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Abstract 

Harju, Anne (2008). Barns vardag med knapp ekonomi. En studie om barns erfa-
renheter och strategier (Every day life with economic hardship. A study of chil-
dren’s experiences and strategies). Acta Wexionensia  No 137/2008. ISSN: 1404-
4307,  ISBN: 978-91-7636-595-3. Written in Swedish with a summary in English 
 
This thesis is about the every day life of children who suffer from economic 
hardship. The aim is, from the children’s point of view, to create an understand-
ing of the consequences that economic hardship has on their relationships with 
their parents and other children. A further aim is to gain an understanding of how 
children act in relation to the families’ economic situation and how they experi-
ence their every day life and general living conditions. Parents have also been in-
terviewed about the families’ general living conditions and the interaction be-
tween children and parents in relation to the economic situation.  

The empirical data has been collected over a period of fourteen months. Four-
teen children aged 7-19 years and eight parents in seven families have been in-
terviewed on five occasions. A total of 44 interviews have been conducted. The 
theoretical foundation of the thesis is childhood sociology, symbolic interaction-
ism and social identity.  

The conclusions of this thesis can be summarized in two major results. The 
first is that economic hardship is of importance in the relationship with other 
children and in the interaction between children and their parents. The chil-
dren's possibilities of participating together with peers through possessions and 
activities are affected to a varying extent depending on the circumstances. The 
relationship with their parents is also affected by children having to take eco-
nomic responsibility and by children cooperating with them. Economic hardship 
also causes a strain on the relationship. The second major result is that children 
are active in forming theirs and their families’ every day life in relation to the 
economic limits. On the basis of their understanding and their definition of the 
situation they choose different strategies, the aims of which are either to live 
within the limitations of the situation, so-called reactive strategies, or to change 
their own situation and sometimes also the situation of their household. These 
are defined as proactive strategies in the thesis.  
 
Keywords: Childhood, children’s perspectives, economic hardship, every day 
life, strategies, social interaction 
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Förord 
 
I arbetet med denna avhandling har jag haft förmånen av att vara med om en 
spännande resa. Målet med resan har varit att skriva en avhandling och dit har 
jag nu nått. Det har varit en mödosam, pressande men också rolig, givande och 
utvecklande resa som inte hade kunnat genomföras utan alla medverkande för-
äldrar och barn som så frikostigt bjudit på sina tankar och känslor kring sitt var-
dagsliv. Ett stort tack till er alla! Ett särskilt tack vill jag tillägna er kloka, under-
bara och trevliga barn som jag haft förmånen att lära känna. Även de kontaktper-
soner som genom sitt engagemang hjälpt mig att försöka finna familjer är värda 
ett stort tack. Jag är medveten om att det ibland har varit en svår uppgift för er då 
frågan kan vara känslig att ställa.   

Skrivandet av avhandlingen hade inte varit möjlig utan min huvudhandledare 
professor Tapio Salonen, från min egen institution IVOSA, och min bihandleda-
re fil. dr. Bodil Rasmusson från Socialhögskolan i Lund. Nästa tack går till er. 
Till Tapio för att du visat stor tillit till mina idéer och för mina val, och till Bodil 
för din noggrannhet och för att dina kunskaper om metod och barnforskning har 
varit ovärderliga. Tack båda för att ni konstruktivt väglett mig och stått vid min 
sida i såväl framgångar som i motgångar.  

Professor Elisabet Näsman från sociologiska institutionen i Uppsala var min 
opponent på slutseminariet. Genom hennes engagemang och konstruktiva kritik 
kunde jag se vissa delar av mitt material i nytt ljus. Tack, Elisabet för dina värde-
fulla kommentarer och tips. Flera andra personer har under arbetets gång läst och 
kommenterat mina texter. Eva Johnsson och Norma Montesino har gett viktiga 
synpunkter som fört mig tillbaka till barnens perspektiv. Åse Piltzs och Pierre 
Wiktorins kommentarer och stöttning har också varit värdefull. Helen Karlsson 
Jacobsson har textgranskat. Aster Boberg Menghestu tog sig an min referenslista 
så att jag själv kunde koncentrera mig på att skriva klart. Ett stort tack till er alla!  

Ett tack också till mina vänner som alla stöttat mig under arbetets gång. Ni har 
varit fantastiska, speciellt på sluttampen då jag behövt både emotionell och prak-
tisk stöttning. Jag vill även tacka alla kollegor på institutionen för vårdvetenskap 
och socialt arbete vid Växjö universitet. Det är alltid lika trevligt att vara där! 
Sist men inte minst vill jag säga tack till min dotter Angelica som, när jag en 
kväll i slutet av avhandlingsarbetet satte mig för att skriva, sade till en kompis 
”så där har hon hållit på i fem år”. Tack för att du orkat med mig! 

 
Lund februari 2008 
 
Anne Harju 
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1.  Inledning 

Denna avhandling handlar om barns vardagsliv i förhållande till familjens knap-
pa ekonomiska resurser. Det är vilken betydelse den begränsade ekonomin, ut-
ifrån barns perspektiv, har i relationen med föräldrar, kompisar och andra barn 
som fokuseras.  

Intresset av att försöka förstå och nå kunskap om barns vardag och levnads-
villkor har allt mer uppmärksammats inom samhällsvetenskaplig forskning. Det 
ökade intresset har bland annat uppstått som en motreaktion till tidigare tongi-
vande psykologiska och sociologiska teorier om en universell och enhetlig barn-
dom, där det centrala varit vad barn ska bli (become) och inte vad de är (being). 
Barndomen har i dessa teorier primärt setts som en transportsträcka till ”vuxen-
domen” (Frönes 1995, James et al 1998, Corsaro 2005). Den syn på barn som 
formats utifrån dessa teorier är att barn är ”tabula rasa”, d.v.s. oskrivna blad som 
bör vägledas från enkelhet till komplexitet och från irrationalitet till rationalitet 
(James & Prout 1990). Till exempel har psykologiska teorier om barns utveck-
ling utifrån biologi och åldersstadier länge dominerat synen på barn (James & 
Prout 1990, Sommer 1997), så också sociologiska teorier om socialisation (Cor-
saro 2005). Med socialisation hänsyftas då den process genom vilken barn under 
barndomen anpassas till och internaliserar samhällets normer och värderingar 
genom vägledning av primära och sekundära andra.  

I tidigare utvecklings- och socialisationsteorier riktas således sällan fokus mot 
barn själva och deras egna sociala värld. Intresset för att studera barns vardagsliv 
under barndomen har dock under de senaste årtiondena ökat inom samhällsve-
tenskaplig forskning. Till exempel är varande (being) inom barndomssociologin 
ett centralt begrepp. Från denna utgångspunkt är barndomen en tid av deltagande 
och delaktighet i samhällslivet och i skapande av normer och värderingar. I detta 
ingår en syn på barn som aktörer med förmåga att utforma och aktivt påverka 
både sitt eget och omgivningens liv (James et al 1990, Qvortrup 1994a, Rasmus-
son 1998, Närvanen & Näsman 2006). Kamraters betydelse anses central i denna 
process. Interaktioner med kamrater bidrar till kulturell reproduktion och föränd-
ring (Corsaro 2005). Barndomen relateras till tidsanda och samhälleliga föränd-
ringar, d.v.s. föreställningar om den varierar beroende på vem som definierar 
samt var och när det görs. Barndomen ses alltså som en social och historisk kon-
struktion med föränderliga innebörder (Ariés 1962, James & Prout 1990, Som-
mer 1997, James et al 1998). Att barndomen inom barndomssociologin ses som 
ett socialt fenomen innehållande mångfald och variation, utesluter dock inte en 
diskussion som handlar om existensen av gemensamma karaktäristika inom ett 
givet samhälle, d.v.s. barndomen som en strukturell kategori (Qvortrup 1994a). 
Som sådan kan den dock ta utgångspunkt i andra aspekter än biologi och utveck-
ling utifrån ålder. Till exempel kan barndomen innehålla gemensamma erfaren-
heter som utgår från en ständigt återskapad social livsfas. En livsfas som formas 
av socialt erkända stadier och specifika kulturella karaktäristika, men också av 
interagerande individer (Hareven 1995, Närvanen & Näsman 2006).  



12 

Även om det inom barndomssociologi existerar en mångfald av teorier och in-
riktningar i förhållande till hur man kan förstå barn och barndom är man dock 
överens om vissa aspekter. Dessa kan enligt sociologen Jens Qvortrup (1999) 
sammanfattas i tre delar. För det första är barndomen så som den erfars här och 
nu av barn central. Fokus ligger därför på barns varande och inte på vad de ska 
bli. För det andra skapas barndomen i de sociala sammanhang barn finns inom. 
Att vara barn är inte endast ett individuellt livsförlopp utan är förenat med en so-
cial position. Detta på grund av att barndomen och barns vardag finns inbäddat i 
sociala strukturer som påverkar deras liv. För det tredje är barn själva viktiga ak-
törer både i sin egen och i samhällets utveckling. De är således inte bara påver-
kade av de sociala strukturer de omges av, utan är också själva med om att skapa 
och påverka sina livsvillkor.   

Barndomssociologins fokus på barn som aktörer och på barndomens betydelse 
i nuet hör samman med en syn på barn som vuxit fram under de senaste decenni-
erna. Strukturella förändringar i västerländska samhällen, i form av kvinnors in-
träde på arbetsmarknaden, utbyggd välfärdsstat, politiska appeller om jämlikhet 
och barnrättsrörelsens synliggörande av barn, banade då vägen för denna syn 
(James & Prout 1990, Sommer 1997, Åmark 2002). Barndomen har som en följd 
av dessa förändringar kommit att karaktäriseras av en ökad individualisering. 
Bland annat genom att barn på officiell legal nivå särskiljs som separata indivi-
der med egna rättigheter och skyldigheter (Näsman 1992, Sandin 2003), vilket 
framför allt manifesteras i FN:s Konvention om barnets rättigheter (Barnkonven-
tionen):  

 
Barnet framstår alltmer som en kompetent medaktör till statsmakt 
och civilt samhälle med en medborgares skyldigheter och ansvar 
men också rättigheter. Barnets förändrade medborgerliga roll ut-
trycks också genom förändringen av rättsregler för barn. I denna 
process knyts samtidigt prövningen av barns rätt i det svenska 
samhället till en global normbildning kring barnets bästa och 
barndomens innebörd – barnkonventionen.  

(Sandin 2003:236) 
 
Barnkonventionen innebär ett internationellt åtagande som formulerar barns be-
hov i form av mänskliga rättigheter. Konventionen innebär att barnperspektivet 
ska beaktas i alla beslutsprocesser och verksamheter som rör barn. Den utgår 
från att barndomen har ett värde i sig och erkänner därmed barns grundläggande 
medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter (Barnombudsman-
nen 2000). Tidigare har man talat om barns behov, nu talar man också om barns 
rättigheter som enskilda samhällsmedborgare. Barns situation utifrån vad de 
själva har att berätta har också i anslutning till detta fått ett egenvärde (Rasmus-
son 1998).  

Individualiseringstrenden i samhället har i allmänhet också enligt sociologen 
Ulrich Beck (1998) på individnivå inneburit att gemensamt organiserat handlan-
de i mindre grad än tidigare påverkar det egna livet. Istället har kravet ökat på 
individer att själva reflektera över de alternativ som står till buds, välja riktning 
och ta ansvar för sina handlingar. Individen måste således lära sig att betrakta sig 
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själv som ”ett planeringskontor för sitt eget liv, sin förmåga, inriktning och sina 
relationer” (Beck 1998:219), vilket också gäller barn (Frönes 1999, Dencik 
1999, Bäck-Wiklund 2001). Det finns dock en tvetydighet i resonemanget om 
barns rättigheter, då barn i vissa sammanhang betraktas som individuella med-
borgare jämlika med vuxna men i andra sammanhang som beroende, i behov av 
skydd och underordnade sina föräldrar (Näsman 1992, Andersson 2000).  

Ännu ett kännetecken för den moderna barndomen, åtminstone i de nordiska 
länderna, är att barns tillvaro har institutionaliserats samtidigt som hemmets och 
familjens betydelse i barns liv har minskat (Sandin 2003, Tallberg Broman 2002, 
Hammarlund 1998, Näsman 1992). Institutioner som barnomsorg, skola och fö-
reningsliv påverkar och organiserar i hög grad barns liv. Barn tillbringar därför 
stora delar av sin tid i olika sammanhang utanför hemmet och med andra männi-
skor än de närmaste familjemedlemmarna. Den egna familjen är fortfarande vik-
tig och har stor betydelse, men dess kontroll har minskat till förmån för institu-
tionernas (Hammarlund 1998, Näsman 1992, Dencik 1999). I och med detta kan 
en individualisering av barn liv i förhållande till familjen sägas ha skett.   

Min syn på barn och barndom tar avstamp i barndomssociologin och dess fo-
kus på att nå förståelse för barndomens vardagsvillkor i nuet. I avhandlingen un-
dersöks barns vardag i relation till specifika livsvillkor, d.v.s. i förhållande till 
familjens knappa ekonomi, och även om föräldrar kommer till tals är utgångs-
punkten barns eget perspektiv. Barnperspektivet har i anslutning till individuali-
sering, barnkonventionen och framväxande nya uppfattningar om barn och barn-
dom fått en framträdande plats. Begreppet är emellertid mångtydigt och innefat-
tar olika perspektiv, såsom föräldrars, professionellas och barns eget (Qvarsell 
2001, Halldén 2003). Pedagogen Gunilla Halldén (2003) skiljer på barnperspek-
tiv och barns perspektiv och menar att barnperspektiv skrivet som ett ord handlar 
om att tala om barn. Fokus ligger då på att tillvarata barns villkor, verka för barns 
bästa och studera kultur skapad för barn. Ordet skrivet som två ord fångar där-
emot olika företeelser ur barnets synvinkel, d.v.s. barnets eget perspektiv. Det är 
då barn själva som bidrar med sin syn, sina kunskaper och erfarenheter. Barns 
perspektiv kan också enligt Halldén innebära analyser av strukturella samman-
hang för att förstå barns plats och den betydelse som olika förhållanden har. Barn 
behöver då inte nödvändigtvis användas som informanter. Det finns alltså en 
skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv som handlar om synen på 
barn och barndom. I det förra ligger intresset på processen fram till när barnet 
blir en vuxen medan det sistnämnda innebär ett markerande av att ”förståelsen 
av livsvillkor bara kan nås genom en noggrann analys av vad som konstituerar 
livet för dem som har ställning som barn” (Halldén 2003:15).  

Den tvetydighet som jag tidigare nämnt i relation till barns rättigheter, som 
innebär å ena sidan deras rätt till delaktighet och medbestämmande och å andra 
sidan deras rätt till skydd och omsorg finns också i förhållande till barnperspek-
tivet. Inom socialt arbete beaktas till exempel barns perspektiv utifrån att de själ-
va ges möjlighet att uttrycka sig i vissa sammanhang, medan det i andra handlar 
om att utifrån vuxnas perspektiv tillvarata och verka för barnets bästa (Anders-
son & Hollander 1996). Studier visar också att barn inom socialtjänsten inte all-
tid kommer till tals i utredningar (Andersson 2000, Fernqvist & Näsman 2006, 
Rasmusson 2006). Även i barnrelaterade avhandlingar i socialt arbete dominerar 
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de vuxnas perspektiv (Brunnberg & Larsson Sjöberg 2004). Barn diskuteras men 
inkluderas sällan själva i diskussionerna. Detta gäller dock inte endast forskning 
och praktik i socialt arbete. Ett område som både internationellt och nationellt är 
relativt outforskat utifrån barns eget perspektiv är barndomens vardagsvillkor i 
relation till knapp ekonomi.   

Vid en sökning på nyckelorden ”child poverty” och ”poor children” i olika da-
tabaser hittar man omfattande kunskap och forskning om barnfattigdom i både 
ekonomiskt rika och fattiga länder. Det är tydligt att barnfattigdom står på agen-
dan såväl i industrialiserade länder som i utvecklingsländer. Forskningen bedrivs 
dock i huvudsak i form av att man forskar om fattiga och inte med dem, d.v.s. de 
blir sällan själva tillfrågade. De fattiga själva har varit och är fortfarande till stor 
del exkluderade från den offentliga debatten (Backe-Hansen 2002, Krumer-Nevo 
2005, Ridge 2006). Att forska med de som lever under knappa ekonomiska om-
ständigheter är dock ett forskningsområde på frammarsch. Till exempel har ett 
forskningsprojekt inom Världsbanken försökt förstå fattigdom i utvecklingslän-
der utifrån fattigas eget perspektiv genom att intervjua 60 000 män och kvinnor i 
sextio länder (Brundin & Nilsson 2003). Även i industrialiserade länder finns 
exempel på sådana studier. Ett är COST 19:s övergripande europeiska forsk-
ningssamarbete som rör barns välfärd där en ökad förståelse för barns ekonomis-
ka välfärd utifrån deras eget perspektiv varit en del av arbetet (Ridge 2006). 
Trots detta växande forskningsområde, dominerar fortfarande studier som riktar 
in sig på att undersöka barnfattigdom utifrån mått (definitioner och indikatorer), 
omfattning, orsaker och konsekvenser i vuxen ålder (se t.ex. Duncan & Brooks-
Gunn 1997, Garbarino 1998, Salonen 2007, Unicef 2007).  

I avhandlingens kapitel två presenteras en mer ingående beskrivning av resul-
taten från tidigare forskning om barnfattigdom. Sammanfattningsvis kan dock 
konstateras att det finns stor enighet i forskningslitteraturen om att en uppväxt i 
ekonomisk fattigdom ökar risken för försämrade levnadsvillkor i förhållande till 
exempelvis boende, skolgång och hälsa (Backe-Hansen 2002, 2004, Yngwe 
2004). Samtidigt finner vi att resultaten inte är entydiga, bland annat på grund av 
att knapp ekonomi är en bland flera möjliga riskfaktorer. I studier där föräldrar 
tillfrågats om barnens vardagsliv framkommer också en bild av barn som utsatta 
i förhållande till social och materiell delaktighet. Föräldrar talar om att den 
knappa ekonomin begränsar möjligheterna till deltagande i konsumtion av saker 
och aktiviteter, vilket i sin tur leder till rädslor för eller verklig uteslutning från 
olika sammanhang som barnen gärna vill delta i (van der Hoek 2001, Ridge 
2002, Daly & Leonard 2002, Hjort 2004). Den bild som tonar fram om barns 
vardagsliv i förhållande till knapp ekonomi är i hög grad förenad med ”proble-
matiska” omständigheter.  En fråga som i dessa studier sällan dock besvaras är 
hur barn själva uppfattar sin situation.  

Sociologen Thomas Ziehe (1994) påpekar att det är skillnad på ungdomskul-
turens diskurs och ungdomars egen upplevda verklighet. Diskursen är en offent-
lig diskurs sammanflätad med allmänna sociala och kulturella frågor, som inte 
nödvändigtvis sammanfaller med ungdomars egna verklighetsbilder. Detsamma 
skulle kunna gälla barn i familjer med knapp ekonomi. Forskningsresultaten är 
ofta framsprungna ur statistiska data och utifrån ett vuxenperspektiv. En kom-
pletterande fråga som måste ställas är därför hur barn själva erfar sin situation. 
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De offentliga föreställningarna om dem kanske inte alls stämmer överens med 
deras egen uppfattning om villkoren eller deras sätt att skapa mening i vardagen. 
Oavsett vad vi kommer fram till är det viktigt att barns egna erfarenheter får ett 
eget utrymme i den allmänna diskursen. Psykologen Elisabeth Backe-Hansen 
(2002) påpekar att kunskap om barns levnadsförhållanden i relation till familjers 
begränsade ekonomiska resurser kan hämtas från olika källor, och att forskning-
en bör ske på flera nivåer. En central nivå är att inkludera dem det berör. Detta är 
nödvändigt utifrån en etisk utgångspunkt. Hur man benämner barn och deras si-
tuation kan få konsekvenser för hur de uppfattas av andra och för deras egen 
självbild. De bör därför i möjligaste mån själva kunna vara med och påverka den 
identitet som skapas åt dem.  

Det finns, om än i begränsad omfattning, både nationella och internationella, 
studier där barn i industrialiserade länder tillfrågats om sina egna erfarenheter. 
En genomgång av sådana studier görs i kapitel två. Det som där framkommer är 
att det finns vissa likheter mellan barn oavsett nationell tillhörighet. Likheterna 
handlar om begränsad tillgång till kläder, ägodelar och deltagande i fritids-, skol- 
och andra aktiviteter med vänner och familj. En annan likhet är att barn presente-
rar sig som aktörer vilka tidigt blir medvetna om familjens ekonomiska situation. 
De ger en bild av sig själva som aktiva individer som använder sig av olika stra-
tegier för att både hantera och påverka sin egen och familjens situation. En annan 
slutsats är att knapp ekonomi kan upplevas olika bland barn. Ålder, sociala nät-
verk och var man bor är exempel på sådant som kan göra skillnad (Backe-
Hansen 2004, Harju 2005). Studier där barn kommit till tals visar således att 
barns vardagsliv mer eller mindre och på olika sätt påverkas av familjens eko-
nomi. De visar också att barn aktivt förhåller sig till situationen. Det som mer be-
tonas och påvisas i dessa studier, i jämförelse med hittills dominerande fattig-
domsforskning, är kontextens betydelse, barns aktörskap och deras eget me-
ningsskapande i förhållande till de knappa ekonomiska resurserna.  

Det finns fortfarande relativt få studier genomförda i Sverige inom detta 
forskningsområde. Kunskapen om hur barn erfar vardagen i relation till familjens 
knappa ekonomi i en svensk kontext är därför mycket begränsad. Det är denna 
kunskapslucka som mitt arbete med denna avhandling avser att bidra till. Barns 
levnadsförhållanden skiljer sig åt beroende bland annat på strukturella olikheter 
mellan länder inom områden som exempelvis välfärds- och bostadspolitik. Skill-
naderna påverkar hur barns liv organiseras och kan därmed också påverka barns 
erfarenheter. Hur konkreta situationer upplevs kan alltså kopplas till de samman-
hang barn finns inom, och därför är det av vikt att få förståelse för vardagen i re-
lation till knapp ekonomi i en svensk kontext. Kunskap utifrån vad barn själva 
har att berätta är också nödvändigt utifrån etiska aspekter. De kanske har andra 
bilder att ge av sina liv än de som forskningen hittills förmedlat. Detta vet vi ing-
enting om så länge inte barn tillfrågas. Genom att fråga kan vi få en mer allsidig 
bild av vad det innebär att leva med knapp ekonomi, och därmed läggs ytterliga-
re en pusselbit till kunskapsområdet om barndomens innebörder men också till 
förståelsen av den sociala värld barn med knappa ekonomiska villkor lever i.   

