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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ensamstående mödrar upplever 

vardagen vid knapp ekonomi. Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. I studien har sex stycken ensamstående mödrar och en 

socialsekreterare med ansvar inom försörjningsstöd deltagit. Resultatet visar hur de 

ensamstående mödrarna blir påverkade av samhälleliga konsumtionsmönster som är 

tydligt normbildande av vad som uppfattas normalt. Kvinnorna beskriver hur svårt det 

är att hantera vardagliga konsumtionsmönster i en strävan att tillhöra det normala. 

Studien belyser även hur konsumtion är ett sätt att visa vem du är och hur detta påverkar 

familjer med knapp ekonomi. Kvinnorna upplever ett inre utanförskap och försöker 

genom olika strategier minimera stigmat. 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine how single mothers experiencing everyday 

life in economic hardship. The thesis is based on qualitative method of semi-structured 

interviews. In the study, six single mothers and one social worker with responsibilities 

in livelihood support participated. The result shows how single mothers are affected by 

societal consumption patterns that are clearly setting standards of what is considered 

normal. The women describe how difficult it is to handle everyday consumption in an 

effort to belong to normal. The study also highlights how consumption is a way to show 

who you are and how this affects families with economic hardship. The women 

experiencing an inner alienation and trying through various strategies to minimize the 

stigma. 
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1 Problemformulering 

Hjort (2004) förklarar att under de sista 50 åren har samhälls och livsmönster 

förändrats. En förändring är att antalet skilsmässor och separationer har ökat, detta 

medför att många fler lever som ensamstående föräldrar (Hjort 2004). Enligt statistik 

fanns det 221 847 ensamstående mödrar i Sverige år 2014 (statistikdatabasen.scb.se 

2014). Vidare förklarar Hjort (2004), att leva som ensamstående förälder kan innebära 

att den ekonomiska situationen försämras, generellt visar det sig att barn till 

ensamstående föräldrar har det sämre ekonomiskt jämfört med barn till sammanboende 

föräldrar. Som ensamstående förälder med knapp ekonomi kan det vara svårt att 

tillgodose familjens konsumtion av vad som uppfattas som socialt nödvändigt för att 

tillhöra den sociala gemenskapen (Hjort 2004) 

 

Enligt Ekström & Hjort (2011) har det blivit allt viktigare att uttrycka och uppfatta den 

socioekonomiska statusen i konsumtion. Med den symboliska och positionella 

konsumtionen, den som visar omgivningen hur du vill bli uppfattad. Ekström, Hjort 

(2011) talar här om två olika drivkrafter i konsumtion, social emulering och social 

distinktion. Den sociala emuleringen är ett sätt att uppfattas som de allra flesta genom 

konsumtion, social distinktion är att vilja visa att man är unik och sticker ut från 

mängden genom konsumtion (Ekström, Hjort 2011).   

 

Ekström, Hjort (2009) beskriver även att grupper med låg inkomst försöker att 

konsumera utifrån de allmänna konsumtionsmönster som signalerar normalitet. Att inte 

konsumera som alla andra kan vara lika stigmatiserande som det är att vara fattig 

(Ekström & Hjort 2009).    

 

Rädda barnen (2013) definierar fattigdom med att det är de barn som lever i en familj 

vars standardinkomster är låga, de som har försörjningsstöd (tidigare kallat 

socialbidrag) och de familjer som har så låga inkomster att det inte räcker till det allra 

nödvändigaste. Nya mönster med stora skillnader mellan dem som är fattigast och dem 

som är rikast har gjort att de barn som lever i familjer med ensamstående föräldrar har 

halkat efter och får inte ta del av det ökade välståndet. De barn som lever under knappa 

ekonomiska förhållanden kan få en begränsad vardag vad det gäller aktiviteter, avgifter 

till fritidsaktiviteter, som att åka buss, utrustning till olika aktiviteter, biobesök och att ta 
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en fika tillsammans med sina kamrater. Detta medför att man hamnar utanför 

gemenskapen. Vidare förklarar Rädda barnen (2013) att i Sverige idag lever omkring 

vart femte barn i familjer med ensamstående förälder. Av alla barn som lever med en 

ensamstående förälder är det över hälften, 53,7 procent, som lever med ekonomisk 

fattigdom (Rädda barnen 2013). 

 

Ensamstående mödrar har det sämre än andra grupper i samhället, om detta skriver 

Scheffer SCB (2009). På flera levnadsområden är gruppen ensamstående mödrar mindre 

gynnade än andra grupper. Ensamstående mödrar jämförs här med gruppen 

sammanboende mödrar. De ensamstående mödrarna visar att de är mindre nöjda med 

sin boendemiljö än andra av befolkningen i stort. Den ekonomiska aspekten i 

levnadsförhållanden och välfärd av ensamstående mödrar visar att över hälften inte 

klarar av de löpande utgifterna under de sista 12 månaderna. Fyra av tio ensamstående 

mödrar har ingen kontantmarginal till oförutsedda utgifter jämfört med sammanboende 

mödrar där det är en av tio. Bland ensamstående mödrar upplever två tredjedelar en oro 

över sin ekonomi jämfört med närmare en tredjedel av sammanboende mödrar. Med 

dessa jämförelser blir det tydligt att försörjningsbördan är tyngre för ensamstående 

mödrar. Det allmänna hälsotillståndet ensamstående mödrar upplever som dåligt har 

ökat från drygt tre procent 1980-1981 till elva procent 2004-2005 och till 

sammanboende mödrar under samma tid har det ökat från cirka tre procent till cirka fem 

procent. Ensamstående mödrar kan även lägga till i högre grad ängslan, oro och 

sömnproblem. Utvecklingen över tid talar för att gruppen ensamstående mödrar inte får 

ta del av den ökade välfärden i vardagslivet (Scheffer 2009 SCB). 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamstående mödrar med knapp ekonomi 

upplever vardagen vid familjens konsumtion. 

3 Frågeställningar 

I vilka situationer blir ekonomin mest påtaglig i fråga om familjens konsumtion? 

Hur hanterar föräldrarna en situation där pengarna inte räcker till? 

Hur påverkas självbilden för de föräldrar som lever med knapp ekonomi? 



  
 

3 

4 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa forskningsresultat av tidigare undersökningar 

som förklarar hur människor i olika situationer beskriver hur det är att leva med 

ekonomisk utsatthet. Tidigare forskning beskriver även konsumtionskulturen och dess 

påverkan på individer och grupper. Med styrande sociala normer på individ och 

gruppnivå beskriver tidigare forskning hur människan upplever och hanterar dessa. 

4.1 Konsumtion 

I rapporten av Ekström & Hjort (2011) till konsumentverket beskrivs hur konsumtion 

har blivit allt viktigare för människor i uttryck och uppfattning av den socioekonomiska 

statusen. Sociala nödvändigheter utgörs i rapporten av det som familjer förväntas eller 

ha möjlighet till i allmänna konsumtionsmönster. I dagens konsumtionskultur vad gäller 

delaktighetsmarkörer i sociala nödvändigheter går det snabbt vilka produkter och mode 

som gäller. Samhälleliga strömningar där utvecklingen går mot ökade inkomstklyftor 

gör att familjer med knappa resurser får svårt att hänga med i dessa 

konsumtionsmönster. I studien beskrivs hur materiella nödvändigheter, baskonsumtion 

som boende, kläder och mat även är problematiskt utifrån en knapp ekonomi och skapar 

oro hos familjer. Ekström & Hjort (2011) beskriver att sociala jämförelser görs i 

konsumtion oavsett inkomst, mellan individer och olika grupper. Föräldrar jämför sig 

som föräldrar och prioriterar ner sin personliga konsumtion för barnens. Det är rollen 

som en god förälder som är betydelsefull, en god förälder som kan tillgodose barnens 

behov av aktiviteter, kläder och leksaker och det är här jämförelsen sker. Föräldrar med 

knappa resurser är medvetna om att barnen jämför sig med andra barn och förstår den 

sociala pressen. Föräldrarnas planering av konsumtion och ekonomi utgår från att 

barnen skall ta så lite skada som möjligt utifrån den ekonomiska situationen, föräldrarna 

vill inte att barnen skall uppfattas annorlunda av andra barn (Ekström & Hjort 2011).  

 

Vidare förklarar Ekström & Hjort (2011) hur familjerna i studien ibland gjorde något 

extra utanför sin kontrollerade budget för barnens skull, ibland kunde familjerna köpa 

mat som man egentligen inte hade råd med. Dessa avvikelser är oftast direkt riktade till 

barnen, mat blir en gemensam aktivitet eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme till 

andra aktiviteter. Flera familjer vittnar om att det är värt priset, dock får inte föräldrarna 

släppa för mycket på kontrollen då det skapar osäkerhet och oro. I studien beskriver 

Ekström & Hjort (2011) att familjerna får prioritera bort något annat för eventuella 
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oförutsedda utgifter. Familjerna i studien har inte tillräckligt med ekonomiska resurser 

och har skaffat lån och krediter och med det satt dem i skuldproblematik. En viktig 

pusselbit för dessa familjer är ett personligt nätverk som kan bistå med pengar, barnvakt 

och att få olika gåvor. Dock är det svårt för dessa familjer att ta emot något som inte är 

öronmärkt för något speciellt, framförallt är det viktigt att det skall gå till något som 

barnen behöver. I studien visar det sig att alla inte har dessa förutsättningar utan deras 

nätverk kan leva under samma ekonomiska situation eller endast något bättre (Ekström 

& Hjort 2011). 

