år sedan, då hon drabbades av en allvarlig sjukdom, alltid har arbetat 

heltid är nu arbetssökande. 
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Carin som har varit hemma i över tio år utbrister ”Jag är så trött på att bara vara 

hemma”. Det finns tydliga skillnader jämfört mot det liv hon levde innan sin 

sjukskrivning: 

Carin- Jag hade ett skitbra jobb på ILVA, som testtekniker på labbet. Hade 

26 000 i månaden och tro att man väljer att leva på existensminimum om jag har 

valet att gå tillbaka till mitt arbete men det funkar inte.  

Carin lever i stort sett på kaffe, cigaretter och smörgåsar. Ibland blir det fil eller gröt 

men mat lagar hon sällan om det inte är någon annan hemma. Jens menar att det är 

ensamheten som gör att man slarvar med maten och påpekar att rent ekonomiskt finns 

det utrymme till att laga mat. Det förefaller vara en del av Carins nuvarande sätt att 

leva: 

 Intervjuare- Om du hade haft mer pengar till att handla? 

 Carin- Då hade jag ätit sundare, då hade jag ätit tre gånger om dagen. 

 Jens- Nej det hade du inte! 

 Carin- Nej, inte med mig själv. 

Jens- Det har inte med din ekonomi att göra att du inte äter tre gånger om dagen, 

det har med din lathet att göra och det är enkelt att göra mackor. Det är tråkigt att 

laga mat till sig själv. Det är din lathet som styr det, inte din ekonomi. Ekonomin 

påverkar i dagens läge men det är din lathet som kontrollerar det. 

Att äta billig mat som ur hälsoaspekt inte är så bra är en ekonomisk medveten strategi 

som för Carins del visar sig som en icke självvald livsstil. Hennes ekonomiska knapphet 

gör att hon inte antar en livsstil med hälsosamma vanor, även om hon är medveten om 

hälsoaspekten och önskar att hon kunde konsumera dessa varor: 

Carin- Jag menar en sån sak som att köpa hem frukt och grönsaker. Det gör jag 

liksom inte, om det inte är superbilligt.  

Carins uttrycker sin livsstil enligt följande: 

 Carin- […] men man har lärt sig att leva i den så här kallade snåla världen.  

Har Carin lärt sig att leva i den snåla världen? Att leva i den snåla världen handlar för 

Carin om att det trots medvetna strategier inte går ihop. Uppfattningen är således att hon 
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inte har lärt sig att leva i den, dock befinna sig i den. Carin hyr ett hus som betalas av 

socialen: 

Carin- Jag betalar 5500 kronor inklusive allt. Värme, vatten, el, sotning, 

sophämtning och allting. Så att, vad ska jag säga, där har jag ju inte de 

ekonomiska problemen eftersom socialen betalar hyran.  

Att leva i den snåla världen handlar för Carin om nödvändigheten att hela tiden söka 

med ljus och lykta efter det som är gratis eller billigast. Boendet utgör inget ekonomiskt 

bekymmer då hon inte själv ansvarar för denna utgift. Inköp av mat planeras noga i 

förväg genom att titta i butikernas reklamblad efter det som är billigt. På grund av sin 

nuvarande situation som sjukskriven kan Carin varken gå eller cykla till affären. Av 

ekonomiska skäl fick hon ställa av bilen, så nu är hon beroende av att Jens kan köra 

henne. Kläder ärvs av släktingar och parfym används bara om hon får det av någon eller 

hon köper det via Tradera, som är en aktionssajt på Internet. Modellklippningar 

utnyttjas ibland då de är gratis, annars klipper Carin och Jens varandra eller sig själva. I 

den livsstil som nu är aktuell för Carin kan små ljusglimtar få plats under förutsättning 

att Carin inte äter i den utsträckning som hon borde: 

Carin- […] att jag unnar mig lite godis och jag prenumererar på en 

korsordstidning. Den har jag vägrat säga upp men det är… Jag har Internet, jag 

har telefon utöver min hyra och sen fyra trisslotter i månaden för att stötta 

Helsingborgs If, sen har jag försäkringar, och det är vad som betalas.  

Carin berättar att hon är intresserad av konst och att fotografera, vilket hon bara kan 

göra vissa dagar på grund av sin situation som sjukskriven. Internet fungerar som ett 

socialt verktyg, där hon upprätthåller kontakter och arbetar ideellt. Hon väljer att 

minska på maten för att ha råd att följa med sin son på golf, och därmed få vara delaktig 

i samhället. Efter en lång diskussion gällande valet att inte äta för att åka iväg på golf 

med sonen frågar intervjuaren Carin: 

 Intervjuare- Vad är det som gör att du väljer att göra det istället för att äta? 

 Carin- För att känna att jag har ett liv, för det har man inte.  

Det finns för oss uppenbara kollisioner mellan tidigare erfarenhet av ett annat bättre 

ekonomiskt leverne och dagens situation för Carin: 



   

37 
 

Carin- Jag är uppväxt i ett hem där man inte har snålat på nånting, man har 

shoppat järnet, inredning… jag har alltid varit inredningsintresserad men idag 

känner jag äsch, jag kan sälja allting, jag behöver inte det.  

Carin gör stora uppoffringar för att få känna delaktighet, vilket är något hon uttrycker 

tydligt: 

Carin- Ja, jag vet att nu ska jag ha en bröllopsfotografering i slutet på juni och 

redan idag kan jag ha ångest för att jag vet att två dagar innan kan jag inte göra 

nånting och jag är säkert sängliggande i fyra, fem dagar efter men det ger mig så 

jäkla mycket att få vara delaktig.  

Livsstilen som framträder hos Jens kan delas i två olika förhållningssätt, beroende på 

om han har sin dotter hos sig eller om han är själv. Jens, som bor i en tvårumslägenhet 

har sin dotter boende hos sig varannan helg och hans sysselsättning på vardagarna 

utgörs av studier genom arbetsförmedlingen. När det gäller boendet säger Jens följande:  

Jens- […] min första tanke när jag skaffade den, det är egentligen en två och en 

halva men räknas som en tvåa, var att rummet är hennes. Inget snack, det är 

hennes, jag kan ta en tältsäng ute i stora rummet om de ska va på det viset.  

Jens påtalar vidare att han har en viss livsstil när han är ensam, för att få ett ekonomiskt 

utrymme till det som anses vara en nödvändig livsstil när han har sin dotter hos sig. Han 

menar i allmänhet att dottern ska ha tillgång till säng, skrivbord och leksaker men i 

synnerhet handlar det om att hon ska mat av lite bättre kvalitet än den han livnär sig på i 

veckorna. Jens påtalar att det är en medveten strategi att äta det absolut billigaste när 

han är ensam för att få ett ekonomiskt utrymme att handla nyttigare mat till dottern: 

Jens- Det är faktiskt fiberbröd jag ger henne. De här färdigskivade, de är heller 

inte speciellt nyttiga egentligen men det är det hon får, och det är det jag anser att 

jag kan lägga extra de dagarna hon är hemma hos mig, i matväg. När jag är själv 

så köper jag Willys egna vita bröd från Eldorado. Skitbröd rent ut sagt!  

Vidare framkommer det att Jens äter mat tre gånger om dagen, måndag till fredag, för 

att orka med att gå i skolan. Det kan innebära svårigheter de helgerna han har dottern 

men även helgerna när han är ensam: 

Jens- […] men jag vet ju att jag äter tre gånger om dagen måndag till fredag och 

sitter jag då när jag inte har min dotter på helgerna och sitter på lördagen och inte 
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har ätit frukost ordentligt till exempel, så mår jag ju illa på eftermiddagen, framåt 

middagstid, mår jag ju riktigt illa för då har jag ju inte haft den här näringen som 

kroppen har vant sig vid under de fem första dagarna så att säga. Men jag kan 

mycket väl tänka mig att jag står och lagar mat till min dotter men sen äter jag 

inget själv för det finns inget utrymme. Det räcker inte till henne om jag ska äta 

också så att då får jag hellre va utan.  

Genom sina föräldrars ekonomiska stöttning kan Jens ha bil samt tv och tillhörande 

abonnemang  på kanaler. Jens säger att han hade avstått tv om hans mamma inte hade 

haft möjlighet att betala det. Jens livsstil speglas tydligt i följande uttalande: 

Jens- Ja, jag vet egentligen inte om det är socialt det uttrycket men jag har en tes 

att leva efter och det är så länge jag klarar av att betala något som jag kallar hem, 

hyra, el och mat så får allt annat va… telefonen kan jag leva utan. Blir den 

avstängd så, tja bli det då!  

Det framkommer i ovan givna citat att mobiltelefonen inte är nödvändig i Jens livsstil, 

samtidigt som han i nästa citat motsäger det han just har uttalat. När intervjuaren ställer 

frågor gällande mobiltelefonens betydelse i livet i förhållande till att inte kunna äta 

framkommer Jens åsikt om mobiltelefonens nödvändighet: 

Intervjuare- Jag tänker då att du har telefon. Är det nödvändigt att ha telefon men 

att inte kunna äta mat? Jag tänker på det du har berättat innan.  

Jens- Telefonen i sig kostar inte mig mer än, men det låter ju dumt nu men, man 

gör en banal sak av det men telefonen för mig är ett socialt redskap där jag har 

kontakt med i stort sätt alla jag känner. Utan telefonen kan folk inte nå mig.  

Jens- Ja men det handlar om 250 kronor i månaden jag skulle spara in, och för de 

250 kronorna skulle jag inte kunna köpa mycket mer nyttig mat eller mycket mer 

mat än vad jag gör idag… äh dessutom så anser jag faktiskt att telefonen är så 

pass viktig egentligen att man kan bli nådd i alla fall.   

Jens förklarar att hans liv handlar om att vara prisjägare, att ha ögon för det som är 

absolut billigast. Vardag som helg handlar om noga övervägda strategier för att kunna 

konsumera. Utmärkande för Jens livsstil är att han varannan helg är ensamstående 

förälder, vilket för hans del innebär att försöka vara närvarande, att umgås och vara 

tillsammans med dottern.  
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Bodil, som har varit allvarligt sjuk och nu är arbetssökande påtalar att livet består av 

sömn, datorn, hunden, cigaretter och att göra mat till de två vuxna sönerna som bor 

hemma. Det finns inget ekonomiskt utrymme att unna sig vare sig kläder eller besök 

hos frisören. I den livsstilen som Bodil är tvingad att ha anser hon att datorn är 

ovärderlig, då den fungerar som ett redskap gällande kontakter: 

Bodil- Allting sköts ju via datorer. Man söker ju jobb via datorn… alla 

myndigheter vill ju att man tar kontakt via datorn. Det är det som gäller idag. Så 

det måste man ju ha.  

Sonen Magnus, som även han är arbetssökande anser att datorn är viktig. Han och Bodil 

delar på en dator och använder den vid olika tidpunkter på dygnet. Livsstilen kommer 

att förändras avsevärt för såväl Bodil som sönerna då Bodil på uppmaning av 

socialtjänsten är tvingad att flytta inom tre månader till en billigare lägenhet. Hon är 

mycket ledsen då hon har katter som till följd av flytten måste avlivas då de är 

hänvisade till att bli innekatter eftersom de inte längre kommer att bo på markplan. Hon 

måste ge upp en del av den livsstil som har varit utmärkande för henne och sönerna: 

Bodil- Jag har fått lite hjälp av soc de senaste månaderna för att få det att gå runt. 

Men nu kommer de inte att göra det längre… men jag vet inte heller hur jag ska 

ha råd att flytta härifrån. Djuren har förstört i lägenheten och barnen också… det 

kommer att kosta en del att göra vid, hål i dörrar och trasiga väggar. Vem ska 

betala det? [gråter]. Jag har inte råd att flytta härifrån.  

Bodil och Magnus beskriver att det inte är möjligt att göra någon skillnad på vardag och 

helg gällande maten: 

 Intervjuare- Vad lagar ni för mat mitt i veckan?  

Bodil- Vi gör ingen skillnad på helgmat och vardagsmat […] utan vi äter det som 

är billigt.  

Magnus livsstil framträder tydligt i följande citat: 

 Magnus- Jag sover en hel del, fler timmar än man behöver. 

Magnus och Bodil diskuterar Magnus frukostvanor: 

 Magnus- Jag äter typ inte frukost. 
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Bodil- Nej, du slarvar något fruktansvärt. Du går ju ner och köper chips och dipp, 

det är ju din frukost. Och coca-cola. Det tycker jag inte om. 