 
 



16 

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens första syfte är att, utifrån barns perspektiv i en svensk kontext, 
öka förståelsen för vilken innebörd familjens begränsade ekonomiska resurser 
kan ha för barn. Det är den knappa ekonomins betydelse i relationer med föräld-
rar och andra barn som särskilt fokuseras. Barn är i stor utsträckning, vad gäller 
sociala och strukturella sammanhang, hänvisade till föräldrars villkor. Det är 
inom dessa ramar som vardagslivet formas och avsikten är därför också att un-
dersöka barns sammanhang och uppfattningar av dessa. Det andra syftet är att 
bidra med en förståelse för hur barn formar vardagen i förhållande till den knap-
pa ekonomin. Utgångspunkten för denna avhandling är att barn är aktörer som 
skapar och påverkar sina egna livsförhållanden, och uttrycken för barnens ak-
törskap undersöks därför i förhållande till den ekonomiska situationen.  
 
Centrala frågeställningar är:   

- Vilka beskrivningar ger medverkande barn av de arenor de finns inom?   
- Vilken betydelse har den knappa ekonomin för barns möjligheter till so-

cial delaktighet med jämnåriga samt i relationen mellan barn och föräld-
rar? Vilka likheter och skillnader finns mellan barn? 

- Vilka handlingsstrategier kan urskiljas i barns förhållningssätt i relation 
till den knappa ekonomiska situationen?  

Centrala begrepp 
Begrepp som barn, familj, vardagsliv och knapp ekonomi är centrala i avhand-
lingen. De har dock flera innebörder och kan tolkas på många olika sätt. Nedan 
diskuteras och avgränsas begreppen i förhållande till hur de används i denna av-
handling.   

Barn, familj och vardagsliv 

Barn är ett centralt begrepp i avhandlingen. Den mest framstående karaktären av 
att vara barn är att inte vara vuxen. Att vara barn innebär att innefattas av regler 
och lagar som är unika för barn (Shamgar-Handelman 1994). Barn förknippas 
ofta med ålder och biologiska förklaringar i form av utvecklingspsykologiskt 
tänkande. Att vara barn är då kopplat till mognad genom kronologisk ålder (Ja-
mes et al 1998). Men barn kan också definieras utifrån att man befinner sig i en 
bestämd livsfas, genom vilken typifiering, d.v.s. generaliserad och förenklad 
vardagskunskap om hur man ska agera och uppföra sig, förmedlas (Närvanen & 
Näsman 2006). Att vara barn innebär då, förutom kronologisk ålder, således ”att 
leva under en socialt bestämd livsfas och ha en bestämd relation till andra socia-
la positioner som föräldrar och vuxna” (Näsman & von Gerber 2003:169). Av-
handlingens definition av barn utgår från svensk lagstiftning som anger att man 
är barn upp till 18 år. Detta innebär att man lever i en bestämd livsfas som inne-
fattar regler och lagar som är till för barn och som i sin tur innebär en underord-
nad ställning gentemot föräldrar och andra vuxna. 
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Familjens ekonomi är också av central betydelse. Vad är då en familj? Sociolo-
gerna Jaber Gubrium och James Holstein (1990) hävdar att ”familjen” är en del 
av en specifik diskurs som beskriver mänskliga relationer i och utanför ett hus-
håll. Diskursen innehåller olika modeller och teorier om familjeliv. Det talas ofta 
om familjen som en egen kategori, särskild från dess enskilda medlemmar, men 
Gubrium och Holstein argumenterar för att familjen är en praktiskt utförande en-
het som konstrueras av konkreta utmaningar och som ett svar på dessa. Vad en 
familj är, dess betydelse och karaktär varierar därför beroende av en rad faktorer. 
I avhandlingen avses med familj de personer som bor tillsammans i samma hus-
håll och vars inkomster och utgifter vägs samman. De personer som inkluderas 
är således de som bor under samma tak och som delar vardagsrutiner och prak-
tiska handlingar i relation till ekonomiska förehavanden. Detta innebär att perso-
ner som inte bor tillsammans med barnen och delar vardagsrutiner och praktik 
inte ingår i avhandlingens familjebegrepp. 

Vardagslivet står också i fokus och behöver därför definieras. Vardagen är 
den del av våra liv som oftast oreflekterat tas för given. Den karaktäriseras i hu-
vudsak av rutiner d.v.s. återkommande handlingar i bestämda situationer, som 
till exempel att stiga upp på morgonen, äta frukost och gå till skolan. Rutiner 
skapar ett mönster ”som sätter ramar för och organiserar de aktiviteter och so-
ciala scener, där människor agerar, förhandlar och aktivt tillägnar sig upplevel-
ser och erfarenheter” (Sommer 1997:80). De skapar sammanhang och mening i 
tillvaron och vardagen tillägnas därmed en symbolisk innebörd. Vardagen består 
således av en symbolisk ordning av självklarheter som hjälper oss att känna igen 
en situation och hur vi bör handla i den (Bäck-Wiklund 2001). Vardagen inne-
håller också brott mot rutiner. Det kan vara dramatiska händelser som skakar om 
hela tillvaron, men det kan också handla om en önskan om omväxling och av-
brott från rutinerna. I avhandlingen är det den knappa ekonomins betydelse i för-
hållande till både rutiner och avbrott från dessa som står i fokus.  

Knapp ekonomi 

Begränsade ekonomiska resurser kan benämnas på olika sätt. De vanligast före-
kommande begreppen i Sverige är ekonomisk fattigdom, ekonomisk utsatthet 
och knapp ekonomi. Samtliga används utifrån ett relativt perspektiv, d.v.s. eko-
nomiska svårigheter förstås i relation till det föränderliga samhälle i vilket de 
undersöks. En åtskillnad görs därmed mellan en absolut och relativ definition, 
varav den förstnämnda hänvisar till att inte ha ekonomiska möjligheter att upp-
fylla grundläggande behov (mat, kläder, tak över huvudet). Den sistnämnda hän-
visar till att man vid en given tidpunkt, mot ens egen vilja, negativt tvingas avvi-
ka från den allmänna levnadsstandarden (Rowntree 1902, Townsend 1979, Hal-
leröd 1991). En annan likhet mellan de ovan nämnda begreppen är att samma 
mått används inom respektive definition, för att urskilja vilka som anses ha be-
gränsad ekonomi. Det finns dock olika mått. De vanligast använda i Sverige är: 
EU-fattiga (inkomst högst 50 % eller 60 % av landets medianinkomst), låg in-
komststandard (utgår från hushållens inkomst- och utgiftssida), låg levnadsstan-
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dard (materiella resurser saknas) samt socialbidrag (Salonen 2002). Tilläggsmått 
som avsaknad av kontantmarginaler1 och svårigheter att klara av den löpande 
ekonomin används också (Salonen 2003). Även tidsaspekten är central. Att ha 
levt med knapp ekonomi under flera år anses prägla vardagen mer jämfört med 
en relativt kort period (Halleröd 1991, Ds 2004:41). Samtliga mått är värdelad-
dade och ständiga diskussioner pågår om vilka som bör användas. Detta eftersom 
de är en del av en politisk diskurs där de mått som väljs påverkar vilka som anses 
tillhöra målgruppen (Halleröd 2000). Samtliga mått är också förknippade med 
problem (se Halleröd 1991, 2000, Ds 2004:41, Salonen 2005).  

Även i denna avhandling definieras knapp ekonomi utifrån dess relativa och 
därmed över tid föränderliga innebörd. Ekonomisk knapphet förstås då som en 
påtvingad avvikelse från den ”allmänna livsstilen”, vilket innebär att man är de-
priverad, d.v.s. utestängd från konventioner, konsumtion och sociala aktiviteter 
som anses vara självklara eller normala i ett visst samhälle (Townsend 1979). 
Medverkande familjers ekonomiska situation utgår också från ett eller flera av de 
nämnda måtten. Föräldrarna försörjer sig på socialbidrag (ekonomiskt bistånd), 
sjukersättning, inkomst av tjänst kombinerat med sjukersättning och studiestöd 
kombinerat med socialbidrag. De som studerar gör det på Komvux och de som 
arbetar gör det endast på begränsad deltid. Samtliga familjer har under flera år 
levt med den ekonomiskt begränsade situationen. Det handlar således inte om en 
tillfällig ekonomisk svacka, utan om att under längre tid ha levt under ekonomisk 
stress med små förhoppningar till positiv förändring. Samtliga saknar kontant-
marginaler. Det förekommer också att de har problem med att klara löpande ut-
gifter som mat, hyra och räkningar.  

Som redan framgått används främst knapp ekonomi som begrepp för familjer-
nas ekonomiska situation. Att leva under knapphet i ett konsumtionssamhälle de-
finieras av Torbjörn Hjort (2004) som att sakna något, d.v.s. att vilja ha något 
som andra, men som man själv inte har möjligheter till. Knapphet är därmed nå-
got vi alla kan uppleva. Vad som är en knapp ekonomisk situation bör därför en-
ligt honom definieras i sitt specifika sammanhang. En sådan definition är låg in-
komst i förhållande till genomsnittet för hushållen i Sverige, vilket är en av-
gränsning av vilka som anses ha knapp ekonomi.  Definitionsmässigt passar följ-
aktligen begreppet in under de ovan nämnda måtten. Andra begrepp som eko-
nomisk utsatthet och begränsad ekonomi används många gånger synonymt med 
knapp ekonomi, så också i avhandlingen. Begreppet fattigdom används ofta i 
studier som rör människors ekonomiska villkor i såväl utvecklings- som indust-
rialiserade länder. Begreppet används dock med försiktighet i avhandlingen ef-
tersom det är laddat och ofta, till exempel av flera medverkande barn, förknippas 
med utvecklingsländer där fattigdom har en annan omfattning och innebörd. Att 
någonting är fattigt används också av barn som ett tecken på att det är dåligt (se 
kapitel fyra), vilket även det påverkat att begreppet används med försiktighet, 
speciellt i framställningen av avhandlingens empiri.   

––––––––– 
1 Definieras här som att inte kunna ordna fram en viss summa pengar på en vecka. Beloppet avsåg år 

2003, 14.000 kr. Summan räknas upp med penningvärdets förändring (Salonen 2003).   
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Disposition 
I kapitel två görs en genomgång av tidigare forskning i förhållande till barns 
ekonomiska utsatthet. Först görs en kort genomgång av den dominerande barn-
fattigdomsforskningen i industrialiserade länder, d.v.s. den som berör omfatt-
ning, orsaker och konsekvenser. Därefter behandlas nationell och internationell 
forskning där barn tillfrågats om sina erfarenheter av att leva med knapp ekono-
mi. Då avhandlingens fokus är barns eget perspektiv är det resultat utifrån sådana 
empiriska studier som utgör kapitlets huvudfokus I förhållande till denna forsk-
ning redovisas först resultat som berör hur den knappa ekonomin påverkar till-
gången till saker och aktiviteter. Därefter behandlas barns olika förhållningssätt, 
vad den knappa ekonomin innebär i relation till föräldrar samt skillnader mellan 
barn. De internationella studiernas resultat diskuteras därefter i relation till 
svensk kontext. 

I kapitel tre redogörs för avhandlingens teoretiska perspektiv. Då sociala rela-
tioner, meningsskapande och aktörskap är centrala i förståelsen av barnens liv i 
relation till den knappa ekonomin utgörs den teoretiska grunden av symbolisk in-
teraktionism. I denna teori betonas just aktivitet och sociala relationers betydelse 
för meningsskapande i tillvaron. Även barns aktörskap är ett centralt begrepp 
som definieras, så också aktörskapet i förhållande till konsumtion och ekonomi. 
Begreppet social identitet används för att förstå såväl de kollektiva som de indi-
viduella identiteter som skapas åt barn och som barn själva skapar i förhållande 
till den knappa ekonomin. Begreppet är mångtydigt och definieras därför i kapit-
let utifrån hur det används i avhandlingen. Eftersom barndomen står i fokus och 
denna ofta förknippas med ålder diskuteras också barndomens innebörd i förhål-
lande till ålder. Som helhet innehåller kapitlet således olika perspektiv som alla 
har betydelse för hur vi ska kunna förstå den knappa ekonomins innebörd i barns 
vardag.  

Kapitel fyra utgör avhandlingens metodkapitel. Här redovisas och diskuteras 
forskningsprocessen och de tillvägagångssätt som använts beträffande urval, till-
träde till fältet, genomförandet av intervjuer samt tolkning och analys av det em-
piriska materialet.  

I kapitel fem beskrivs utifrån föräldrars perspektiv de villkor medverkande 
barn och deras familjer lever under. Avsikten med kapitlet är att ge en förståelse 
för de givna sammanhang barnen finns och agerar inom. Utgångspunkten i be-
skrivningen är några av de dimensioner som ofta används i forskning för att un-
dersöka människors sammanhang och levnadsnivå, d.v.s. ekonomisk situation, 
boende och sociala nätverk.  

I kapitel sex till åtta följer en presentation av avhandlingens empiriska resul-
tat. I kapitel sex undersöks barnens sociala sammanhang utifrån deras eget per-
spektiv. Här redovisas vilka arenor som är centrala, hur barn uppfattar dem, vad 
de där gör och vad som är av betydelse i görandet.  I kapitlet framgår att sociala 
relationer utgör en essentiell del i barnens vardagsliv. Det är i interaktioner med 
signifikanta andra (Mead 1934/1967) som kompisar, klasskamrater, föräldrar och 
andra vuxna som vardagslivet får mening och identiteten utvecklas. Det är också 
i interaktioner med dem som den knappa ekonomin får betydelse. Kapitel sju be-
handlar därför den knappa ekonomins betydelse i relationer med kompisar och 
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andra barn. Först diskuteras dess betydelse i förhållande till möjligheter till soci-
al delaktighet genom saker och aktiviteter. Därefter visas hur barnen själva ge-
nom olika strategier formar vardagen i förhållande till familjens ekonomiska si-
tuation och i relation till kompisar. Kapitlet åtta fokuserar hur barn och föräldrar 
förhåller sig till och agerar gentemot varandra i relation till den knappa ekono-
min. Därtill behandlas vilken betydelse andra vuxna och syskon har för barnens 
handlingsutrymme.  

I kapitel nio sammanfattas och diskuteras avhandlingens två övergripande re-
sultat. Det ena är att knapp ekonomi har betydelse i förhållande till andra barn 
och i relationen mellan barn och föräldrar. Vilken betydelse den har samt likheter 
och skillnader mellan barn behandlas. Det andra resultatet visar att barn är aktiva 
i formandet av vardagen i förhållande till de ekonomiska omständigheterna. Vil-
ka uttryck deras aktörskap tar redovisas och diskuteras närmare. Kapitlet inne-
håller också reflektioner kring forskning med barn som informanter och vuxnas 
tolkningar av barns utsagor.  
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2. Tidigare forskning 

Fokus på barn som subjekt, kapabla att föra sin egen talan och informera om sina 
liv, har lett till att det inom forskning har vuxit fram ett intresse av att forska om 
barns vardagsliv och barndom med barn, och inte endast om dem.  I Sverige har 
barns och ungas vardagsvillkor utifrån vad barn själva har att berätta undersökts 
bland annat inom områden som datoranvändande, vardagsekonomi, konsumtion, 
boende samt relationsskapande i vardagen (Hernwall 2001, Näsman & von Ger-
ber 2003, Johansson 2000, 2005, van der Burght 2006, Gustafson 2006, Ihrskog 
2006). Studier inom socialt arbete har berört bland annat subkulturers betydelse 
för ungas identitet, barns vardag i en modern förort, deras erfarenheter av famil-
jehemsplaceringar och hörselskadade barns skolbyte (Öhlund 1997, Rasmusson 
1998, Andersson 2001, Brunnberg 2003). En genomgång av tidigare forskning 
där barn kommit till tals skulle således kunna täcka många olika områden och 
studier. Då denna studies utgångspunkt är barns vardagsvillkor i förhållande till 
knapp ekonomi, är det dock tidigare studier som rör detta område som behand-
las. I kapitlet görs en genomgång av både internationell och nationell forskning. 
Forskningsområdet är brett och genomgången gör inte anspråk på att täcka all re-
levant forskning inom det. Istället finns en strävan efter att behandla generella 
aspekter av vad som tidigare framkommit.   

Barnfattigdomsforskningen har traditionellt sett lagt fokus mestadels på om-
fattning, orsaker och konsekvenser utifrån statistiska data. Man har i stor ut-
sträckning forskat mer om barn än med dem. Det finns emellertid också studier 
där barn tillfrågats. Kapitlet berör i huvudsak denna senare forskning. Först görs 
dock en kort genomgång av den mer statistiskt inriktade barnfattigdomsforsk-
ningen.  

Omfattning, orsaker och konsekvenser 
Sammantaget visar forskningen att barnfattigdomens omfattning i industrialise-
rade länder varierar beroende på vilka mått som används. Vid ett fattigdoms-
streck om 50 procent av medianinkomsten är den lägst i de nordiska länderna 
och högst i USA och Storbritannien (Unicef 2007). De nordiska länderna har tra-
ditionellt sett haft en jämförelsevis låg andel barn i familjer med begränsad eko-
nomi. I Sverige ökade dock antalet kraftigt mellan åren 1991 och 1997, men 
minskade dock under slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet. Antalet 
ökade åter mellan år 2003 och 2004, från 12,8 % till 13 % (Salonen 2007). Störst 
risk att hamna i ekonomiskt problematiska situationer har barn till ensamstående, 
barn i familjer med många barn och barn till föräldrar med utländsk bakgrund 
(Jonsson 2001, Bradshaw 2002, Ds 2004:41, Salonen 2007). Extra utsatta är barn 
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som lever med utrikes födda ensamstående föräldrar. Av dem levde hälften med 
begränsade ekonomiska resurser år 2004 (Salonen 2007).  

Internationella studier (t.ex. Garbarino 1998, Duncan & Brooks-Gunn 1997) 
visar enligt en norsk översikt (Backe-Hansen 2002) att fattiga barn generellt sett 
bor i miljöer som präglas av våld, ekonomisk deprivation och riskabla uppväxt-
miljöer. Barnen uppvisar sämre fysisk och kognitiv utveckling, sämre skolpresta-
tioner och självtillit, social utveckling och självkontroll jämfört med barn med 
bättre levnadsnivå. Även i en svensk översikt framkommer att den internationella 
forskningens övergripande slutsats är att låg inkomst har negativa effekter för 
barns hälsa, deras kognitiva utveckling, utbildningsnivå, ekonomiska utsatthet i 
framtiden och ungdomsbrottslighet (Yngwe 2004). I båda översikterna påpekas 
dock att effekter av knapp ekonomi är svårt att isolera från andra samverkande 
faktorer såsom till exempel föräldraomsorg och föräldrars utbildningsnivå. 
Verkningarna av knapp ekonomi är därför inte nödvändigtvis kausal. Förhållan-
det mellan dålig ekonomi och andra problem är komplicerat. Även om det i 
forskningslitteraturen råder enighet om att en uppväxt i ekonomisk knapphet är 
en riskfaktor, tycks man också överens om att ekonomisk knapphet endast är en 
bland flera (Lundström & Wiklund 2000, Backe-Hansen 2004, Yngwe 2004).  

De internationella studiernas resultat är svåra att föra över till svenska förhål-
landen då svenska studier oftast undersöker allmänna socioekonomiska skillna-
der, inte ekonomi som en isolerad variabel. Det är därför svårt att avgöra om det 
är inkomsten eller andra faktorer som konsekvenserna kan härledas till. Studier 
visar dock att barn från familjer med lägre socioekonomisk position har en ökad 
risk för sjuklighet, dödlighet och skaderisk. Barnen har också sämre psykisk häl-
sa jämfört med barn från andra socioekonomiska grupper (Yngwe 2004). Knapp 
ekonomi kan således vara en orsak till försämrad hälsa hos barn (Östberg 2006 et 
al). Boende och boendemiljö framstår emellertid som en avgörande skiljelinje 
mellan familjer ur olika inkomstkategorier. Barn i ekonomiskt utsatta familjer i 
Sverige är oftare trångbodda, lever i otryggare närmiljöer och bor oftare i hyres-
boende jämfört med barn från andra inkomstgrupper (Salonen 2002, Jonsson & 
Östberg 2004, Bonke 2005).  

Tidigare forskningsresultat pekar mot att familjens ekonomiska problem ökar 
risken för försämrad levnadsnivå under barndomen. Forskningen är dock inte 
som nämnts entydig, men präglas dock överlag av en relativt dyster syn på bar-
nens levnadsvillkor. Backe-Hansen (2004)  påpekar att barnfattigdomsforskning-
en traditionellt sett lägger stor vikt på negativa konsekvenser för barns utveck-
ling och välbefinnande, vilket innebär att andra sidor av deras vardagsliv ute-
sluts. Hon hävdar att det finns andra alternativ om man önskar utvidga kun-
skapsbasen genom att få fram mer täckande bilder. En är att i större utsträckning 
problematisera den sociala kontextens betydelse och hur barn i denna skapar me-
ning i förhållande till begränsad ekonomi. Ett sätt att göra detta på är genom att 
låta barn själv komma till tals.  
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Barns egna erfarenheter  
Nedan redovisas resultat från nationella och internationella studier där barn till-
frågats om sin vardag i relation till familjens begränsade ekonomi. Poängteras 
bör att det är studier i industrialiserade länder som behandlas. I avsnittet redovi-
sas först resultat om hur den knappa ekonomin påverkar tillgången till saker och 
aktiviteter. Därefter behandlas barns olika förhållningssätt, vad den ekonomiska 
situationen innebär för relationen mellan barn och föräldrar samt skillnader mel-
lan barn. Till sist diskuteras de internationella studiernas resultat i en svensk kon-
text 

Tillgång till saker och kläder  

Barn har blivit allt viktigare samhällsekonomiska aktörer och deras inflytande 
över sin egen och familjens konsumtion har ökat (Ekström 1999, Johansson 
2005, Lundby 2008). Till exempel växer amerikanska barns engagemang i kon-
sumtion i både dollar och den tid de lägger ned på att handla (Zelizer 2002). 
Även barnfamiljer med knapp ekonomi anstränger sig för att barnen ska kunna 
leva upp till upplevda normer om konsumtionsmål. Föräldrar prioriterar därför 
ofta barns konsumtion före sin egen (Daly & Leonard 2002, Ridge 2002, Hjort 
2004, Sandbaek 2004, Backe-Hansen 2004, Bonke 2005, Brusdal & Lavik 2005, 
Thoröd 2006, Rysst 2006). Också barn anstränger sig för att kunna ha tillgång till 
sådant som de anser är åtråvärt och önskvärt (Daly & Leonard 2002, Zelizer 
2002, Backe-Hansen 2004, Ridge 2002, 2006, Bjork Eydal & Jeans 2006).  

Trots att föräldrar prioriterar barns behov och barn själva anstränger sig, visar 
internationella studier att barn i familjer med knapp ekonomi konfronteras med 
begränsade materiella tillgångar. Bland annat finns sällan möjlighet att skaffa 
kläder enligt senaste mode, vilket ibland leder till mobbning och kommentarer 
från klasskompisar eller rädsla för detta. Till exempel hävdar de engelska fors-
karna Tess Ridge (2002, 2006) och Sue Middleton et al (1994) att kläder anses 
vara socialt signifikanta för barn, och att de är rädda för att bli mobbade om de 
inte har ”rätt” kläder. Barn från hushåll med knapp ekonomi är i deras studier väl 
medvetna om den finansiella innebörden av att ha ”rätt” kläder och känner de av 
”klädpressen”. Barn i Mary Daly och Madeleine Leonards (2002) irländska stu-
die ger också uttryck för att ”rätt” kläder är viktigt för att passa in och slippa bli 
mobbad. De känner av klädpressen samtidigt som de är medvetna om att den är 
svår att uppnå på grund av familjens ekonomi.  