 

Hamilton (2012) förklarar att majoriteten av studiens informanter har internaliserat 

samhälleliga normer i konsumtionsmönster av materiella ting. En coping strategi som 

låginkomsttagare använder sig av för att undvika stigmaproblematiken är att konsumera 

materiella ting, detta för att skydda den sociala identiteten att vara ”en bra mamma” och 

undvika negativa attityder av andra. De ensamma mödrarna lägger stor vikt vid barnens 

konsumtion för att säkerställa det materiella med bland annat märkeskläder, så att barn i 

skolåldern skall passa in med sina kamrater. Denna strategi med att konsumera vad som 

är det ”senaste” till exempel mode, blir ett sätt att dölja den knappa ekonomiska 

situationen (Hamilton, 2012).  

 

Harju (2008) säger att om man har en begränsad tillgång till det materiella är detta en 

tung börda för föräldrar som ofta prioriterar barnen framför sina egna behov när det 

gäller t. ex kläder som är moderiktiga. Att inte ha de rätta kläderna betyder mycket eller 

är en rädsla för att bli mobbad. Harju (2008) beskriver även två olika strategier vad det 

gäller barn och förhållandet till knapp ekonomi. Den ena är proaktiv och den andra är 

reaktiv. Den proaktiva strategin handlar om hur man själv kan påverka genom att spara, 

arbeta, prioritera, rikta sig mot sitt sociala nätverk för gåvor och lån, att handla billigt 

och begagnat, att planera och aktivt söka och leta. Den reaktiva strategin handlar om hur 

man använder sig av den befintliga situationen. Sådana strategier är att avstå genom att 

dölja, vänta, bli bra på annat, även att avstå genom att inte tycka det är viktigt, inte bry 

sig eller att inte vilja ha (Harju 2008).   

4.2 Identitet 

Enligt studien av Attree (2005) är det ofta familjemedlemmar som ger materiell hjälp 

som barnkläder, mat och pengar till de ensamstående mödrarna, även omsorg som till 

exempel barnpassning. Vänner och anhöriga ställer upp med sin tid och är ett 
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känslomässigt stöd. Informanterna som fick materiellt stöd av familjemedlemmar 

upplevde att de kände sig ”dåliga”, ”skyldiga” och ”ägda”. Att få stöd av andra visar sig 

positivt om det är ömsesidigt, det ger en stark självkänsla. De ensamstående mödrar 

som inte hade anhöriga att vända sig till, vände sig till andra i liknande situation i 

ömsesidigt stöd (Attree, 2005). 

 

Att leva med låg inkomst ger höga värden av stress, detta påvisar deltagarna i 

Broussard, Joseph & Thompsson (2008) studie. En orsak till stress var hur deltagarna 

var väl medvetna om hur människor såg på deras position som fattig. En av 

informanterna säger ”andra ser på fattiga som de har ett mindre värt liv, de tror fattiga är 

kriminella, att fattiga alltid vill ha allmosor och de tror att fattiga aldrig gör något för att 

komma ur sin fattigdom”. I studien vittnar även flera deltagare om stigmatiserande 

möten med personal inom socialtjänsten (Broussard, Joseph & Thompsson 2008). 

 

I artikeln av Reutter, Stewart, Veenstra, Love, Raphael & Makwarimba (2009) 

beskriver flera av informanterna hur människor med ekonomiska resurser tillskriver 

människor med knappa resurser individuella attribut som lathet, att välja ett enklare liv 

och inte ta tillfällen när de bjuds, personerna tillskrevs även med drog, spel och 

alkoholmissbruk. Dessa attribut kan ses som samhälleligt internaliserat hur det är att 

vara fattig. Att tillhöra fattigdomsstigmat relaterar ofta till andra stigman om bland 

annat psykisk ohälsa och ensamstående moderskap. De fattigas negativa bild av dem 

själva kom av andras beteende och en känsla hos sig själva. Informanterna upplevde 

från sitt eget perspektiv hur andra och samhället ”märker” de fattiga med stereotypa 

drag. Att bli exkluderad av andra kan resultera i konsekvenser som depression och låg 

självkänsla. (Reutter et al., 2009).  

 

I artikeln av Nielsen, Lund & Holm (2015) beskrivs det att de som lever under 

ekonomisk press måste dra ner på eller helt avstå från att gå ut och äta på restaurang, 

kaféer eller ta med sig mat hem från restaurang. I de allra fattigaste hushållen var det en 

åtgärd som gjordes tidigt utifrån ekonomin. Att inte ha möjlighet att äta ute blir för 

många en sämre livskvalité med att inte kunna tillgodose sociala relationer med familj 

och släkt av uteblivna restaurang och kafébesök (Nielsen, Lund & Holm 2015).   
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Shildrick & Mac Donald (2013) har i sin artikel funnit att människor som lever fattigt 

tillbringar sin ledighet med aktiviteter i hemmet, att tillbringa helgerna ute var sällsynt. 

Att inte uppleva en familjesemester tillsammans blev en tydlig symbol för den knappa 

ekonomiska situationen. Informanterna som är med i studien vill inte använda sig av 

ordet fattig om sin situation, de använder sig istället av ”det är tufft”, ”det är tight” och 

även ord som hushålla och sparsam. Även en annan term som ofta återkom var, hantera. 

Vidare skriver Shildric & MacDonald (2013) hur vardagens hårda tillvaro av 

ekonomiska svårigheter skapar en normaliserande verklighet. Om människor tidigare 

har haft bättre förutsättningar som sedan blir svårare skapar detta känslor i form av 

stolthet, en stolthet som normaliserar den nya svåra situationen. Studien visar att fattiga 

mödrar använder sig av coping strategier i skyddandet av sin sociala identitet. 

Kvinnorna använder sig av personliga uppoffringar till förmån för barnen, som exempel 

dyra märkeskläder (Shildrick & MacDonald 2013). 

 

Hamilton (2012) förklarar att de ensamstående mödrar som kan ta kontrollen och inte 

blir påverkade av konsumtionssamhället och även kan motstå kraven från övriga 

familjemedlemmar får en bättre självkänsla eftersom det leder till en stark markör av 

självständighet. Att söka ekonomisk hjälp av andra är en sista utväg för vissa 

ensamstående mödrar, det finns en stolthet i förmågan hur man själv ”löser” sin 

situation som skapar oberoende och har en positiv inverkan på självkänslan (Hamilton, 

2012). 

 

Fernquist (2012) talar om att i vårt välfärdsland Sverige finns förutsättningar till att vara 

självförsörjande, om detta inte kan uppfyllas kan det göra så att man känner 

skamfylldhet. Detta kan tolkas som ett personligt misslyckande (Fernquist 2012).  

5 Metod 

5.1 Forskningsansats 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns det en kritik vad det gällde hur 

samhällsvetenskapernas filosofi behövde andra möjligheter än den positivistiska 

naturalismen med dess uppfattning av kvantifierbara mätningar. Alfred Schutz (1899-

1959) var en av flera som efterlyste nya sätt att studera mänskliga handlingar och 

mänskliga samhällen. Att förklara meningen eller syftet med kvantitativa metoder är en 
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omöjlighet och själva poängen går förlorad. Den kvalitativa forskningen betonar vikten 

av att förstå uttryck (Andersen & Kaspersen 1999).    

 

Bryman & Bell (2005) beskriver hur man med en kvalitativ metod får en fördjupad 

förståelse av människors sociala värld och hur den uppfattas. Skillnaden på kvalitativ 

och kvantitativ forskning är oftast att den kvalitativa är inriktad på ord och den 

kvantitativa är inriktad på siffror (Bryman & Bell 2005). Kvalitativ forskningsstrategi 

kan förklaras med att orden är av stor vikt och tar avstånd från det naturvetenskapliga 

traditionella tillvägagångssättet med att ”synen på verkligheten är objektivistisk” i 

positivismen, istället ser kvalitativ inriktning till individerna hur de uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet (Bryman & Bell 2005). 