Lotta, som arbetar 92 % som sjuksköterska, är ensamstående förälder till My 9 år och 

Maja 8 år. Lottas livsstil ser något annorlunda ut de veckor som hon är själv och de 

veckor hon har sina döttrar. Skillnaden ligger i att hon försöker lägga sitt schema så att 

hon arbetar aningen fler timmar de veckor hon bor själv. Lotta tränar fotboll när hon har 

flickorna men tränar även på Friskis & Svettis de veckor hon är själv. Lotta handlar på 

Maxi, och är medveten om att det finns andra alternativ som är billigare: 

Lotta- Sen samtidigt så skulle jag kunna handla i en billigare affär… typ Willys 

eller så men jag gillar Maxi. […] vissa grejer är man kanske inte så ekonomisk 

med. Jag kunde nog varit mer men ja, samtidigt så vill jag ha det jag vill ha om 

man säger.  

Lotta berättar att vardagen ser annorlunda ut i förhållande till helger och semester. Hon 

försöker göra maten lite extra god samtidigt som det finns en tanke att kunna göra något 

med de rester som blir över:  

Lotta- Ja, vi brukar äta tacos… också men där är ändå en tanke […] äter vi tacos 

på fredagen och det blir rester så kanske jag gör tacopaj på lördagen. Så kan det 

va.  

Lotta påpekar att hon sällan köper hämtmat, vilket handlar om att familjen bor i en 

mindre by där det saknas möjlighet att köpa hämtmat, samt att det är en ekonomiskt 

medveten strategi. Lotta åker på olika aktiviteter, som Andys lekland, badhuset och bio 

tillsammans med barnen: 

Lotta- Sen att man försöker undvika hur mycket som helst med hämtmat och sånt 

för det är dyra pengar… och gör man nåt så kanske det blir max två gånger i 

månaden, på bio eller badhuset eller Andys eller sånt där så man håller det 

liksom nere.  

Lotta menar således att aktiviteter som att åka till badhuset, Andys lekland eller att gå på 

bio tillhör det vardagliga. När det handlar om aktiviteter på semester och sommarlov 

berättar Lotta att de brukar åka till Liseberg, Astrid Lindgrens värld eller besöka 

friluftsbadet i byn.  
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Lotta vill att flickorna ska ha fina kläder och försöker utnyttja kuponger i olika butiker 

när tillfälle ges. Lotta och döttrarna har mobiltelefon efter att som Lotta uttrycker det: 

Lotta- Jag har faktiskt, jag fick ett erbjudande, det blev inte dyrare än det jag 

hade, de kan ju trixa till allting när de haffar en.  

Lotta berättar att hon avstår från saker till hemmet och saker till sig själv. Hon påtalar 

att hon tänker igenom två gånger innan hon tackar ja till att följa med på aktiviteter som 

att gå ut med vänner och äta. Något motsägelsefullt visar följande citat på att hemmet 

prioriteras och därmed är en del av Lottas livsstil: 

 Intervjuare- Så du fick flytta efter separationen?  

Lotta- Ja, de gjorde jag. Det var i och för sig självvalt… du vet, då skulle man ha 

nytt och sånt här.  

Anette som är mamma till Lukas 11 år och Sam 8 år arbetar dagtid på ett 

behandlingshem. Johanna som är mamma till Ammi, 1 ½ år kombinerar sitt arbete med 

föräldraledighet. Anette har växt upp med sin mamma, som har varit såväl 

ensamstående som sambo under hennes uppväxt, vilket Anette tror är en bidragande 

orsak till hennes eget ekonomiska tänk och livsstil: 

Anette- Men så har det varit för mig alltid, men min mamma har också varit 

ensamstående, så det är ett visst tänk.  

Anette som bor i en trea beskriver att intentionen var att sönerna skulle dela rum och att 

hon därmed skulle ta det andra rummet. Det blev att sönerna fick vars ett rum, vilket gör 

att Anette sover i en av sönernas rum. Hennes önskan om ett eget rum är tydlig: 

Anette- Mina barn har eget rum men jag har inget rum, så jag sover i Sams rum. 

Min tanke var att de skulle sova tillsammans i Lukas rum, i våningssängen men 

nu sover jag och Sam i min säng i hans rum.  

Intervjuare- Är det så att han efterfrågar någonting annat? Eller tycker han att det 

är ok?  

Anette- Det är nog snarare jag som vill ha ett eget rum [högt skratt].  

Johanna som bor med sin dotter i en tvåa känner att boendet på sikt är för litet men att 

hon på grund av ekonomisk knapphet inte har råd att bygga ut: 
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Johanna- […] men däremot så tänker jag på sånt här… eh, jag var hemma hos en 

kompis för ett tag sen där deras son hade fått ett eget rum nu för nu var han 

minsann sex månader, så det kanske han inte riktigt hade behov av men så tänker 

jag, hur gammal Ammi kommer va när jag kan ge henne ett eget rum, för vi bor 

ju i en tvåa just nu, och nån gång kommer hon ju behöva ett eget rum och då är 

frågan, ska jag flytta ut i vardagsrummet och skaffa en bäddsoffa eller…vi har ju 

möjlighet att bygga ut där jag bor och så men då ska man ha pengar till det och 

så. Och det är sånt som jag kan känna att, ja hon har ju inget eget rum.  

Både Anette och Johanna prioriterar sina matinköp efter devisen att det ska vara 

näringsrikt och nyttigt samtidigt som det ska vara billigt. Johanna visar på en livsstil där 

ett ekologiskt och miljövänligt tänk ligger bakom valet av mat och kläder: 

Johanna- Nu köper man ju, jag ska inte säga att jag köper det allra billigaste, de 

gör jag inte, utan det får ju va nån slags, att det ska va näring i det… eh, och jag 

är sådär också om det är konserveringsmedel i och sådär, och såna grejer, så när 

jag är riktigt ambitiös så bakar jag bröd själv istället för det är billigare och man 

ska ha tiden till det och just nu har jag ju det när jag är föräldraledig.  

Johanna- […] men jag lagar hellre maten från grunden så att man får i lite mer 

grönsaker och så.  

Johanna- Jag köper ju nästan alla Ammis kläder begagnade… eh… och det är ju 

dels ekonomiskt såklart men sen är det ju också det här att där är ju inte lika 

mycket gifter och så här när det har blivit använt några gånger. Och så liten som 

hon är så slits ju inte kläderna på samma sätt så det behöver inte synas att de är 

begagnade.  

Såväl Anettes som Johannas val av varor är tydligt präglat av den ekonomiska situation 

de befinner sig i. En stor del av deras inkomst läggs på hyran, Anette handlar kläder på 

rea, hon unnar sällan sig besök hos frisören eller väljer billiga alternativ när det gäller 

saker till sig själv. Johanna prioriterar sig själv genom aktiviteter med vänner, vilket 

sker i form av att gå ut och äta middag tillsammans en gång i månaden: 

Johanna- Det är så, jag träffar kompisar, går ut och äter nån gång ibland, går på 

krogen. Det är mer såna saker, det är mer aktiviteter. Sen det här, kläder till mig 

själv, eller frisören eller sånt, det prioriterar jag bort.  
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Anette har tv, vilken hon har fått av sin mamma. Hon känner inget behov av den och 

uttrycker en lättnad över att slippa reklamen då hon saknar vanliga kanaler eftersom hon 

inte har någon tv- mottagare. Den står på sönernas rum och används till spel: 

Anette- Vi har inte tv, eller vi har tv men den är min mammas, hon har varit iväg 

ett halvår så då fick vi den av henne, men vi har ingen anknytning, eller vad det 

heter, vi har inte mottagare så vi använder tv:n bara till film och tv-spel. De har 

Wii. Så vi har ingen reklam och mitt ex han älskade tv, så när vi skiljde oss så 

slutade jag ha det. Himla skönt att slippa reklamen. Barnens önskelista har gått 

från att vara så lång till att bara vara så lång [mamman visar att den minskat med 

hälften] med sånt som verkligen är kul och bra att ha.  

Johanna har tv, vilken hon har fått. Hon berättar att hon är väldigt teknikintresserad och 

om hon hade haft ekonomiska möjligheter hade hon haft en Ipad. Både Anette och 

Johanna har nyare modeller av mobiltelefoner men Anette önskar att hon hade haft råd 

att skaffa en Iphone. Anette anser att barnen är för unga för att ha en Iphone vilket hon 

säger att de vill ha. Sam berättar följande: 

 Sam- Jag vill ha en longboard och en Iphone. 

 Intervjuare- Vad är en longboard? 

 Sam- Det är en skateboard fast den är längre.  

 Intervjuare- Varför vill du ha en Iphone? 

 Sam- Kompisarna har det. 

 Intervjuare- Hur många då?  

 Sam- Två har det. 

Anette berättar vidare att hennes ekonomiska situation kan vara en orsak till att hon 

lyckas avstå från att köpa en Iphone till barnen: 

Anette- Jag skulle inte vilja ha Iphones till dem ännu även om jag hade råd för 

jag tycker inte barn ska ha såna saker för det upptar så mycket del av deras tid 

och ju mer avancerad telefonen är ju mer tid också, så jag känner att det lägger 

jag på framtiden.  
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Intervjuare- Varför gör du det tror du, är det anledningen eller är det ett sätt att 

säga till pojkarna att nej, eller känner du verkligen i hjärta och själ att nej, jag 

tycker inte att ni behöver det? 

Anette- Både och, alltså jag hade sagt samma sak men jag vet inte om jag hade 

stått emot på samma sätt om det hade varit enkelt att gå och köpa den men sen 

kan jag också va helt krass, att det har vi inte råd med idag, och det kan vi inte, så 

nej.  

Både Anette och Johanna anser att det finns en skillnad på vardag och helg och 

semester. Johanna har tillgång till en stuga som hennes pappa äger och dit hon kan ta sig 

på 30 minuter med bil. Det är lyx för henne och dottern och kostar inte mer än resan dit. 

Hon har egen bil men hennes pappa betalar allt som hör till förutom bensinen. Anette 

och sönerna brukar åka till Öland, campa eller bila runt med vänner. Kostnaden delas 

dem emellan. Anette har bil, vilken hon har fått av sin mormor och morfar. Såväl Anette 

som Johanna påtalar en oerhörd skillnad i och med tillgången till bil: 

Anette- Ja, alltså när jag fick bilen, det var som natt och dag i vardagspusslet. Nu 

kan man åka iväg en sväng till Dalby, skogen eller en utflykt på ett par timmar. 

Innan var det planera och buss, det var stora grejer att åka och storhandla, det var 

bussar och jag hade med mig väska och det var massa meck.  

 

5.2.2 Analys av temat livsstil 

Intervjupersonernas vardagsskildringar samt hur helger och semester har beskrivits 

visade sig ge ett mer omfattande material än förväntat. Det finns två tydliga skillnader i 

livsstil hos våra intervjupersoner, vilket vi kan koppla till ett ofrivilligt beroende av 

samhällets insatser i form av bidrag för att överhuvudtaget överleva. Deras livsstil 

utmärker sig genom att de är hemma och är beroende av samhällets resurser i form av 

hjälp med betalning för att ha tak över huvudet och mat på bordet. Livsstilen tillåter 

inga ekonomiska utsvävningar då de hela tiden lever på marginalen. Den andra 

utmärkande livsstilen berör sysselsättning, i form av arbete eller föräldraledighet i 

kombination med arbete. 

Carin hade innan sin sjukskrivning en annan livsstil med ett annat ekonomiskt kapital, 

då hon arbetade och hade då en som hon själv menar, god ekonomi. Den livsstil hon 

hade då, med ett ekonomiskt kapital som möjliggjorde en frihet att kunna välja gjorde 
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att hennes position inom det fält hon befann sig i då var annorlunda jämfört med idag. 

Carin kunde genom sitt ekonomiska kapital både försvara och kanske till och med 

förbättra sin position som hon hade i det då aktuella fältet. Hennes habitus med de 

preferenser och dispositioner som utmärkte henne som individ stod för en annan livsstil, 

en livsstil som rimmade med den som hon hade från sin uppväxt, där hennes habitus var 

format. Habitus är enligt Bourdieu (1993) svår att förändra så vad sker då med en 

individ som Carin som på grund av sjukskrivning kommer i konflikt med sina egna 

preferenser, dispositioner och värderingar då de på grund av det ekonomiska kapitalet 

inte går att efterfölja. Vi anser även att Carins kulturella kapital, det vill säga hennes sätt 

att ”föra sig”, där hon visar sin smak såsom den är formad genom habitus innebär 

svårigheter när det ekonomiska kapitalet är begränsat. Carin röker cigaretter som är 

gjorda av en kompis malda tobak samt att Carin rullar cigaretterna själv. Vi vet inte 

vilka cigaretter hon rökte innan sin sjukskrivning men hon antyder att möjligheten att 

röka i nuläget är förenligt med billig mald och rullad tobak. Vi kan se att Carin idag har 

svårigheter att befinna sig i och hitta sin position i det fält som hon befinner sig i nu, 

vilket vi tydligt kan se i hennes val att vägra säga upp sin korsordstidning. Den är en 

tydlig markör av gamla vanor, såväl ekonomiskt kapital som kulturellt kapital. Hennes 

val att minska på maten för att ha möjligheter att uppleva gemenskap och delaktighet 

likt sin forna livsstil kan ses som ett sätt att hålla fast vid sitt gamla habitus och inte 

tillåta det att förändras. Vi upplever att hon lever i en livsstil som inte är självvald, på 

grund av yttre omständigheter, där hennes ursprungliga habitus står i konflikt med det 

nya liv och de värderingar och vanor som Carin har tvingats till.  