Barn i familjer med knapp ekonomi tycks också ha begränsad tillgång till sa-
ker, även om skillnaderna inte verkar vara lika stora som när det gäller kläder. 
Middleton et al (1994) och Daly och Leonard (2002) hittade en anmärkningsvärd 
likhet mellan barn i olika inkomstgrupper angående vilka saker de äger. I Midd-
leton et als studie var skillnaden den att barn från ekonomiskt utsatta familjer i 
mindre grad ägde cyklar och leksaker, även om de lyckades få dator och TV, 
medan Daly och Leonard fann små skillnader vad gäller ägodelar.  Men även om 
barn har tillgång till saker som dator eller mobiltelefon är de dock oftast gamla 
och begagnade. Går de sönder finns sällan pengar att laga dem (Ridge 2006). I en 
engelsk studie, där barn från olika socioekonomiska bakgrunder intervjuats, visas 
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att även om barn överlag vill ha samma saker så önskar de sig olika saker. Skill-
naden tycks bero på att den ena gruppen redan har många saker, till exempel da-
tor medan den andra gruppen önskar sig det som andra redan har (Shropshire & 
Middleton 1999). Detta resultat stämmer överens med vad den amerikanske so-
cialantropologen Chin (2001) upptäckte när hon tog ut sammanlagt 22 barn (var 
och en för sig eller i par) på en shoppingtur. De fick 20 dollar att spendera fritt. 
Hon fann ett gap mellan barnens abstrakta önskemål och praktisk handling, d.v.s. 
mellan vad de önskade sig och vad de faktiskt köpte. Trots att de var mycket 
medvetna och berättade om vilka märkeskläder och skor som var ”inne”, visade 
de inte det minsta intresse av att själva köpa dessa. Istället köpte de saker till sig 
själva som de verkligen behövde. Majoriteten köpte också saker till föräldrar, 
syskon och vänner.  

I svenska studier har man inte kunnat se att ekonomisk knapphet i hög grad 
påverkar barnens materiella standard (Näsman & von Gerber 1996, Jonsson 
2001, Jonsson & Östberg 2004). Till exempel fann Jonsson (2001) i en studie om 
barns och ungdomars välfärd att det inte tycks finnas skillnad i vilka prylar barn 
från olika socioekonomiska grupper får. En tolkning som görs av resultatet är att 
föräldrar prioriterar barnens konsumtion och försöker hålla dem ”skadelösa”. I 
rapporten framhålls att även om den ljusa bilden antagligen är alltför optimistisk, 
talar resultatet för att barns egna materiella tillgångar inte särskilt markant tycks 
vara beroende av ursprungsfamilj. Resultatet modifieras dock något i en senare 
analys, då man kommer fram till att barn i familjer med knapp ekonomi äger nå-
got färre saker. Detta eftersom marginalerna är små och det är svårt att mobilise-
ra ekonomiska resurser till sådant som ligger utanför den löpande budgeten 
(Jonsson & Östberg 2004). I en norsk studie framgår också att majoriteten av 
barnen i familjer med låg inkomst äger ”standardpaketet” d.v.s. prylar som de 
allra flesta barn i deras åldersgrupp har tillgång till. Samtidigt uppger barn från 
låginkomstfamiljer oftare än barn från andra inkomstkategorier att de saknar cd-
spelare, cykel och ski/snowboard. Detta gäller särskilt barn i familjer med icke 
västlig bakgrund och tilläggsbelastningar, t.ex. bostadsproblem (Sandbaek 2004). 
Också i en svensk studie kände barn en viss skillnad vad gäller den materiella 
standarden när familjen fick försämrad ekonomi. De upplevde en standardsänk-
ning i form av mindre veckopeng, godis och möjligheter att köpa tidningar 
(Näsman & von Gerbers 1996). Att kläder har betydelse för sociala relationer är 
tydligt även i svenska studier. Barnen är rädda för att bli retade i skolan, om de 
inte har de ”rätta” kläderna (Näsman & von Gerber 1996, Lytsy 2004, Lundby 
2007).  

Delaktighet i aktiviteter  

Att delaktighet i olika sammanhang är viktigt och att knapp ekonomi på olika 
sätt kan påverka möjligheterna till detta är det tema som barns berättelser kretsar 
kring. I en holländsk studie av Tamara van der Hoek (2001) framkommer att 
barn upplever begränsade möjligheter att leva ett aktivt socialt liv med vänner 
och familj. Att åka på semester, delta i fritids- och skolaktiviteter eller andra ak-
tiviteter är inte självklart. Detta kommer också fram i andra studier. Ridge (2002) 
fann att barn känner att livet förändras när familjen börjar uppbära försörjnings-
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stöd. Det blir fler begränsningar i vad man kan göra. Speciellt kan relationen till 
vänner påverkas för barn som bor på landsbygden, är trångbodda eller bor inack-
orderade. I en engelsk studie upptäckte Debi Roker och John Coleman (2000) att 
låg boendestandard och trångboddhet innebär att barn skäms för att ta hem vän-
ner. Man har inte heller råd med mat för en extra person. Barn talar i deras studie 
ofta om att de är uttråkade och fast i rutiner och ett inaktivt liv, vilket enligt dem 
är en anledning till att de är involverade i kriminalitet eller har drogproblem. 
Även i andra studier utrycker barn känslor av uttråkning och känslor av värde-
löshet och hur detta kan leda till depressioner, kriminalitet, skolk och drogpro-
blem (Willow 2001, Baxter 1993).   

Både engelska och irländska undersökningar visar att det för barn med knapp 
ekonomi på landsbygden är speciellt svårt att upprätthålla sociala relationer utan-
för skoltiden på grund av långa och dyra resor samt svårigheter med transporter 
(Davis & Ridge 1997, Ridge 2002, Daly & Leonard 2002). Dessa omständighe-
ter påverkar också möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter eftersom barn inte 
kan ta sig hemifrån. Dyra och begränsade transporter är extra begränsande för 
barn på landsbygden, men höga kostnader och begränsade transporter kan också 
vara en nyckelfaktor för äldre stadsbarns känsla av exklusion och isolering (Wil-
lows 2001).  

Fritidsaktiviteter har en betydelse i barns liv, även för barn med begränsade 
ekonomiska resurser. Både Ridge (2002, 2006) och Daly och Leonard (2002) 
fann att barn i deras studier gärna vill delta i fritidsaktiviteter och själva inser den 
sociala nyttan av att delta. Få har dock möjligheter att göra det, antingen för att 
det inte finns några aktiviteter eller för att kostnaderna för inträde, utrustning och 
transporter är för höga. Fritiden tillbringas istället med aktiviteter som inte kostar 
pengar, såsom TV-tittande, läxor, lyssna på musik och umgänge med vänner 
hemma eller i bostadsområdet (se också Roker & Coleman 2000).  Middleton et 
al (1994) beskriver utifrån sin studie att det bland barn från olika inkomstgrupper 
finns likartade önskemål om vad man vill göra, men att barn från icke ekono-
miskt utsatta familjer har flera alternativ. Det finns vissa aktiviteter som barn 
från familjer med knapp ekonomi inte ens nämner. De tycks exkludera sig själva 
från dem. 

Begränsade möjligheter till social delaktighet gäller också i förhållande till 
den virtuella världen genom Internet, mobiltelefoner och datorspel. Ridge (2006) 
hävdar att cyberkulturens betydelse i barns liv och för deras upprätthållande av 
sociala relationer med andra barn har ökat. Utifrån resultat från en europeisk stu-
die där flera länder är inkluderade, påpekar hon att denna värld för barn i familjer 
med knapp ekonomi inte alltid representerar nya möjligheter. Snarare nya faror 
för social utestängning och differentiering, på grund av begränsad tillgång till de 
saker som behövs för att kunna vara delaktig.      

Även svenska och norska studier visar att barn på grund av knapp ekonomi är 
begränsade att delta i aktiviteter tillsammans med vänner och familj (Näsman & 
von Gerber 1996, Jonsson & Östberg 2004, Lytsy 2004, Sandbaek 2004, Rysst 
2005). Till exempel fann Jan O. Jonsson och Viveca Östberg (2004) i en svensk 
studie om barn i ekonomiskt utsatta familjer, att barn oftast har vänner, men att 
de umgås mindre med dem hemma jämfört med andra barn. Barn från familjer 
med knappa resurser deltar också mindre ofta i organiserade fritidsaktiviteter. De 
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har heller inte samma möjligheter att gå med kompisar på bio och delta i andra 
aktiviteter som barn från andra inkomstkategorier. Både svenska och nordiska 
studier visar dock också att många barn deltar trots knapp ekonomi. Elisabet 
Näsman och Christina von Gerber (1996) påpekar i en svensk studie att majorite-
ten av barnen inte hade behövt avstå från fritidsaktiviteter. Detta gäller också 
barn i en finsk studie, där föräldrar drog ner på sin egen konsumtion för att bar-
nen skulle ha möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Aktiviteterna prioriteras 
och är de sista som dras in på (Salmi 1996). Även Mona Sandbaek (2004) upp-
täckte i en norsk studie att majoriteten (tre fjärdedelar) av barnen i låginkomst-
familjer deltar i organiserade fritidsaktiviteter. De deltar dock i mindre grad än 
barn från andra inkomstkategorier, vilket gäller särskilt flickor med icke västlig 
bakgrund. 

Skolan och knapp ekonomi 

Begränsning av sociala aktiviteter gäller också i skolan. I en engelsk studie (Wil-
low 2001) framkommer att även om skolan är gratis, så har ekonomiskt utsatta 
barn sällan råd med det extra som behövs, till exempel pengar till skolresor, 
böcker, skoldisco eller pennor. I studien berättar barn att de många gånger får 
jobbiga frågor om varför de inte hänger med på skolresan och varför de inte har 
med pengar till klasskassan. Andra forskare har också funnit att barn erfar 
mobbning eller rädsla för det samt problem med extra kostnader i samband med 
skolgång. Ridge (2002) fann till exempel att barn upplever att inte kunna följa 
med på skolresor som ett exkluderande från en gemenskap, en upplevelse som 
andra pratar om men som man själv inte varit delaktig i. Hon upptäckte också i 
en analys av barns välfärd i ett flertal europeiska länder att det inom skolan sker 
en strukturell och institutionell exkludering av barn i familjer med knapp eko-
nomi. Detta gäller både i relation till skolan i sig och till sociala relationer med 
skolkamrater. Barn har begränsade möjligheter att nå upp till förväntningar vad 
gäller innehav av ”rätta” symboler, och till att delta i av skolan organiserade ak-
tiviteter som kräver betalning (Ridge 2006).  

Att barn känner osäkerhet inför skolkamrater är något som kommer fram i 
både nationella och internationella studier (Näsman & von Gerber 1996, Daly & 
Leonard 2002, Ridge 2002, Sandbaek 2004). Daly & Leonards (2002) studie vi-
sar att barn som inte bär de rätta kläderna känner sig retade av klasskamrater. 
Även Näsman och von Gerber (1996) fann att barn till arbetslösa föräldrar tycks 
känna större osäkerhet inför kamrater i skolan. De upplever i högre grad än andra 
barn skolkamrater som ett hot och framför allt var det en synlig brist på pengar 
som de är rädda att bli retade för.  

Vad gäller själva skolarbetet visar Jonssons och Östbergs (2004) studie att 
barn från familjer med begränsad ekonomi inte erfar några större problem med 
skolarbetet jämfört med barn från andra inkomstkategorier. De erfar dock i större 
utsträckning otrygghet i skolan och på väg till och från skolan. Sandbaek (2004)  
fann dock i sin norska studie skillnader mellan barn från olika inkomstkategorier 
vad gäller skolprestationer. Barn från familjer med låg inkomst presterar något 
sämre. Hon fann dock inga skillnader mellan barn vad gäller trivsel och relatio-
ner till lärare och andra elever.  
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Olika sätt att förhålla sig 

Det som tydligt framträder i tidigare studier är att barn är aktörer i förhållande till 
familjens begränsade ekonomiska situation. De är tidigt medvetna om ekonomin 
och om vad saker och ting kostar. De oroar sig också för den (Näsman & Gerber 
1996, Middleton & Shropshire 1999, Van der Hoek 2001, Daly & Leonard 2002, 
Ridge 2002, Lytsy 2004, Hooper et al 2005, Lundby 2007). Medvetenheten och 
oron tycks finnas trots att föräldrar och andra personer försöker hålla barnen ska-
delösa. Att barn själva på olika sätt förhåller sig till familjens begränsade eko-
nomi framgår också. Till exempel upptäckte Daly och Leonard (2002) att barn 
lämnat skolan för tidigt för att slippa bli retade. Vissa barn minskar sin egen kon-
sumtion, självexkluderar sig från aktiviteter och slutar fråga efter saker, medan 
andra arbetar, använder egna pengar till konsumtion eller tjatar (Hill 1992, Näs-
man & von Gerber 1996, Middleton & Shropshire 1999, Chin 2001, Ridge 2002, 
2006, Lytsy 2004, Backe-Hansen 2004, Lytsy 2004, Lundby 2007).  Förutom att 
barn genom arbete och användande av egna pengar försöker påverka både det 
egna och familjens ekonomiska handlingsutrymme, visar Ridge (2002, 2006) att 
de dessutom försöker påverka genom återhållsamhet, självkontroll, förnekelse av 
behov samt sänkta förväntningar och ambitioner. Backe-Hansen (2004) delar i 
sin tur in barns strategier i tre kategorier: problemfokuserade samt kognitiva- och 
emotionsbaserade. Problemfokuserade strategier används när man känner att det 
finns möjligheter att påverka situationen och därmed agerar för att göra det. De 
kognitiva innebär försök att tolka och förstå en situation så att den blir mindre 
stressande och de emotionsbaserade handlar om att reducera eller hantera emo-
tionell stress.  

I två studier delas barns förhållningssätt in i aktiva respektive passiva strategi-
er (van der Hoek 2001, Tventene Gustavson 2001). I van der Hoeks (2001) hol-
ländska studie använder sig majoriteten av barnen av aktiva strategier. De arbetar 
extra, sparar pengar, skriver till TV-tävlingar eller arbetar frivilligt för att kunna 
utöva fritidsaktiviteter. Deras inställning är problemlösande och förändringsin-
riktat. Även Karin Tventene Gustavson (2001) fann att majoriteten av barnen i 
hennes norska studie använder sig av aktiva strategier. De lånar, stjäl eller letar 
efter pengar, hjälper till hemma och hos andra, tjatar, trycker på ömma punkter, 
vänder sig till det sociala nätverket och arbetar. Roland Hill (1992) upptäckte 
också i en amerikansk studie att barn på härbärget där han genomförde sitt fält-
arbete snabbt skaffade sig nya vänner och anpassade sig till den nya miljön. Det-
ta var enligt honom en aktiv strategi för att hantera och kontrollera situationen. 
van der Hoeks och Tvetene Gustavsons studier visar också att barn använder sig 
av passiva strategier. De undviker att ge föräldrar dåligt samvete genom att inte 
fråga efter pengar, avstår från fritids- och skolaktiviteter och undviker att ta hem 
kompisar. Andra övertygar sig själva att de inte har behov, försöker att inte tänka 
på problemet eller har en fatalistisk inställning - ”jag är van”. En del söker sig till 
vänner som gör vardagen lättare eller drar sig tillbaka till apati och isolation. De 
hanterar således den ekonomiska situationen genom kognitiva och emotionsbase-
rade strategier, vilket även andra studier visar att barn gör. I Minna Salmi et als 
(1996) finska studie svarar barn på frågan om de på grund av föräldrarnas arbets-
löshet har fått avstå från saker, att de inte behövt avstå från något eftersom de be-
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slutat sig för att inte be om något. Erika Lundby (2007) konstaterar även hon i en 
svensk studie att barn sätter föräldrars behov före sina egna genom att undvika 
att be om pengar och att försöka vara ”snälla” genom att inte skapa konflikter.   

Eget ekonomiskt handlingsutrymme 
Tillgång till egna pengar är betydelsefullt för barns möjligheter att påverka sina 
vardagsvillkor. Att detta också gäller barn i familjer med begränsade ekonomiska 
resurser är något som framkommer i tidigare studier. I flera internationella studi-
er uttryckte barn att arbete ger tillgång till egna pengar och därmed självständig-
het och säkerhet. Pengarna man tjänar används för att umgås med vänner, köpa 
saker och för att hjälpa familjen ekonomiskt (Roker & Coleman 2000, Ridge 
2002, 2006, Daly & Leonard 2002, Backe-Hansen 2004, Bjork Eydal & Jeans 
2006). Till exempel konstaterar Ridge (2002) att egna pengar spelar stor roll och 
är en vital resurs som ger barn möjlighet att delta i det sociala livet. Social delak-
tighet möjliggörs genom att de med egna pengar betalar för busstransporter, klä-
der och sociala aktiviteter. I en isländsk studie fann Gudny Bjork Eydal och Cyn-
thia Jeans (2006) att barn använder egna pengar till sådant som mat, nöjen och 
skolböcker när föräldrarna inte har råd med det. De hjälper också föräldrar med 
pengar. Egna pengar ger därför ett oberoende av familjens ekonomi, möjligheter 
att upprätthålla sociala relationer och att hjälpa familjen ekonomiskt.  

Även i svenska studier poängteras vikten av tillgången till egna pengar för 
oberoende och möjligheter att påverka sina egna vardagsvillkor (Näsman & von 
Gerber 2003, Jonsson & Östberg 2004, Lundby 2007). Jonsson och Östberg 
(2004) fann dock att barn i familjer med knapp ekonomi mer sällan än andra barn 
har en egen ekonomisk buffert. Detta trots att det inte förekommer särskilt stora 
skillnader i barns månatliga inkomster eller i hur mycket de lönearbetar. En tolk-
ning som de gör är att det inte är den löpande konsumtionen som är svag utan 
marginalerna som är små. Det är således inte vardagsekonomin som är huvud-
problemet utan känslan av att inte kunna göra någonting. Nordiska studier visar 
dock också att det inte finns så stora skillnader mellan barn i familjer med knapp 
ekonomi och barn i andra inkomstgrupper vad det gäller månatlig inkomst (Jons-
son & Östberg 2004, Sandbaek 2004), med undantag för de mest ekonomiskt ut-
satta och äldre barn (Jonsson 2001, Jonsson & Östberg 2004).  

Förhandlingar och spänningar 

I en engelsk studie (Middleton el al 1994) konstateras att föräldraskap generellt 
innebär förhandling mellan barn och föräldrar om vad hushållets pengar ska an-
vändas till. Men eftersom barn delar samma önskemål av vad de vill ha och äga 
oberoende av familjens ekonomiska situation, ställer det extra stor press på för-
äldrar och barn i familjer med knapp ekonomi. Studien visar att föräldrarna tror 
att barnen förstår och accepterar att de inte kan få detsamma som mer ekono-
miskt oberoende barn, medan barnen uppger att de begränsar sina krav, dock inte 
sina önskemål. De engelska forskarna Jules Shopshire och Sue Middleton (1999) 
framhåller att barn i familjer med knapp ekonomi lär sig att man inte har råd. 
Men även om de lär sig att dra ner på förväntningar, tycks det som att de ändå 
fortsätter att vilja ha detsamma som andra i deras närhet och detta kan leda till 
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konflikter och spänningar inom familjen. Roker och Coleman (2000) fann att få 
barn identifierade den knappa ekonomin som en faktor som har effekter på rela-
tionen med föräldrarna. Det visade sig dock att ekonomin för många ändå var en 
källa till spänningar inom familjen. Även Daly och Leonard (2002) fann att barn 
pressar föräldrar att köpa märkeskläder vilket skapar problem inom familjen. 
Förhandlingar om pengar kan också leda till att man blir ledsen, arg och frustre-
rad över den ekonomiska situationen (Näsman & von Gerber 1996, Hooper et al 
2005). Samtidigt som den ekonomiska situationen kan leda till spänningar, ut-
trycker barn i flera studier emellertid att familjen är ett viktigt emotionellt stöd. 
Även om de anser att det är svårt att leva med knapp ekonomi så påpekas att det 
är lättare om man har nära och bra familjerelationer, och att man känner sig äls-
kad och värdefull (Roker & Coleman 2000, Daly & Leonard 2002, Ridge 2002, 
Lytsy 2004, Hooper el al 2005). 

Skillnader i erfarenheter 

Hittills har gemensamma tendenser i tidigare forskning behandlats. Det som ock-
så framträder i den är skillnader i barns erfarenheter utifrån en rad olika omstän-
digheter. Till exempel tycks ålder ha betydelse. Ridge (2002) konstaterar att fler 
äldre än yngre barn i hennes studie anser att det är viktigare att ha ”rätt” kläder 
och andra attribut. Detta tolkar hon som att insikten om kläders betydelse för so-
cial delaktighet ökar med ökad ålder. I en annan studie anser emellertid äldre 
barn (16 år och uppåt) att de med ökad ålder blivit mindre beroende av att ha 
”rätt” kläder, vilket inneburit att den knappa ekonomin i relation till klädespress 
känns mindre (Middleton et al 1994). Äldre barn uttrycker också större oro för 
familjens ekonomi (Näsman & von Gerber 1996), och att de med ökad ålder mer 
känner av den knappa ekonomins begränsningar (Roker & Coleman 2000). Till-
gång till fickpengar och arbete kan också påverka hur den knappa ekonomiska 
situationen erfars. Många äldre barn i studierna arbetar för att kunna umgås med 
vänner, köpa saker och för att hjälpa familjen ekonomiskt. Deras ekonomiska 
handlingsutrymme är således ofta större än yngre barns (Ridge 2002, 2006, Daly 
& Leonard 2002).  

Även familjesituation, sociala nätverk och vem man jämför sig med påverkar 
hur situationen erfars. Till exempel kan hur föräldrar handskas med situationen 
påverka barns erfarenheter (van der Hoek 2001, Backe-Hansen 2004), så också 
vem man jämför sig med. I en studie jämför barn sig med dem som de anser har 
det sämre ställt och tycker då att de själva hade det relativt bra (Roker & Cole-
man 2000). I andra jämför barn sig med dem som de själva anser har det bättre 
ställt (Ridge 2002, van der Hoek 2001), och känner sig depriverade. I ytterligare 
en studie nämner barn att deras vänner har det likadant som de själva och att det-
ta ger en trygghetskänsla (Lytsy 2004).   