5.2 Datainsamlingsmetod 

I min studie har jag använt mig av kvalitativ metod och insamling av data har gjorts 

med intervjuer. Jag har använt mig av semistrukturerad intervju och en intervjuguide 

som under intervjun var ett stöd för mig och informanterna och ”en röd” tråd fanns att 

återvända till om det behövdes. Anledningen till att jag valde denna metod var att jag 

ville få möjlighet till en djupare förståelse och insyn i den sociala värld informanterna 

upplevde. Informanterna fick tala fritt utifrån sin ekonomiska situation med 

intervjuguiden som ett stöd. Enligt Kvale (1997) förklarar han hur forskningsintervjun 

går framåt som i en normal konversation med specifik struktur och syfte, även att 

frågorna bör vara enkla och korta (Kvale 1997). Valet av semistrukturerad intervju gav 

mina informanter möjlighet att beskriva sin livsvärld i de centrala teman av vad jag ville 

undersöka. Att använda sig av kvalitativ metod med intervjuer är ett sätt att försöka 

förstå hur andra upplever ett specifikt fenomen med ordens betydelse, med en 

kvantitativ metod av mätning och siffror finns det inte samma möjligheter som till det 

mer nyanserade ordets förklaring som intervjun ger. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver att kvalitativ metod är den teknik som används för att få den enskilda 

individens upplevelser. Med hjälp av personliga intervjuer går det att få information av 

personens subjektiva erfarenheter som anknyter till studiens syfte. I olika steg utvecklas 

intervjuerna efter hand. För varje intervju som genomförs blir intervjuaren mer erfaren. 

Med att ställa rätt följdfrågor blir intervjuernas innehåll mera nyanserat (Kvale & 

Brinkmann 2009).  
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5.3 Hermeneutik 

Gilje & Grimen (2011) förklarar hermeneutiken med, ”speciella problem som uppstår 

vid tolkning av meningsfulla fenomen”. Den moderna hermeneutiken har en historia 

från dess tyska grundare Friedrich Schleiermacher (1768-1834) och Wilhelm Dilthey 

(1833-1911) och de mest kända moderna hermeneuetiska teoretikerna är Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002), Paul Ricoeur (1913-2005) och Charles Taylor (1931-). Inom 

samhällsvetenskaperna finns det meningsfulla fenomen som beteendemönster, regler, 

normer, förväntningsmönster som exempel sociala rollmönster och värderingar. Dessa 

ämnen utgör en grund för att förstå och tolka meningar av olika datamaterial. Med 

sociala aktörers begrepp och beskrivningar av erfarenhet ligger dessa långt ifrån 

samhällsforskaren som använder sig av teoretiska begrepp att tolka och förklara. Detta 

förhållningssätt är inte enkelt och samhällsvetenskaperna är låsta i detta växelspel av 

nära och långt ifrån erfarenheterna, för att förklara och tolka meningsfulla fenomen 

(Gilje & Grimen 2011). Hermeneutik är ett sätt att tolka och förstå texter. ”Den centrala 

idé som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text 

ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft” 

(Bryman & Bell 2005). Thurén (2004) förklarar att hermeneutiken bygger på tolkningar 

att människor förstår andra människor. Människor använder sig av sina egna minnen, 

förförståelse till att tolka det som skall undersökas. I praktiken får man med 

hermeneutikens tolkningar ”nöja sig med mer eller mindre stor ”sannolikhet”, men att 

det finns en sanning tvivlar ingen på” (Thurén 2004). Hermeneutiken öppnar 

möjligheter till kunskap med betoning av förståelse och igenkännande. Med 

hermeneutiken går det att få fram ett rikare och mer nyanserat resultat. Med våra egna 

värderingar påverkar vi förförståelsen. Förförståelsen är det vi upplever, hör, ser, tycker 

och känner. ”Det handlar om hela vår upplevelse av världen omkring oss” (Thurén 

2004). Enligt Ödman (2007) är tolkandet något vi ger betydelse när förförståelsen inte 

räcker till. Vidare förklarar han hur den hermeneutiska cirkeln är ett sätt att förstå små 

helheter som tillsammans bildar en större helhet där del och helhet är beroende av 

varandra (Ödman 2007). Den hermeneutiska cirkeln beskriver hur samband mellan det 

vi ska tolka, förförståelse och dess kontext är beroende av varandra. Förförståelsen som 

begepp grundades av Hans-George Gadamer (1900-2002) ”förförståelse är ett 

nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig. Vi möter aldrig 

världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna” (Gilje 

&Grimen 2011).   
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5.4 Urval 

Att finna informanter till undersökningen började med att jag vände mig till det lokala 

Röda korsets secondhand butik. Jag formulerade en text (se bilaga) som sattes upp på 

deras anslagstavla att jag sökte personer som kunde tänka sig att vara med i en studie av 

hur det är att leva med knapp ekonomi, detta gav inget resultat. Allt eftersom jag talade 

om min undersökning av att leva med ekonomiska svårigheter fick jag kontakt med 

informanterna. Det var genom personer som jag träffade på min arbetsplats som visste 

om dessa personer och förmedlade kontakten. Mitt namn och telefonnummer och vad 

jag ville undersöka förmedlades och därefter kunde personerna höra av sig till mig. Med 

snöbolls eller kedjeurval förklarar Bryman & Bell (2005) hur forskaren ser ”till att 

initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens 

tema och använder dessa för att få kontakt med ytterligare informanter” (Bryman & Bell 

2005). Min studie kan sägas vara ett snöbollsurval i två steg, det första var att jag fick 

kontakt med personer som inte själva var aktuella för studien utan i ett andra steg 

förmedlade informationen till de personerna som var intressanta för min studie.    

När informanterna och jag skulle träffas för intervju diskuterades några alternativ av 

lokal bland annat kafé, hemma hos mig eller på stadsbiblioteket. Informanternas val 

blev biblioteket. Varje intervjutillfälle gjordes på stadsbiblioteket i ett avskilt rum som 

jag hade bokat i förväg, i rummet kunde jag och min informant tala ostört eftersom 

intervjuerna spelades in med diktafon. 

5.5 Transkribering 

Transkribering av intervjuerna gjordes efter varje intervjutillfälle. Scott (2004) förklarar 

att den muntliga inspelningen av samtalet skall skrivas ned i skriftlig form (Scott 2004). 

Jag skrev ned/transkriberade mina intervjuer så ordagrant jag kunde, med vissa pauser 

och andra uttryck. Efter transkribering av intervjun fortsatte jag med att skriva ned vissa 

teman och nyckelord i marginalen utifrån mina frågeställningar till mitt syfte av studien. 

Bearbetningen av intervjuerna resulterade i flera olika teman. Viss information blev av 

mindre betydelse för min studie. Det bearbetade materialet ledde slutligen fram till hur 

studiens rubriker behövde utformas i resultat och analys.     

5.6 Reliabilitet och validitet 

Bryman & Bell (2005) förklarar reliabilitet med hur resultaten i en undersökning skulle 

bli det samma om undersökningen hade gjorts igen (Bryman & Bell 2005). Thurèn 

(2004) skriver om reliabilitet och förklarar detta med ”om flera olika undersökare 
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använder samma metod och kommer fram till samma resultat, då har undersökningen 

hög reliabilitet” (Thurèn 2004). Bryman & Bell (2005) beskriver validitet med hur 

bedömningen av en undersöknings slutsatser hänger ihop eller inte (Bryman & Bell 

2005). ”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och 

inget annat” (Thurèn 2004). Reliabiliteten i undersökningen grundar sig i urvalet av de 

personer som studiens syfte riktar sig till. En väl genomförd intervjuguide med 

följdfrågor går att använda till en grupp inom samma område. Samtidigt är det svårt att 

bedöma reliabiliteten i en kvalitativ metod. Transkriberingen av intervjuerna i denna 

studie är utfört av endast mig som författare och med det finns en risk att det inspelade 

materialet inte helt överensstämmer från det talade till det skrivna ordet. Utifrån den 

intervjuguide jag hade och de inspelningar jag gjorde ser jag att materialet skulle bli 

detsamma. Validiteten i studien kan ha påverkats av min förförståelse inom området 

som studerats. Jag som författare har i största möjliga mån försökt att sidosätta min 

erfarenhet av att vara ensamstående förälder.  

5.7 Forskningsetik 

Den etiska aspekten i undersökningen skriver Kvale (1997) om och är något som går 

igenom hela forskningsprocessen (Kvale 1997). Nedan beskriver Bryman & Bell (2005) 

att det finns flera etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning (Bryman 

& Bell 2005).  

Informationskravet: Forskaren skall ge information om vad som skall undersökas och 

syftet med studien, det skall även informeras om undersökningens moment. 

Samtyckeskravet: Försökspersonerna skall veta om att deras deltagande är frivilligt och 

att det kan avbrytas om man önskar. Minderåriga försökspersoner behöver föräldrar 

eller vårdnadshavares godkännande. 

Konfidentialitets och anonymitetskravet: Alla personuppgifter skall förvaras så att 

obehöriga inte kan komma åt dem.  

Nyttjandekravet: Allt material som samlas in om enskilda personer under studien får 

endast användas till forskningsändamålet. 

Falska förespeglingar: Den information som forskaren ger till undersökningspersonerna 

om studien får inte vara vilseledande eller falsk. 