Magnus, i jämförelse med Carin visar enligt oss ett något omvänt sätt att hantera sin nya 

livssituation av att vara arbetssökande och tillbringa mycket tid hemma. Han har 

anammat en ny livsstil i förhållande till hur han levde innan när han studerade. Detta 

anser vi tyder på att Magnus befinner sig i ett annat fält, där andra preferenser, 

dispositioner och vanor är gällande (Bourdieu 1993). Hans nuvarande livsstil tar sig 

uttryck genom att han sover för mycket och äter en olämplig frukost i form av chips och 

läsk. Vi upplever att Magnus inte håller fast vid sina gamla preferenser, dispositioner 

och värderingar, som att gå upp på morgonen och äta en sund frukost. Vi ser Magnus 

uttryck av nya vanor som ett sätt att förmedla till sin omgivning, att hans kulturella 

kapital, det vill sätt hans sätt att föra sig, har förändrats (Bourdieu 1993). Sysselsättning 

i form av arbete, finns inte tillbuds i den sociala omgivningen, vilket kan vara en 
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anledning till hans förändrade kulturella kapital. Engström (2010) påtalar att en 

långvarig motsättning mellan individens habitus och den sociala omgivningen, kan leda 

till förändring, vilket kan vara aktuellt i Magnus fall. Det kan vara väsentligt i 

sammanhanget att Magnus är ung och att vara utan sysselsättning under två års tid kan 

anses vara lång tid, för en ung kille. I vår studie tycker vi oss se vissa tendenser kring att 

habitus är lättare att förändra i ung ålder. 

Bodil har efter sin sjukdom också tvingats in i en livsstil med knapp ekonomi. Att leva 

med djur är en livsstil som Bodil alltid har varit van vid. Hennes katter är vana vid att gå 

ut och hon kommer inte att kunna ha dessa kvar vid en flytt till en mindre lägenhet som 

inte är på markplan. Då socialtjänsten har beordrat henne att flytta, kommer hennes 

livsstil att förändras ytterligare då hon inte kommer att kunna ha sina djur som betyder 

mycket, runt omkring sig. Den knappa ekonomi som dessa individer befinner sig i 

begränsar deras möjligheter att välja det uttryck som signalerar deras ursprungliga 

livsstil.  

Jens som har lång erfarenhet av att leva i ekonomisk knapphet har en annan inställning 

till sin livsstil, han har befunnit sig i fältet där den ekonomiska knappheten har varit 

gällande och hans sociala position har format honom och hans vanor och preferenser 

vilket gör att han har andra dispositioner, vilket inte Carin tycks ha, som visas nedan: 

Jens- […] men sen är det en annan grej som jag har lärt, försökt lära dig ska jag 

säga [Carin] och det är kg pris. Alltid kg pris. Aldrig styck pris, kg pris är det 

som gäller, vad du än handlar är det kilopris eller literpris som gäller. Och det har 

jag alltid tittat på. Det har inte spelat nån roll om jag har haft bra ekonomi eller 

dålig ekonomi för jag började mitt vuxenliv med extremt dålig ekonomi när jag 

blev utslängd från min mamma.  

Det föll sig som så att de intervjupersoner som har det absolut sämst ställt ekonomiskt 

var samtliga rökare. Vi kan se detta som en frihet att välja i den livsstil de befinner sig, 

trots att ekonomin egentligen inte tillåter denna sorts utsvävningar. Det gör vi med 

anledning av att vi på olika ställen i resultatet kan se tendenser till att intervjupersonerna 

medvetet konsumerar, trots att de vet att de inte borde då ekonomin inte tillåter det.    

Enligt Bourdieu (1993) är frihet att välja till för de individer med ett stort ekonomiskt 

kapital, vilket dessa intervjupersoner inte har. Vi går därmed emot Bourdieus syn och 

anser att rökningen kan handla om frihet på bekostnad av exempelvis mat att äta. 
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Individerna skapar sig frihet genom att ge avkall på något annat, i detta fall maten. 

Denna frihet kan grunda sig på en önskan om att kontrollera någon del av sin livsstil.  

Med Goffmans dramaturgiska rollteori (Ritzer 2009) i åtanke ser vi rökning i 

förhållande till individens manér. Det intryck som omgivningen kan få av en individs 

rökning kan vara olika beroende på vilken social status han eller hon har. Eftersom våra 

intervjupersoner befinner sig i ekonomisk knapphet kan vi anta att rökning signalerar ett 

olämpligt sätt att föra sig. Andra personer i samhället kan eventuellt anse att pengarna 

som läggs på rökning kan komma till bättre användning genom att prioriteras till annat, 

såsom mat. Något centralt hos flera av intervjupersonerna är användningen av nya 

mobiltelefoner, och att såväl Carin som Jens prioriterar den före mat vilket vi ser tydliga 

kopplingar till Goffmans ”frontstage” (1959/1994). Det sker en prioritering att kunna 

spela den roll som ska visas i den främre regionen, inför omgivningen så att de kan 

uppfatta Carin och Jens som individer som ger uttryck för gällande norm, då 

mobiltelefonen blir ett synligt och därmed tydligt tecken på det. Att Carin och Jens inte 

äter i den utsträckning som människor behöver för att må bra, görs hemma i den bakre 

regionen, dolt för omgivningen. 

Vi ställer oss frågande till om individer kan rättfärdiga uttrycket av sin icke självvalda 

livsstil, till exempel Johanna som köper begagnade kläder till dottern. Hon uttrycker att 

det är av ekonomiska skäl men påtalar samtidigt att det är bra ur miljösynpunkt, då 

gifterna i kläderna minskar efter varje användning. Enligt Goffman (Ritzer 2009) gör 

sig detta uttryck om miljöaspekten lämpligt, samtidigt som Bourdieu (1993) menar att 

Johannas ekonomiska kapital är otillräckligt för att köpa nya kläder. En annan aspekt är 

att Johannas kulturella kapital tydliggörs genom hennes val att tänka på miljögifter i 

kläder, där hennes medvetna strategi blir att konsumera begagnade kläder, för att 

minska riskerna för dottern att utsättas för dem. Likaså gör Johanna gällande mat, där 

hon anser det viktigt att maten görs från grunden, på bra råvaror och utan 

konserveringsmedel. Det vittnar om Johannas sätt att ”föra sig”, hennes smak och 

livsstil tydliggörs genom detta.  

Anette, vars habitus är skapat i hennes uppväxt med en ensamstående mor, kan vara en 

anledning till att hon idag har större möjligheter att stå emot sönernas tjat om Iphone. 

Hon påtalar klart och tydligt att hon har lärt sig saker och tings värde och att sönerna 

inte är i behov av Iphone. Det kan handla om hennes djupt rotade habitus och att hon 
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fortfarande befinner sig i en situation där detta habitus är överensstämmande med det liv 

hon lever idag. Det uppstår inga kollisioner av habitus eller livsstil vilket gör att det inte 

blir konflikt däremellan.  

 

5.2.3 Resultat av temat konsumtion 

En av våra frågeställningar berör den konsumtionsnorm som är aktuell idag. Denna kan 

jämföras med den hälsonorm som enligt Engström (2010) är socialt konstruerad och 

markerar vilken social position individen har. Det handlar således om en samhällelig 

norm där individer strävar efter att nå denna norm, som vanligtvis medelklass eller övre 

medelklass har skapat. Genom att ställa frågan om vad intervjupersonerna anser vara 

nödvändigt att ha i dagens samhälle, fick vi konkreta svar både gällande deras 

konsumtion samt deras upplevelse av att leva med knapp ekonomi i dagens 

konsumtionssamhälle. 

När intervjuaren börjar tala om dagens konsumtionsnorm säger Carin spontant 

”mastig”. Carin berättar vidare att hon anser att färre och färre saker är nödvändiga och 

att hon inte har behov av dem, ”att man inte behöver allt”. Det förekommer viss 

ambivalens i följande uttalande om sakers nödvändighet: 

Carin- Jag är uppväxt i ett hem där man inte har snålat på nånting, man har 

shoppat järnet, inredning… jag har alltid varit inredningsintresserad men idag 

känner jag äsch, jag kan sälja allting, jag behöver inte det. Har jag bara tak över 

huvudet och mat i kylskåpet så är jag nöjd och glad, sen hade jag inte överlevt 

utan min dator, jag har inte överlevt utan, så min prio är Internet och… 

Jens berättar att hans nödvändiga konsumtion handlar om att kunna betala det som 

tillhör ett hem, såsom hyra, el och mat för att i nästa mening komma in på motsägelsen 

av att vara nåbar och därmed påvisa behovet av mobiltelefon. Jens understryker att hans 

konsumtion handlar om att dottern ska få det hon behöver i form av boende, säng, 

skrivbord, leksaker, mat och kläder. Dotterns mamma handlar kläder varpå Jens inte 

nämner det mer. Han anser inte att tv eller annan elektronik är nödvändigt men då hans 

mamma betalar tv:n har han det för tillfället: 

Jens- Det som måste finnas där för henne egentligen är maten, för allt det andra, 

tv, tv spel som jag också har hemma, dator med Internet och det här, telefonen, 
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det behövs inte, för egentligen skulle jag kunna sätta mig på cykeln och cykla ut 

till min pappa som bor 8 km bort och sätta henne framför tv:n om hon tvunget 

måste titta på den.  

Jens kommer in på en ytterst intressant aspekt av dagens konsumtionsnorm när han får 

frågan hur han känner av den konsumtion som råder. Han ser det som ett positivt 

återvinnande av saker genom att han som lever i ekonomisk knapphet får tillgång till 

relativt nya saker: 

Jens- Jag ser det som en positiv påverkan, därför när någon annan som har råd 

går och köper något nytt och ska slänga bort sitt gamla, så innebär det att jag får 

tillgång till det gamla och har möjligheten att köpa det i stället eftersom jag inte 

har råd att köpa det som är nytt idag utan jag får liksom hålla mig till det steget 

under alla andra. Men för mig är det ju fortfarande helt nya grejer. Jag ser det på 

det sättet faktiskt.  

Bodil som är arbetssökande och som bor själv med sina två vuxna söner, även de 

arbetssökande uttrycker att cigaretter, mat, bra boende och dator är nödvändigt att ha 

idag. Datorn anses vara viktigare än tv, då kontakter med myndigheter upprätthålls 

genom datorn. Sonen Magnus tillägger att även han anser att datorn är viktigast nu men 

att det under uppväxten var viktigare att ha något att göra och att ha vänner. Det 

framkommer även genom Magnus att det har varit viktigt med tillgång till cykel och 

kläder av speciella märken under uppväxten: 

Magnus- Jag minns att då i början, då när jag fyllde 16 och fick mitt barnbidrag 

så stack jag alltid in till stan och brukade köpa de dyraste kläderna. 

Intervjuare- Var det viktigt att ha dyra kläder? 

Magnus- Ja, det var liksom mode. Så man passade in. Sådär, man ville ju ha fina 

kläder. Det var snyggt att ha. Det var inte ofta jag unnade mig kläder heller så då 

kunde jag lika gärna köpa något dyrt.  

Anette och Johanna är överens om att märkeskläder inte är något nödvändigt, även om 

de båda uttrycker att andras handlande och användning av märkeskläder påverkar dem: 

Anette- Polarn & Pyret och alla de här… det har jag alltid, det har varit en sån 

där grej som har varit smärtsam eftersom alla springer omkring, när man bor i 

centrala X så är det en massa medelklassfamiljer med goda inkomster. 
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Intervjuare- På vilket vis är det smärtsamt?  

Anette- Bara för att det bli en statusgrej som jag inte kan ha och nu har jag 

kommit till en punkt när det inte längre är särskilt smärtsamt för nu känner jag 

mig trygg i mig själv. Och jag vet också att jag har skämts över det, att skämmas 

över det, för jag tycker liksom att, det spelar väl ingen roll, men ja.  

Johanna- Jag kan känna igen mig i det här som du säger, att det gör lite ont i en 

det här att man kan inte riktigt ge dem samma saker som andra gör, alltså rent 

liksom statusprylar, ja just kläder och så.  

Prioriteringarna som framträder som viktigast för Anette och Johanna är att konsumera 

näringsrik och nyttig mat. Ett resonemang som framträder även inom konsumtion precis 

likt livsstilen handlar om att Anette anser att barnen är för unga för att behöva 

mobiltelefon. Hon själv använder det, likaså Johanna: 

Johanna- Jag har nyligen skaffat en ny telefon, och jag köpte faktiskt en snajsig 

historia men jag fick ju ta den sådär att man betalar 100 kr i månaden extra i typ 

300 år sen får man hoppas att man har telefonen kvar då [skratt] och nej det hade 

jag väl egentligen inte behövt köpa en sån tjusig telefon men jag kände att jag 

ville ha det [skratt]. Vissa saker får man liksom unna sig själv så.  