Var man bor kan också ha betydelse för den egna upplevelsen. Landsortsbarn 
i två engelska studier känner sig mer sårbara och synliga. De är beroende av 
transporter, som kan vara både sällsynta och dyra, och har därför begränsade 
möjligheter att åka bort och tvingas därmed att konkurrera med de vuxna om 
samma begränsade fysiska utrymmen (Davis & Ridge 1997, Ridge 2002). Om 
man bor i så kallade utsatt respektive mer välbärgade bostadsområden kan också 
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påverka barns erfarenheter. Till exempel framgår i en engelsk studie att ekono-
miskt utsatta barn i utsatta områden mer än barn i välbärgade områden oroar sig 
för kriminalitet och otrygghet i närområdet. Barn med knapp ekonomi i mer eko-
nomiskt välbärgade områden kan å andra sidan i mindre utsträckning delta i 
kostnadskrävande aktivteter jämfört med andra barn i omgivningen. De upplever 
också i högre grad mobbning relaterade till den ekonomiska knappheten (Hooper 
et al 2005).  

Vad gäller kön påpekas i flera studier att skillnader mellan killar och tjejer är 
marginella. Kläder och vänner är i några studier marginellt viktigare för tjejer 
(Näsman & von Gerber 1996, Ridge 2002). Flickor uttrycker också större oro för 
föräldrar och önskemål om att skydda dem (Ridge 2002).  Roker och Coleman 
(2000) upptäckte en liten skillnad mellan könen, killar var mer involverade i 
kriminalitet. Daly och Leonard (2002) fann att killar var mer involverade i sport-
aktiviteter på helgerna jämfört med tjejer. Det handlade då främst om sporter 
som fotboll och simning. Även Sandbaek (2004) upptäckte att tjejer med icke 
västlig bakgrund i mindre grad deltog i fritidsaktiviteter.  

Vad gäller analys utifrån etnisk bakgrund har få tidigare studier haft detta i 
fokus. Sandbaek (2004) fann emellertid att ekonomiskt utsatta barn med icke 
västlig bakgrund i mindre grad än övriga barn ägnade sig åt organiserade fritids-
aktiviteter (gällde främst flickor), ägde förbruksartiklar, besökte vänner och hade 
egna pengar till egen förbrukning. I en annan norsk rapport fann man små skill-
nader mellan barn med föräldrar med utländsk respektive norsk bakgrund vad 
gäller trivsel i skolan, skolprestationer, kontakt med lärare och fritidsaktiviteter 
(Öia et al 2006).  

Resultaten i en svensk kontext 
En fråga som detta avsnitt diskuteras är huruvida de internationella studierna går 
att relatera till svenska förhållanden? Barn har oavsett land gemensamma erfa-
renheter i relation till familjers begränsade ekonomi men det finns också skillna-
der som kan hänföras till strukturella skillnader mellan länder. Nedan kommer 
både likheter och skillnader att behandlas.  

Nordiska studier vad gäller skolan visar, i likhet med engelska, att även om 
barn trivs i skolan så kan de uppleva mobbning, rädsla för mobbning och begrän-
sade möjligheter att delta i aktiviteter på grund av den begränsade ekonomin 
(Näsman & von Gerber 1996, Lytsy 2004, Sandbaek 2004). Att känna begräns-
ningar i skolan på grund av ekonomin tycks således vara något som barn har 
gemensamt. Det finns dock skillnader som har att göra med skoluniform och 
luncher. Till exempel visar engelska och irländska studier att skoluniform är nå-
got som barn upplever både för- och nackdelar med. Fördelar som anges är att 
alla bär likadana kläder och detta upplevs som en minskad klädpress. Däremot 
fungerar skor och andra attribut som avskiljande, och detta känner de ekono-
miskt utsatta barnen av (Ridge 2002, Daly & Leonard 2002). Barn har också 
dubbla känslor gentemot fria skolluncher. Dels finns en tacksamhet för att man 
kan äta sig mätt, men eftersom endast barn med begränsad ekonomi har rätt till 
fria skolluncher kan luncherna upplevas som stigmatiserande (Davis & Ridge 
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1997, Ridge 2002). I svenska studier nämns inte skolluncher som stigmatiseran-
de. Detta kan förklaras av att alla barn i Sverige har tillgång till gratis skollunch. 
Svenska barn bär inte heller skoluniformer vilket försvårar möjligheten till jäm-
förelser.  

Vad gäller organiserade fritidsaktiviteter är det påfallande i de engelska studi-
erna att barn känner av begränsningar i utövandet av fritidsaktiviteter. Ridge 
(2002) menar att tillgången till aktiviteter som är gratis eller har lågt inträde har 
reducerats i England. Ungdomsklubbar och discon har ersatts av privata fritids-
center, dyra sportarenor, multi-screen biografer, och deltagande i denna nya 
värld är extremt svårt för barn med knapp ekonomi. Svenska studier visar också 
att ekonomiskt utsatta barn får avstå från organiserade fritids- och andra aktivite-
ter. Många är dock sysselsatta i någon form av organiserad aktivitet (Jonsson & 
Östberg 2004).  

Även de nordamerikanska studiernas resultat skiljer sig från de svenska. Med-
verkande amerikanska barn är extremt utsatta eftersom de antingen är hemlösa 
eller bor i socialt och ekonomiskt hårt belastade områden. Även om barn i famil-
jer med knapp ekonomi i Sverige tenderar att bo i utsatta bostadsområden (Jons-
son & Östberg 2004), så är frågan om jämförelser mellan bostadsmiljöer i Nord-
amerika och Sverige kan göras. Enligt Tommy Lundström och Stefan Wiklund 
(2000) är det svårt att i Sverige finna motsvarigheter till de i USA hårdast belas-
tade områdena.  

Den övergripande slutsatsen är att vissa resultat från internationella studier 
kan översättas till svenska förhållanden – d.v.s. de gemensamma erfarenheter 
som tidigare redovisats – medan andra resultat på grund av strukturella skillnader 
mellan länder är landsspecifika. Backe-Hansen (2004) påpekar att barnfattigdom 
i Storbritannien och USA är mer omfattande och allvarlig jämfört med de nor-
diska länderna, som också har ett mer omfattande ekonomiskt omfördelningssy-
stem. Även Per-Erik Yngwe (2004) poängterar i sin svenska kunskapsöversikt att 
skillnader i kultur, struktur och politik försvårar överförandet av andra länders 
resultat till svenska förhållanden. Hur välfärden organiseras, vilken bostads- och 
skolpolitik som förs och kulturella föreställningar om vad barndomen bör inne-
hålla påverkar således hur barns liv organiseras och därmed också vilka erfaren-
heter de har i relation till begränsad ekonomi.  
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3. Teoretiska 

utgångspunkter  

I sökandet efter svar på avhandlingens frågor har jag behövt använda mig av fle-
ra teorier som redskap i analysen av mitt empiriska material. Gemensamt för alla 
de teorier jag valt är emellertid ett interaktionistiskt synsätt på relationen mellan 
människan, i det här fallet barnet och hennes omgivning, där den symboliska in-
teraktionismen utgör grunden. Kapitlet börjar därför med en redovisning av den-
na teoribildning. Därefter definieras begreppet aktörskap, vilket också diskuteras 
i förhållande till barn som ekonomiska aktörer och aktiva konsumenter. Vidare 
definieras begreppet social identitet utifrån hur det används i avhandlingen. Till 
sist diskuteras barndom kopplat till ålder.  

Symbolisk interaktionism 
Då den knappa ekonomins betydelse i avhandlingen undersöks i förhållande till 
interaktioner med föräldrar, syskon och andra barn samt i förhållande till barns 
aktörskap och meningsskapande utgör den symboliska interaktionismen en viktig 
teoretisk utgångspunkt. Teoribildningen, med George Herbert Mead (1863-1931) 
som förgrundsgestalt, betonar samspelet mellan individer för utveckling av ett 
medvetande, ett själv och hela samhället. Den mänskliga utvecklingsprocessen är 
enligt Mead (1934/1967) en interaktiv och ständigt pågående process. Individers 
förmåga att förflytta sig utanför sitt eget perspektiv och föreställa sig andras, 
d.v.s. rolltagande, är centralt i denna process. Att kunna föreställa sig hur andra 
tänker och känner är en förutsättning för utveckling av vår förståelse av oss själ-
va (Mead 1934/1967, Trost & Levin 2004). Förmågan till rolltagande vägleder 
också de egna handlingarna eftersom vi agerar utifrån hur vi bedömer andras 
handlingar och känslor gentemot oss (Charon 2007). Det är genom denna ge-
mensamma respons hos en själv såväl som hos den andra som mening skapas. 
Rolltagande sker både i interaktioner med signifikanta andra, d.v.s. betydelseful-
la personer vilka är centrala för vår självförståelse samt med generaliserade 
andra, d.v.s. det som vi uppfattar som gruppens eller samhällets allmänna åsikter, 
normer och förväntningar (Trost & Levin 2004). Social interaktion är således en 
av hörnstenarna inom teoribildningen. I möten med varandra försöker människor 
nå en gemensam definition av situationen. I detta försök att ge situationer en kol-
lektiv mening använder vi oss av symboler. Ord utgör de vanligaste och mest 
uppenbara symbolerna för kommunikation med andra men även gester och an-
siktsuttryck kan vara symboler. Symboler blir de då de får en gemensam betydel-
se, signifikans, för individer i interaktionen (Trost & Levin 2004, Charon 2007).  
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Betoningen på social interaktion innebär att tonvikt läggs på aktivitet i nuet. Att 
vara aktiv innebär att vara med i en föränderlig process, där vi interagerar, tolkar, 
tänker, definierar nuet och handlar i förhållande till vår historia (våra erfarenhe-
ter) och framtiden. Således är inte människor någonting utan människor gör 
(Trost & Levin 2004, Charon 2007). Ett exempel på görande är att vi genom 
framträdanden, d.v.s. den aktivitet vi visar upp i interaktion med andra, försöker 
kontrollera definitionen av situationen (Goffman 1959/2000). Individer försöker 
enligt sociologen Erving Goffman i kontakter med andra alltid skaffa upplys-
ningar om varandra eller på varandra tillämpa de upplysningar man redan har. 
Genom att framställa oss själva på ett visst sätt önskar vi därför kontrollera hur 
andra uppfattar oss och därmed påverka hur de väljer att handla mot oss. Fram-
trädanden sker enligt honom hela tiden i vardagens interaktionssituationer och i 
dem ingår standardingredienser som fysisk miljö och personlig fasad. Till den 
personliga fasaden hör en expressiv utrustning som förknippas med aktören till 
exempel kläder, ålder och utseende. Utnyttjande av varor och tjänster kan också 
förknippas med den personliga fasaden. De används i interaktioner som symbo-
ler i kommunikationen med andra för att påverka andras uppfattning om vem 
man är. 

Människor, hävdar Goffman (1967), är alltid oroliga över hur andra uppfattar 
dem och försöker därför visa sig från sin bästa sida för att undgå förlägenhet. 
Förlägenhet uppstår enligt honom som en följd av verklig, förväntad eller inbil-
lad brist på respekt. Förlägenhet kan också likställas med skam (Dahlgren & 
Starrin 2004). Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv ses både stolthet och skam 
som känslor som uppstår och utvecklas i sociala interaktioner. Båda uppstår ut-
ifrån våra egna föreställningar om hur vi uppfattar att andra ser på oss (Scheff 
2003, Dahlgren & Starrin 2004). De är då självbetraktande känslor, d.v.s. av-
hängiga andra människors värderingar och attityder. Hur vi tänker att andra upp-
fattar oss behöver dock inte vara kopplat till deras verkliga värderingar och atti-
tyder, utan kan lika väl vara förväntade eller inbillade (Dahlgren & Starrin 2004). 
Skam uppstår således när man ser sig själv negativt genom andra och stolthet då 
man ser sig själv positivt genom dem (Scheff & Starrin 2002). Sociologen Tho-
mas Scheff (2003) hävdar att skam, som inkluderar känslor av förlägenhet, 
skuld, förödmjukelse, avvisande och misslyckande är en nyckelkomponent för 
vår känsla av vad som är rätt och fel. Skam fungerar enligt honom som en signal 
vid moraliska överträdelser och signalerar därför att de sociala banden är hotade.   

Den symboliska interaktionismen har av barndomssociologer kritiserats för att 
fokusera på vuxnas interaktioner och för att ha ett perspektiv på barn som hand-
lar om att de är individer som ska socialiseras in i samhället. Detta gäller särskilt 
Mead som betonar barns utvecklingsprocess i form av övertagande och internali-
serande av signifikanta och generaliserade andras attityder och förhållningssätt 
(James et al 1998). Perspektivet kan dock anses genom sin fokus på sociala in-
teraktioner, nuet och aktivitet också ligga i linje med barndomssociologins syn 
på barn och dess betoning på barns förmåga att tillsammans med andra handla i 
och forma den egna tillvaron.   
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Barns aktörskap 
Barns aktörskap är en central utgångspunkt i avhandlingen. Men vad menas 
egentligen med aktörskap? Enligt sociologiskt lexikon (1998:12) avses med be-
greppet aktör ”var och en som sätter igång eller ingår i sociala handlingar”. Där 
påpekas dock att det är problematiskt att fastställa den exakta betydelsen då olika 
teorier har skilda utgångspunkter. Den centrala frågan är om det är strukturer el-
ler aktörers frihet som styr socialt handlande. Diskussionen gäller huruvida det är 
samhället som utövar kontroll och tvång över individers handlingar eller om det 
är individen själv som skapar sin egen verklighet. Denna diskussion kan tydligt 
följas i perspektivförändringen på synen på barn och barndom. En tydlig för-
skjutning har skett från en syn på barn som objekt, formade av övergripande 
normer och värderingar till att se barns egen förmåga att forma och påverka sina 
egna vardagsvillkor.  

Avhandlingens utgångspunkt är att barns vardagsvillkor formas både av struk-
turer och av barn själva. Barn är således aktörer inom de givna sammanhang de 
finns inom. Definition av aktörskapet tar sin utgång i interaktionismen och defi-
nieras här som förmågan att agera, göra val och reflexivt tolka sin nuvarande si-
tuation och de möjligheter och begränsningar som redan är kända. Aktörskapet 
ses som temporärt, intentionellt och relationellt. Hur situationen tolkas, d.v.s. de-
finieras, vägleder hur man väljer att handla (Närvänen & Näsman 2006). De oli-
ka sätt som medverkande barn väljer att handla på i förhållande till familjens 
knappa ekonomi delas analytiskt upp i reaktiva respektive proaktiva strategier. 
Begreppsparet används inom olika ämnesområden för att beteckna dels strategier 
som syftar till att aktivt påverka situationer (proaktiva), dels sådana som mera är 
inriktade på att anpassa sig och handla inom befintliga ramar (reaktiva) (Blase 
1988, Greenglass 2002). I avhandlingen används begreppsparet för att nå en för-
djupad förståelse för i vilka situationer olika strategier dominerar.  

Barns ekonomiska aktörskap 
Barns aktörskap i förhållande till ekonomi har länge varit ett outforskat område. 
Dominerande föreställning utifrån ett vuxenperspektiv om barndomen som en 
”skyddad” tid och barns liv som åtskiljd från ekonomiska transfereringar och 
marknadsaktiviteter har bidragit till att barns egna ekonomiska erfarenheter inte 
uppmärksammats (Zelizer 2002). Denna föreställning om barn och ekonomi hör 
enligt sociologen Viviana Zelizer (1994) ihop med övergången från synen på 
barn som produktivt värdefulla till deras emotionella värde för föräldrar. Under 
1900-talet har enligt henne vad barn bidrar med personlighetsmässigt samt käns-
lomässigt och inte ekonomiskt, alltmer kommit att stå i fokus. Zelizer (2002) 
omvärderar dock sin egen teori, genom att påpeka att hon i den tidigare inte tagit 
hänsyn till barns egna ekonomiska aktiviteter. Barn har aldrig enligt henne 
segregerats från ekonomiskt liv. De har fortsatt att vara ekonomiska aktörer i 
form av konsumenter som förvärvar varor och tjänster, producenter som lönear-
betar men också hjälper föräldrar i och utanför hemmet samt distributörer genom 
byteshandel och försäljning. Barns ekonomiska aktiviteter är också komplexa 
och varierar mellan olika sociala relationer. Zelizer (2002) identifierar tre sociala 
kategorier som barn har ekonomiska relationer med – familjemedlemmar (speci-
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ellt vuxna), andra barn och andra personer utanför hushållet. Även andra forskare 
som poängterar ekonomiska handlingars relationella karaktär (Ziehe 1993, Chin 
2001, Ridge 2002, Näsman & von Gerber 2003, Backe-Hansen 2004), hävdar att 
barn är ekonomiska aktörer i större utsträckning än vad vuxna är vana att tänka 
sig. Till exempel hävdar Thomas Ziehe (1993) att barndomen monetariserats ef-
tersom mycket av sådant som barn idag vill ha eller göra kostar pengar. Barns 
och föräldrars relation har också enligt honom monetariserats då den genomkor-
sas av affärsmässiga och finansiella överenskommelser. Pengar används också 
av föräldrar i barnuppfostran. Genom pengar upprätthålls således relationer mel-
lan barn och föräldrar. Det samma gäller i barns relationer med andra, såsom 
syskon, andra barn och vuxna utanför hushållet. I relation till andra barn ingår 
pengar som ett medel för att kunna delta och passa in (Backe-Hansen 2004). 
Konsumtion har i detta sammanhang betydelse.  

Konsumtion och aktörskap 
I avsnittet ovan identifierar Zelizer (2002) barn som aktörer i förhållande till 
konsumtion. Enligt henne är barns konsumtion mycket mer än individuella för-
värv då saker och aktiviteter i interaktioner mellan barn får en mening som går 
utöver deras fysiska funktion. Även andra forskare hävdar att varors mening 
skapas och förhandlas fram. Barn tillägnar, använder och ingjuter kollektivt och 
kreativt varor med mening, både i interaktion med familjemedlemmar och med 
kamrater. Materiella objekt men också aktiviteter används därför i formandet och 
produktion av vardagsvillkoren (Chin 2001, Waerdahl 2003, Johansson 2005, 
Corsaro 2005). Barns konsumtion är således inte begränsat till själva köpehand-
lingen utan inkluderar engagemang i material, föreställningar och idéer (Chin 
1999), och får därmed betydelse i sociala sammanhang. Barbro Johansson (2005) 
påpekar att varor såsom kläder och annat som pryder kroppen utgör synliga pre-
sentationer i mötet med omgivningen. Enligt henne finns det många sätt att för-
hålla sig till de varor som säger något om hur man vill presentera sig själv och 
barn är inte passiva offer för företag och marknadsförare. De väljer bort, kombi-
nerar och förändrar aktivt varor och tjänster. I interaktion med andra laddar de 
dem därmed med egna innebörder och mening.  

Barn som aktiva konsumenter upptäcktes tidigt av marknadens aktörer (Zeli-
zer 2002, Johnsson 2005). Inom konsumtionsforskning behandlades barn dock 
länge som en homogen social grupp av till synes känsliga och pressade individer. 
Barn konstruerades som styrda av marknaden, och därför lättmanipulerade och i 
behov av vägledning (Martens el al 2004). Konsumtionens betydelse för barn har 
också mestadels fokuserat praktiska och funktionella aspekter såsom kognitiv 
och social utveckling. Barnet som aktör med erfarenhet och kunskap om kon-
sumtionskultur har därmed förbisetts (Corsaro 2005). Idag kan man säga att det 
inom forskning och synen på barns konsumtion finns två dominerande förhåll-
ningssätt. Det ena är en hållning som handlar om att genom lagstiftning och un-
dervisning skydda barn från kommersiell påverkan. Den andra är att se barn som 
aktiva konsumenter i förhållande till den egna men också familjens konsumtion 
(Lundby 2008).   
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I avhandlingen ses barn som aktiva konsumenter både i förhållande till att för-
värva saker och aktiviteter och till att använda dem för meningsskapande i var-
dagen. En analytisk utgångspunkt är konsumtionens praktiska, symboliska och 
socialt integrerande betydelser. Konsumtion fyller olika funktioner för barn såväl 
som för vuxna. Förutom grundläggande bruk som kläder för att hålla sig varm 
används varor och aktiviteter som symboler genom vilka värderingar, identitet 
och grupptillhörighet kommuniceras samt positionering i sociala sammanhang 
sker (Waerdahl 2003, Martens et al 2004, Brusdal 2004, Johansson 2005, Lund-
by 2008). Konsumtion har också en socialt integrerande funktion. Saker som 
mobiltelefon och dator kommunicerar inte bara värderingar. De är också nöd-
vändiga för möjligheten att kunna ingå i sociala sammanhang. Även de symbo-
liska sidorna av konsumtion kan verka integrerande då man signalerar att man 
gillar samma saker (Brusdal 2004).  

Social identitet  
Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är att identiteten, d.v.s. vår förståelse av 
vilka vi är och vilka andra är, av såväl barn som vuxna, aktivt skapas och formas 
i interaktion med andra. Definitionen präglas således av ett interaktionistiskt per-
spektiv. Enligt sociologen Richard Jenkins (2004), som hänvisar till Meads reso-
nemang om att självet utvecklas i ett samspel med andra och genom människans 
reflexiva förmåga, skapas vår förståelse av vilka vi är i en interaktionell process 
mellan ”extern” identifikation (det kollektivt delade) och självidentifikation (re-
flexivitet och känslor). Denna, individens reflexiva känsla av hennes identitet, 
konstitueras i termer av likheter och skillnader mellan det individuella och kol-
lektiva.  

Barn konstruerar i interaktioner aktivt sin egen men också andras identitet. 
Den interna-externa dialektiken av identifikation, d.v.s. hur vi ser oss själva och 
hur andra ser oss, är således central i såväl barns som vuxnas liv. Barn relaterar 
genom sin närvaro i olika institutionella miljöer till andra barn och vuxna. Miljö-
erna är arenor där identiteten förhandlas. Andra behöver veta vem man är och 
man behöver själv veta vilka de är, och vad som kan förväntas. Detta kräver för-
måga till självpresentationer och identifiering av andra (Jenkins 2004). Individen 
presenterar sig själv på vissa sätt, presentationen accepteras (eller inte) och blir 
en del av identiteten i andras ögon. Inom miljöerna finns också kollektiva (of-
fentliga) föreställningar om barn. Barndomen är alltså en fråga om både kollektiv 
och individuell identifikation.  

Kollektiva omdömen påverkar vår uppfattning om oss själva och det finns en-
ligt Jenkins (2004) två former av kollektiv identifikation. Den ena är när man 
själv väljer ett kollektiv att identifiera sig med. Detta kollektiv kallar han för 
grupp. Här finns ett ömsesidigt erkännande av varandra och tillhörandet av grup-
pen. Man identifierar sig själv som gruppmedlem. Den andra formen av kollektiv 
identifikation är när andra än medlemmarna själva definierar vilka som ska ingå. 
Detta kallar Jenkins för kategorisering. Medlemmarna kan mycket väl vara 
omedvetna om att de ingår i kategorin eller till och med värja sig från att ingå i 
den. De grupper eller kategorier jag väljer att tillhöra respektive av andra blir in-
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vald i bidrar till min förståelse av vem jag är och vilka andra är. Det signalerar 
också någonting om mig till andra. Förståelsen av såväl kollektiva som individu-
ella identiteter används i avhandlingen i förhållande till barns vardag med knapp 
ekonomi.  