Mina informanter blev informerade om vad som skall undersökas och att inga namn 

kommer att presenteras i undersökningen, endast ålder och kön presenteras allt övrigt är 

anonymt. Jag informerade även att allt inspelat material kommer att raderas efter att 

undersökningen är presenterad i min färdigställda studie.   
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6 Teoretiska perspektiv 

Trost & Levin (1999) förklarar att termen symbolisk interaktionism är ett teoretiskt 

perspektiv, eller en utgångspunkt som används till att analysera den sociala 

verkligheten. Med symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan man få en förståelse av 

samhället vi lever i eller studerar. Detta perspektiv är även ett bra redskap till att studera 

mänskligt beteende och grupper i samhället (Trost & Levin 1999). 

6.1 Den generaliserade andre 

Trost & Levin (1999) förklarar att enligt George Herbert Mead (1863-1931) och flera 

andra så interagerar vi människor och det omgivande samhället i en växelverkan till att 

vara människa. George Herbert Mead har blivit en av de viktigaste grundpelarna inom 

symbolisk interaktionism. George Herbert Mead förklarar hur den generaliserade andre 

är ett sätt att se på hur vi formas till den vi är/blir. Den generaliserade andre: Alla de 

internaliserade samhällsnormerna och gruppnormer som vi har fått med oss och som 

hela tiden är i en fortgående process genom livet. Det är den sociala grupp eller det 

organiserade samhälle som ger individen ett eget jag. Som individ kan man nu uppfatta 

förväntningar, normer och åsikter som en sammantagen helhet av samhället eller 

gruppen. Man kan säga att den generaliserade andre är hur man ser på sig själv ur 

samhällets eller gruppens perspektiv hur man skall bete eller känna sig. Detta ger 

individen ett eget jag (Trost & Levin 1999). 

 

Mead (1995) beskriver hur den generaliserade andre är en social process som påverkar 

individens beteende, samhället blir en bestämmande faktor i individens tänkande och 

ger individen dess attityd gentemot andra i en given social handling eller situation. Med 

signifikanta symboler uppstår universella gester i kommunikationsprocessen 

tillsammans med andra individer/grupper i samhället. Den ”generaliserade andres 

attityder” blir en del av individens jag med generella systematiska mönster i grupp och 

sociala handlingar. ”Han intar gentemot sig själv, precis som han intar de andras 

individuella attityder”( Mead 1995). 

6.1.1 Spegeljaget 

Charles Horton Cooley (1864-1929) verkade vid University of Michigan, Ann Arbor 

under samma tid som George Herbert Mead (1863-1931). Cooley och det han författade 

var genomgående i en humanistisk anda. Cooleys perspektiv – Spegeljaget är ett 

perspektiv till hur man som individ först blir en människa när man kan spegla sig själv i 
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andra. Detta är en pågående process under livet och speglingen skapar en självkänsla 

och självbild. Denna spegling består av tre processer till hur vi uppfattar oss själva 

genom andra. För det första måste vi föreställa oss att beteendet uppfattas av någon 

annan, för det andra måste vi föreställa oss hur någon annan bedömer oss ”och för det 

tredje ett slags självkänsla som stolthet eller förödmjukelse” (Andersen & Kaspersen 

1999).  

 

Den generaliserade andre av George Herbert Mead (1863-1931) och Spegeljaget av 

Charles Horton Cooley (1864-1929) är två perspektiv som påminner om varandra de  

skiljer sig åt genom att gruppen eller samhället blir Den generaliserade andre och 

Spegeljaget blir på ett individuellt plan människor emellan.  

 

Zygmunt Bauman (1999) skriver att fattigdom är ett socialt och psykologiskt tillstånd, 

detta tillstånd mäts utifrån normer som varje givet samhälle har för den mänskliga 

existensen att leva ett anständigt liv. Att inte kunna följa dessa normer blir något som 

skapar ”nöd, plåga och självförödmjukande”. Som fattig blir man utestängd från det 

som anses normalt i ett liv, att inte kunna ta för sig av vad livet erbjuder. Detta leder till 

känslor av skam och skuld, att inte tillhöra gruppen vars liv är lyckat. Ett normalt liv i 

ett konsumtionssamhälle är när man som konsument kan köpa de allra mest 

eftertraktade produkterna som alla andra har eller till och med lite innan alla andra har 

dessa. Kan man inte följa dessa normer som konsument blir man bedömd som en 

otillräcklig konsument som i sin tur leder till en social utestängning dit man inte har 

tillträde (Bauman 1999). 

 

I min studie har perspektiven Den generaliserade andre och Spegeljaget en betydelse 

hur människor blir påverkade i sin identitet av hur andra ger betydelse av signifikanta 

symboler och gester till hur vi ska känna och vara. Det går även att använda sig av 

perspektiven där människor tidigare har internaliserat sociala normer till sitt jag och hur 

det påverkar individer till en förändring av identiteten när normerna inte längre går att 

följa.      

6.2 Stigma 

Goffman (2008)  beskriver hur vi tillsammans med andra människor skapar vår sociala 

värld, vi skapar olika kategorier hur vi ”ser” på andra och fastställer tillsammans vad 

som skall gälla och vara naturligt. När vi möter en främling kategoriserar och fastställer 
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vi personen med vissa egenskaper och tillskriver personen dess sociala identitet. När 

personen finns i ett nära sammanhang och uppvisar något olikt och mindre önskvärt i 

den kategori som förväntas tillsammans med andra blir individen ”märkt” och utstött, 

personen har nu märkts med ett stigma. Goffman (2008) beskriver att stigma som 

egenskap är djupt misskrediterande och menar att det handlar om relationer. Enligt 

Goffman (2008) finns det tre typer av stigma, det första är kroppsliga missbildningar, 

det andra är olika fläckar på den personliga karaktären som psykisk sjukdom, 

fängelsevistelse, underliga böjelser, alkoholism, arbetslöshet, självmordsförsök och 

radikalt politiskt uppträde, det tredje är stambetingade som religion, ras och nation. Den 

stigmatiserade individen försöker dölja sitt stigma med att följa de ”regler” vars icke 

stigmatiserande individer använder, detta görs för att inte dra uppmärksamhet till sig. 

Individen med stigma får anpassa sig till sociala situationer och den mänskliga 

interaktionen för att undvika sitt stigma (Goffman 2008).        

 

Att leva i fattigdom eller ekonomisk marginalisering beskriver Ekström, Hjort (2009) 

som ett relationellt fenomen, relationer mellan människor. Hade alla levt med knappa 

resurser skulle det inte vara varken stigmatiserande eller skambelagt. Relativ fattigdom 

är det när människor i och för sig kan täcka det nödvändigaste av det materiella men 

ändå tvingas avvika från de dominerande sociala normerna. Absolut fattigdom beskrivs 

när det inte finns det alla nödvändigaste som mat och kläder (Ekström & Hjort 2009).  

 

Starrin (2013) beskriver termen relativ fattigdom, relativ fattigdom används när något 

förhållande står i relation till något annat. Relativ fattigdom kan vara när man jämför sig 

med andra. Att sakna det som de flesta andra har för att man inte har råd, kan påverka 

och leda till att man känner sig mindre värd, inte duger till något och känner sig 

misslyckad, alla dessa känslor är tecken på skam (Starrin 2013). 

7 Resultat och Analys 

7.1 Presentation av informanterna.  

Jag har intervjuat en socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd och sex 

ensamstående mödrar som lever med knapp ekonomi. 

Av sex ensamstående kvinnor är det fyra som lever helt själva med odelat ansvar för 

barnens omsorg. En förälder har barnen varannan vecka och delar ansvaret lika med 
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barnens far. Slutligen har jag intervjuat en förälder som har mycket lite hjälp av den 

andra föräldern. Åldrarna på barnen i familjerna som jag intervjuat är från nio till tjugo 

år. Två familjer lever även med barn som har vissa funktionshinder. Av de kvinnor som 

jag har intervjuat arbetar en heltid, tre arbetar deltid 75 – 80 % och två är 

arbetslösa/sjukskrivna. Jag har valt att använda fiktiva namn på informanterna för att 

skydda deras anonymitet. 

 

Annelie 40 år – tre barn 

Elin 44 år – tre barn 

Marie 39 år – tre barn 

Eva 47 år – två barn 

Helen 50 år – ett barn 

Karin 50 år – två barn 

 

7.2 Den symboliska konsumtionen och familjernas strategier 

Informanterna beskriver vikten av att tillhöra det ”normala” i den sociala gemenskapen. 

De beskriver hur viktigt det är för familjemedlemmarna att bland annat äga en 

mobiltelefon eller andra tekniska saker. Dessa blir en viktig signal för att skaffa sig 

socioekonomisk status. För informanterna är det viktigt att barnen får det som andra har, 

för att tillhöra gemenskapen. Kvinnorna har olika strategier i hanteringen av vad som 

bör prioriteras, vad gäller barnens konsumtion.  