Johanna talar uppriktigt och engagerat om hur hon och dottern firade jul tillsammans 

med Ammis jämnåriga kusin. Johanna påverkades av den konsumtion som hon visste 

skulle äga rum då föräldrarna till kusinen har en god ekonomi. Hon medger att hon själv 

påverkades till den grad att hon medvetet handlade mer saker till dottern för att hon 

skulle få likt kusinen: 

Johanna- […] och sen kom julen och då skulle man ha julklappar och så har hon 

en kusin som är jämnårig. Han har allt, allt som man kan tänka sig, han har 

surfplatta och är snart 2 [skratt] men han har verkligen allt, och lite till och det 

kan jag tycka är överdrivet på det hållet men då kände jag så inför julen som vi 

skulle fira med dem, att så kommer inte hon få lika mycket som honom, och 

liksom hur det, sådär, ja. Men jag hittade en leksaksaffär som skulle lägga ner 

och som sålde ut leksaker så där var jag och fyndade till henne. Och det är ju 

knäppt egentligen för det var ju mest för min skull, för hon uppfattade inte att där 

var nån skillnad eller att hon fick mer eller mindre för hon är för liten men för 

mig var de en sån. Och jag tänker såhär att där kommer vi in på att det kommer 

inte va sista julen vi har tillsammans med kusinen som har allt och får allt…eh, 
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och jag kände ju att de julklapparna hon fick av mig var ju inte lika dyra som de 

han fick av sina föräldrar. 

Intervjuare- Men uppenbarligen påverkar det dig?  

Johanna- Ja absolut, och jag gick ju ut och köpte en massa saker som jag inte 

hade köpt annars för att jag kände på nåt sätt att för att hon skulle få lika mycket. 

Som jag kanske inte hade råd med, det var rent känslomässigt. Och det var ju 

dumt.  

My och Maja, döttrar till Lotta, för en dialog gällande vad som är nödvändigt att ha 

idag: 

 Intervjuare- Finns det några saker som ni tycker är nödvändiga att ha? 

 My- En säng! 

 Intervjuare- Ja, det är väldigt bra att ha. 

 My- Och kläder. 

 Intervjuare- Ja men några saker? 

 My och Maja- Nej. 

Intervjuare- Är det några speciella kläder som känns nödvändiga eller speciella 

leksaker? 

Maja- Nej. 

  

5.2.4 Analys av temat konsumtion 

För de intervjupersoner vars livsstil innebär stora svårigheter att få vardagen att gå ihop, 

eller att den faktiskt inte gör det, framträder tydlig ambivalens. Carin och Jens uttrycker 

att möjligheten att betala det som tillhör ett hem i form av hyra, el, värme, vatten och 

mat är det nödvändigaste ur konsumtionssynpunkt, samtidigt som Carin berättar att 

datorn är hennes absoluta prioritering för att få vara delaktig i den sociala gemenskapen, 

och Jens som inte kan leva utan sin mobiltelefon. Konsumtionsnormen som enligt 

Bihagen (2002) är socialt konstruerad innebär eventuellt att mobiltelefon är norm, men 

vi menar att det inte framkommer att den måste var absolut ny eller av senaste modell 

för att innebära tillfredställelse. För de intervjupersoner som står utanför 
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arbetsmarknaden framträder även datorn som ett nödvändigt objekt i dagens 

konsumtionssamhälle. Bodil och Magnus uttrycker att datorn är den viktigaste saken i 

hemmet, både till kontakter med myndigheter och för social gemenskap. Vi anser att det 

kan vara en bidragande orsak att de tillbringar mycket tid i hemmet, och använder 

datorn som ett socialt verktyg, för att känna gemenskap. De uttrycker inga begär eller 

behov av andra ting som behöver tillfredsställas. Baumans (1998) resonemang kring att 

individens tillfredsställelse av sitt nyinskaffade objekt ska vara ögonblicklig kan 

innebära svårigheter för individer som inte har en ekonomisk valfrihet. En ständig 

valfrihet att konsumera innebär enligt Bauman möjlighet att uppnå det goda i livet. 

Detta känns förlegat och väldigt få förunnat. Såväl Bodil, Magnus, Carin och Jens 

uttrycker att det handlar om att faktiskt använda datorn ur praktisk och social aspekt och 

inte för att tillfredsställa sin roll som konsument. Jens påtalar en för oss viktig aspekt av 

dagens konsumtionssamhälle, vilket gynnar individer som honom själv, där den 

ekonomiska knappheten omöjliggör inköp av helt nya varor och det är återvinning. Han 

ser det mycket positivt att han har möjlighet att faktiskt konsumera saker som han anser 

är nya men som någon annan väljer att göra av med. Jens får genom detta sätt tillgång 

till den främre scenen (Goffman 1959/1994), där han kan inta en roll som är accepterad, 

som konsument. Han behöver inte gömma sig i kulissen och inta rollen som den som 

inte har möjlighet att konsumera. 

Anette och Johanna som bor i en större stad påtalar att stadens norm gällande kläder 

påverkar dem. De beskriver att det känns smärtsamt att inte kunna ge sina barn 

exempelvis märkeskläder, som mer välbärgade medelklassfamiljer har möjlighet till. 

Detta kan ses som en stressor att inte ha ekonomiska resurser att följa klädnormen i 

samhället där man bor. Det förefaller som om Anette och Johanna är medvetna om att 

det ekonomiska utrymmet inte finns och att de har bekräftat känslan av otillräcklighet 

rent ekonomsikt i dessa sammanhang vilket gör att det inte leder till negativ stress 

(Starrin, Forsberg & Rantakeisu 1999).  

Vi finner det intressant att det är så viktigt för Anette att barnen ska ha det ”likt andra” i 

samhället och att det uppriktigt har upplevts mycket smärtsamt för henne att inte kunna 

följa konsumtionsnormen gällande märkeskläder när hon sedan helt paradoxalt går emot 

densamma gällande att leva utan tv-mottagare. Att inte ha ekonomiska resurser att köpa 

märkeskläder är en stressor medan valet att vara utan tv- mottagare inte är det, kan 

kopplas till Goffmans (Ritzer 2009) teori av frontstage och backstage. Frontstage, det 
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vill säga scenen där föreställningen äger rum anser vi kan utgöras av barnens skola, 

fritidshem eller gården där de är ute och leker och därmed ”vistas bland publik”. Det 

kan vara en anledning till att Anette anser det vara viktigare att barnen passar in i den 

rådande klädnorm som gäller på ”scenen” i förhållande till att hon inte har någon tv med 

tv-mottagare, då detta endast utspelar sig i ”kulissen”, det vill säga backstage. Då hon 

inte har ekonomiska resurser att följa normen med märkeskläder till barnen leder det till 

att hon upplever det som smärtsamt, och stressande, vilket tv:n inte gör då hon 

uppenbarligen resonerar som att den gäller henne och inte barnen.  

Även Johanna påtalar vikten av att dottern ska ha det ”likt andra”, speciellt tydligt blir 

detta under julen, då det finns publik närvarande som ska se den pågående 

föreställningen av öppnande av paket. Johanna berättar uppriktigt att det inte är viktigt 

med dyra presenter för henne men att det är viktigt att dottern passar in. Genom att visa 

detta på ”frontstage” ger Johanna intrycket till publiken att det är så, även om fallet 

visar vara det helt motsatta. 

My och Maja beskriver att säng och kläder är nödvändiga saker att ha. Det framkommer 

ingenting som tyder på att de är medvetna om någon rådande konsumtionsnorm, eller 

att de har behov av att sända ut signaler till omgivningen för att bli accepterade, till 

skillnad mot Sam som tidigare i studiens resultat nämner att han vill ha en Iphone och 

en longboard eftersom kompisarna har det. Han ger uttryck för en gällande norm i den 

sociala kontext han befinner sig i. För Sam är det viktigt att sända ut signaler som 

resulterar i acceptans hos omgivningen (Goffman 1959/1994).  

 

5.2.5  Resultat av temat upplevelser 

Det framkommer stora variationer i upplevelser hos våra intervjupersoner till följd av 

vilka svårigheter den ekonomiska knappheten innebär för varje enskild individ. Genom 

att ställa frågor om det finns händelser, positiva eller negativa till följd av den 

ekonomiska knapphet de befinner sig i uppenbaras mestadels negativa aspekter. Carin 

som upplever stora ekonomiska svårigheter uttrycker sin tydligaste, svåraste och 

samtidigt största upplevelse av sin ekonomiska knapphet, vilket handlar om att avlidne 

sonen saknar gravsten. Tankarna på avlidne sonen är ofta närvarande: 
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Carin- Det är ju också en grej som jag känner att jag har gjort avkall på. Jag har 

ingen gravsten på sonens grav. Det finns inte pengar till att köpa nån gravsten. 

Jag har egentligen inte råd att hålla den så fräsch som jag vill utan det är min 

mamma som betalar blommorna där nere. Köper växter och så här. 

Intervjuare- Hur känns den biten, att inte kunna köpa?  

Carin- Det är skitjobbigt. 

Intervjuare- Hur ofta tänker du på det? 

Carin- Mer eller mindre varje vecka skulle jag kunna tänka mig. Att fan nu skulle 

jag vilja köpa en blombukett och ställa där nere, men nu gör jag ju allting själv. 

Mamma kan köpa blommor så gör jag kransar och blomsterdekorationer. Jag 

köper ingenting för jag tycker det är skitdyrt och det är roligare att göra det själv. 

Det suger. Rasmus [andra sonen] var 7 år gammal när detta hände. Han hade ritat 

upp hur gravstenen skulle se ut, och hur graven skulle va, det skulle finnas en 

gjuten fotboll. Det skulle finnas fågelbad och hela detta kalaset skulle gå på 

59 000 och visst ville vi uppfylla hans önskan men det fanns inte pengar. 

Försäkringsbolaget täckte 13 000 tror jag. Egentligen tror jag att hade man 

fortsatt processen så hade man vunnit men […]. 

Både Carin och Jens påtalar att deras val av konsumtion leder till känslor av obehag. 

Jakten på röda prislappar, det vill säga mat som säljs billigare får dem att uppleva 

negativa aspekter av ekonomisk knapphet, närmare bestämt förnedring samt känslan av 

ångest som infinner sig till följd av att konsumera likt andra: 

Jens- Vi gör nog inte det bättre genom att bete oss som vi gör, därför att vi rusar 

fram till de här halva priset hyllorna, sen roffar vi åt oss precis allt vi vill ha, sen 

rusar vi fram till kassorna, sen rusar vi ut ur butiken ut till bilen. Det är precis 

som en flykt, så vi gör nog inte saken bättre. Vi stressar nog mer när vi ser att där 

är nånting som är billigt, då stressar vi mer och det märks vad vi håller på med, 

för vi är prisjägare och det syns lång väg för jag har märkt det på dig om där är 

nåt som du vill ha, och det är billigt men som inte jag bryr mig om själv, då 

märker jag hur målmedveten du är, du springer liksom som en yr höna runt 

omkring och letar efter de här grejerna och en annan ser ju det då och sen tänker 

man ju liksom själv om det är nåt jag vill ha som inte hon bryr sig om, hur ser det 

då ut för henne när jag springer runt och letar efter det.  
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Jens- Men om man vänder på det då, om ni köper någonting som kostar mer 

pengar, hur känner ni då? Som ”alla andra” köper?  

Carin- Ångest. Varför gjorde jag det där? Behövde jag det?  

Jens- Ångest direkt. Man ångrar sig. Man ångrar sig redan innan man kommer till 

kassan egentligen.  

Det framstår som tydligt att Jens upplever de små gesterna från omgivningen som 

mycket värdefulla. Han påtalar att det för en individ som inte lever i ekonomisk 

knapphet kan tyckas småskaligt men för Jens är det just de små sakerna omgivningen 

gör som han uppskattar mest: 

Jens- Ja, jag uppskattar fruktansvärt mycket de små gesterna. Jag har fruktansvärt 

lätt för att uppskatta när folk gör litet.  