Barndom och ålder 
Individens livsförlopp delas i vårt samhälle upp i livsfaser utifrån en kronologisk 
åldersordning. Vi är därför vana vid att referera till olika socialt erkända stadier 
vilka omfattas av specifika åldersgrupper, till exempel barndom (Hareven 1995). 
Under barndomen har ålder särskild betydelse. Att vara barn förknippas ofta med 
utveckling utifrån kronologiska ålderssteg, d.v.s. att fysiska, kognitiva och so-
cioemotionella förmågor ökar med stigande ålder. En sådan oproblematiserad 
syn på barn och barndom har allt mer kommit att utmanas i forskningen. Till ex-
empel påpekas att ålder sällan problematiseras utan tas för givna utvecklingska-
tegorier och att hänsyn därför sällan tas till olika kontexter. Därmed förnekas 
också barns aktörskap och barndomens socialt konstruerade karaktär (James et al 
1998). Även Närvanen och Näsman (2006) hävdar att begreppet ålder är proble-
matiskt. De menar att föreställningen om en stegliknande utveckling som defini-
erar olika livsfaser i relation till varandra varit en stark hegemonisk diskurs un-
der 1900-talet. Barndomen är i denna kopplad till barns mognad genom kronolo-
gisk ålder. Diskursen baseras enligt dem på ett framtidsbaserat tänkande om 
barn, och tjänar att konstruera normalitet och avvikande genom att förmedla ge-
neraliserad och förenklad vardagskunskap om barn och barndom. Hur barn age-
rar eller synen på hur det bör agera är då baserat på positionen som barn och på 
kronologisk ålder.  

Likheter mellan barn i samma ålder kan istället för biologiska förklaringar, 
förstås utifrån yttre omständigheter som att barn delar ett liv med likartade ruti-
ner. Ålder är då snarare en social än biologisk variabel (Hareven 1995, James et 
al 1998, Johansson 2005). Utvecklingsprocessen är då istället för i stadier, för-
ankrad i konkreta personliga relationer och transaktioner mellan barn och andra 
människor (Sommer 1997). Utifrån detta synsätt kan ålder ses som producerat 
genom interaktioner, d.v.s. i vardagliga relationer men också i relation till nor-
mer och föreställningar om vad som är lämpligt för den åldersgrupp man tillhör. 
Barn (och vuxna) ”gör” då sin egen och andras ålder. Begreppet ”att göra ålder” 
innehåller således en syn på barn som medskapare och förändrare av olika ål-
derskategoriers innebörd (Närvanen & Näsman 2006). Även forskare som anser 
att utvecklingsbegreppet är centralt poängterar att hänsyn bör tas till samman-
hang och sociala processer. Till exempel hävdar Halldén (2007) att barns utveck-
ling, istället för en stadieteori utifrån kronologisk ålder bör utgå från teorier om 
psykosociala processer, där hänsyn tas till samspel mellan biologi, psykologi och 
sociala sammanhang. Hon menar att barn är sociala aktörer som utvecklas i ett 
sammanhang och att fokus därför bör ligga på barnets kontext och de relationella 
processerna i den. Även Halldén poängterar följaktligen barndomens sociala och 
kulturella konstruktion och därmed vikten av att inkludera relationella samman-
hang i förståelsen av barns utveckling och vardagsliv.  
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Oavsett teoretiska ingångar tycks de flesta inom detta forskningsfält numera vara 
överens om att ålder, åldersordning, sociala relationer och kontexter har betydel-
se för barns utveckling och möjligheter och begränsningar att agera. Ålder, so-
ciala relationer och barns sammanhang har betydelse även i denna avhandling. 
Vad gäller ålder ingår inom kategorin barndom olika ålderspositioner vilka det 
finns olika förväntningar, krav samt möjligheter och önskemål om att agera 
kopplade till. Detta gäller också medverkande barn. Åldersspannet mellan dem är 
stort (7-19 år). Skillnader mellan yngre och äldre vad gäller till exempel ansvar, 
handlingsutrymme och önskan om att söka sig till flera sociala sammanhang, på-
verkar hur familjens knappa ekonomiska situation erfars. Det är dock ekonomins 
betydelse för barnen utifrån sociala sammanhang som står i fokus. Barn kan obe-
roende av ålder dela på gemensamma erfarenheter, dels utifrån deras allmänna 
position som barn och dels utifrån sina specifika livsvillkor. Det är barns specifi-
ka erfarenheter av att leva i familjer med knapp ekonomi som denna avhandling 
särskilt belyser. 
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4. Metod 

Som redan framgått är avhandlingens syfte att förstå barns vardag i förhållande 
till familjens knappa ekonomi. Dess utgångspunkt är således förståelsegrundad, 
d.v.s. avsikten är att förstå barns livsvärld. Livsvärlden är den mening individer 
ger de företeelser hon omges av (Hartman 1998, Alvesson & Sköldberg 1994). 
Denna förståelse har uppnåtts genom intervjuer med barn, om deras egna erfa-
renheter, men också genom intervjuer med deras föräldrar.  

Som forskare är man aldrig tabula rasa utan har alltid med sig sin egen refe-
rensram, sina antaganden och förutfattade meningar i upplägg och genomförande 
(Thomsson 2002). Forskningsprocessen är på det sättet påverkad av förförståel-
sen. Min egen förförståelse har haft betydelse för utformning och genomförande 
av fältarbetet. Bland annat har en förstudie till avhandlingen haft betydelse för 
utformningen av fältarbetet. Ett syfte med förstudien var att göra en översikt över 
nationell och internationell forskning som behandlar barns erfarenheter i relation 
till familjens begränsade ekonomi. Ett annat var att prova kontaktvägar och me-
toder för att nå kunskap om hur man på lämpligast sätt når och möter barn (Harju 
2005). Erfarenheter från den vad gäller kontaktvägar, upplägg och metoder har 
inspirerat fältarbetet inom denna avhandling. I detta kapitel redovisas och disku-
teras forskningsprocessen och de tillvägagångssätt som använts beträffande ur-
val, tillträde till fältet, genomförandet av intervjuerna samt tolkning och analys 
av det empiriska materialet.  

Urval och kontaktvägar 
Sammanlagt medverkar åtta vuxna och fjorton barn i åldrarna 7-19 år i sju famil-
jer. Ett medverkande barn faller utanför avhandlingens definition av barn, då hon 
är 19 år. Hon bor dock hemma och är inbegripen i familjens ekonomiska föreha-
vanden och räknas därmed in som ett barn i hushållet och därmed i studien. Av 
medverkande barn och ungdomar är fem killar och nio tjejer. I fyra av familjerna 
är föräldrarna födda i Sverige och i tre i ett utomeuropeiskt land. Andelen barn 
som lever i familjer med knappa ekonomiska resurser är hög i storstäderna (Sa-
lonen 2007). Samtliga familjer bor också i en större stad, vilket innebär att bar-
nens vardag i relation till familjens begränsade ekonomi studeras i förhållande 
till vardagens organisering i en urban miljö. Ensamstående med barn och famil-
jer med utländsk bakgrund utgör de största grupperna inom den undersökta kate-
gorin (Salonen 2005). Dessa utgör också studiens urvalsgrupper. Sex av sju 
medverkande familjer består av en ensamstående förälder och deras barn, vilket 
innebär att studiens resultat präglas av fokus på denna grupp.  
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Frågan om hur man kommer i kontakt med eventuella medverkande är alltid ak-
tuell inom forskning. Frågan aktualiseras speciellt när känsliga frågor, som till 
exempel begränsade ekonomiska resurser avhandlas. Många har avböjt att med-
verka (se diskussion nedan). Det krävs därför gott om tid för att söka efter de 
som är intresserade av att vara med. Det krävs också ett förtroendeskapande ar-
bete, både med kontaktpersoner (s.k. gatekeepers) och med barn och föräldrar. 
Förtroende handlar bland annat då om att som forskare på ett bra sätt förmedla 
aspekter som syfte, anonymitet och konfidentialitet. Förtroende skapas med ti-
den, därför är tidsaspekten viktig även här. Hur kom jag då i kontakt med barn 
och föräldrar? 

I den tidigare nämnda förstudien gjorde jag erfarenheten att den bästa vägen 
till familjer var oftast via en tredje person som föräldrarna hade ett förtroende för 
och en bra relation med (Harju 2005). Jag valde därför att även i denna studie 
försöka nå föräldrar och barn genom kontaktpersoner som har den typen av rela-
tion till familjerna, och som har en god kännedom om deras situation. Jag har så-
ledes utifrån tidigare kännedom om möjliga kontaktvägar valt att söka upp per-
soner som kunnat leda mig vidare till eventuella medverkande. Konkret gick det 
till så att kontaktpersonen först kontaktade föräldern/föräldrarna och sedan kon-
taktade jag de föräldrar som var intresserade av att veta mer. Det är således för-
äldrarna som först blivit tillfrågade. Samtliga fick av kontaktpersonerna ett av 
mig utformat informationsbrev. Brevet ändrade karaktär under fältarbetets gång. 
Det första brevet innehöll mer text och texten var också av mer ”officiell” karak-
tär. Det visade sig dock att texten måste förenklas, speciellt med tanke på barn 
och föräldrar med utländsk bakgrund. Det andra brevet skrevs därför på enklare 
svenska (se bilaga ett och två). Min uppfattning är dock att det inte är brevet i sig 
som var mest betydande för familjernas samtycke. Det viktiga var istället på vil-
ket sätt kontaktpersonerna kunde fungera som dörröppnare.   

Kontakterna har gått via personer som har mindre formaliserade kontakter 
med främst föräldrarna, d.v.s. relationen är av mer frivillig karaktär och i mindre 
grad än till exempel jämfört med socialtjänsten omgärdad av kontroll och krav. 
Mina tidigare erfarenheter var att det var svårare att nå tänkbara intervjupersoner 
via personal inom socialtjänst, barnhälsovård och skola. De mer officiella vägar-
na tycks vara förknippade med fler hinder att nå barn och föräldrar. Anledning-
arna till detta kan tänkas vara flera. I skolan kan det t.ex. vara svårt att av etiska 
skäl skilja ut de barn som lever med knapp ekonomi. Förfrågningar via social-
tjänsten kan innebära att socialbidragstagare misstänker att deltagande innebär 
att information går vidare till socialtjänsten och att man därför avböjer. Valet av 
att i första hand vända mig till kontaktpersoner som har mindre formaliserade 
kontakter har också att göra med att en förfrågan via socialtjänst eller andra 
myndigheter kan uppfattas som ett tvång att medverka och därmed påverka vad 
man väljer att berätta. Självfallet kan även relationen mellan de kontaktpersoner 
jag använt mig av och de föräldrar och barn som valt att medverka påverka att de 
känt sig tvingade att delta eller att de är försiktiga med vad de väljer att berätta. 
Min uppfattning är dock att möjligheterna att avböja medverkan eller att inte 
uppfatta intervjuerna som kontroll varit större med det tillvägagångssätt som an-
vänts. Jag har också vänt mig till många olika personer i flera verksamheter. Det-
ta dels för att inte begränsa urvalet till en viss kontaktperson eller organisation, 
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dels för att öka möjligheterna att nå fler barn och föräldrar. De yrkesgrupper och 
verksamheter genom vilka jag fått tag i de medverkade är: två diakonissor inom 
Svenska kyrkan, en imam/kultursekreterare, en lokal projektledare, en frivillig-
organisation och en privatperson. Jag kontaktade också fyra familjer som med-
verkat i förstudien, varav en gav samtycke till medverkan i denna studie. I detta 
fall förmedlades kontakten via en diakonissa inom Svenska kyrkan.  

Access- och urvalsproblem  

Det finns två specifika problem som jag vill diskutera närmare. Det ena är de ac-
cessproblem jag haft under arbetet och det andra är vilka som slutligen medver-
kat och hur detta kan ha påverkat resultatet. Jag börjar med att diskutera access-
problematiken. 

Det har varit svårt att få barn och föräldrar att ställa upp i studien. Att det är 
problematiskt att få människor att ställa upp och tala om sin begränsade ekonomi 
vittnar också flera andra studier om (Hjort 2004, Harju 2005, Bonke 2005). Vad 
det beror på är svårt att exakt uttala sig om, men en anledning kan vara att de till-
frågade inte vill inkluderas i eller inte identifierar sig med kategorin. Hjort 
(2004) nämner just detta som en möjlig förklaring till varför han i sin studie om 
konsumtion och knapphet hade svårt att få föräldrar att medverka. En annan an-
ledning kan vara att det upplevs som besvärande eller integritetskränkande att 
tala om privatekonomi med en utomstående, speciellt när man befinner sig i en 
ekonomiskt problematisk situation (Bonke 2005).  

Att det är känsligt att tala om den knappa ekonomin bekräftas också av mina 
kontaktpersoner, som är de som i första hand ställt frågan om deltagande. Flera 
av dem är förvånade över hur svårt det är att få familjer att ställa upp. De tolkar 
detta som att svårigheterna hänger ihop med känslor av skam. En av kontaktper-
sonerna som arbetar i ett område med låg andel barn i familjer med knapp eko-
nomi2 menar att den sociala fasaden är viktig att hålla där. Föräldrar gör allt för 
att knappheten inte ska synas utåt, och då vill man inte heller delta i en studie 
som riskerar att synliggöra situationen. Detsamma hävdar en annan kontaktper-
son som arbetar i ett område som kännetecknas av hög andel barn med knapp 
ekonomi. Hennes tolkning av att ingen av kvinnorna (och deras familjer) som 
hon frågat kan tänka sig att medverka, är att det förutom en känsla av skam finns 
en misstro mot majoritetssamhället, vilket man representerar som forskare. Det 
kan till exempel finnas en rädsla för att barn ska berätta något som socialtjänsten 
inte bör veta. Man litar inte på att informationen inte förs vidare av forskaren.  

En annan förklaring till svårigheterna att få tillträde är att det är personer i fle-
ra led som ska samtycka. Kontaktpersoner frågar föräldrar, som sedan frågar 
barn och en eventuell annan vuxen som de bor med. Om en familjemedlem av-
böjer så faller hela familjen bort, vilket gäller speciellt om barn avböjer eftersom 
studien förutsätter deras medverkan. Man kan i detta sammanhang ifrågasätta in-
nehållet i den information som slutligen nått fram till barn. Frågan är om den ef-
ter att ha passerat flera led varit alltför otydlig och diffus, och att flera därför av-

––––––––– 
2 Definierat utifrån ”Barnfattigdomen i Sverige. Årsrapport 2006 (Salonen 2007).  



42 

böjt. På samma sätt kan den information som föräldrarna fått av kontaktperso-
nerna ifrågasättas. Även om samtliga tillfrågade fått ett brev, så påverkar det som 
kontaktpersonerna berättat hur studien uppfattas och därmed motivationen att 
delta.  

Att den första kontakten tagits med föräldrar är problematiskt utifrån barns 
möjligheter att medverka. Föräldrar och andra vuxna kontrollerar vägarna in till 
barn. De har legala rättigheter och ett ansvar för att säkra deras välfärd. De har 
en beskyddande funktion och ska skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, 
men de kan också använda sin position till att censurera och begränsa deras möj-
ligheter att uttrycka sig (Mason 1996). Det faktum att vuxna både skyddar och 
censurerar har varit påtagligt. Med argument om att knapp ekonomi är ett käns-
ligt ämne har föräldrar i vissa fall inte velat fråga sina barn om medverkan, vilket 
har lett till att jag aldrig kommit åt att berätta om studien för dem.  

En fråga som automatiskt uppstår på grund av de här beskrivna accessproble-
men är vilka föräldrar och barn jag slutligen nått, d.v.s. vad är det som avhand-
lingens resultat representerar. Vilka sorts erfarenheter är det vi får del av? Frågan 
är inte lätt att besvara bland annat på grund av att det har varit svårt att över-
blicka vilka personer mina kontaktpersoner kontaktat och hur många av dem som 
avböjt. Detta på grund av att det varit svårt att nå eventuella medverkande till 
studien och jag har därför fått prioritera att lägga avsevärd tid på att få tag dem. 
Det har i sin tur inneburit att jag inte haft möjlighet att återkomma till alla mina 
kontaktpersoner, som varit många fler än de som till slut ledde mig till medver-
kande familjer.    

En annan fråga kopplat till vilka erfarenheter vi får ta del av är vilka föräldrar 
och barn som slutligen medverkar. En av kontaktpersonerna hävdar till exempel 
att det är lättare att få de som har något bättre ekonomi att medverka. Andra 
nämner att de föräldrar och barn som ställt sig positiva är de som öppet talar om 
sin ekonomiska situation. I intervjuerna blev det också tydligt att detta är något 
som karaktäriserar de medverkande familjerna. Föräldrarna försökte inte dölja de 
faktiska förhållandena och barnen var väl medvetna om situationen. Det tycks 
alltså som att det är lättare att nå familjer där det finns en öppenhet i talet om 
ekonomin. Det kan också vara så att det är dessa familjer mina kontaktpersoner 
valt att tillfråga, eftersom de kunnat förväntas vilja berätta även för en utomstå-
ende. Som tidigare nämnts är de flesta medverkande föräldrar ensamstående 
kvinnor med barn. Detta trots att jag mot slutet av sökperioden endast försökte 
nå parfamiljer med utländsk bakgrund. Mina kontaktpersoner tycks ha haft lätta-
re att nå ensamstående jämfört med föräldrar/partnerns som lever i par. En an-
ledning till detta kan vara att det i familjer med par är flera vuxna som ska ge sitt 
samtycke. Ensamstående föräldrar kan också vara mera benägna att söka hjälp, 
vilket innebär att kontaktpersoner har särskilt god kännedom om föräldrar i den-
na kategori.   

Den här beskrivna urvalsprocessen kan ha medfört att jag inte nått kontakt 
med de mest utsatta familjerna. Samtliga medverkande familjer har dock under 
flera år levt med den knappa ekonomiska situationen och deras vardagsliv präg-
las av bristen på pengar, vilket återspeglas i boendet och tillgången till sociala 
nätverk. För några familjer har den ekonomiska situationen eller boendet försäm-
rats under studiens gång. Till exempel har det förekommit att ett par familjer 
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mist sin bostad och därefter inte haft möjlighet att skaffa sig ett eget boende. En 
familj har också under en tidsperiod blivit nekat socialbidrag och då levt på 
barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och lånade pengar. De erfarenheter jag 
fått del av representerar således kategorin ”familjer med knapp ekonomi”.  

Etiska överväganden  
I forskning där individer och grupper studeras är det viktigt att reflektera över 
och diskutera etiska aspekter. I Sverige finns ett antal etiska principer som är till 
för att stärka medborgarnas ställning i forskningssammanhang, forskningsetiska 
principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet). De 
etiska överväganden jag gjort grundar sig bland annat på dessa principer. Det 
grundläggande individskyddet konkretiseras i fyra generella huvudkrav på forsk-
ning och i forskning med barn tas hänsyn till samma etiska principer som vid 
forskning med vuxna. Informationskravet innebär att deltagare innan de ger sitt 
samtycke ska informeras om studiens syfte och om att deltagande är frivillig och 
när som helst kan avbrytas. Denna information har både föräldrar och barn fått, 
skriftligt och/eller muntligt. Samtyckeskravet handlar om att man själv har rätt att 
bestämma över sin medverkan, samtycke ska därför inhämtas. Föräldrarnas sam-
tycke är ett måste för barn upp till 15 år. Ett muntligt samtycke har inhämtats 
från både barn och föräldrar. Konfidentialitetskravet innebär ett krav på att ano-
nymisera deltagarnas identitet samt att personuppgifter förvaras oåtkomliga för 
obehöriga. Samtliga medverkande har blivit informerade om detta krav. Jag har 
för både barn och föräldrar poängterat att redovisning kommer att ske på ett så-
dant sätt att det inte ska kunna gå att identifiera dem. Detta står också i brevet de 
fått. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda personer inte får del-
ges andra ändamål än forskning, förutom efter särskilt medgivande av den berör-
da individen. Uppgifter om enskilda personer kommer inte att användas till andra 
ändamål än forskning, om inte särskilt medgivande ges.  

Utöver dessa fyra krav finns specifika etiska aspekter som man bör tänka på 
vid forskning med barn. Bland annat bör hänsyn tas till barns ålder, förmåga och 
specifika erfarenheter (Rasmusson 1998, Lindsay 2000, Doverberg & Pramling 
Samuelsson 2000, Cederborg 2000). Detta har gjorts genom att intervjutid, frå-
gor och frågeteknik anpassats till barns förutsättningar. Jag har till exempel för-
sökt undvika att använda mig av komplicerade ord och termer. Under intervjuer-
nas gång fick jag en känsla för varje enskilt barns språkliga förmåga, allmänna 
kunskapsbas och förmåga att resonera till vilken jag försökte anpassa mig. Jag 
har också försökt ge barn tid att tänka färdigt och anpassat uppföljningsfrågor ut-
ifrån deras svar. Avsikten har således varit att barns egen rytm och förmåga att 
samtala ska styra samtal och intervjutid. Det har också getts utrymme för barn att 
själva ställa frågor. Intervjun har avbrutits i de fall barn börjat signalera att de är 
trötta eller anser att det är dags att avbryta. Det är också nödvändigt att försäkra 
sig om att barn till fullo förstått forskningens innebörd både på kort och på lång 
sikt innan hon eller han ger sitt samtycke (Lindsay 2000). Detta har tagits hänsyn 
till genom att jag träffat medverkande barn och berättat för dem om studien in-
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nan de behövt ta ställning. Efter hand som jag träffat barn och deras föräldrar har 
barnen därför fått större förståelse för studiens syfte.  

Fältarbetets genomförande 
Samtliga familjemedlemmar i de sju familjerna, utom en fyraåring och en son 
som bor hemma men arbetar i Norge, har medverkat. Alla utom en har fullföljt 
sin medverkan. En familj avbröt den efter tre intervjutillfällen på grund av pro-
blem med boendet (se kapitel fem). Under en 14-månaders period, från septem-
ber 2005 till oktober 2006, har intervjuer gjorts med barn och föräldrar i deras 
hem. Vid ett tillfälle träffade jag dock en av föräldrarna i en väninnas hem. Vid 
ett annat tillfälle intervjuades barn och föräldrar hemma hos ett äldre syskon till 
barnet eftersom de vid det tillfället bodde i ett boende som inte kunde besökas. 
Kvalitativa intervjuer har använts som metod. Valet av hemmet, vilket här är sy-
nonymt med bostaden, har gjorts av praktiska skäl. Det har varit den plats där det 
varit lättast att samla de familjemedlemmar som skulle delta vid respektive inter-
vjutillfälle. Dels finns ett antagande om att hemmet är en miljö där både barn och 
föräldrar känner sig trygga och hemmastadda, vilket förväntades gynna intervju-
situationen. Att genomföra intervjuerna i hemmen har också gett tillfälle att 
komma nära familjernas vardagsliv, eftersom jag tagit mig tid att umgås med 
barn och föräldrar både innan och efter intervjuerna. Genom detta har de olika 
besöken länkats samman med varandra. Under besöken har jag också ibland 
hjälpt föräldrar som inte fullt ut behärskar det svenska språket, till exempel ge-
nom att fylla i blanketter. Att vistas i hemmen har gett mig ytterligare dimensio-
ner till min förståelse för familjernas villkor eftersom jag kunnat se hur de dispo-
nerar sin bostad som till exempel barnens tillgång till egna rum och egna saker.  