 

Karin beskriver hur hon löser konsumtionen av teknikvaror med att det ena barnet har 

en surfplatta och det andra barnet får önska sig detta i julklapp. Helen får låna en 

mobiltelefon som är anpassad för hennes son, som har en funktionsnedsättning, från den 

skola han går på. Eva avstår saker för egen del och prioriterar sina båda barn så att de 

har det senaste i teknikväg. Marie tycker att det icke nödvändiga blir nödvändigt för 

barnens del. Hon tycker det är viktigt för barnens sociala gemenskap. ”Du måste ha en 

dator, ingen egen dator men det måste finnas tillgängligt. Du måste även ha en 

mobiltelefon. Vi har haft alla möjliga telefoner men då sparar och köper barnen själva”. 

Marie beskriver hur viktig telefonen är som statussymbol bland barn och att det höjer 

statusen om man har det som andra har. Elin och hennes före detta man har köpt 

mobiltelefon och surfplatta till barnen och delar på kostnaderna. ”Både han och jag 

känner att vi får lägga pengar som vi egentligen inte har” säger Elin. Annelie förklarar 
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hur hon tagit olika lån för barnens konsumtion av bland annat teknikvaror och hamnat i 

en skuldproblematik som följd. 

 

Du ska ändå hålla dig på en viss nivå för att passa in. Idag är det så att de 

har Ipad och de har Iphone och de har det här och det här. Du måste ju ändå 

komma upp i den nivån, för ligger du inte där uppe då kommer det här med 

mobbning och då kommer det både det ena och det andra. Eftersom jag själv 

var mobbad tidigare så vet jag vad det innebär och jag vill ju inte att mina 

barn ska hamna i samma situation. Då blir det ju så att man försöker hela 

tiden att hitta, nu får de det och de blir ju jätteglada liksom och när de har 

fått detta så kan man andas ut. Du har sådan otrolig press på dig att ligga i 

alla fall någorlunda där uppe och då blir det så att man får låna och låna och 

låna och sen pang så bara spricker allting.  

 

Trost & Levin (1999) förklarar teorin Den generaliserade andre av George Herbert 

Mead 1863-1931 med hur vi människor interagerar med andra och det omgivande 

samhället i en växelverkan till att vara människa. Kvinnorna och barnen identifierar sig 

med vad som är normalt och konsumerar utifrån dessa normer. Bland annat hur det 

symboliska värdet av en mobiltelefon visar vem du är och att du tillhör det ”normala”. 

 

Informanterna beskriver hur deras situation med knapp ekonomi även påverkar den 

nödvändiga konsumtionen som till exempel inköp av kläder. Kvinnorna beskriver hur 

familjerna inte kan handla det senaste i mode och märkeskläder, de får även handla 

kläder på second hand och realisation.  I tidigare forskning av Ekström & Hjort (2011) 

beskriver de hur familjer med knapp ekonomi har en problematisk situation i 

baskonsumtion av bland annat kläder. Att tillhöra det normala blir återkommande 

genom att kvinnorna prioriterar ner sin egen konsumtion till förmån för barnen. Dock 

får informanterna använda sig av olika strategier som till viss del inte helt uppfyller de 

konsumtionsmönster som är det giltiga. Detta kan förklaras med Meads 

förklaringsmodell (1995) hur den generaliserade andre, med signifikanta symboler av 

samhälleliga konsumtionsnormer blir en bestämmande faktor till det som uppfattas som 

normalt. Även Ekström & Hjort (2011) förklarar detta med social emulering, en 

drivkraft att uppfattas som alla andra genom konsumtion.  

 



  
 

16 

Elin berättar hur hon och barnen diskuterar fram vad som skall köpas och beskriver hur 

barnen får vara med att betala en viss del eller helt själva de kläder som de önskar. ”Då 

kan jag sätta det kravet att, då får du vara med att betala om du vill ha det eller du vill ha 

den, för jag tycker inte det är värt pengarna. Vill du ha den så får du betala den för din 

egna pengar eller så betalar vi hälften var”. Detta går i linje med hur Harju (2008) 

beskriver hur barn i familjer med knapp ekonomi använder sig av strategier i sin 

konsumtion där författaren bland annat beskriver den proaktiva strategin. Med den 

proaktiva strategin sparar barnen själva till något de vill köpa. Elin som delar ansvaret 

av barnen med sin före detta man har tillsammans kommit överens att dela på 

barnbidragen på hälften. Varje inköp som går till barnen delas även det på hälften. ”Och 

med andra ord så är det millimeterrättvisa ekonomiskt”. Om barnen behöver kläder, 

saker eller gå på någon aktivitet utgår man från att dela på kostnaden, detta är inte alltid 

så lätt eftersom kvinnan och före detta mannen inte tycker lika eller har råd för tillfället.  

 

Marie förklarar hur den knappa ekonomiska situationen skapar kreativitet, kvinnan 

beskriver situationen med hur hon involverar barnen att sy om kläder och låna kläder av 

varandra. Att låna och sy om kläder blir en strategi att visa omgivningen att det saknas 

pengar till att köpa nytt. Kvinnan syr och lagar även kläder flera gånger innan det köps 

nytt. ”Det är klart man intressera sig för utseendet det är ju också en sak som nästan blir 

viktigare när man är i den situationen man är, man är ganska mån om att vara hel och 

ren och fräsch”. Hon beskriver även hur det inte är en självklarhet att köpa vinterjacka 

och vinterskor till barnen samtidigt. ”De får gå i de kläder som de har, det är inte frågan 

om mode eller att man ska vara lika snygga och fräscha som sina kompisar utan det är 

fråga om att frysa eller inte”. Kvinnans beskrivning av att vara hel, ren och fräsch blir 

ett sätt att identifiera sig med det normala. Detta förklaras med Meads (1995) 

förklaringsmodell, den generaliserade andre. Förklaringsmodellen beskriver hur 

individen ser på sig själv ur samhällets eller gruppens perspektiv, hur man skall bete 

eller känna sig. Maries strategier att laga kläder innan det köps nya och även hur barnen 

får sy om och låna kläder av varandra blir ett sätt att hantera den knappa ekononomiska 

situationen istället för att bara konsumera. Hamilton (2012) förklarar hur ensamstående 

mödrar som kan ta kontrollen och inte bli påverkade av konsumtionssamhället får en 

bättre självkänsla eftersom det leder till en stark markör av självständighet.  
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Annelie beskriver hur hennes situation av en knapp ekonomi har påverkat barnens val i 

konsumtion av kläder. ”Det är omöjligt att barnen köper kläder som andra men alltså de 

har ju sett min situation och de är ju helt fantastiska där. De tittar inte på märkeskläder 

utan de köper på Hennes & Mauritz och flickan går och tittar på rean och tar de röda 

lapparna”. 

 

7.3 Vikten av de personliga nätverken 

För kvinnorna är det viktigt med ett personligt nätverk som hjälper familjerna vid olika 

problem som uppstår i och med den knappa ekonomin. Många gånger är det ekonomisk 

hjälp som behövs för att få vardagen att fungera. Eva får stöttning med det ekonomiska 

av sina föräldrar. Bland annat har hennes föräldrar bjudit med familjen på en 

utlandsresa. Eva är mycket tacksam och har själv aldrig haft möjlighet till semester 

varken innan eller efter. Karin förklarar hur hennes kompis och syster hjälper henne vad 

det gäller kläder till barnen. 

 

Jag har haft en sådan himla tur att både syrran och en kompis har vuxna 

barn nu och av de har jag fått kläder. Ibland har jag varit på Röda korset och 

köpt ett par begagnade jeans, jag menar ungarna märker ju inte var de 

kommer ifrån. Finkläder och så, det går jag ju och köper. 

 

Karin beskriver även hur hon får vända sig till sin pensionerade mamma som själv har 

en knapp ekonomi när pengarna inte räcker, tillsammans handlar de storpack som är 

billigare och delar på. Hon har även varit tvungen att låna pengar av sin mamma. Om 

detta skriver Ekström & Hjort (2011). De fann att familjer med knapp ekonomi behöver 

ett personligt nätverk som kan bistå med olika gåvor. Det är speciellt viktigt för 

familjerna att dessa gåvor ska gå till något som är öronmärkt, framförallt till barnen. 

Detta stämmer även överens med vad Attree (2005) beskriver i en studie att det ofta är 

familjemedlemmar som ger materiell hjälp, i form av bland annat barnkläder.  

 

Marie har fått ekonomisk hjälp av sina föräldrar när hennes bil och tvättmaskin gått 

sönder. Hon beskriver hur svårt det varit när hon inte haft möjlighet att få ta större 

kostnader på avbetalning på grund av sin ekonomiskt svaga situation. I hennes fall har 

det varit nödvändig konsumtion så som köp av ny tvättmaskin eller att laga bilen. Marie 

är beroende av sin bil eftersom hon bor på landet. ”Det är ju bara tur att jag har 
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möjlighet att låna av mina föräldrar, de har ju inte heller så god ekonomi. Man får 

hjälpas åt för att få ihop det. Hade jag inte haft någon att låna pengar av vet jag inte hur 

jag burit mig åt”. Marie förklarar hur hon hjälper sina föräldrar med praktiska göromål i 

gengäld. Detta beskriver Attree (2005), hur familjemedlemmar hjälper till med pengar 

och hur ett ömsesidigt stöd verkar positivt på självkänslan. 