Jens- Det jag uppskattar allra mest det är såna här små, alltså när folk ser de här 

smågrejerna. Som Carin säger, att man har inte råd att köpa kaffebönor tex, jag är 

en riktig kaffoman, jag kan dricka hur mycket som helst ju…eh…och någon 

kommer hem till mig, en kompis kommer hem till mig, som X sist han kom hem 

till mig så tittar han i, jag har ett öppet skåp, det är inget stängt skafferi, utan det 

är ett öppet skåp som man kan titta rakt in i den här hyllan, och då tittar han in 

där och säger ”ska jag brygga kaffe eller?”. Ja, det kan du göra säger jag men så 

ser han att där är nästan inga kaffebönor, så frågar han hur mycket ska jag ta och 

så berättar jag för han hur han ska göra. Så säger han ”har du mer än det, ska jag 

fylla på?” Så säger jag, nej det finns nog inget mer, det är nog slut i hyllan. Aha 

säger han sen ringer hans telefon, och så säger han att han ska bara gå en vända 

här och då var det hans tjej som ringde och de debatterade om nånting som inte 

jag har med att göra så ok, han går iväg. Sen kommer han tillbaka, då har han 

varit nere i affären och handlat tre paket kaffe. Alltså den gesten, det handlar om 

90 kr, det handlar om 90 kr för honom, och han har ett bra betalt jobb så det är 

inga jättesummor för honom även om han inte är stenrik men den gesten det är 

alltså, det betyder så oerhört mycket, att det syns hur jäkla illa man egentligen 

har det.  

Jens uttrycker en saknad av att känna sig nödvändig som person, vilket grundar sig på 

hans känsla av att vara beroende av samhället: 

Jens- […] hungern på allt nödvändigt egentligen och då menar inte jag svält 

genom att man inte äter ordentligt utan jag menar svälten på att få vara 
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nödvändig för det är det jag känner allra mest. Man känner sig beroende av 

samhället, och att man står och skrapar sina knän blodiga längs asfalten för att få 

den hjälpen man ska ha hela tiden. Man känner sig hela tiden som man är i 

vägen, man är inte nödvändig, man behövs inte. Jag blev inskriven nu på samma 

utbildning för tredje gången i rad för att arbetsförmedlingen ska bli av med mig 

och det är bara för att jag ska ha nåt att göra som jag har gått med på det. Jag 

hatar att gå hemma och stirra rakt in i väggarna dag ut och dag in utan att ha nåt 

att göra.  

Carin medger ärligt och öppet att stunder med sonen prioriteras högst. Även om hon får 

göra avkall på livets nödtorft, det vill säga maten, anser hon det vara värt det i 

förhållande till den lycka hon upplever i stunden som engagerad mor: 

Carin- Sonen har bara en aktivitet, och det är golf. Det är det enda han tycker är 

roligt och jag är lika lycklig varje gång jag har råd och kan åka iväg.  

Det framstår tydligt att Carin prioriterar upplevelser, att få känna gemenskap med andra 

och att få vara delaktig i samhället före inköp av mat: 

Carin- Jag vet ju när jag har haft avdrag på hyran här, då har jag varit    

superlycklig. Fått kanske en 1000- lapp i avdrag, för att göra nånting. Jag har haft 

en vattenläcka i köket, vi har haft jätteproblem här men den 1000- lappen är 

liksom bara: JA, denna hade jag inte haft, gör nåt roligt.  

Magnus olika upplevelser av att leva i knapp ekonomi kommer till uttryck genom 

följande två citat: 

 Citat ett: 

Intervjuare- Är det något du har saknat när du var yngre, att ni aldrig var iväg på 

utlandssemester [framkommer tidigare under diskussionen att familjen aldrig har 

varit utanför Sverige tillsammans]? När man pratade sen när man kom tillbaka 

till skolan? 

Magnus- Jag kom ihåg, ni sa någon gång när det var sportlov och så men då sa 

jag bara att ”det har vi inte råd med bara”. Jag kan inte komma ihåg att det var 

några mer diskussioner kring det. 

Intervjuare- Kommer du ihåg hur det kändes? 

Magnus- Att vi inte kunde åka iväg och sådär? 
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Intervjuare- Ja, just att man ville på skidsemester och mamma sa att det har vi 

inte råd att göra. 

Magnus- Neeej, det tänkte jag inte så mycket på. Det fanns ju inte så mycket att 

göra åt det.  

Bodil- Det fanns ju alltid annat att göra på sportlovet, aktiviteter här runt 

omkring. Luftgevärsskytte och allt som finns. (Detta är gratisaktiviteter som 

kommunen anordnar vid lov). 

Citat två: 

Intervjuare- Är det något mer du tänker på, om ni hade haft mer pengar under din 

uppväxt som du skulle ha velat ha? Eller gjort? 

Magnus- Nej, jag tycker jag har haft det bra under min uppväxt. 

 

Maja påtalar att det är jobbigt att vänta på saker som hon vill ha. Hon har länge velat ha 

ett Sims spel: 

Intervjuare- Hur känns det när man inte kan skaffa det där då, direkt när man vill 

ha det? Som ditt spel? 

Maja- Jag får vänta och vänta, och drömmer om det, när jag ska ha det. 

Intervjuare- Och längtar? 

Maja- Jaaa. 

Intervjuare- Är det jobbigt att vänta? 

Maja- Ja. 

Intervjuare- Är det? 

Maja- [tyst en stund] Jobbigt och jobbigt att vänta. 
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5.2.6 Analys av temat upplevelser 

Många upplevelser som intervjupersonerna berättar om handlar om stress. Vi menar att 

intervjupersonernas livsstil och att leva i ekonomisk knapphet utgör en bidragande orsak 

till deras negativa upplevelser. 

Stress kan bero på svåra saker som händer i privatlivet, vilka man inte kan påverka. 

Stress kan även komma ur en obalans mellan de krav andra eller man själv har på sig 

och de resurser som man besitter som individ (Starrin, Forsberg & Rantakeisu 1999). 

Det framkommer hos samtliga intervjupersoner att de upplever stress på grund av 

bristande resurser att kunna konsumera som andra. Tydligt framträdande är att Carin 

känner stress över att ha förlorat sin son. Samtidigt lider hon av stress då hon inte har 

ekonomiska resurser att köpa en gravsten till sonens grav. I nuläget har Carin inga 

möjligheter att förändra eller påverka denna situation och befinner sig därmed i en 

konstant stress tills hon får ekonomiska resurser. 

Jens pratar om ren förnedring och skam när han beskriver hur de handlar varor. Vare sig 

han handlar röda prislappar eller vita (ordinarie pris) så innebär det likväl ett 

stresspåslag. När de handlar röda lappar rusar de fram genom affären för att genom ett 

hyperaktivt agerande undkomma känslan av skam och förnedring.  När de istället 

handlar varor med vita prislappar är de samtidigt så medvetna om att de inte har de här 

ekonomiska resurserna som andra, vilket leder till stress och ångest. Vi ser visst värde i 

Goffmans (1959/1994) tankar om att individen söker bekräftelse av sin omgivning, i 

den främre regionen, som i detta fall utgörs av andra individer som befinner sig i 

affären. Jens uttrycker att han upplever förnedring, vilket kan ses i att hans sätt att 

handla inte är ett lämpligt manér, enligt honom själv. Följden för Jens blir därmed att 

han inte får den acceptans han önskar av omgivningen, vilket leder till skam.   

En fin upplevelse som Jens beskriver är när kompisen handlar kaffebönor till honom. 

Kompisens agerande handlar om att han förmodligen är medveten om Jens knappa 

ekonomiska resurser och för att inte Jens ska uppleva situationen som pinsam eller 

känna sig skamsen så istället för att fråga Jens så ordnar han helt enkelt bara kaffebönor. 

Jens uppskattar de små gesterna allra mest och vi kopplar detta till att han på detta sätt 

känner sig respekterad och värdefull som människa, vilket är viktigt enligt stressteorin 

för att förhindra negativ stress och skam (Starrin, Forsberg & Rantakeisu 1999). 
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Fri från skam kan man även bli genom att känna sig delaktig i samhället. Vikten av 

detta beskriver Jens väl, när han pratar om att han inte känner sig nödvändig. Istället för 

att gå hemma väljer han att vara delaktig i samhället även om det innebär att han går 

samma utbildning för tredje gången. Likväl gäller detta Carin, som beskriver lycka de 

gånger hon kan spendera tid tillsammans med sonen och därmed känna sig delaktig. 

Magnus hade inga problem att uttrycka för sina kompisar att han inte hade råd att åka på 

skidsemester eller liknande vilket vi kan koppla till Goffmans (1959/1994) tankar om 

frontstage, den främre scenen. Det kan i Magnus fall handla om att scenens placering 

var i ett område där flertalet mödrar bodde ensamma med sina barn, vilket eventuellt 

kan handla om att Magnus var accepterad och hade det likt de flesta andra där.  

Magnus uttalande kan också kopplas till det stressteoretiska perspektivet (Starrin, 

Forsberg & Rantakeisu 1999). För att undvika negativ stress har Magnus anpassat sig 

till sin livssituation, av att leva i knapp ekonomi. Vi kan bara sia om Magnus uttalande 

hade varit annorlunda om Bodil inte hade varit närvarande. 

Anpassningen tycker vi oss även kunna utläsa i Mys och Majas uttalande kring sin 

väntan på Sims spelet. De upplever att det är jobbigt att vänta men de finner sig i denna 

situation, vilket gör att de inte upplever det som stressande.  

 

5.2.7 Resultat av temat strategier 

I vår undersökning har vi funnit många strategier som intervjupersonerna använder sig 

av, i försök att hantera sin vardag. En del av intervjupersonerna är väldigt medvetna om 

vissa av sina strategier medan andra strategier används rutinmässigt och mer eller 

mindre omedvetet.  

Vi har lyckats ”kategorisera” fyra olika typer av strategier som omnämns i 

undersökningen.  

Den första är en medveten strategi som innebär att konsumera billig mat, vilket kan 

handla om att alltid söka efter varor med röda prislappar eller att handla mat med 

väldigt lite kötthalt då den oftast är billigare enligt våra intervjupersoner. Vi kan dock se 

skillnader på vad billigt innebär för dem som har det sämst ekonomiskt, det vill säga 

Carin, Jens och Bodil i förhållande till övriga, som arbetar. För de som arbetar handlar 
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det om att konsumera mat som såväl är näringsmässigt bra samtidigt som den ska vara 

prisvärd medan det för dem som inte arbetar inte ens har denna möjlighet att överväga 

köp som är annat än det billigaste köpet.  

En annan strategi som vi tydligt kan se men som inte uttalas av intervjupersonerna 

själva som medveten är att man prioriterar andra än sig själv. Det kan vara en 

konsekvens av att ekonomin inte går runt och att man då väljer att ”inte lägga pengar på 

sig själv” för att försöka klara de ekonomiska kraven. Utrymmet att unna sig själv finns 

helt enkelt inte. 

Att förlita sig på sitt nätverk är ytterligare en strategi som samtliga nämner vid 

intervjuerna.  

Vi kommer även att nämna/plocka ut tänka strategier som intervjupersonerna inte har 

möjlighet att använda sig av, till exempel att spara pengar eller att man misslyckas med 

tilltänkta strategier.  

Här följer några strategier som handlar om hur man tänker gällande mat som är en stor 

utgift i ett hushåll. Carin svarar följande på frågan var hon handlar:  

Carin- På netto. Allt som är på extrapris. Man vet söndagsrundan då rear de ut 

köttet i alla butiker. Då är det liksom halva priset, det är bara att jaga 

”halvapriset” på precis allting och fylla frysen. Jag är rökare och rullar cigaretter 

själv och hans [Jens] mamma maler tobak annars hade jag inte haft råd att 

fortsätta med det.  

Jens förtydligar hur Carin handlar: 

Jens- Det är såhär när du handlar, jag tror inte att du kan förklara det själv. När 

du får din veckoreklam, så går du igenom alla affärernas blad och så kryssar du 

av, för man kan köra Hörby runt och handla i alla butikerna. Då kryssar du av 

vad som är billigast i respektive butik eftersom man ändå kör varvet för att 

komma till en butik så är det ju liksom inte dyrare att stanna på alla stoppen, utan 

då kan man pendla in där och det är så du gör. Och det spelar liksom ingen roll 

märke eller vad det är för nåt utan det måste va billigt helt enkelt annars har du 

inte råd med det helt enkelt. Det finns ingen ekonomi till att göra utsvävning på 

50 kr extra ena veckan för då får man dra in nästa vecka.  

Jens säger att även han handlar det som är billigt: 
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Jens- Allt som är billigt, är där röda lappar på det så går man fram och tittar vad 

det är för någonting. Jag menar allt går att frysa ner. Jag vet hur det funkar i 

köttindustrin, för jag har själv jobbat på Scan så jag vet hur det fungerar, och det 

är helt ofarligt att köpa något som är två dagar gammalt men de får inte lov att 

sälja det bara, men det är helt ofarligt. 

Johanna, som är mamma till Ammi 1 ½ år och som kombinerar föräldraledighet med 

arbete, försöker handla både billigt och näringsmässigt: 

Johanna- alltså när jag handlar mat är det väldigt mycket efter det som är billigt 

just nu. Det är så man planerar. 

Intervjuare- Det styr dig när du handlar? 

Johanna- Ja. Jag ska inte säg att jag köper det allra billigaste, det gör jag inte utan 

det får vara någon slags, att det ska vara näring i det [fniss] helst […]. 