Besöken har varat från en och en halv timme till tre timmar, varav själva in-
tervjutiden per tillfälle varat mellan tjugo minuter och två och en halv timme. 
Ambitionen var från början att alla medverkande skulle intervjuas enskilt och av-
skilt, och det skedde också i majoriteten av fallen. Ibland var det dock inte prak-
tiskt genomförbart på grund av trångboddhet. Intervjuerna med föräldrarna var i 
regel längre än dem med barnen. Å andra sidan intervjuades barnen vid fler till-
fällen, eftersom det är intresset för deras utsagor som stått i centrum. Samtliga 
intervjuer spelades in på band och transkriberades. Nedan framgår undersök-
ningsdesignen:  

 
1:a mötet Träff med hela familjer (september-december 2005) för att in-

formera om studien och höra hur sommaren varit. 
2:a mötet  Intervjuer med barn (november-januari 2005) om vad de gör un-

der en dag från det att de vaknar till att de lägger sig. Frågan har 
gällt gårdagen. 

3:e mötet  Intervjuer med föräldrar (februari-mars 2006) om hur den knap-
pa ekonomin påverkar barnen samt frågor om bakgrundsfaktorer 
som försörjning etc. 
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4:e mötet  Intervjuer med barn (april-juni 2006). Fokus på situationer där 
de känt av den knappa ekonomin samt frågor om önskningar och 
framtiden. Därtill uppföljning av tidigare intervju.  

5:e mötet Sista träff med hela familjen (september-oktober 2006). Av-
stämning och kompletterande frågor. 

 
Kvalitativa intervjuer har använts eftersom de är lämpliga att använda sig av i 
studier där man vill få en förståelse av vilken mening människor ger olika förete-
elser i sina liv (Kvale 1997). Intervjuerna har varit semistrukturerade. Jag har till 
varje intervjutillfälle utgått från övergripande teman som jag velat behandla. 
Frågorna har varit öppna och de medverkande har fått utveckla sina svar utifrån 
följdfrågor som formulerats i stunden. Fokus i intervjuerna har varit hur barns 
vardagsliv ter sig både vad gäller ordinarie veckodagar och vid strategiska tid-
punkter då den knappa ekonomin kan förväntas vara extra kännbar (skollov, hög-
tider). Fokus har också legat på vilken betydelse den knappa ekonomin har i rela-
tionen med kompisar, andra jämnåriga och föräldrar. Sammanlagt har 44 inter-
vjuer genomförts med barn och föräldrar tillsammans samt barn och föräldrar en-
skilt. Föräldraparet intervjuades tillsammans då de önskade det. Samliga barn har 
intervjuats enskilt utom vid ett tillfälle då syskonen ville bli intervjuade tillsam-
mans. Tolk har inte använts. Barn med föräldrar från utomeuropeiskt land be-
härskade det svenska språket fullt ut. Vad gäller deras föräldrar avböjde samtliga 
tolkhjälp. 

Barnintervjuerna  

Utgångspunkten för intervjuerna med barnen var att de skulle känna sig trygga 
och själva vara delaktiga i så stor utsträckning som möjligt. De fick därför själva 
bestämma när vi skulle träffas och var i hemmet intervjun skulle genomföras. In-
tervjuerna utformades också som relativt öppna samtal där jag försökte anpassa 
mig till barnens förutsättningar såsom språkliga förmåga, förmåga att resonera 
och samtala. Att barnen själva fick välja var intervjuerna skulle ske, ledde till en 
variation i var de genomfördes. Av dem som har egna rum var det några som 
valde att bjuda in mig i sina rum, medan andra valde plaster som köket eller var-
dagsrummet. Föräldrarna var inte närvarande men fanns i angränsade rum. Om 
det fanns en dörr så stängde barn den själva.  

Vid det första intervjutillfället (bilaga tre) användes formen för livsformsin-
tervjuer. Dessa är relativt detaljerade intervjuer om gårdagens händelser. Temat 
är hur en vanlig dag ser ut (Andenaes 1989). I livsformsintervjuer används den 
löpande tiden som organiserande princip av alla de sociala handlingar som följer 
efter varandra (Haavind 1987). Regelrätta livsformsintervjuer genomfördes dock 
inte, utan metoden användes som en ram för att fånga viktiga aspekter av barnens 
vardagsliv och för att kunna flika in frågor om hur de anser att den begränsade 
ekonomin påverkar dem. Den första intervjuomgången gav förutsättningar för att 
vi skulle lära känna varandra och ge barnen en tydlig uppfattning om mig och 
studien.  

Vid det andra intervjutillfället (bilaga fyra) ville jag få barn att berätta mer om 
händelser då de känt av den knappa ekonomin. Intervjun fokuserade också på de-
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ras drömmar och önskemål och vad de tycker är ett bra respektive dåligt liv. Frå-
gor om vad de hade gjort på sport- respektive påsklovet flikades in. Jag hade från 
början planerat att använda mig av charts (tecknade kartor). Detta eftersom jag i 
min tidigare studie, precis som Bodil Rasmusson (1998) i sin avhandling, konsta-
terade att varje barn genom användandet av flera metoder ges möjlighet att bidra 
med något värdefullt. Barns förmåga att uttrycka sig i tal skiljer sig åt, och ge-
nom användandet av flera metoder hade de haft möjlighet att uttrycka sig på det 
för dem förmånligaste sättet. Efter den första intervjun blev det dock påtagligt att 
jag i det andra mötet med barnen behövde ställa mer riktade och kompletterande 
frågor. I den första intervjun kände både barn och jag oss fram. Jag var noga med 
att ingen skulle känna sig kränkt eller besvärad vilket ledde till att vissa intervju-
er inte blev så täckande vad gäller den knappa ekonomins betydelse. Att byta 
metod, till charts, hade inneburit att jag inte kunnat ställa dessa kompletterande 
frågor. Att inte ha använt mig av andra metoder än intervjuer, vilket kräver ver-
bal uttrycksförmåga, kan ha begränsat vissa barns möjligheter att uttrycka sig på 
bästa sätt. Enligt min uppfattning var det dock viktigt att fortsätta med intervjuer 
istället för att byta metod för att uppnå bästa möjliga resultat.  

I intervjuer är det viktigt att ställa frågor på ett sådant sätt att de inte uppfattas 
som kränkande. Därför är frågeteknik betydelsefullt att reflektera över. Detta 
gäller speciellt i intervjuer med barn. Intervjuerna började oftast med över-
gripande frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor om ekonomin. Detta 
eftersom barnintervjuer ”utmärks av att man börjar med att ställa vida och över-
gripande frågor, för att sedan alltmer närma sig det specifika innehållet” (Do-
verberg & Samuelsson Pramling 2000:32). Intervjuerna skilde sig dock åt, och 
jag försökte anpassa varje intervju till det enskilda barnet. De äldre har generellt 
sett haft lättare än yngre barn att reflektera kring ämnet och sin egen situation. 
Detta kan delvis ha att göra med att ungdomar lättare än yngre barn växlar mel-
lan det abstrakta och konkreta (Hwang & Nilsson 2003). Vid direkta frågor om 
den knappa ekonomin var till exempel de äldres svar mera utförliga jämfört med 
de yngres. De yngres svar var oftare mer knapphändiga. Till exempel svarar en 
tjej (7-10 år) på en fråga om hon kan berätta om en situation där hon känt av fa-
miljens begränsade ekonomi:  

 
Alltså där jag har känt jag inte har. Ibland, när man vill ha en sak 
och så säger de nej vi har inte pengar. De har inte skickat det eller 
någonting.  

    
Hennes svar är typiskt för hur flera barn i åldrarna 7-10 år svarat. Det har varit 
svårare att få beskrivande och resonerande svar som är direkt kopplade till eko-
nomin från de yngre. Ibland har de inte förstått frågan, förmodligen på grund av 
att den varit för abstrakt, felställd eller inte relevant för dem själva. Jag har därför 
till dem i större omfattning än till de äldre, ställt frågor om vardagslivet i allmän-
het, till exempel bett dem berätta om vad de gjorde igår, på lovet, i helgen, med 
kompisar och föräldrar. Oavsett ålder blev dock några barn mindre uttrycksfulla 
när ekonomin kom på tal. De berättade med engagemang och inlevelse om skol-
dagen, men när jag ställde frågor om den knappa ekonomin blev de tysta. Tyst-
naden kan dels bero på att ämnet är känsligt och att de inte gärna talar om den, 
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och dels på att frågan inte känns relevant, d.v.s. att de inte känner igen sig i den. 
Ytterligare en aspekt kan vara att de inte är vana vid att reflektera kring familjens 
ekonomi och sin egen situation i relation till den. Om man tidigare inte med 
andra reflekterat om den kan det vara svårt eller upplevas som jobbigt att plöts-
ligt ställas inför en forskares frågor.  

Att träffa barn vid flera tillfällen har utifrån deras möjligheter att kunna re-
flektera varit värdefullt. Även om jag hade träffat dem tillsammans med föräld-
rarna innan den första enskilda intervjun var oklart hur mycket de förstått av stu-
diens syfte. Vid det första intervjutillfället tog jag mig därför tid att berätta mer 
om syftet. Jag använde också tiden till att vi skulle lära känna varandra, och be-
rättade därför lite om var jag bor, min ålder, om mitt barn, min mamma och mina 
syskon. Jag uppmuntrade dem också att ställa frågor om mig. Vid det andra in-
tervjutillfället hade vi lärt känna varandra lite bättre och kände oss, enligt min 
uppfattning, tryggare med varandra. Detta påverkade att åtminstone jag slappna-
de av mer. Min upplevelse är alltså att det andra intervjusamtalet var mer av-
slappnat och ”informellt”. Barnen var mer införstådda med studiens syfte och det 
märktes i intervjuerna. Den första intervjun hade mer eller mindre en fråga–svara 
karaktär, dvs. jag frågade och barnen svarade, medan den andra mer hade karak-
tären av ett samtal. I den andra intervjuomgången bad jag barnen mer berätta om 
saker snarare än att ställa direkta frågor.  

Föräldraintervjuerna 

Föräldrarna intervjuades vid ett tillfälle och tillfrågades då om den knappa eko-
nomins betydelse i barnens vardag. Även frågor som barn inte kan förväntas be-
svara behandlades, till exempel försörjning, föräldrars utbildning och hushållets 
utgifter/skulder (se bilaga sex). Intervjuerna genomfördes i vardagsrummet eller 
köket, oftast då barnen var i skolan. Föräldrarna valde själva tidpunkt för när vi 
skulle träffas och det var dagtid som passade de flesta bäst. Föräldraparet inter-
vjuades tillsammans. 

Det har varit lätt att reflektera kring ekonomin med föräldrarna. Samtliga har 
överlag direkt kunnat knyta an till temat och frågeställningarna. De har haft för-
måga att uttrycka sig, reflektera och sätta ord på hur de uppfattar barnens situa-
tion. Deras berättelser är vad Steinar Kvale (1997) kallar självkommunicerande, 
d.v.s. en historia i sig som inte kräver mycket extra beskrivningar och förklaring-
ar. Det förekom dock skillnader mellan föräldrar. Detta gäller främst mellan de 
föräldrar som har svenska som modersmål och dem som har svenska som andra 
språk. Generellt sett talar föräldrarna med utländsk bakgrund så pass bra svenska 
att vi kunde förstå varandra. Ordförrådet är dock begränsat vilket påverkat deras 
förståelse av mina ord men också hindrat dem från att uttrycka sig i mer målande 
beskrivningar. Skildringarna blev inte lika fylliga och nyanserade som dem med 
föräldrar som har svenska som modersmål. Föräldrarna hade också ibland svårt 
att förstå vad jag menade. När jag märkte att de inte riktigt förstod försökte jag 
fråga genom andra ordval. Missförstånd kan ha uppstått i vår kommunikation. 
Min bedömning är dock att vi alla ansträngt oss för att nå fram med vad vi vill 
säga. I ett fall var språkkunskaperna så pass begränsade att tolkhjälp hade be-
hövts. Dock avböjde samtliga föräldrar mitt erbjudande om tolk. De ville genom-
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föra intervjun på svenska med motivering att de ville träna på sina språkkunska-
per. Att tolkhjälp avböjts kan eventuellt också tolkas som att de inte velat att en 
tredje person ska ha insyn i deras privatliv. Det föräldrapar som intervjuades till-
sammans hade hjälp av varandra när den ena inte förstod.  

Intervjuer med barn och föräldrar tillsammans 

Vid det första och det sista besöket träffade jag barn och föräldrar tillsammans. 
Vid första tillfället var syftet att informera och lära känna varandra. För att alla 
skulle få samma information träffade jag hela familjen. Jag antog också att det 
var tryggast för barnen att träffa mig tillsammans med sina föräldrar, innan vi 
träffades enskilt. Oftast samlades hela familjen antingen vid köksbordet eller i 
vardagsrummet och jag berättade om studiens syfte. Jag vände mig särskilt till 
barnen och var mån om att de skulle förstå och fråga om de kände sig osäkra. 
Vid detta första tillfälle ställde jag också frågor om hur sommaren varit (bilaga 
tre). I fem av familjerna genomfördes intervjuer med bandspelare redan vid för-
sta tillfället.  

Vid det femte och sista tillfället gick jag igenom och diskuterade en prelimi-
när analys av alla intervjuer (sammanfattning av gemensamma teman samt skill-
nader inom dessa) och ställde kompletterande frågor. Denna feedback gav famil-
jerna en möjlighet att ta del av resultatet och att komma med synpunkter. Hur 
mycket barnen deltog varierade. Vid vissa tillfällen var hela familjen samlad, vid 
andra satt barnen med en stund och i några fall medverkade något av barnen. Vid 
några tillfällen gick jag igenom de preliminära resultaten med barn och föräldrar 
enskilt. Detta förfarande hade varit att föredra vad gäller samtliga barn och för-
äldrar då responsen blivit mer personlig. Av praktiska skäl var det dock inte all-
tid genomförbart eftersom alla familjemedlemmar inte hela tiden var närvarande 
under mitt besök. Det som dock framgick i diskussionerna var att de närvarande i 
det stora hela tyckte att resultaten stämde med hur de erfar situationen.  

Metodreflektioner  
Att träffa mina intervjupersoner vid flera gånger har gett mig förmånen att lära 
känna och komma både barn och deras föräldrar nära. Jag har därmed fått en re-
lativt sammansatt uppfattning om de olika sammanhang barnen rör sig i och om 
den knappa ekonomins betydelse både i relation till kompisar och till föräldrar. 
Att följa familjerna under en längre tidsperiod har även möjliggjort att ett års 
strategiska tidpunkter kunnat täckas in. Jag har till exempel fått inblick i om man 
gör någonting och i så fall vad på lov, födelsedagar, jul och ramadan. Min egen 
förståelse har under året också utvecklats och förändrats. Jag har mellan varje 
omgång haft möjlighet att bearbeta och reflektera över det insamlande materialet 
samt att återkomma med uppföljande frågor. Även barn och föräldrar har haft 
möjlighet att reflektera mellan gångerna, och därmed skapa sig en egen uppfatt-
ning om mig och studien. En uppfattning som då inte längre enbart varit kopplad 
till och beroende av sådant som tidigare förmedlats av kontaktpersonerna. Ge-
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nom de återkommande besöken har således en förståelse av barns vardag som 
inte är bunden till en viss eller enda tidpunkt växt fram.   

Det har varit nödvändigt att komma barn och föräldrar nära, och att bygga upp 
en ömsesidig tillit. Men genom att komma nära kan man som forskare hamna ”i 
en rollkonflikt mellan att vara forskare och en av dem man studerar” (Davies 
1999:139). Närheten kan leda till att man identifierar sig med och känner så 
mycket för de personer man kommer i kontakt med att forskarrollen trängs un-
dan. Själv har jag varit mån om att skapa bra relationer både till föräldrar och till 
barn. Jag har inte enbart agerat som en distanserad forskare utan har i viss mån 
berättat om personliga saker som rör min egen situation och sådant som rör mitt 
barn. Tre familjer har under studiens gång befunnit sig i väldigt utsatta situatio-
ner vad gäller ekonomi och boende. Deras situation har tvingat mig att föra ett 
resonemang om var gränsen går mellan att vara forskare och medmänniska. Frå-
gorna har kretsat kring om jag överhuvudtaget ska hjälpa dem och i så fall på 
vilket sätt? Karen Davies (1999) påpekar att man som forskare i ett lyckat fältar-
bete inte bara vill ta utan också ge, och jag kan inte annat än att hålla med. Det 
har varit svårt när föräldrar bett om hjälp, att då bara genomföra intervjuerna, se-
dan tacka för mig och gå. Men jag har heller inte velat bli alltför involverad i fa-
miljernas liv. Dels för att vissa föräldrars behov varit så stort att det blir ett orim-
ligt tryck på mig som person, dels för att jag träffat dem som forskare. Det är inte 
etiskt försvarbart att bygga upp en nära relation som innebär ett engagemang 
som går utöver undersökningen. Detta för att jag med all sannolikhet kommer att 
försvinna ur familjernas liv men också för att ett kritiskt förhållningssätt riskerar 
att gå förlorat i analys och tolkning. Det jag till slut beslutade och agerade utifrån 
var att hjälpa de föräldrar som bad om det med att fylla i ansökningar samt att 
söka efter information och namn på kontaktpersoner som de själva kunde kon-
takta. En gräns drogs vid att börja agera i föräldrars namn gentemot till exempel 
myndighetspersoner eller att låna ut pengar. Förhållningssättet har utifrån min 
ståndpunkt fungerat bra. Jag har kunnat ge och inte bara ta, utifrån vad som känts 
rimligt och acceptabelt. Min egen upplevelse är också att det funnits en tydlighet 
om min roll och var gränserna gått för vad jag kan hjälpa till med.   

Intervjun som interaktion 

Barns och föräldrars utsagor är ett resultat av hur de i interaktion med mig valt 
att skildra sin vardag i förhållande till familjens begränsade ekonomi. I en inter-
aktion bär vi alla med oss föreställningar och förutfattade meningar om varandra. 
Människor väljer också att, som Goffman (1959/2000) påpekar, i interaktioner 
presentera sig på ett visst. Mina, barnens och föräldrarnas föreställningar om 
varandra och hur vi önskat att presentera oss har således påverkat vilken typ av 
relation som skapats, vad barn och föräldrar valt att berätta och hur jag tolkat det 
som sägs. Vilken relation som skapats är ett resultat av många samspelande 
aspekter. Hur vi uppfattat varandra är en aspekt. Vårt sociala, kulturella och 
språkliga kapital påverkar mötet (Bourdieu 1999). Vad min personliga identitet 
(ålder, kön och etnisk tillhörighet) betyder för barn och föräldrar och deras för 
mig har också betydelse. Den får särskild betydelse vad gäller känsliga och per-
sonliga frågor (Denscombe 1998). Vad gäller barn påverkas också relationen av 
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vilka erfarenheter barn respektive vuxna har av varandra som sociala kategorier. 
Till exempel kan barn ha erfarenhet av att i samspelssituationer med vuxna vara 
hänvisade till en passiv roll, och den vuxne vara van vid att ha tolkningsföreträde 
och ha tillåtelse att agera (Näsman & von Gerber 2003). Sådana erfarenheter har 
betydelse för hur interaktionen formas. Olika aspekter av betydelse för interak-
tionen mellan mig, barn och föräldrar, och därmed studiens resultat behandlas yt-
terligare nedan.  

Reflektion - intervjuer med föräldrar  
Vad gäller min personliga identitet, d.v.s. ålder, kön och etnisk tillhörighet blev 
det i mötet med föräldrar efter hand tydligt att det finns både likheter och skill-
nader mellan mig och föräldrarna i studien. Likheter finns vad gäller ålder och 
kön. Åldersmässigt skiljer det sig två till tio år mellan mig och den yngsta re-
spektive äldsta föräldern, och könsmässigt är sju av åtta liksom jag, kvinna. Med 
sex av dessa kvinnor har jag det gemensamt med att vi är ensamstående föräld-
rar. De förutfattade meningar vi hade om varandra har därför under processens 
gång kunnat förändras genom de gemensamma identifikationspunkter som finns. 
Att jag själv under stora delar av min barndom levt i en familj med begränsad 
ekonomi och i så kallade ekonomiskt utsatta bostadsområden, har förmodligen 
också minskat det gap som från början kan ha funnits utifrån våra föreställningar 
om varandra.  

Det blev dock tydligt i intervjuerna att vi, trots min bakgrund, befinner oss på 
olika positioner i det Pierre Bourdieu (1994) kallar samhällets sociala rum, ge-
nom skillnader i vårt språkliga, kulturella och sociala kapital. Detta blev tydligast 
i mötena med de föräldrar som är födda utomlands. När det till exempel gäller att 
behärska det svenska språket finns det stora skillnader mellan oss. Min sociala 
position som forskare, ”svensk” och att jag idag bor i en så kallad medelklass-
miljö kan således ha påverkat hur jag och föräldrar förhållit oss till varandra och 
därmed vår interaktion i intervjusituationen. Min uppfattning är dock att vi ge-
nom att träffas vid upprepade tillfällen trängt igenom flera av de barriärer som 
har med våra positioner i det sociala fältet att göra.  

Reflektion – intervjuer med barn och föräldrar tillsammans 
I mötet med barn och föräldrar tillsammans var det viktigt att vara medveten om 
både min egen och föräldrarnas ställning gentemot barnen. Barn har i vårt sam-
hälle en underordnad ställning gentemot vuxna (Näsman 2002). Denna under-
ordning kan också framträda i intervjuer med barn och vuxna tillsammans. Ris-
ken är till exempel att man som vuxen intervjuare riktar sig mot de vuxna och att 
det blir deras utsagor som får dominera intervjun. För att undvika detta var jag 
noga med att i intervjuer med barn och föräldrar vända mig till barnen. Jag var 
också observant på att föra samtalet tillbaka till barn när föräldrar tagit över. 
Nackdelen med intervjuformen var, fast jag försökte vara observant, att både jag 
och föräldrar utifrån vårt förgivettagna tolkningsföreträde ibland hämmade barn 
och att de därmed blev tysta. Det fanns även positiva aspekter med att träffa barn 
och föräldrar tillsammans. Till exempel kunde det uppstå en självgående dyna-
mik dem emellan, vilket innebar att samtalet flöt på utan så mycket ingripande 
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från min sida. De kunde då komplettera varandras berättelser, vilket gav fylligare 
data.  