7.4 Inköp av matvaror och restaurangbesök 

Informanterna vittnar om olika problem vad gäller familjernas situationer av 

konsumtion av matvaror. Kvinnorna planerar sina inköp av matvaror noggrant och flera 

av dem handlar på sig matvaror och fryser in när det är extrapris. Marie förklarar hur 

barnen får lära sig att välja bort i matvaruaffären då den knappa ekonomiska situationen 

styr inköpen. ”Ja de har ju fått lära sig att välja bort, det räcker att man mathandlar så 

kan de sortera för sig själva det som är onödigt och det som är nödvändigt men det är 

klart att man köper onödigt också” I studien av Ekström & Hjort (2011) visar det sig att 

familjer ibland gjorde något extra utanför sin kontrollerade budget för barnens skull.  

 

Eva talar om hur ett av hennes barn är mycket aktiv inom idrott och då behövs det mat 

för idrottscuper och bortamatcher. Kvinnan skickar med pengar till mat vid 

bortamatcher eftersom ledarna ofta bestämt ett restaurangbesök för laget på dit eller 

hemresan (JFR. Mead 1995). Eva skickar med pengar vid sådana tillfällen för att 

undvika att barnet skall utsättas för en stigmatiserande situation. Vid borta- och 

hemmamatcher får barnet med sig matsäck eller får gå hem och äta när kompisarna äter 

pizza eller hamburgare vid exempel cup på hemmaplan. Detta har varit svårt för barnet 

att förstå, ”men nu häromdagen gjorde han sina egna mackor och tog ett äpple utan att 

jag behövde säga det”. Eva beskriver även hur hon avstår från att gå ut och äta med sina 

vänner. Det händer dock att hon följer med sina vänner om restaurangbesöket inte 

innefattar en måltid. Hon är mycket noga med att förvissa sig om detta i förväg för att 

undvika att behöva blotta sin ekonomiska situation. ”Då backar man när vännerna säger 

att de ska gå ut och äta”. Goffman (2008) beskriver hur individer med stigma anpassar 

sig i sociala situationer och mänsklig interaktion för att undvika sin utsatthet. Att 

behöva avstå från restaurangbesök skriver även Nielsen, Lund & Holm (2015) om och i 

deras studie visar det på en vanlig och oftast tidig åtgärd som familjer med knapp 

ekonomi använder sig av. 
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7.5 Identitet och självbild 

Kvinnorna vittnar om tillfällen och situationer där deras knappa ekonomi blir tydligt 

stigmatiserande utifrån samhällets normer i olika sammanhang. Att behöva leva i 

fattigdom eller ekonomisk marginalisering beskriver Ekström & Hjort (2009) med ett 

relationellt fenomen, relationer mellan människor. Hade alla levt med knapp ekonomi 

hade det inte varit varken stigmatiserande eller skambelagt. 

7.5.1 Semestrar, högtider och skollov 

Informanterna talar om hur det blir extra påtagligt att leva med knapp ekonomi under 

semestertider, högtider och skollov. Kvinnorna beskriver bland annat hur semestrar får 

vara på hemma plan och dagsutflykter. Helen säger ”jag kan inte göra något, ut och resa 

på sommaren det finns inte på kartan”. Eva säger att det inte har varit semester varken 

innan eller nu, pengarna gick till ett av barnen som åkte på resa med sitt idrottslag. 

Barnet får avstå att handla som sina övriga kompisar eftersom kvinnan inte har pengar 

som räcker till det. Hamilton (2012) beskriver hur dessa kvinnor kan uppleva sig som 

sämre mödrar när barnen inte kan konsumera som andra barn. Karin har varit på en 

veckas danskurs på en semesterort i Sverige. Hon kombinerade detta med att barnen 

fick följa med och uppleva en semester av bad i pool och hav och gemenskap 

tillsammans med andra barn. I artikeln av Shildrick & Mac Donald (2013) beskrivs hur 

familjer som lever fattigt tillbringar mycket av sin tid i hemmet och även hur utebliven 

familjesemester blev en tydlig markör för den knappa ekonomiska situationen. Flera av 

kvinnorna beskriver hur den ansträngda ekonomiska situationen blir mer tydlig under 

lov och högtider. Eva förklarar sin ansträngda ekonomiska situation med ”Jag kan ta ett 

exempel nu när den stora killen ska fylla år och då ska man ju bjuda hem släkten, det tar 

ju och så ska man köpa present det finns ju inte budget för det, det finns inte”. I 

litteraturen skriver Starrin (2013) om relativ fattigdom, det är något som står i relation 

till något annat. Att inte ha råd till det som andra gör kan leda till att man känner sig 

mindre värd, inte duger till något och känner sig misslyckad, alla dessa känslor är 

tecken på skam.  

7.5.2 Sjukdom och arbetslöshet  

Informanterna talar om olika situationer av sjukdom och arbetslöshet, ur olika 

perspektiv berättar de sina upplevelser. Annelie vittnar om oro och värk i koppen 

tjugofyra timmar om dygnet. Elin beskriver att det är en svår situation att vara 

sjukskriven själv eller vara hemma för vård av barn. ”Om jag får vara hemma med sjuka 

barn eller jag blir sjukskriven själv då är det tusenlappar som fladdrar förbi där på några 
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dagar och det är ju klart att det påverkar ju hela månaden, alltså efterföljande månad”.  

Eva sa upp sig själv från sitt arbete på grund av problem som påverkade hennes barn 

negativt när hon var på sitt jobb. Senare blir kvinnan själv sjukskriven och situationen är 

hårt pressad ur olika perspektiv.  

  

Jag fick utmattningsdepression så det har varit sjukdom på sjukdom. Nu 

börjar jag bli så pass klok att jag inte går på allting de säger för att må 

bättre, för det blir en stress där med att man ska gå på yoga man ska gå på 

chi gong man ska gå på mindfulness man ska gå till psykolog och prata och 

det tar ju tid med, och ork och kraft och den har man inte och man stressar 

sig till att bli fri från sin utmattningsdepression . Många säger att jag ska gå 

på yoga två gånger i veckan och det hade jag jätte gärna gjort men betalar ni 

så.  

 

Enligt Broussard, Joseph & Thompsson (2008) studie påvisar deltagarna hur en låg 

inkomst ger höga värden av stress och psykisk ohälsa. Helen berättar hur hennes 

situation som arbetslös påverkats av vissa regler så att hon inte får några pengar från a-

kassan. Kvinnan blir hänvisad att söka försörjningsstöd hos kommunen och det är en 

lång process innan pengarna blir beviljade.  

 

För första gången i sitt liv man ska söka på socialen, det är tufft. Sen ska 

man inte förstora det men det gör man som normal människa men det var 

inget märkvärdigt egentligen, men innan jag visste det och ta det steget var 

det jobbigt. 

 

Helen beskriver även en upplevelse av ett möte på arbetsförmedlingen som resulterar i 

att hon började gråta och kände sig illa behandlad. 

 

Så arbetsförmedlingen har inte behövt hjälpa mig innan men nu när jag 

behövde så fick jag kalla handen, jag fick till och med skälla på min 

handläggare där för personen gjorde ingenting och var otrevlig, då grät jag 

och sedan har jag varit där igen och var tvungen att prata med personen så 

nu vet personen vad som kan förbättras i det yrket. 
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I artikeln av Reutter, Stewart, Veenstra, Love, Raphael & Makwarimba (2009) 

beskriver de hur det finns en samhällelig internaliserad syn på fattigdom. De fattigas 

negativa bild av dem själva kom av andras beteende och en känsla hos sig själva. Att 

vara i en utsatt position och bli exkluderad kan få konsekvenser som depression och låg 

självkänsla. Även Fernquist (2012) talar om hur vårt välfärdssamhälle i Sverige idag 

finns det förutsättningar att vara självförsörjande, kan inte detta uppfyllas kan det göra 

att man känner skam och tolkas som ett personligt misslyckande.   

7.5.3 Lån och skuldproblematik 

Elin och Karin i studien berättade att de hade tagit lån för att klara av sin vardag med 

knapp ekonomi. Karin hade tagit lån till att laga sina tänder, köpa en ny tv och till en 

bil. Elin har sagt upp sin lägenhet och flyttat hem till sin mamma med barnen och fick 

även sälja sin bil. Hennes ekonomi blev mycket problematisk vilket fick till följd att 

flera bidrag försvann och att lån inte kunde återbetalas. Elin har i dagsläget blivit 

beviljad skuldsanering och lever på existensminimum. Om detta tar Ekström & Hjort 

(2011) upp i en studie, hur deltagarna har skaffat lån och krediter och satt dem i 

skuldproblematik och en viktig bit för dessa familjer är ett personligt nätverk som kan 

bistå med pengar och gåvor.  