I och med att Johanna för tillfället är föräldraledig har hon tid att även baka bröd själv, 

vilket hon anser vara billigare än att köpa i butik. 

Bodil som lagar mat åt sig själv och två vuxna hemmavarande söner är också noga med 

att det ska vara billigt. Bodil är enligt henne själv duktig på att laga till billig mat så att 

den blir god: 

Bodil- Fiskpinnar är väldigt bra. När man har ont om pengar. De kostar tio 

kronor för femton stycken och det kan man göra hur gott som helst, om man har 

lite gott till det. Man steker dem i olja tills de blir sådär frasiga. Lite lökröra till 

det och lite remouladsås.  

Potatis är något som räcker länge och av det kan man göra billig, god och mättande 

soppa:  

Bodil- Jag lagar jättegod potatissoppa. 

Magnus- Mmm. 

Bodil- Och det är ju jättebilligt! Och buljongtärningar har man alltid hemma. Och 

lök och vitlök har jag alltid hemma. Det är inga dyra grejor. Jag är duktig på att 

fixa god billig mat. Det måste jag säg. Och bröd bakar jag för det mesta själv. 

Intervjuare- Sparar man pengar på det, att baka själv? 
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Bodil- Ja, det gör man. 

Intervjuare- Är det därför du bakar det själv? 

Bodil- Ja, det är klart! Roligt är det inte att baka. Men det brödet jag bakar det är 

gott och mättande. Och nyttigt. Än att man ska gå och köpa ett grekiskt lantbröd 

eller nåt. Det är ingenting att äta egentligen […]. 

Carin, Jens och Bodil påpekar samtliga att det är en omöjlighet att unna sig besök hos 

frisören i den utsträckning de önskar: 

Carin- Jag klipper dig. Jag klipper mig aldrig. Jag går till såna här 

gratisklippningar, annars klipper jag mig själv eller du [till Jens]. 

 

Intervjuare- Är det saker du känner att du har fått avstå för att pengarna ska 

kunna räcka till barnens aktiviteter och saker som de har velat göra..? 

Bodil- Jaa, jag har inte köpt kläder på tre år. Jag har inte varit hos frissan på ett 

och ett halvt år.  

Diskussionen lät så här i fokusgrupp fyra: 

Intervjuare- Att unna sig saker själv som att gå och klippa sig, färga håret? 

Johanna- Det gör jag inte, jag har fått långt hår nu [skratt], jag har inte haft såhär 

långt hår sen jag var 15…Det är ekonomiskt, att jag tycker det är dyrt att klippa 

sig sen är det att jag har lite svårt att komma ifrån också känner jag, att komma 

iväg en timme dagtid och sätta mig, och då blir det liksom inte, och att det både 

kostar pengar och tiden så blir det inte. Jag lägger ju pengar på mig själv ändå, 

prioriterar mig själv också ändå på olika sätt. Jag tänker att indirekt är det så att 

det är för Ammi, för mår jag bra så är jag en bättre mamma också. 

Intervjuare- Vad gör du då? 

Johanna- Det är så, jag träffar kompisar, går ut och äter nån gång ibland, går på 

krogen. Det är mer såna saker, det är mer aktiviteter. Sen det här, kläder till mig 

själv, eller frisören eller sånt, det prioriterar jag bort. 

Intervjuare- Vad tycker du? 
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Anette- Ja, det är samma där, jag klipper mig en gång i halvåret ungefär och 

färgar håret gör jag inte. 

Intervjuare- Hade du velat göra det? 

Anette- Ja, det hade jag och innan när jag var tillsammans med mitt ex så några 

gånger när han hade en frisör kompis här så klippte och färgade han och det blev 

skitsnyggt. Och smink och sånt det är inget jag köper. 

Intervjuare- På grund av att? 

Anette- Alltså jag är inte så intresserad heller men jag hade nog haft nån bra 

kräm och lite bättre smink de få gånger jag använder det. 

Johanna- Man väljer ju andra märken nu. 

En strategi som framkommer genom Magnus, och Bodil är något som får oss att tänka 

på forna tider.  

Magnus- Vi stänger av värmen på sommaren. 

Bodil- Vi har inte haft värmen på, på länge. Då har vi tagit filtar och sånt på oss. 

Det låter på oss som om vi levde på 1800-talet.  

[Andra sonen går in i badrummet för att duscha]. 

Bodil- Nu går han in och duschar. Fem minuter är det som gäller. 

Intervjuare- Är det sådana saker ni tänker på också? Att ni inte duschar för 

länge? 

Bodil- Ja. 

Intervjuare- Är det femminuters? 

Bodil- Ja, men det skiter de i. 

Magnus och Bodils andra hemmavarande son lagar ibland sin egen mat: 

Magnus- Nån gång får vi laga vår egen mat. 

Bodil- Ja, ibland tycker jag att de kan göra det. Varför ska jag stå och laga mat? 

[…] Ibland är jag så trött på det så jag säger att ni får laga nån mat själva så får 

jag ta några rester […]. 
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Magnus, uttrycker precis som Jens, att genomläsning av reklamblad används som 

strategi för att finna det billigaste: 

Intervjuare- Är det något du har lärt dig under uppväxten med att din mamma har 

haft knappt med pengar? 

Magnus- Ja, jag tittar i reklamblad. Letar efter det billigaste som möjligt. Det är 

kanske inte den bästa kvaliteten på käket men man måste tänka på sin ekonomi. 

Samtliga i undersökningen beskriver att de är beroende av personer i sitt nätverk för att 

klara ekonomin: 

Intervjuare- Har ni någon i nätverket som ni kan vända er till om ni har det 

knapert? 

Anette- Min mormor och morfar kan jag vända mig till och min mamma har 

också hjälp till. Hon har pendlat mellan att ha god ekonomi och inte. 

Intervjuare- Hur ofta behöver du be om hjälp? 

Anette- För min del var det mer innan när jag var sambo än nu. Nu är det 

försäkringen på bilen, bilreparationer och sen när jag är där får jag alltid tanka på 

deras kort, […] ett tag var det varje månad. 

Johanna- Min pappa hjälper mig, och det har ju blivit ganska mycket det 

senaste… för det första när jag flyttade så flyttade jag in i hans stuga och bodde 

där hyresfritt och han betalde el och värme och hela alltet för mig men det är 

honom jag vänder mig till när det inte funkar och det är ju så att nu har jag ju 

jobbat i några månader, januari till april och då funkade det, då gick det ihop 

liksom men annars har det varit i stort sätt varje månad och den här månaden 

kommer jag behöva ha hjälp av honom. 

Intervjuare- Vad är det som gör att du behöver ha hjälp? 

Johanna- Att det inte går ihop från början överhuvudtaget. Jag envisas ju med att 

jag ska vara föräldraledig så jag får ju lite stå mitt kast då. 

Sedan Bodil blev sjuk har hon varit beroende av en morbror som har hjälpt henne 

ekonomsikt för att klara boendet och att ha bilen kvar. Nu när hon inte får pengar av 

honom längre har hon blivit tvungen att vända sig till socialförvaltningen för att klara 
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sig, vilket har resulterat i att hon nu inom en snar framtid är tvingad att flytta till ett 

mindre, billigare boende: 

Intervjuare- Har han [syftar på morbrodern] hjälpt dig med pengar? 

Bodil- Ja, han har hjälpt mig mycket. Fått pengar då och då. 

Intervjuare- Hade du inte varit i denna situation [att bli tvungen att flytta] om du 

fortfarande fått hjälp av honom? 

Bodil- Neeej, nu hoppas jag bara att jag ska få ett jobb! 

Även Magnus beskriver att han och syskonen under uppväxten kunde få lite extra 

fickpengar från sin pappa: 

Magnus- Han [pappan] var bra på att slänga upp lite pengar då och då de gånger 

han var här. 

Intervjuare- Till er barn då? 

Magnus- Ja, han kunde ge oss en hundralapp ibland om han hade vunnit. 

                  Intervjuare- Lite extrapengar då?  

Magnus- Men jag mådde dåligt för att han aldrig kom hit. 

Jens berättar om hur det är när dottern är hos honom och Carin påpekar att Jens ofta har 

fått låna pengar av sin far för att kunna ha råd att ha dottern hos sig: 

Jens- Hon ska ha frukost, lunch och sen ska hon ha kvällsmat och gärna något 

mellanmål. Jag tror att helgerna med henne lägger jag lika mycket pengar som 

alla de andra dagarna emellan som hon inte är hos mig. 

Carin- Men du har lånat pengar många gånger för att kunna ha din dotter. 

Jens- Jag har fått ringa min pappa hur många gånger som helst och säga att ”jag 

har verkligen ingenting att lägga ut nu, och jag ska ha Matilda om två dar och jag 

har inga pengar över huvud taget” och min pappa är väldigt snäll, han ställer upp 

till punkt och pricka alla gånger men jag har ju ingen umgängespenning med 

henne, jag får ju inte ut de pengarna ju, för det är för liten tid som det heter, så att 

mina egna matpengar går ju till henne så att säga, så jag har ju bara den normen 

att leva efter men det får jag lägga på henne i stället. Och sen sticker mina 

föräldrar in det dem kan och sen har jag ju tur för min pappa jobbar på Scan och 
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köper personalköp billigt där inne. Och Willys hemma är ju en kanonbutik för 

det här att jaga halva priset, det är det lättast att göra i den butiken. 

En strategi för att klara sig när något oförutsätt händer, som när bilen går sönder eller 

när man biter sönder en tand är att lägga undan lite pengar varje månad. Att lägga undan 

pengar kan också innebära att man sparar till något speciellt eller att man sparar inför 

framtiden, exempelvis till barnen. Det påvisas i resultatet att enbart Anette har möjlighet 

att lägga undan pengar varje månad, dock inte till barnen, vilket personer i hennes 

nätverk gör åt henne i stället: 

Anette- […] utan sätter undan varje månad till räkningar och sparande och så, 

sen har jag en ganska liten summa att använda till det vardagliga. 

Intervjuare- Sparar du till barnen också? 

Anette- Nej, Lukas farmor och farfar sparar till honom och min mormor och 

morfar sparar till Sam. 

 

Bodil säger att hon inte har möjlighet att spara, varken nu eller under den tid som hon 

arbetade: 

Intervjuare- Har du haft möjlighet att spara pengar? 

Bodil- Nej! [tänder en cigarett] 

Intervjuare- Sparat till barnen? 

Bodil- Nej, det har man inte som ensamstående. Och Karl, barnens pappa hjälpte 

aldrig till. 

Även Lotta påpekar samma dilemma: 

Lotta- Man försöker spara varenda månad men varenda månad går man istället 

back. Det man har sparat, det bara ”tjofs”, det åker tillbaka och lite till… Jag blir 

tokig, jag försöker verkligen, försöker, försöker.  

 

5.2.8 Analys av temat strategier 

Strategier finns närvarande i samtliga intervjupersoners beskrivningar, i såväl temat 

livsstil, upplevelse, som konsumtion, då de ständigt finns närvarande, implicit som 

explicit i syfte att klara av sin vardag med knapp ekonomi. Strategierna sker på 

mikronivå, individnivå, exempelvis inom hemmet där intervjupersonerna explicit 
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planerar och konsumerar varor och tjänster. Vi kan se hur olika kapital, dels det 

ekonomiska samt det kulturella kapitalet kan påverka valet av strategi (Bourdieu (1993), 

samt att dessa kapital inbördes kan påverka varandra. Carin och Jens beskriver en tydlig 

strategi för att konsumera den billigaste maten, den så kallade ”söndagsrundan”, då de 

genom noga planerande av butikers erbjudande i veckobladen, kör runt till samtliga 

butiker och inhandlar det som säljs ut för halva priset. Även Magnus planerar sina inköp 

efter erbjudanden i reklambladen, vilket är en explicit strategi som han har lärt sig 

genom sin uppväxt. Det tolkar vi som ett djupt rotat habitus.  

Vi tycker oss se att det ekonomiska kapitalet såväl som det kulturella kapitalet påverkar 

valet av matinköp. Carin och Jens med sina knappa ekonomiska kapital, konsumerar 

med nödvändighet, även om habitus står i motsats till den mat de konsumerar, vilket 

kan gälla Carin vars uppväxt innebar en obegränsad konsumtion, då det ekonomiska 

kapitalet var stort. Även om Carin hade haft ett större ekonomiskt kapital idag hade 

kanske inte hennes matvanor sett annorlunda ut, till följd av hennes kulturella kapital 

och habitus som är format sedan förr. Vi vet inte hur hennes uppväxt såg ut gällande 

valet av näringsriktig mat, frukt och grönsaker och det kan vara så att det sätt hon 

konsumerar mat idag är präglat av matvanor som förekom under hennes uppväxt, där 

hennes kulturella kapital är en del, det vill säga att det utgör hennes smak och sätt att 

föra sig. Vi tycker dock att vi kan se att Carins kulturella kapital visar på en insikt om 

att hon borde äta nyttigare, då hon nämner att hon skulle äta sundare mat om hennes 

ekonomiska utrymme blev större. Om Carin uttrycker detta för att det är norm, vilket vi 

kan se likheter med Engströms (1999) resonemang att inköp av sund mat och tillika 

sunda vanor signalerar om en bara karaktär hos individen, kan vi bara sia om.  