Reflektion – intervjuer med barn 
Att föreställningar om varandra påverkar möten gäller även i förhållande till 
barn. Barns och vuxnas erfarenheter av varandra som sociala kategorier kan som 
påpekats påverka interaktionen. Till exempel spelar föreställningar om barns 
förmågor utifrån utvecklingsstadier en betydelsefull roll då de kan påverka vux-
nas förhållningssätt gentemot barn. Det finns en risk att intervjuerna utgår från 
åldersstandardiserade frågor, istället för att intervjun utvecklas till att bli ”en 
upptäcktsfärd, som ger utrymme för successiv anpassning efter barnets speciella 
erfarenheter och kognitiva utveckling” (Näsman & von Gerber 2003: 12). Min 
egen utgångspunkt har varit att arbeta med ett så undersökande, öppet och dyna-
miskt förhållningssätt som möjligt. Detta innebär att jag i intervjusituationer för-
sökt ta hänsyn till och anpassa frågor, rytm, tid och teknik till barns förutsätt-
ningar. Jag har också varit vaksam mot att barn inte ska känna sig kränkta, be-
svärade eller pressade på information och har därför aktivt försökt arbeta med de 
skillnader som finns utifrån våra positioner som barn respektive vuxna. Detta har 
gjorts bland annat genom att jag berättat om mig själv. Flera barn var intressera-
de av att veta mer om mig och min dotter. Många undrade också var jag kommer 
ifrån eftersom jag inte talar skånska och för att mitt namn inte låter ”svensk”.  
Jag har ganska frikostigt bjudit på mig själv och min bakgrund. Min försiktighet, 
där jag i vissa lägen varit mån om att hänsyn till barnens integritet tagits, kan ha 
begränsat resultatet så till vida att vissa erfarenheter i förhållande till den knappa 
ekonomin inte framkommit. Mitt förhållningssätt kan dock också ha lett till att 
barn känt sig trygga och därför valt att berätta om viktiga erfarenheter.  

Ännu en aspekt som kan ha påverkat vad barn valt att berätta är att intervjuer-
na inte alltid genomförts i full avskildhet. Detta beror dels på att barn själva fått 
välja var intervjuerna skulle genomföras, vilket inneburit att de ibland valt att sit-
ta på mer öppna platser. Dels beror det på att flera av familjerna är trångbodda. 
Föräldrar och barn kände på grund av trångboddheten av varandras närvaro, även 
om de inte befann sig i samma rum. En nackdel med att mötas i hemmet har så-
ledes varit att intervjuer inte alltid kunnat genomföras i avskildhet. Att vissa barn 
känt av föräldrars närvaro kan mycket väl ha påverkat vad de valt att berätta. Ett 
exempel är ett tillfälle då jag intervjuade en kille i familjens vardagsrum. Mam-
man gick ut i ett ärende och systern var inte hemma. Han berättade då öppet om 
sådant som jag frågade om. Under intervjun kom mamman hem för att hämta en 
sak hon glömt och det blev tydligt att detta störde honom eftersom han slutade 
att berätta. Mamman gick och samtalet kom igång igen. Att man kan ha avstått 
från att berätta vissa saker gäller också i en intervju som genomfördes med tre 
syskon tillsammans. De intervjuades dock var och en för sig vid det andra tillfäl-
let. Att föräldrar och syskon varit närvarande eller i angränsade rum kan ha på-
verkat vad barn valt att berätta. Till exempel kan känsliga ämnen som rör relatio-
ner inom familjen ha undvikits. Samtliga barn utom ett har dock blivit intervjuat 
två gånger, vilket innebär att de haft möjlighet att reflektera över ämnet mellan 
gångerna och haft möjlighet att välja att berätta om andra saker vid det andra till-
fället. Min uppfattning är också att man inom familjerna är öppen om den eko-
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nomiska situationen, vilket kan antas uppmuntra en öppenhet i intervjusituatio-
nen.   

En annan aspekt som kan ha påverkat barns utsagor är att jag utifrån min vux-
enposition kan påverkat dem att berätta om sådant som jag själv vill höra. Barn 
är enligt Elisabet Doverberg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000) följsamma-
re än vuxna, och anstränger sig ofta för att lirka ut vad den vuxne vill ha reda på. 
Det finns således en risk för att barn kan ha underordnat sig mina frågor, och 
svarat så som de tror är det ”korrekta” svaret. För att undvika detta har det varit 
viktigt att få dem att berätta och mig att lyssna. Min uppfattning är också att bar-
nen utifrån sina förutsättningar har haft insikter och förmåga att reflektera kring 
ämnet, och att deras utsagor därför i stor utsträckning bygger på egna reflektio-
ner.  

Ytterligare en aspekt som är särskilt viktig att reflektera kring i relation till in-
tervjuer med barn är forskarens förhållande till den egna barndomen (Tiller 
1988). Om man som vuxen har en omedvetenhet om den egna barndomen riske-
rar man överföra egna erfarenheter på barnen. Min egen uppväxt påminner defi-
nitionsmässigt om medverkande barns bakgrund. Jag hade alltså själv som barn 
kunnat ha varit föremål för en liknande studie, och jag har reflekterat en del över 
hur denna närhet till ämnet kan ha påverkat intervjusituationerna. Har min bak-
grund varit till för- eller nackdel? Mitt svar är både och. Fördelen är att jag inte 
känt mig främmande för att möta barnen och att röra mig i bostadsområden som 
anses vara utsatta. Det har varit lätt att skapa kontakt och förtroende. Jag har 
också ibland nämnt min egen bakgrund. Nackdelen å andra sidan är att jag i in-
teraktioner kan ha påverkat barn att bekräfta egna upplevelser. Risken är också 
att jag tolkat in egna erfarenheter i deras utsagor. För att minimera denna risk har 
det krävts av mig att skilja mellan de egna och barnens erfarenheter. Det har ock-
så varit viktigt att vara medveten om att det är skillnad på att vara barn idag jäm-
fört med när jag växte upp. Mina upplevelser behöver därför inte ha några som 
helst likheter med medverkande barns.  

Slutligen är det en aspekt till av intervjuerna som jag vill beröra, och det är 
vad barn själva kan ha fått ut av dem. Jag har själv uppskattat och lärt mig myck-
et i interaktionen med barnen. Även barn tycks ha uppskattat intervjusituationer-
na. Denna reflektion görs utifrån att de varit tillgängliga varje gång jag skulle 
träffa dem. De har själva också berättat att det varit roligt att delta. De allra yngs-
ta har betonat att de tyckt om att svara på frågor. De äldre har mer talat om att 
det känts bra att med en utomstående reflektera kring den egna och familjens si-
tuation. Äldre barn har också uttryckt att det varit intressant att få kunskap om 
forskningsprocesser och hur intervjuer går till. Intervjuerna har alltså haft en me-
ning inte bara för mig utan även för medverkande barn.  

Kategorisering av barnen 
En fråga som uppstår i samband med att man kategoriserar människor så som jag 
själv gjort, är huruvida man i intervjusituationen ger dem en identitet de inte 
känner igen sig i. Jag har under hela fältarbetet brottats med frågan om jag ge-
nom mina frågor får barn att känna sig som något de inte upplever att de är. Inom 
familjerna finns en öppenhet om den ekonomiska situationen och barnen är med-
vetna om den. Min uppfattning är därför att frågorna inte gjort dem mer medvet-
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na. Däremot kan de ha fått dem att reflektera kring att andra ser dem som tillhö-
rande en viss kategori, d.v.s. barn i familjer med knapp ekonomi eller fattiga 
barn. I förhållande till denna kategorisering är vilken kollektiv identitet (Jenkins 
2004) som skapas viktigt att diskutera. Till exempel används ofta ordet fattigdom 
både inom forskning och i media vid tal om barns ekonomiska utsatthet. I denna 
studie definieras fattigdom av barn på olika sätt. En del kopplar ihop fattigdom 
med familjens ekonomiska situation. De flesta gör det dock inte. Istället hänvisar 
de till andra situationer än den egna. Vilka det kan vara illustreras i citatet nedan:  

 
Nån som är riktigt fattig. Nån som lever på gatan. När jag hör nån 
säga ordet fattig då tänker jag på nån som ligger på gatan utan 
pengar.    Kille 11-14 år  

 
I likhet med killens syn på vem som är fattig, innebär begreppet för många av 
barnen i studien att leva på gatan. Andra nämner också avsaknad av mat, tak över 
huvudet och barn i utvecklingsländer. Ordet fattig används också av barn och 
unga i allmänhet som ett uttryck för att någonting är dåligt, ”Typ fattig låt, så vad 
fattig låten är./…/. Så fattig, tråkig, alltså dålig" (Tjej 11-14 år). Utifrån hur or-
det används bland barn och ungdomar samt utifrån att flera barn i studien inte 
förknippar sin egen situation med fattigdom har jag valt att inte använda begrep-
pet när barnens vardagsliv åsyftas. Valet att inte göra det har att göra med vilken 
identitet jag skapar åt barnen. Att ha kategoriserat dem som barn i familjer med 
knapp ekonomi är redan det ett sätt att ge dem en specifik identitet. Hur man se-
dan väljer att benämna situationen kan få ytterligare konsekvenser för hur de ser 
på sig själva och sin situation.  

Analysprocess 
Det empiriska materialet består främst av barns men även deras föräldrars utsa-
gor och det är dessa utsagor i form av transkriberade intervjuer som är föremål 
för analys. Utgångspunkten för analysen är att all fakta är ett resultat av tolk-
ningsprocesser. Fakta är således inget omedelbart givet (Alvesson & Sköldberg 
1994). Analysen har därför inte utgått från ett sökande efter sann eller ”egentlig 
mening” (Kvale 1997), utan avhandlingens resultat är snarare en produkt av 
tolkningsprocesser. Tolkningen har skett genom en interaktiv process mellan tex-
ten och mig. Med mig i tolkningsarbetet har jag haft den förståelse som växt 
fram under fältarbetet samt min förförståelse i form av teorier, tidigare forskning 
och egna erfarenheter. Genom denna interaktiva process, där delar av det empi-
riska materialet satts i relation till ett mer övergripande tolkningsmönster, har det 
så småningom utformats en djupare förståelse av materialet och därmed den me-
ning den begränsade ekonomin har i barnens vardagsliv (Alvesson & Sköldberg 
1994:170-172).  

Analysen har fokuserat hur barn beskriver sitt vardagsliv och sina erfarenheter 
av knapp ekonomi i förhållande till kompisar, föräldrar och delaktighet inom oli-
ka arenor samt hur de förhåller sig till den ekonomiska situationen. Vad gäller 
föräldrar har analysen fokuserat på hur de beskriver familjens övergripande si-
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tuation i förhållande till försörjning, boende och sociala nätverk samt hur de 
skildrar relationen mellan barn och föräldrar i förhållande till den knappa eko-
nomin. Förändringar i familjesituation över tid har också analyserats.  

I analysprocessen har intervjuerna först transkriberats, sedan har innehållet i 
varje intervju sammanfattats, stycke för stycke. Varje styckes innebörder har ko-
dats, d.v.s. angetts med nyckelord (Grönmo 2006). Denna första kodning har va-
rit öppen, vilket innebär att det har funnits en öppenhet i förhållande till empirin. 
Detta för att kunna ge all relevant information möjlighet att påverka analysen. 
Kodningen ledde fram till centrala teman som kunde identifieras utifrån vad som 
framkommit i varje individuell intervju, vilket i sin tur utgjort grunden för analys 
och avhandlingens resultat. Samma tillvägagångssätt har använts i analysen av 
de intervjuer där barn och föräldrar intervjuats tillsammans, där således barnets 
respektive förälderns utsagor kodats och tematiserats var för sig. Centrala teman 
vaskades fram utifrån nyckelord i intervjuer som återkom i de olika intervjuom-
gångarna med samma person eller när de framkom flera gånger under samma in-
tervju. Dessa teman sorterades sedan in under rubrikerna barn respektive föräld-
rar. Därefter bildades olika kategorier under respektive huvudrubrik; kategorier 
som kunde identifieras utifrån likheter i de teman som framträtt i varje enskild 
intervju och utifrån kopplingar till teorier och min egna förförståelse i form av 
till exempel tidigare forskning (Grönmo 2006). Sammanlagt bildades tio katego-
rier under rubriken barn och sju under rubriken föräldrar. Som exempel redovi-
sas här de kategorier som framkom under huvudrubriken barn: bakgrund, själv-
presentationer, sociala aktiviteter, tillgång till och avsaknad av saker, sätt att 
hantera situationen, beroende och oberoende, att jämföra sig med andra, socialt 
nätverk, konflikter och framtiden. Det var innehållet i dessa kategorier som pre-
senterades vid det sista mötet med barn och föräldrar. Även analys av eventuella 
förändringar av den ekonomiska situationen över tid eller andra större föränd-
ringar gjordes. Här framkom två kategorier utifrån förändringar i några av famil-
jerna: förändrad ekonomisk situation och förändrad boendesituation.  

Innehållet under varje kategori arbetades fram genom en jämförelse utifrån 
begrepp som aktiv - passiv, yngre – äldre, likheter samt skillnader mellan barn 
vad gäller tillgång till saker, aktiviteter och sociala nätverk. Till exempel kan 
vissa barn förhålla sig aktivt till den knappa ekonomin medan andra är mer pas-
siva. Ålder kan också göra skillnad för hur den ekonomiska situationen erfars. 
Ålderspannet mellan medverkande barn är stort. De lever i olika livsfaser och 
likheter och skillnader utifrån ålderkategorierna 7-14 år och 15-19 år har därför 
analyserats. Kategorierna har valts utifrån att det i det empiriska underlaget 
kommit fram att det är mellan dessa som de största skillnaderna angående vad 
man önskar göra och möjligheter till eget handlingsutrymme finns. Vad gäller 
möjligheter att analysera likheter och skillnader utifrån etnicitet och kön är det 
empiriska materialet begränsat. Vad gäller kön, ingår nio tjejer och fem killar 
och eftersom inga tydliga skillnader märkts finns ingen analys utifrån kön med i 
resultatredovisningen vad gäller barnen. Däremot framgår skillnader utifrån för-
äldrars kön.  

Vartefter som analysen fortskridit har nya kategorier uppstått. Dessa har växt 
fram utifrån en växelverkan mellan min förförståelse, prövning av olika teoretis-
ka perspektiv och det empiriska materialet. Tolkning och analys har således ge-
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nom hela forskningsprocessen skett genom växelverkan mellan abstrakt tänkan-
de och den verklighet jag mött (se Davies 1999). I denna process har under barn- 
respektive föräldrarubrikerna den knappa ekonomins relationella betydelse allt 
mer framträtt. Slutligen bestämdes därför följande kategorier som också kom att 
bilda struktur åt disposition av avhandlingens resultat:  

- Centrala arenor och uppfattningar av dessa. 
- Relationen till kompisar och andra barn.  
- Relationen mellan barn, föräldrar och andra vuxna.  
- Förhållningssätt.  

Validitet och generaliserbarhet 

En aspekt som läggs på validering inom kvalitativ forskning är att frågor och me-
tod ska väljas så att de belyser det som är avsikten att belysas (Thomsson 2002). 
Validering i kvalitativa studier bygger på förmågan att kontrollera, ifrågasätta 
och teoretiskt tolka sina resultat Det handlar då om att ange sina utgångspunkter, 
vara kritisk mot sig själv och fråga sig vad man ska göra och varför, innan man 
bestämmer hur (Kvale 1997). Valideringen sker alltså under hela forskningspro-
cessen, och ambitionen med metodbeskrivningen i detta kapitel har varit att på-
visa hur valideringsprocessen genomsyrat arbetet. Frågan som kvarstår är om jag 
genom mitt upplägg, mina frågor och min metod har fått ta del av sådant som är 
av central betydelse för barn i relation till den knappa ekonomin. Ett sätt att be-
svara frågan på är att föra en dialog om tolkningar med de personer som medver-
kat i studien och med andra som är insatta i ämnet. Detta kallar Kvale (1997) för 
kommunikativ validering. Genom att ha träffat föräldrar och barn vid flera tillfäl-
len har jag haft möjlighet att stämma av min förståelse med dem. Det gäller spe-
ciellt i det sista mötet då jag redovisade en preliminär analys. Jag har också un-
der arbetets gång ställt min förståelse mot tidigare forskning och diskuterat den 
med personer som är insatta i ämnet (kollegor, handledning, seminarier och kon-
ferenser).  

Generaliserbarhet, d.v.s. frågan om resultatets applicerbarhet i ett större sam-
manhang är alltid aktuell inom forskning. Den kritik som oftast riktas mot kvali-
tativa studier är att resultaten inte är generaliserbara till hela populationer eller 
större sammanhang. Kvalitativa studier handlar dock sällan om att erhålla gene-
raliserbarhet till hela populationer (Kvale 1997, Alvesson & Sköldberg 1994, 
Thomsson 2002). Man bör istället diskutera vad som menas med generaliserbar-
het. Till exempel hävdar Alvesson och Sköldberg (1994) att forskaren med hjälp 
av kvalitativa data kan utvidga teoriers tillämpningsområde inom det domän som 
undersöks, och att det är en generalisering. Kvalitativ data kan också användas 
för teoriutveckling, teorier genereras då utifrån den insamlade empirin (Dens-
combe 1998). Avsikten med denna studie är inte att spegla generella egenskaper, 
utan det är de medverkandes erfarenheter som fokuseras. Avsikten är dock inte 
endast att återge och tolka deras enskilda erfarenheter. Istället är den att binda 
samman dem med varandra, med tidigare forskning och med teoretiska tolkning-
ar och därmed lyfta de enskilda utsagorna till en mer övergripande förståelse av 
barns vardag i förhållande till familjens begränsade ekonomi.  
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Presentationsform 
En presentation av det empiriska materialet är inte bara en re-presentation av ut-
sagor och forskarens tolkningar av dessa. Redovisning är i sig själv en social 
konstruktion, ”där författarens val av litterär form ger uttryck för en specifik syn 
på intervjupersonernas livsvärld” (Kvale 1997:229). Hur man berättar sin histo-
ria är därför en viktig aspekt av presentationen av ett material.  

I avhandlingen utgör det empiriska materialet tillsammans med tidigare forsk-
ning och teoretiska tolkningar utgångspunkten för presentationen. Jag har prövat 
olika tillvägagångssätt för att redovisa det empiriska materialet. Till exempel 
började jag med att redovisa barns vardag och innebörden av den knappa eko-
nomin utifrån rubriker som skola, hem och fritid. Jag har också provat att lägga 
barns och föräldrars utsagor tillsammans under gemensamma teman. Kapitel har 
också organiserats utifrån att tidigare forskning och barns presentationer lagts 
ihop. Efter flera försök kom jag slutligen fram till nuvarande presentationsform. 
Meningen med den är att utifrån barns perspektiv ge en förståelse för barnens so-
ciala sammanhang, vad som där är viktigt och den knappa ekonomins betydelse i 
förhållande till de sociala sammanhangen. Huvudfokus i kapitlen ligger därför på 
barns utsagor. Ibland förekommer hänvisning till tidigare forskning i den löpan-
de texten men mestadels har den lagts under sammanfattande kommentarer. I ett 
av empirikapitlen framgår också föräldrars utsagor, då det handlar om barn- och 
föräldrarelationen i förhållande till familjens ekonomiska situation. Även här är 
det dock barnen som står i fokus. Jag har strävat efter att ge barnens eget per-
spektiv utrymme och rättvisa utan att överskuggas av referenser till tidigare 
forskning och ett vuxenperspektiv. Direktcitat från barnen förekommer därför 
rikligt i kapitlen. Citaten är också till för att belysa och validera påståenden. Jag 
är mån om att alla barn ska komma till tals. Samtliga kan dock inte citeras hela 
tiden och därför har jag försökt fördela citaten så att åtminstone samtligas stånd-
punkter framkommer.  

En aspekt jag här vill lyfta fram är tolkningar av barnens utsagor. Det har 
ibland varit svårt för barn att reflektera kring den knappa ekonomins betydelse.  
Bland annat kan det bero på att de inte velat uttrycka tankar och känslor som de 
kanske själva inte ens vill kännas vid. Det har ibland hänt att barn sagt en sak 
men utifrån vad som framkommit i intervjuerna med dem som helhet kan deras 
utsagor tolkas som att det står för någonting annat. När sedan flera barn resonerat 
på ett liknande sätt har ett mönster kommit fram. Ett mönster som jag med hjälp 
av teoretiska resonemang tolkat på ett sätt som i en mening skiljer sig från hur 
barn själva beskriver sina erfarenheter.  
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Medverkande barn 
Här görs en kort beskrivning av de barn som deltar i studien och deras familje-
sammansättning. I beskrivningen har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet. 
Det är av stor vikt att barn och föräldrar inte ska kunna identifieras, speciellt som 
jag försäkrat dem om detta. Kontaktpersoner ska inte heller kunna identifiera 
vem som har sagt vad i de familjer de har varit ingång till. Familjemedlemmar 
bör inte heller kunna identifiera varandras utsagor. Detta kan dock vara svårt att 
uppnå då de kan känna igen varandras sätt att uttrycka sig eller varandras erfa-
renheter. För att minimera risken för identifiering har barn delats in i tre ålders-
kategorier. Placering av barnen i ålderskategorierna har gjorts utifrån deras ålder 
när studien påbörjades. Kategorierna har valts utifrån att man som läsare ska 
kunna se de skillnader i erfarenheter som finns mellan barn. Barnen har inte i 
presentationen getts namn. Även detta hänger samman med att vem som har sagt 
vad i så hög grad som möjligt inte ska kunna kännas igen. I texten används istäl-
let beteckningarna ”tjej” och ”kille”. Anledningen till detta är att jag, i likhet 
med andra forskare, kopplar ordet tjej till en person med större självständighet 
och handlingskraft, jämfört med ordet flicka som mer har en klang av beroende 
och omognad (Ambjörnsson 2004, Forsberg 2005).  Även beteckningen kille har 
för mig en större klang av handlingskraft och självständighet än beteckningen 
pojke.  

Presentation av barn och familjesammansättning 

Tjej 11-14 år, bor ensam med sin mamma i en hyresrätt i en stadsdel med relativt 
hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll3.  
 
Tjej 15-19 år och kille 11-14 år, bor ensamma med sin mamma i en hyresrätt i en 
stadsdel med hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll.  Mamman är född i ett 
utomeuropeiskt land.  
 
Tjej 15-19 år och kille 11-14 år, bor ensamma med sin mamma i en hyresrätt i en 
stadsdel med relativt hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll.  
 
Kille 15-19 år och tjej 7-10 år, bor ensamma med sin mamma i en hyresrätt i en 
stadsdel med relativt hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll. I hushållet bor 
ett äldre syskon som inte deltar i studien eftersom han var bortrest under tiden 
som studien pågick.    
 
Kille 15-19 år och tjej 11-14 år, bor ensamma med sin mamma i en bostadsrätt i 
en stadsdel med hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll.  
 

––––––––– 
3 Enligt rapporten ”Barnfattigdomen i Sverige. Årsrapport 2006” (Salonen 2007).  
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Tjej 15-19 år och tjej 7-10 år, bor ensamma med sin mamma i en hyresrätt i en 
stadsdel med hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Mamman är född i ett 
utomeuropeiskt land.  
 