7.5.4 Självbilden av att vara en god förälder 

Att behöva avstå sin personliga konsumtion är för informanterna en återkommande 

åtgärd som blir en konsekvens av kvinnornas prioriteringar att tillgodose barnens 

konsumtion. Flera av kvinnorna vittnar om uteblivna besök hos frisören, utebliven 

social gemenskap, sällan nya klädinköp och begränsningar av den vardagliga 

konsumtionen av matvaror. Ekström & Hjort (2011) beskriver hur sociala jämförelser 

görs i konsumtion oavsett inkomst mellan individer och grupper. Föräldrar jämför sig 

med föräldrar och det är rollen av en god förälder som är betydelsefull. Marie har tagit 

ställning i konsumtionskulturen och för henne själv är konsumtion inte viktigt. ”Men jag 

kan ju tycka att egentligen är det inte mycket som är nödvändigt och för min egen del är 

det väldigt lite som är nödvändigt”. Kvinnan har funnit en strategi att hantera den 

knappa ekonomiska situationen till de konsumtionsmönster vi lever i. Hon beskriver 

även hur hon och barnen knåpar ihop sina semesterdagar med egna bredda mackor och 

åker på en dagstur och hur det skapar sammanhållning utan att behöva köpa sig ”lycka”. 

Hamilton (2012) förklarar hur ensamstående mödrar som kan ta kontrollen och inte bli 

påverkade av konsumtionssamhället får en bättre självkänsla eftersom det leder t ill en 

stark markör av självständighet. Att leva med knapp ekonomi och ständigt tänka på vad 
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pengarna ska räcka till skapar stress och oro hos kvinnorna. Flera vittnar om hur mycket 

enklare vardagen hade varit om de inte hade tvingats till att ständigt tänka på pengar. 

Marie beskriver hur mycket enklare tillvaron hade varit med att inte ha en knapp 

ekonomi.  

 

Vad enkelt om man bara hade pengar i plånboken vad lätt det skulle vara, 

det roliga i det hela skulle vara att man slapp tänka på hur man ska bära sig 

åt och reda ut det. Det är det som skulle vara det roliga att ha pengar så man 

kan lägga tid och energi på annat. Det går åt väldigt mycket tid och energi 

och att man hela tiden måste tänka om det ska gå runt och hur det ska gå 

runt. 

 

Elin talar om hur hon upplever att samhället ser på ensamstående med barn som en 

andra klassens medborgare. Hon beskriver även ur sitt perspektiv som ensamstående 

förälder att det är ett stort misslyckande med en skilsmässa och att hon har förstört för 

sin familj med att inte vara en förebild. ”Hela min identitet har ju bara skakats om och 

nu ska jag börja bygga upp det där igen”. Samtidigt upplever hon sig mer som den 

mamma och individ hon vill vara, mer tillfredställande som ensamstående. Reutter et 

al., (2009) förklarar hur fattigdomsstigmat ofta tillskrivs olika attribut och andra 

stigman som till exempel ensamstående mödrar och med det följer hur de ensamma 

mödrarna upplever sig själva negativt från andras beteende och en känsla hos sig själva.  

7.6 Försörjningsstöd  

Socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd. Kvinnan har inte fått samma 

intervjufrågor som tidigare informanter utan har fått tala mer allmänt om sina klienter 

och deras situation. 

 

Socialsekreterarens arbetsuppgifter är att fatta beslut om försörjningsstöd om man är 

berättigad eller inte. När det beviljas handlar det om människor som inte har pengar att 

försörja sig själva eller sin familj. Man måste vara aktivt arbetssökande eller ha ett 

giltigt läkarintyg. Varje år bestäms en så kallad riksnorm (bilaga 3) vad som är giltig 

ersättning i rena pengar och vad dessa skall räcka till. Denna riksnorm fastställs av 

Socialstyrelsen och är grundad utifrån Konsumentverkets pris och 

konsumtionsundersökningar. Socialsekreteraren säger att denna riksnorm är mycket 

strukturerad och följer dessa regler noggrant. Rädda barnen (2013) definierar fattigdom 
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med barn som lever i en familj vars standardinkomster är så låga och att de får 

försörjningsstöd. Familjerna eller personen som är beviljad försörjningsstöd ansöker 

varje månad om pengar. Vid intervjutillfället har socialsekreteraren kontinuerlig kontakt 

med tre ensamstående föräldrar med barn. Många gånger kan socialsekreteraren se att 

det följer flera generationer som har haft liknande livssituation av försörjningsstöd och 

även andra problem som bland annat missbruk och sjukdom. Det finns en samhällig syn 

av fattigdom, när flera generationer följer tidigare fattigdom kan det bli en dubbel 

internalisering av situationen. Det ena är hur samhället ser på de fattiga även hur 

tidigare generationer i samma familj har internaliserat deras fattigdomssituation till 

yngre generationer. (Reutter et al., 2009). När socialsekreteraren träffar sina klienter för 

första gången upplever hon att det finns en osäkerhet och nervositet, detta avtar 

efterhand med att socialsekreteraren ser att klienten känner sig bekväm i situationen. I 

det inledande skedet av kontakten försöker socialsekreteraren klargöra vad som krävs 

för att bevilja försörjningsstöd och detta kan vara en lång process. Det kan vara att 

individer inte förstår informationen med brister i olika kunskapsområden. Detta gäller 

naturligtvis inte för alla dock upplever många en oro och viss skam. Om detta förklarar 

Ekström & Hjort (2009) hur människor lever i fattigdom och ekonomisk 

marginalisering som är ett relationellt problem, relationer mellan människor. Hade alla 

levt med knappa resurser skulle det inte vara varken stigmatiserande eller skambelagt.   

Socialsekreteraren förklarar när man hamnat i en livssituation att behöva 

försörjningsstöd är den situationen absolut sista utvägen vad det gäller att försörja sig. 

Då finns det bara till det allra nödvändigaste, och med den standarden eller situationen 

skall det vara en motivation och drivkraft att förändra och bli självförsörjande. Goffman 

(2008) beskriver hur individer och grupper blir bedömda i sin egenskap av något som 

inte är det giltiga och naturliga. Individen eller gruppen blir märkt med ett stigma och i 

sociala relationer upplever individen eller gruppen ett utanförskap att inte tillhöra det 

normala.  

8 Diskussion 

Kvinnorna i studien beskriver hur deras konsumtion i vardagen är svår ur olika 

perspektiv på grund av deras knappa ekonomi. Familjernas vardag påverkas av ett 

samhälle där konsumtion blir ett sätt att visa vem du är. Detta beskriver Ekström & 

Hjort (2011) som social emulering, att visa andra vem du är genom konsumtion. I 

vardagen, i det samhälle vi lever i, kan alla ta del av det som är det giltiga i konsumtion. 



  
 

24 

Dock kan inte alla delta på samma villkor. Den generaliserade andre av Mead (1995) är 

det som kvinnorna och andra generellt förhåller sig till i konsumtion. Att inte ha samma 

möjligheter som andra och tvingas avstå blir för kvinnorna tydligt stigmatiserande. 

Bauman (1999) beskriver hur människor upplever skamkänslor och känner sig 

förödmjukade inför andra människor när man inte uppfyller kraven att konsumera. Att 

inte tillhöra de människor vars liv är lyckat och normalt genom att inte kunna ta för sig 

vad livet erbjuder (Bauman 1999). De ensamstående mödrarna i min studie upplever hur 

svårt det är att tillgodose konsumtionskraven, det som för andra är en naturlig del i 

vardagen. Vi lever i ett samhälle där vissa konsumtionsvaror blir extra tydliga i 

socioekonomisk status. Informanternas sätt att hantera sin konsumtion som ”alla” andra 

är något som inte går att förena med deras situation av knapp ekonomi. Kvinnorna i 

studien ser till att deras barn kan ta del av vissa viktiga varor för att tillhöra den sociala 

gemenskapen. Kvinnorna avstår för egen del personlig konsumtion av flera skäl och 

barnens konsumtion är en viktig anledning. Hamilton (2012) beskriver detta och menar 

att kvinnorna som har en knapp ekonomi lägger stor vikt vid barnens konsumtion 

genom coping- strategier, för att undvika stigmaproblematiken och uppfattas som ”en 

bra mamma”. Kvinnornas syn på rollen av vad som är ”en god förälder” och vad som 

uppfattas som normalt i övriga samhället påverkar deras självbild. Att uppfattas som ”en 

god förälder” blir för dessa kvinnor ett ständigt arbete som skapar oro och stress. 

Konsumtionssamhället påverkar oss konsumenter till givna regler av vad som uppfattas 

som ”en god förälder”, då vissa symboliska varor är extra viktiga för att visa vilka vi är. 