Johanna, Anette och Bodil visar genom sitt kulturella kapital att de försöker handla 

billigt men att aspekten av matens näringsvärde och smak ändå är viktig. Enligt 

Bourdieu (1993) kan detta ha sin grund i deras habitus då de verkar anse att detta för 

dem är en normal livsstil. 

När det ekonomiska kapitalet är knappt kan det även innebära att man inte har möjlighet 

att uttrycka det kulturella kapital man ”egentligen besitter”.  Detta kan gälla tycke och 

smak för möbler och inredning i hemmet. Johanna uttrycker en strategi där hennes 

kulturella kapital synliggörs genom att hon handlar begagnade kläder av ”dyrare märke” 
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till sitt barn. Hon kompenserar bristen på sitt ekonomiska kapital genom att hon 

konsumerar begagnade märkeskläder, vilket visar hennes ”rätta” kulturella kapital. 

Johanna, Anette och Bodil verkar känna sig mer tillfreds i de strategier de ”tvingas” 

använda sig av. Detta kan även handla om att de inte upplever situationen som så hotfull 

då deras habitus och nuvarande livsstil är överensstämmande (Bourdieu 1993). Detta 

kan leda till att efterföljande stresspåslag inte blir lika omfattande för dem, och att de 

har anpassat sig i större utsträckning till sin nuvarande livssituation (Starrin, Forsberg & 

Rantakeisu 1999).  

Intervjupersonernas strategier gällande konsumtion är medveten och uttalad i motsats 

till vad vi uppfattar som en implicit strategi; att inte unna sig själva, i form av 

frisörbesök, kläder och att delta i den sociala gemenskapen i den utsträckning som 

exempelvis Johanna gjorde innan hon blev förälder. Detta blir en del av vardagen, att 

inte unna sig som förälder för att barnen ska få ”likt andra”. Vi tycker oss se att 

föräldrarna strävar efter att barnen ska bli accepterade, av sin omgivning och skapa sig 

ett eget nätverk. För föräldrarna är det viktigt att barnen signalerar ett lämpligt intryck, 

som Goffman kallar manér (Ritzer 2009). Det kan tilläggas att Goffmans resonemang 

om detta utkom 1959, vilket gör att vi gör egna tolkningar utifrån hur samhället ser ut 

idag. Barnens främre region, skola och andra aktiviteter kan utgöra den scen där de ska 

bli accepterade av den sociala omgivningen. Vi kan dock se viss motsägelse kring 

Anettes strategi att inte ha tv i vardagsrummet, vilket är presenterat i 

konsumtionsavsnittet, även om hon påtalar att den inte är ekonomisk. Sönerna har en tv 

på sitt rum, dock utan tv -mottagare. Vi anser att mycket i dagens samhälle kretsar kring 

stora tv händelser, såsom melodifestival, idol och sportevenemang där barnen då saknar 

möjlighet i Anettes fall, att diskutera detta i sitt sociala umgänge då de saknar egen 

upplevelse av detta. Det kan vara så i den ort där de bor, att valet att visa distinktion, det 

vill säga att visa att man är unik likt Ekström och Hjort (2010) kan vara något 

fördelaktigt, och stå för något positivt, vilket i så fall för att Anette tillhör minoriteten 

som enligt tidigare forskning vill vara utmärkande och annorlunda. 

En implicit strategi som samtliga visar sig vara mer eller mindre beroende av, är 

nätverket av familj eller vänner som hjälper till med allt från det absolut nödvändigaste 

till att kunna ge barnen något extra. Jens talar om ett fullständigt beroende av sin pappa, 

som hjälper till med pengar till mat och bensin samt Carin som uttrycker beroende av 
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Jens. Beroendet av sitt nätverk kan ses i förhållande till Bourdieus tankar om det sociala 

kapitalet, som berör just relationer som kan vara såväl vänskapliga som 

familjerelationer (Bourdieu 1993). Det är viktigt att ha i åtanke att tillit i dessa relationer 

är en förutsättning för att de ska existera samt att individer vet att relationen grundar sig 

på ömsesidigt hänsynstagande. Vi kan se i samtliga fall att det nätverk som ställer upp 

har en nära relation till den individ som de hjälper. Alla intervjupersoner har ett socialt 

kapital som de använder som en strategi för olika ändamål, och det sociala kapitalet 

hjälper dem därmed att öka det ekonomiska kapitalet.  

Magnus beskriver hur han ibland under uppväxten fick extrapengar av sin pappa, som är 

en del av Magnus nätverk, även om Magnus inte påtalar att han har använt detta som 

någon strategi. Likheten med resonemanget ovan stämmer dock in, att Magnus sociala 

kapital ökade hans ekonomiska kapital.  

En strategi och aspekt av den ekonomiska knappheten är bland annat Bodils och Lottas 

försök att spara pengar, vilket ofta misslyckas. Deras intention krossas gång på gång 

och vi ställer oss frågan vad det gör med deras självbild. Det skulle enligt det 

stressteoretiska perspektivet kunna leda till att de känner sig mindre värda och i ett 

tillstånd av maktlöshet (Starrin, Forsberg & Rantakeisu 1999). Individer som enligt 

stressteorin saknar makt över sina resurser befinner sig i en lägre social position i 

samhället. De löper större risk att uppleva maktlöshet på makronivå, vilket vi anser 

kunna ske även på mikronivå när de intentioner som har skapats inte infrias. Detta kan i 

sin tur leda till stress, som i forskningen visar på ökad risk för olika sjukdomstillstånd, 

såväl fysiska som psykiska. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser  

Våra slutsatser kommer i det som följer att framställas i förhållande till våra 

frågeställningar och de teman som har skapats genom det empiriska materialet, ett 

sammanhängande slutsatsresonemang. Det framkommer tydliga skillnader gällande 

intervjupersonernas livsstil, det vill säga de uttryck en individ använder i form av 

kläder, mat, boende, resor, konst, motion och konsumtion av varor och tjänster. 

Skillnaden har sin utgångspunkt i den sysselsättning intervjupersonen har, arbete eller 

om de är hemma på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning, vilken i sin tur leder till 

ett ekonomiskt kapital av ett visst mått. Vi kan se vissa tendenser kring betydelsen av 

habitus, det vill säga de preferenser och vanor en individ har gällande påverkan på den 

livsstil som är gällande idag (Bourdieu 1993). Med det menar vi att exempelvis Carin, 

vars habitus är präglat i en uppväxt av obegränsad konsumtion ser annorlunda ut jämfört 

med Jens, som har längre erfarenhet av ekonomisk knapphet. Vi uppfattar att Carin med 

anledning av sitt habitus har vissa svårigheter att inrätta sig och känna sig tillfreds i den 

ekonomiska knapphet som hon lever i, vilket tydliggörs då hon hellre avstår mat för att 

få vara socialt delaktig, likt sina gamla vanor. Vi kan se att Magnus, som nu rör sig i ett 

annat fält med andra preferenser, dispositioner och vanor, det vill säga habitus, har 

anammat en ny livsstil (Bourdieu 1993). Vi ser Magnus uttryck av nya vanor som ett 

sätt att förmedla till sin omgivning, att hans kulturella kapital, det vill sätt hans sätt att 

föra sig, har förändrats, då han nu är arbetssökande och saknar sysselsättning (Bourdieu 

1993). Sysselsättning i form av arbete, finns inte tillbuds i den sociala omgivningen, 

vilket kan vara en anledning till hans förändrade kulturella kapital (Engsström 2010).  

 Vi menar inte att ekonomisk knapphet ska uppfattas som enkel att befinna sig i, men ett 

överensstämmande habitus med nuvarande, ibland ”inte självvald” livsstil kan öka 

förutsättningarna för individen att känna sig tillfreds med tillvaron. Trots skilda 

livsstilar uttrycker samtliga intervjupersoner att de använder mobiltelefoner, vilket vi 

ser tydliga kopplingar till Goffmans teori kring ”frontstage”, den främre regionen 

(Goffman 1959/1994; Ritzer 2009). Det handlar om att synas på scenen, i den sociala 

kontexten för att visa på sin likhet med andra, trots att det i Carins fall leder till att hon 

måste göra avkall på maten. Detta kan också ses i förståelse kring det ekonomiska 
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kapital som enligt Bourdieu (1993) är avgörande för att nå den frihet som eftersträvas, 

för att kunna välja, vilket vi vänder oss emot, då studien påvisar att vissa 

intervjupersoner kan skapa frihet genom att göra avkall på maten.  

Dagens konsumtionsnorm påverkar individer i ekonomisk knapphet till att välja. Det 

framkommer initialt tendenser att betalning av det som anses utgöra ett hem, det vill 

säga hyra, el och mat är det centrala medan motsägelser snabbt framträder. Samtliga 

vuxna intervjupersoner anser att dator och mobiltelefon är nödvändiga, dels för ett 

upprätthållande av de sociala kontakterna medan det för andra är viktigt i syfte att visa 

sig i den främre regionen, där omgivningen ska bilda sig en uppfattning om individen 

(Goffman 1959/1994). Sam, som är 8 år påtalar att han vill ha en Iphone, då kompisarna 

har det. Vi ser detta i relation till Goffmans (1959/1994) tankar om individens behov av 

att bli accepterad av sin omgivning. 

Vårt resultat visar att stress ses som den tydligaste markören på de upplevelser som 

intervjupersonerna påtalar. Föga förvånande är att de negativa aspekterna är 

överrepresenterade gällande livet i ekonomisk knapphet. Stress gör sig gällande i alla 

sammanhang där de ekonomiska resurserna är för små i förhållande till de utgifter som 

anses nödvändiga idag, samt om intervjupersonen har små möjligheter att påverka sin 

situation (Starrin, Forsberg & Rantakeisu 1999). Vi kan även se att Magnus, som har 

växt upp i ett område där flertalet var ensamstående föräldrar med barn, beskriver att 

han inte har saknat något i sin uppväxt. Han blev accepterad på den främre scenen då 

många andra i hans omgivning hade det likt honom själv. 

Intervjupersonerna visar på tydliga strategier för att få sin vardag att gå ihop, såväl 

implicita som explicita. Det påtalas explicit att noga planering och konsumtion av billig 

mat är viktig för såväl föräldrar som ett vuxet barn. Implicita strategier i form av att inte 

prioritera sig själv, till förmån för barnen, samt genom att använda sitt sociala nätverk 

som ekonomiskt stöd kan tydligt observeras. 

Genom slutsatsernas tydlighet ser vi en fördel att använda denna kunskap vid 

bemötande av de människor som av olika anledningar ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Vi anser att det är ytterst viktigt att ha i åtanke att ekonomisk knapphet kan drabba vem 

som helst. Olyckor, sjukdomar eller att bli arbetslös är inget planerat eller avsiktligt. 

Som socialarbetare är det centralt att få en djupare förståelse kring såväl Bourdieus 

(1993) som Goffmans (1959/1994) resonemang samt vad stress på sikt kan leda till. 
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6.2 Avslutande diskussion 

Vårt syfte med studien var att explorativt undersöka ekonomiskt utsatta ensamstående 

föräldrar och deras barn, för att få ökad förståelse kring de strategier de konstruerar i 

förhållande till samhällets konsumtionsnorm för att få det likt andra. Vi avsåg att 

undersöka deras upplevelser, då vår förförståelse sa oss att föräldrar och barn inte 

tvunget skulle vara av samma åsikt. Vår avsikt har varit att få en djupare förståelse om 

intervjupersonernas upplevelse av sin situation, och inte enbart bilden som vi anser att 

media målar upp. Vår intention var att alla intervjupersoner skulle synas i studien men 

av olika skäl har vissa personer fått en mer framträdande roll än andra. Anledningen till 

att vissa fick större utrymme är att deras uttalanden har varit av vikt för att få våra 

frågeställningar besvarade. Vi har fått svar på våra frågeställningar, dock med en 

tyngdpunkt från föräldrarnas sida, då barnens medverkan visade sig vara svår att 

genomföra samt att materialet från barnen inte blev lika rikt. En anledning till detta kan 

vara barnens ålder, mognad samt deras begränsade erfarenhet av det vi efterfrågade.  

Tankar väcks hos oss när det framkommer att Anette upplever det smärtsamt att inte ha 

möjlighet att följa gällande klädnorm till barnen, samtidigt som hon mer eller mindre 

medvetet genom sitt aktiva val att inte ha tv, ställer barnen utanför den 

konsumtionsnorm som är gällande. Valet att inte ha tv kan signalera om hennes 

kulturella kapital, i vad vi uppfattar kulturellt – intellektuellt - och retroinriktade livsstil. 

Detta strider mot tankegången att ensamstående föräldrar gör allt för att barnen ska ha 

det likt andra (Gardberg Morner 2003). 

Enligt Gardberg Morner (2003) så skulle det stöd i form av ekonomisk uppbackning 

innebära ett underliggande krav att hjälpa den personen tillbaka, vilket inte 

framkommer i vårt resultat. Vi kan dock hålla med om att intervjupersonerna befinner 

sig i ett beroende till sitt sociala kapital (Bourdieu 1993) men det var ingen som 

påtalade känslan av underlägsenhet eller att de upplevde det som stressande att de inte 

hade möjlighet att ge tillbaka. Vi kan i efterhand vara självkritiska med anledning av att 

vi inte uppmärksammade detta förrän vi kom till analysstadiet. Vi kan spekulera i varför 

de valde att inte utveckla känslan av beroende till sitt nätverk. Antingen bekom det inte 

dem eller var det förenat med så mycket skam att de inte förmådde att prata om detta. 

Det kan även vara så att de helt enkelt inte tänkte på att utveckla det då vi aldrig ställde 

frågan om hur de upplevde beroendet. 
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Under hela studien har vi haft en dialog med varandra kring vår förförståelse och dess 

eventuella inverkan på studien. Vår förförståelse kan ha bidragit till valet av vissa 

följdfrågor och lett till ett ”djup” i diskussionerna. Vi anser att detta snarare kan ha 

påverkat studien på ett positivt sätt än negativt då vår egen kännedom i ämnet har gjort 

att vi har vågat ”närma oss” ibland känsliga frågor. 

Något som ingen av intervjupersonerna egentligen uttryckt men som vi har tolkat är att 

flera av intervjupersonerna befinner sig i ”väntan på någonting” som skulle leda till ett 

bättre liv på olika sätt. Denna väntan kan vara ett jobb eller ett beslut från en myndighet. 

Det blev fyra små gruppdiskussioner i vår studie. De olika konstellationerna av 

intervjupersoner i gruppdiskussionerna kan ha bidragit till både styrkor och svagheter i 

studien. I tre av diskussionerna kände personerna varandra väl medan de inte gjorde det 

i den fjärde.  

Fokusgrupp ett: Den nära vänskapen mellan Carin och Jens gjorde att de vågade prata 

fritt och säga emot varandra vilket påvisade en del motsättningar och paradoxer som var 

spännande. Helt klart fick vi fram mer material och ett djup till studien tack vare deras 

vänskap som förmodligen aldrig hade påvisats annars, vilket vi anser vara en styrka i 

undersökningssammanhanget. 

Fokusgrupp två: Lotta med två döttrar. Barnen pratade fritt och hade inga problem med 

att säga emot mamman eller ifrågasätta vad hon sade. Det framkom mycket information 

men enbart vissa delar av den var relevant för vår studie. I denna intervju var barnen 

även i majoritet vilket kan vara anledningen till att det var lättare för dem att våga prata 

och säga emot.  

Fokusgrupp tre: Mamma med vuxen son, Bodil och Magnus. Deras nära släktskap kan 

ha begränsat intervjun till viss del. När Bodil kom in på den påtvingade flytten och blev 

märkbart ledsen försökte sonen glida över på annat i samtalet. Efter avslutad diskussion, 

när intervjuaren hade stängt av diktafonen och blev ensam med mamman igen kom 

ämnet återigen upp och då bandades det igen.  

Något som också kan ha begränsat denna gruppdiskussion är om sonen tyckt att saker 

eller situationer varit jobbiga under uppväxten, kanske han valde att inte berätta det för 

att undvika att såra sin mamma. Det hade varit intressant att veta hur han hade svarat 

om det hade varit en enskild intervju med honom.  
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Fokusgrupp fyra: Anette, hennes son och Johanna med liten dotter. Anette och Johanna 

kände inte varandra sedan tidigare och en svaghet eller nackdel kan vara att de 

påverkades av varandras svar och kanske ville verka duktiga inför varandra. När den 

ena säger att hon tänker på att maten hon handlar ska vara näringsmässig så kan det 

kanske kännas som ett ”måste” för den andra att säga ”att det gör även hon”, för att inte 

vilja vara sämre. En styrka kan vara att då de inte känner varandra kan berätta om saker 

den andra inte känner till, vilket kan ge upphov till nya tankar och frågeställningar. En 

styrka med denna sammansättning av personer kan vara att man lättare får igång ett 

samtal och därmed som intervjuare får svar på vissa frågeställningar. En styrka kan 

även vara att intervjupersonerna vågar prata om saker de kanske inte hade gjort om de 

hade varit själva. ”Vågade hon berätta det där, ja men då kan ju jag säga detta,,,,” och så 

vidare. 

Vi ser slutligen att strategierna har utgjort kärnan i studien. Vi liknar det vid en triangel 

där strategierna ligger centralt inne i triangeln. Långsidorna utgörs av ”samhällets 

konsumtionsnorm”, ”viljan att ha det likt andra” samt ”den upplevda bristen på 

ekonomiska tillgångar”. 

 

 

        

      Strategier 

 

 

 

Samhällets 
konsumtionsnorm 

 

 

 

Viljan att ha det 

”likt andra” 

Upplevd brist på ekonomiska tillgångar 
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6.3 Framtida forskning 

Samtliga intervjupersoner i vår undersökning var svenskfödda, av svenska föräldrar. En 

liknande och än mer specifik undersökning med ensamstående invandrarföräldrar hade 

varit önskvärt, då Rädda Barnens årsrapport (2012) påvisar att barnfattigdomen bland 

dessa hushåll är påtagligt högre för dessa barn, än barn till ensamstående svenskfödda 

föräldrar. Som invandrare kan det vara andra habitus som har format individen i 

hemlandet. Och hur omvandlar men detta när man kommer till ett nytt land? Och hur 

upplevs det att komma från ett land, där ens egna ekonomiska resurser eventuellt har 

sett annorlunda ut men där man av olika omständigheter blivit tvungen att lämna sitt 

hemland, komma till Sverige och helt plötsligt vara ”fattig”?  Hur fungerar det om ens 

sociala kapital finns kvar i hemlandet?  

Intressant hade även varit att göra en undersökning i ett annat land med en helt annan 

kultur. Vilken betydelse har det ekonomiska, symboliska, kulturella och sociala 

kapitalet där?  

Något annat som väcktes i undersökningen var vilken livsstil individen vuxit upp med, 

och hur habitus som formats då påverkar individen idag. Det hade varit intressant att dra 

paralleller till uppväxten för att se dess eventuella påverkan. 

Ytterligare ett ämne att forska vidare i är hur det upplevts av barn till separerade 

föräldrar som bor växelvis hos föräldrarna och dessa har väldigt olika ekonomiska 

livssituationer. 
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Bilaga 1- Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Jessica Walldén- Mårtensson och Anna Wemfors, som läser sjätte 

terminen på Socionomutbildningen på Högskolan Kristianstad.  Denna termin arbetar vi med 

vår C-uppsats, vilket innebär genomförande av en vetenskaplig studie inom ramen för 

Socionomutbildningen.  

Vi söker Dig, ensamstående förälder som upplever att Du måste prioritera och använda dig av 

olika strategier för att få vardagsekonomin att gå ihop för dig och ditt/dina barn. Dina 

erfarenheter är värdefulla för oss!  

Vi vill genomföra en gruppdiskussion, där både föräldrar och barn öppet samtalar kring frågor 

som berör detta ämne, tillsammans med oss. Gruppdiskussionen tar 1-1,5 timme, och vi 

kommer till er hemort när den ska genomföras. 

Vi är noga med att följa etiska forskningsprinciper, vilket innebär att din medverkan är frivillig 

och att du när som helst kan avbryta diskussionen eller avstå att svara på en fråga. Ditt namn 

och personliga kännetecken kommer att avidentifieras i uppsatsen. Diskussionen kommer att 

spelas in och transkriberas (skrivas ut) ordagrant men förstöras efter godkänd uppsats. 

Vi hoppas att Du och ditt barn vill medverka i studien. Vänligen hör av dig om detta! 

 

Kontakt: 

Jessica Walldén- Mårtensson, 0709-38 18 39 eller, jessica.wallden@bredband.net  

Anna Wemfors, 0708-27 25 55 eller, wemman@hotmail.com 

Universitetslektor Frans Oddner, Högskolan Kristianstad, är vår handledare och nås per telefon 

0708-68 20 51, eller frans.oddner@hkr.se 

 

Vänligen  

Jessica Walldén- Mårtensson och Anna Wemfors 
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Bilaga 2- Informerat samtycke 

Vi är två studenter som går sjätte terminen på socionomprogrammet på Högskolan i 

Kristianstad. Denna termin kommer vi att genomföra en vetenskaplig studie inom ramen för 

socialt arbete.  

Vi vill undersöka vilka strategier ensamstående föräldrar och deras barn använder för att få 

ekonomin att gå ihop, samt hur de upplever situationen av att leva med knapp ekonomi. 

Vi skulle vilja genomföra en fokusgruppsdiskussion tillsammans med dig och ditt barn. 

Diskussionen kommer att vara cirka en timme. 

Gruppdiskussionen kommer att spelas in och vi kommer senare att skriva ut den, för att kunna 

använda den i studien. I studien kommer vi att vara noga med att följa vissa forskningsetiska 

principer: Din medverkan är frivillig och när som helst kan du välja att inte svara på någon fråga 

eller att avbryta din medverkan, om du önskar. All information om dig och ditt barn som 

framkommer under diskussionen kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen information 

om er kommer att föras vidare till obehörig.  

Medan studien fortgår kommer allt material att förvaras säkert. I studien kommer alla personliga 

kännetecken att avidentifieras och materialet kommer att kodas så att endast vi vet vilka 

personerna är. Efter att vi har färdigställt studien och den har godkänts kommer allt insamlat 

material att förstöras. Den färdiga studien får du vid önskemål gärna hemskickad för att ta del 

av. 

Vill du ha ytterligare information om studien eller har frågor är du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

Jessica Walldén -Mårtensson, 0709-38 18 39 eller, jessica.wallden@bredband.net                          

Anna Wemfors, 0708-27 25 55 eller, wemman@hotmail.com                                       

Universitetslektor Frans Oddner, 0708-68 20 51, eller frans.oddner@hkr.se 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att medverka i er studie. 

  

Datum/Ort/Underskrift 

 

Namnförtydligande 

mailto:wemman@hotmail.com
mailto:frans.oddner@hkr.se
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Bilaga 3- Fokusgruppsteman 

Fokusgrupp 

Tacka deltagarna för att de har ställt upp 

Beskriv kortfattat studiens syfte 

Hur lång tid diskussionen kommer att hålla på 

Allas synpunkter är viktiga 

Innan start- alla fyller i samtyckesformulär.  

 

TEMAN Lyft in strategier i början… 

Be dem presentera sig för varandra, och för oss. 

Om det är folk som inte känner varandra, be dem prata om något gemensamt… 

 Hur ser en vanlig dag ut (typ av mat, aktiviteter etc.)? 

 

 Hur ser det ut på helgen (mat, aktiviteter etc.)? 

 

 Vad hittar ni på när ni gör saker tillsammans? Vad gör ni under 

semester/sommarlov? 

 

 Vilka saker skulle ni vilja göra tillsammans? Brukar ni prata om sådana saker?  

 

 

 Hur pratar ni? 

 

 Veckopeng?  

 

 Vad är nödvändigt att ha idag? Använd deras uttryck! Jobbigt med pengar? 

Vilka olika uttrycka används! 

   

 Var och hur handlar ni?  

 Varför tycker du att detta är nödvändigt att ha?  

 Vad tror du att mamma/pappa/ditt barn tycker är nödvändigt att ha, och varför? 

Stämmer det, fråga mamma/pappa/barnet om de tycker så… 

 Hur gör du för att få det? 

 

 Är det någonting som dina kompisar har, som du skulle vilja ha men mamma/pappa 

tycker att det kostar för mycket? HUR KÄNNS DET DÅ??? 

 

 Pratar ni om detta hemma? 
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 Vad innebär det för er att ha ont om pengar? 

 

 Vad har du lärt dig av det, något bra? 

 

 Händelser… Beskrivs det negativa, fråga om det finns någon positiv händelse och 

vice versa.  

 

 Vad är det du tycker att ni inte har pengar till att köpa/göra? 

 

 Vad säger du till dina kompisar om du inte har pengar att få ex. en Iphone? 

 

 Vad är en fattig människa? Finns det fattiga människor i Sverige? 

 

 Sparar du pengar till dina barn? Om inte, skulle du vilja?  

 

 

 Strategier 

 

 Hur gör ni för att kunna köpa det som är nödvändigt idag? 

 

 Var handlar du? 

 

 Nätverk/familj 

 

 Avbetalning 

 

 

 

 

 

 

 