Det är starka krafter som styr vad som är det giltiga och informanterna lägger mycket 

tid och energi på att uppnå allmänna konsumtionsmönster och även att dölja sin 

ekonomiska situation. En av kvinnorna har däremot tagit ställning i 

konsumtionskulturen och med det även till vis del tagit kontrollen över sin ekonomiska 

situation. Kvinnan avstår symbolisk konsumtion för egen del och motiverar även barnen 

till alternativa, kreativa lösningar som inte påverkar den ansträngda ekonomin. 

Hamilton (2012) beskriver det med hur ensamstående mödrar tar kontrollen och blir i 

och med det inte påverkade av konsumtionssamhället och får en bättre självkänsla som 

leder till en stark markör av självständighet. Jag upplever att kvinnan är mindre stressad 

än övriga informanter och hon talar även om sammanhållning i familjen utan att behöva 

köpa sig ”lycka”. Om de övriga mödrarna i studien på liknande sätt hade tagit 

kontrollen i konsumtion kanske inte kvinnorna behövt att vara lika oroliga och stressade 

av sin ekonomiska situation. Allmänna konsumtionsmönster i samhället påminner 
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ständigt kvinnorna i vardagen hur svårt det blir att konsumera, även då det gäller 

basvaror av mat och kläder. Det blir en stress att leta extrapriser och erbjudanden. Det är 

en tung börda för kvinnorna att alltid behöva planera sina inköp och även att prioritera 

bort konsumtion för sig själva. Kvinnorna hamnar utanför den sociala gemenskapen 

vilket kan leda till ett sämre mående. Kvinnorna upplever ett inre utanförskap som de 

döljer för andra, informanterna döljer sin och familjens ”märkning” i samhället. 

Bauman (1999) beskriver hur normer i ett givet samhälle påverkar den mänskliga 

existensen att leva ett anständigt liv. Att inte leva ett anständigt liv skapar ”nöd, plåga 

och självförödmjukande” (Bauman 1999). Kvinnorna befinner sig i ett samhälle av 

normer som förväntas att följas och andra uppfattar kvinnorna och deras familjer som 

normala. Jag upplever att kvinnorna får göra stora personliga uppoffringar för att dölja 

sin situation och för att undvika risken att andra skall uppfatta deras utanförskap.                                

9 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning ser jag det intressant att studera om samhälleliga 

institutioner förändrat förutsättningarna för gruppen ensamstående mödrar med 

hemmavarande barn. Vidare vore det intressant att studera om det funnits en politisk 

ambition till att underlätta för dessa kvinnor under senare decennier. Det skulle även 

vara viktigt att undersöka hur dessa möjliga förändringar påverkat positivt eller negativt 

för denna grupp kvinnor. 

 

 

 

 

 

 



  
 

26 
 

Referenser 
Andersen, H. & Kaspersen, L.B. (red.) (1999). Klassisk och modern samhällsteori. 

Lund: Studentlitteratur. 

Attree, P. (2005). Parenting support in the context of poverty: a meta-synthesis of the 

qualitative evidence. Health & Social Care In The Community, 13(4), 330-337 

Bauman, Z. (1999). Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Göteborg: Daidalos. 

Broussard, C. A., Joseph, A. L., & Thompson, M. (2012). Stressors and Coping 

Strategies Used by Single Mothers Living in Poverty.Affilia: Journal Of Women & 

Social Work, 27(2), 190. doi:10.1177/0886109912443884 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Johanneshov: 

MTM 

Ekström, K. M., & Hjort, T. (2009). Hidden consumers in marketing -- the neglect of 

consumers with scarce resources in affluent societies. Journal Of Marketing 

Management, 25(7-8), 697-712. 

Ekström, K & Hjort,T (2011) Försakelser och förhandlingar – vardag för barnfamiljer 

med knapp ekonomi. [serial online]. 2011;Available from: SwePub, Ipswich, MA. 

Accessed December 17, 2016 

Fernqvist, S. (2012). Barns strategier och ekonomisk utsatthet — knappa resurser som 

utgångspunkt för en förhandling av positionerna i familjen. Sociologisk Forskning, (3). 

173. 

Gilje, N. & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. (3. uppl.) 

Göteborg: Daidalos. 

 

Goffman, E. (2008). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedt. 

 

Hamilton, K. (2012). Low-income families and coping through brands: Inclusion or 

stigma?. Sociology, 46(1), 74-90. doi:10.1177/0038038511416146 

Harju, A. (2008). Barns vardag med knapp ekonomi en studie om barns erfarenheter 

och strategier. Diss. Växjö : Växjö universitet, 2008. Växjö. 

 

Hjort, T. (2004). Nödvändighetens pris. Lund: KFS AB. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. [rev.] uppl.) 

Lund:  

Studentlitteratur. 

 

Mead, G.H. (1995). Medvetandet, jaget och samhället: från socialbehavioristisk 

ståndpunkt. Lund: Argos. 

 

Nielsen, A., Lund, T. B., & Holm, L. (2015). The taste of 'the end of the month', and 

how to avoid it: Coping with restrained food budgets in a scandinavian welfare state 

context. Social Policy and Society, 14(3), 429-442. 

doi:http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1017/S1474746415000056 



  
 

27 

Reutter, L. I., Stewart, M. J., Veenstra, G., Love, R., Raphael, D., & Makwarimba, E. 

(2009). 'Who do they think we are, anyway?' Perceptions of and responses to poverty 

stigma. Qualitative Health Research, 19(3), 297-311. doi:10.1177/1049732308330246 

Rädda barnen Årsrapport (2013) Barnfattigdom i Sverige (2013). Hämtad den 4:e mars 

2014 från https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-

ansvar/barnfattigdom/Barnfattigdom_2013.pdf 

SCB (2009) Sämre välfärd för ensamma mammor. Hämtad den 14:e oktober 2016 från 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K02_TI_08_A05TI0902.pdf 

Shildrick, T., & MacDonald, R. (2013). Poverty talk: How people experiencing poverty 

deny their poverty and why they blame 'the poor'. The Sociological Review, 61(2), 285-

303. doi:10.1111/1467-954X.12018 

Skott, C. (2004). Berättelsens praktik och teori. Lund: Studentlitteratur AB. 

Starrin, B. (2013) Stigma, skam och fattigdom i L-B. Karlsson, K. Kuusela & U. 

Rantakeisu (red.) Utsatthet, marginalisering och utanförskap. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Statistikdatabasen.scb.se (2014) Familjer med hemmaboende barn och unga 0-21 år, 

antal efter barnens ålder, familjetyp, antal barn och år Hämtad den 30:e november från 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102J/

LE0102T19/table/tableViewLayout1/?rxid=ec01d548-0299-4fc5-a41b-d05c92f33781 

Thurèn, T. (2004). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 

Trost, J. Levin, I. (1999). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/Barnfattigdom_2013.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/Barnfattigdom_2013.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K02_TI_08_A05TI0902.pdf
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102J/LE0102T19/table/tableViewLayout1/?rxid=ec01d548-0299-4fc5-a41b-d05c92f33781
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102J/LE0102T19/table/tableViewLayout1/?rxid=ec01d548-0299-4fc5-a41b-d05c92f33781


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

 

Hej! 

Mitt namn är Camilla Norman. Jag är 48 år och studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag håller på med en studie om ekonomisk utsatthet i Sverige, ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv.  

Jag undrar om DU, ensamstående förälder med hemmavarande barn, skulle vilja vara 

med och bli intervjuad om hur det kan vara/kännas att leva under sådana 

omständigheter, att pengarna inte räcker till.  

Du som vill bli intervjuad kommer behandlas med full anonymitet. 

Mvh 

Camilla Norman 
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II 

 
Bilaga B 
 

Intervjuguide, ensamstående kvinnor 

Berätta lite om dig själv. 

- Arbete 

- Boende 

- Förändringar 

Berätta lite om dina barn. 

- Åldrar 

- Aktiviteter 

- Konsumtion 

När ekonomin är som mest ansträngd, kan du berätta om vilka situationer som då blir/är 

mest påtaglig/a. 

- Barnens konsumtion 

- Aktiviteter/utflykter/skola/fritid 

- Tillsammans aktiviteter, semester och dyl. 

Kan du berätta lite hur ni tillsammans i familjen talar om hur er ekonomiska situation 

är. 

- Finner ni lösningar tillsammans- vilka 

- Märker du att barnen finner egna lösningar för att deras konsumtion kan 

förverkligas 

- Talar barnen om hur kompisars ekonomi ser ut 

 

Intervjuguide, socialsekreterare 

Berätta lite om dina arbetsuppgifter och vad det innebär. 

Vilka familjer. 

- Hur ser familjesammansättningen ut 

- Hur många barn 

- Arbetslöshet, missbruk, utlandshärkomst o.s.v. 

Vad skall pengarna räcka till. 

Berätta ur ditt perspektiv hur dessa familjer med knapp ekonomi har det. 
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Bilaga C 

 

 