Kille 15-19 år, tjej 11-14 år och tjej 7-10 år, bor med sina båda föräldrar i en hy-
resrätt i en stadsdel med hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Föräldrarna 
är födda i ett utomeuropeiskt land.  
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5. Barnens familjer  

Avsikten med detta kapitel är att ge en beskrivning av de villkor medverkande 
barn och deras familjer lever under. Detta för att få en förståelse av de ramar 
barnen finns och agerar inom. En beskrivning ges utifrån föräldrars utsagor, då 
de lättast kan ge en helhetsbild av familjens generella villkor. Utgångspunkten i 
redovisningen är några av de dimensioner som i forskning ofta används för att 
undersöka människors sammanhang och levnadsnivå, d.v.s. ekonomisk situation, 
boende och sociala nätverk (t.ex. SOU 2001:55). I det efterföljande kapitlet görs 
sedan en analys av barnens sammanhang utifrån deras eget perspektiv.  

Familjernas ekonomiska situation 
Den huvudsakliga familjekonstellationen är ensamstående mammor med barn. I 
vissa av dessa familjer har barn kontakt med pappan, och i andra ingen alls. Oav-
sett kontakten är det i huvudsak mammorna som har försörjningsansvar och hu-
vudansvar för att tillgodose barnens behov. De huvudsakliga försörjningskällor-
na är välfärdstransfereringar, studiestöd och lönearbete. Två familjer har social-
bidrag och två har socialbidrag i kombination med studiestöd. En familj har sin 
försörjning från sjukersättning och två från inkomst av arbete i kombination med 
sjukersättning. De föräldrar som har studiestöd får det för studier på Komvux 
och de som arbetar gör det på ca 25 %. Samtliga familjer är beroende av bidrag 
såsom bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd för att få ekonomin att gå 
ihop. Övriga försörjningskällor som nämns är extra inkomster från barnpassning, 
ekonomiskt stöd från personer i sociala nätverk och från frivilligorganisationer 
och fonder. Föräldrar vänder sig även till diakonissor inom Svenska kyrkan som 
kan hjälpa till med att söka pengar ur olika fonder när pengarna inte räcker till. 
Oftast söker samma föräldrar pengar i olika fonder, såsom exemplifieras i en 
mammas citat nedan:  

 
Jag sökte nu genom kyrkan. Fem fonder. Jag sökte tre fonder och 
så sökte jag stadens två fonder. För den ena skulle man vara 50+ 
så den fick jag tillbaka och den andra kom in för sent. Och dessa 
tre fonder hade jag fått från kyrkan och diakonissan hade skrivit 
under. Hon känner mig och vet att jag är i behov av pengarna. Så 
de fick jag från något kungligt sällskap Pro Patria, 5 000 kr.  

 
Svenska kyrkan kan också ge ett visst stöd i form av matkuponger, matpaket el-
ler begränsade summor pengar. Det ekonomiska stödet från både fonder och 
Svenska kyrkan handlar om mindre summor, men har stor betydelse för famil-
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jernas möjligheter att klara uppehället fram till nästa utbetalning av andra bidrag 
och lön.  

I flera familjer lever föräldrarna med skulder som de har till Kronofogden el-
ler till privatpersoner. Det är huvudsakligen skulder för obetalda sjukhusräkning-
ar samt andra obetalda räkningar och lån. Även barn har betalningsanmärkningar 
på grund av obetalda sjukhusräkningar och egna skulder som tillkommit genom 
köp av kläder på avbetalning. Skulderna sätter press på den redan begränsade 
ekonomin och skapar oro för hur man ska kunna betala tillbaka. Under året som 
studien pågick fick en förälder hjälp med att lägga ihop flera lån till ett. Detta 
blev möjligt genom stöd från en privatperson:  

 
Han har hjälpt mig nu, det var före jul som han tog det här lånet. 
Istället för att ha alla dessa fruktansvärda skulder så har jag ju ett 
lån som jag ska betala 1 500 kr i månaden och det känns jätteskönt 
men du vet jag har inga 1 500 kr som det är nu. 
    

Ekonomiskt stöd från andra i den närmaste omgivningen spelar som framgår roll 
i förhållande till möjligheter att hantera den begränsade ekonomin. Men även 
om, som för mamman, man får hjälp kan det ändå vara svårt att få ekonomin att 
gå ihop. Pengar räcker sällan till att täcka familjemedlemmars behov. En extra 
kostnad kan spräcka hela månadsbudgeten:  

 
Alltså att behöva vända varenda krona och inte kunna liksom kän-
na sig lugn och trygg utan man bara väntar på att nu jäklar ska 
det hända någonting. Nu ska något gå sönder och så måste jag gå 
och handla det och så sitter vi där. Som när min dammsugare gick 
sönder.    

 
Familjernas ekonomiska situation kännetecknas av det som Torbjörn Hjort och 
Tapio Salonen (2000) kallar permanent otillräcklighet, d.v.s. att pengarna inte 
räcker till och att föräldrar därför upplever oro kring räkningar, skulder och oför-
utsedda avgifter. Ett annat kännetecken är att familjerna är beroende av väl-
färdslösningar i form av olika bidrag för att få ekonomin att gå ihop. Även för-
sörjningskällor såsom extra arbete, fondpengar och stöd från personer i det socia-
la nätverket används för att lösa den ekonomiska situationen. Dessa bidrar dock 
sällan till att lösa problem på längre sikt, utan är i hög grad ett komplement till 
de huvudsakliga försörjningskällorna.  
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Boende 
Samtliga familjer bor i samma större stad. De bor utspridda i fem stadsdelar vil-
ka samtliga har hög respektive relativt hög andel barn i hushåll med knapp eko-
nomi4. Fyra av stadsdelarna pekas också av Storstadskommittén ut som utsatta 
bostadsområden5 (Socialstyrelsen 2006).  De är således områden som förknippas 
med social problematik, och om sådana talas det ofta om i termer av segregering, 
marginalisering och utanförskap (Lahti-Edmark 2003, Gustafson 2006). Själva 
har föräldrarna olika uppfattningar om områdena de bor i. Flera trivs. De har bott 
där länge och har vänner där. Andra uttrycker ett direkt missnöje med bostads-
området som de anser vara otryggt och osäkert. På en fråga om hon är nöjd med 
bostadsområdet svarar en mamma:  

 
Nej det är jag ju inte naturligtvis. För det första så springer här 
mycket narkomaner och nu har de fått spriträttigheter här på hör-
nan. Det är mycket rörelse, mycket slagsmål, mycket poliser. Ja 
det händer mycket här och det finns inte ens en gård som hon [dot-
tern] kan leka på. Där är soptunnor, och råttor och skit och en 
sandlåda som är full av både det ena och det andra, man hittar 
både pumpar och kanyler.  
 

I likhet med mammans utsaga, uttrycker föräldrar som upplever området otryggt 
att de vantrivs. Bland annat kopplas, som i citatet ovan, känslan av otrygghet 
ihop med avsaknad av säkra lekplatser och möjligheter för barn att röra sig fritt 
och säkert.  

Vid studiens början levde sex familjer i hyresrätt och en i bostadsrätt. Fem var 
trångbodda utifrån normen om ett rum per person (och par), kök och vardagsrum 
oräknade. Flertalet av föräldrarna beskriver, förutom önskemål om större boen-
deutrymmen, att de är nöjda med sin bostad. Det finns dock de som uttrycker ett 
missnöje, bland annat på grund av trångboddhet och för att lägenheten är i stort 
behov av renovering. Familjernas boendesituation kännetecknas av vad man kan 
kalla en stillastående boendekarriär (Hjort & Salonen 2000). Det innebär att de 
under längre tid levt i sin bostad och har, om de så önskar, få möjligheter att för-
ändra sin boendesituation på grund av den begränsade ekonomin och eventuella 
skulder till Kronofogden. Boendesituationen präglas därmed av få möjligheter att 
göra egna val vad gäller boendet 

Under året som studien pågick skedde förändringar i några familjers boendesi-
tuation. Förändringarna kan mer betraktas som en nedåtgående än en uppåtgåen-
de eller en stillastående boendekarriär. Två familjer fick mot sin vilja flytta ut ur 

––––––––– 
4 Statistik angående barnfattigdom på stadsdelas nivå  (Salonen 2007).  
5 Utsatta bostadsområden kännetecknas av att där bor ett koncentrat av socioekonomiskt utsatta per-

soner, extremt känsliga för strukturella förändringar (Lahti-Edmark 2003).  
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bostaden och en familj levde under hot om detta. Föräldern lyckades dock lösa 
situationen så att de kunde bo kvar. En av dem som fick flytta, blev vräkt från 
lägenheten på grund av obetalda hyror. Socialtjänsten ordnade ett övergångsbo-
ende åt mamman och dottern. Ett skyddat boende som de egentligen inte har be-
hov av men som de fick hålla tillgodo med för att det inte finns något annat. So-
nen flyttade till en stödfamilj på annan ort. Den andra familjen var tvungen att 
flytta från bostaden på grund av att de bodde i andra hand och kontraktet blev 
uppsagt. De har sedan dess flyttat runt hos vänner. Ingen lösning på bostadspro-
blemet har fram till studiens avslut kunnat skönjas för dessa två familjer. Deras 
boendekarriär är således inte stillastående, utan är mer osäker och negativ i den 
bemärkelsen att standard, boendeutrymme samt förutsägbarhet och trygghet i 
boendet har minskat.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns likheter i familjernas boen-
desituation utifrån vilken slags bostadsområde de bor i. Även vad gäller boende-
formen finns likheter. I huvudsak dominerar hyresrättsboende, men också bo-
stadsrätt och andrahands kontrakt finns. En annan gemensam nämnare är att möj-
ligheterna att välja ett annat bostadsområde eller boende begränsas av den knap-
pa ekonomin. Hur områden och bostad uppfattas av föräldrar varierar och är i 
hög grad knutet till upplevelsen av trygghet respektive otrygghet i bostadsområ-
det och till trångboddhet.  

Stöd från personer i omgivningen 
Att andra personers stöd har betydelse för föräldrarna har redan framkommit. 
Stöd och utbyte kan dock ske i olika former. Det kan vara av praktisk men också 
av emotionell och informativ art (Gardberg Morner 2003). Det emotionella hand-
lar om att lyssna och bli lyssnad till, att bekräfta och bli bekräftad. Det informa-
tiva om att ge eller få goda råd och information. Här nedan behandlas föräldrar-
nas relationer med andra i förhållande till ekonomiskt stöd, både till dem själva 
och till barnen.   

Diakonissor och privatpersoner utgör som redan nämnts stöd för att få eko-
nomin att gå ihop. Andra personer som nämns är egna föräldrar och syskon, äld-
re barn, kompisar, grannar, nya partners och barnens pappor. Möjligheterna att få 
stöd skiljer sig dock åt. De personer som framträder tydligast är diakonissor och 
vänner. Från vänner är det oftast stöd i form av lån som det gäller. På en fråga 
om de har någon de kan vända sig till vid behov av pengar, svarar ett föräldrapar:  

 
Pappa: Inte alltid, inte alltid. 
Mamma: Vissa har samma situation som oss, samma problem. 
Pappa: Från någon som jobbar eller sparar pengar. Man kan inte 
låna från alla människor bara de närmsta, vissa kompisar.  

 
Det är vanligt att vännerna lever under liknande ekonomiska villkor:  

 
Antingen så har man gått till nån man känner, ja vem känner jag i 
min bekantskapskrets som har pengar. Mycket få människor.  
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Den likartade ekonomiska situationen innebär att möjligheterna att få ekono-
miskt stöd från vänner är begränsad. Om det gäller pengar handlar det oftast om 
mindre summor. Föräldrarnas egna möjligheter att ge ekonomiskt stöd till andra 
är också begränsat på grund av den knappa ekonomin. Det sker således sällan ett 
ömsesidigt ekonomiskt utbyte, vilket kan leda till att andra slutar ge stöd. Att till 
exempel egna föräldrar har tröttnat på att låna ut pengar är något som föräldrar 
ger uttryck för:   

 
Jag har haft min mamma men nu får hon hysteriska anfall så fort 
jag nämner pengar. Hon blev trött på mitt lånande.  
 

På grund av att de egna föräldrarna inte kan eller har tröttnat på att stötta med 
pengar är vänner, trots att de oftast lever under liknande ekonomiska förhållan-
den, de som är till hands i besvärliga situationer. Även diakonissor utgör som ti-
digare framgått ett viktigt stöd. Relationen till dem ser dock annorlunda ut, då 
den är av mer formell karaktär jämfört med den som råder i förhållande till vän-
ner och familj.    

Vad gäller relationen till egna föräldrar kan det också omvänt åvila intervjua-
de föräldrar att ekonomiskt hjälp dem. Föräldrar med utländsk bakgrund berättar 
om det ekonomiska ansvar de har för sina egna föräldrar och släktingar i hem-
landet:  

 
Om vi har eller om det är mycket viktigt, om vi har vi kan skicka 
pengar till dem som vi har sparat. Om vi inte har sparat så lånar 
vi och skickar till dem, sen vi kan betala kompisar som vi har lånat 
av. Därför där, det är mycket svårt, man måste hjälpa. Och de 
tänker att vi är i Europa och vi har det bättre än de och de ringer 
oss för att få hjälp. 

 
Som i citatet belyses kan det behövas att man, om möjlighet finns, tar av sparade 
pengar eller lånar av vänner för att hjälpa andra. Detta i sin tur sätter press på en 
redan ansträngd ekonomi. 

Även om egna föräldrar i mindre omfattning ger direkt stöd i förhållande till 
den löpande ekonomin, framgår att de i viss mån ger ekonomiskt stöd till barnen, 
till exempel genom att betala för deras aktiviteter eller ge dem pengar. Barn blir 
också ibland direkt kompenserade av äldre syskon, grannar och vänner till famil-
jen. De icke hemmaboende pappornas ekonomiska engagemang i barnens liv är 
av betydelse för tillgången till saker, aktiviteter och pengar (vilket behandlas mer 
ingående i kapitel åtta). Pappornas engagemang varierar dock. En del är närva-
rande i barnens liv, medan andra inte alls är det. Deras stöd kan dock innebära 
både en avlastning och belastning:  

 
De får faktiskt [av pappan]. Felicia fick en cykel, han betalar för 
Axels Friskis och Svettis kort så han finns, men han gnäller på 
mig. Så han gnäller. Så det tragglar han på mig, jag får det.  
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För barn kan den icke hemmaboende pappans engagemang leda till ett utökat 
handlingsutrymme. För mammornas del kan den dock, som för mamman i citatet 
ovan, innebära både ett stöd men också leda till irritation och dålig stämning 
mellan föräldrar.   

Sammanfattande kommentarer 
Föräldrarnas utsagor visar att familjernas villkor vad gäller försörjning, boende 
och sociala nätverk har en del gemensamt som kan kopplas till deras ekonomiska 
situation. Samtliga upplever en permanent otillräcklighet som påverkar varda-
gen. De är också hänvisade till välfärdslösningar för att få ekonomin att gå ihop. 
Även boendesituationen förenar då majoriteten bor i så kallade utsatta bostads-
områden. Det finns också likheter vad gäller personer inom det sociala nätverket, 
dels utifrån vilka man vänder sig till för ekonomiskt stöd, till exempel diakonis-
sor och dels genom ett beroende av personer som mestadels lever i en liknande 
ekonomisk situation som de själva. För de barn som har kontakt, har de icke 
hemmaboende pappornas engagemang betydelse i förhållande till barns hand-
lingsutrymme. Hans engagemang kan dock vara en hjälp men även skapa kon-
flikter mellan skilda föräldrar. Den bild som framträder är att ekonomin påverkar 
familjernas levnadsvillkor i förhållande till boende, relationer med andra och 
möjligheter till planering av vardagslivet. Den knappa ekonomin styr därför vilka 
sammanhang föräldrar och därmed barn har möjlighet att välja och finnas inom.  

Utifrån de likheter som finns vad gäller familjernas levnadsvillkor kan det 
Qvortrup (1994a) kallar en strukturell kategorisering av barnens villkor göras, 
d.v.s. de har en del gemensamt beträffande de dimensioner som ofta används för 
att undersöka levnadsvillkor, till exempel boende, närmiljö, sociala nätverk och 
ekonomiska resurser. Frågan är om barnen också delar på gemensamma erfaren-
heter? Frågan gäller huruvida det utifrån barns perspektiv finns en gemensam 
vardag i förhållande till familjens knappa ekonomi, eller om deras erfarenheter 
skiljer sig åt så pass mycket att det inte går finna gemensamma nämnare. Detta 
kommer att behandlas i de tre följande kapitlen.   
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6. Vardagens arenor och 

innehåll 

I detta kapitel undersöks barnens sociala sammanhang med utgångspunkt i bar-
nens perspektiv. Här redovisas vilka arenor som är centrala för dem och vad de 
innehåller, d.v.s. vad barnen gör där och vad som är av betydelse i görandet.  
Kapitlet ligger som grund för de två nästkommande kapitlen där barns vardag i 
förhållande till familjens knappa ekonomi fokuseras. Vilka sammanhang barn 
finns inom är i hög grad kopplat till de ramar och villkor som formats av vuxna. 
Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin vardag förutom i hemmet, inom insti-
tutioner som barnomsorg, skola, fritidshem och organiserade fritidsaktiviteter 
(Sandin 2003). Det är oftast dessa arenor som studeras när barns vardagsvillkor 
står i fokus. De finns med i medverkande barns utsagor, men de berättar också 
om andra betydelsefulla arenor.  För att få en uppfattning om vilka arenor barnen 
rör sig mellan börjar kapitlet med illustrationer av hur en dag kan se ut från mor-
gon till kväll. Därefter behandlas vad de gör inom arenorna och hur de uppfattar 
dem.   

En vanlig dag 
Hur en vanlig dag kan se ut för intervjuade barn illustreras här genom tre olika 
skildringar. En kille (11-14 år) berättar vad han gjort under gårdagen, från det att 
han gick upp till det att han lade sig:  
 

Igår sov jag över hos en kompis, men om jag är här så går jag upp 
och duschar eller inte duschar och så äter jag frukost sen så bors-
tar jag tänderna. Efter det går jag till skolan. Där är jag fram till 
två, tre brukar det vara och sen kanske hem och sen så kanske jag 
går till shoppingcentrat eller sitter vid datan lite eller läxorna. 
Och sen så är jag med en kompis och sen så vid sex eller fem så 
äter vi. Sen så ja tittar jag på TV- program och sen efter det så typ 
så går jag och lägger mig.  

    

Citatet illustrerar hur en vanlig veckodag ser ut för de flesta barn i studien. Var-
dagen karaktäriseras i huvudsak av rutiner d.v.s. upprepande handlingar i be-
stämda situationer (Sommer 1997). Handlingarna består i huvudsak av att gå 
upp, skolgång, läxor, sitta vid datorn eller tv:n, äta, umgås med kompisar och 
lägga sig. Att gå till ett shoppingcentrum ingår också. Vardagen organiseras så-
ledes kring rutiner som skapar förutsägbarhet och ordning. Som framgår av cita-



66 

tet ovan är hemmet, skolan och shoppingcentrat några viktiga arenor. Men i bar-
nens utsagor är det tydligt att även arenor som bostadsområdet, det virtuella 
rummet och arenor där organiserade aktiviteter och konsumtion sker är centrala. 
Tre syskon (7-15 år) skildrar hur en dag ser ut:  
 

Kille:  Skolan först. 
Tjej 1: Och sen efter skolan så brukar vi komma och kolla på tv 
och så. Ibland så tränar jag i självförsvar, fast vi har uppehåll nu. 
Tjej 1: Alltså ibland brukar jag gå ut med mina kompisar. 
Anne: Vad brukar ni göra då? 
Tjej 1: Jag vet inte, det beror på. Handla. 
Anne: Här i området, eller åker ni in till Malmö? 
Tjej 1: Nej, det är här i gården, och så går vi till ICA och handlar. 
Anne: Vad gör du en vanlig dag (vänder mig mot killen)? 
Kille: Kommer hem från skolan, tittar på tv, går ut med vänner, 
kommer tillbaka och sover. Jag går också och sjunger som hon 
[pekar mot tjejen ]./…/. 
Anne: Vad brukar du göra på dagarna [vänder mig mot andra tje-
jen]? 
Tjej 2: Jag vaknar och sen jag går till skolan, gör läxorna, tittar 
ibland på datorn, jag går ut också. 
Anne: Med dina kompisar? 
Tjej 2: Ja 
Anne: Vad brukar ni göra? 
Tjej 2: Vi brukar gå ut och leka och snacka och sånt. 

 
Som framkommer är såväl rutiner som vardagens arenor likartade. Var barnen 
rör sig och vad de gör där är alltså oftast inte endast är ett uttryck för enskilda 
behov och handlingar, utan också umgängesformer baserade på normer, regler 
och kulturella förväntningar på vad man bör göra och var man bör vara. Det 
finns dock de barn i studien vars vardag skiljer sig från övriga barns vad gäller 
dessa förväntningar. Det är två tjejer som gjort studieuppehåll från gymnasiet. 
Istället för att gå till skolan är det nu Arbetsförmedlingen de besöker. En av dem 
förklarar:  

 
Alltså numera, jag vaknar man sover längre än innan när jag gick 
i skolan. Det är mycket skönare, men alltså då hade man nånting 
att göra. Gå till skolan, komma tillbaka. Nu är det mera gå upp, 
att söka jobb på Arbetsförmedlingen.  
    

Tjejerna är gymnasieungdomar och har i större utsträckning än barnen i grund-
skolan möjlighet att avstå från skolan, då gymnasiestudier är frivilliga. Ålder har 
således betydelse för vilka platser barn har möjlighet att befinna sig på, vilket 
också visas i redovisningen framöver.  
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Skolan 
Att skolan är en central arena för barn i studien framgår tydligt, vilket i och för 
sig ter sig naturligt då barndomen i Sverige genomsyras av att barn tillbringar en 
stor del av sin vardag där. I detta avsnitt undersöks vilka betydelser skolan har 
för barnen, hur de uppfattar den och vad de gör under sin fria tid där. Följande 
avsnitt börjar med grundskolebarnen och därefter behandlas gymnasieungdo-
marna. Detta för att dessa två gruppers beskrivningar till viss del skiljer sig åt.  

Grundskolebarnens skolvardag 

Grundskolebarnen går samtliga, med få undantag, i skolor som ligger på gång- 
eller cykelavstånd från bostaden. Hur de uppfattar skolan är kopplat till olika 
aspekter. En aspekt är huruvida den erbjuder en lugn miljö eller inte. En tjej (11-
14 år) som jämför nuvarande skola med den hon gick på tidigare beskriver skill-
naderna mellan skolorna:   

 
Det är lite lugnare än vad det var i den förra och sen, vet inte. Den 
här är lite mindre också. /…/. Jag vet inte, jag tycker den är bra 
den här skolan.    

 
Uppfattningen om att skolan är bra kan således som för tjejen ovan utgå från att 
där är lugnt och att den är lite mindre. Att lära sig saker och att träffa kompisar 
kommer också upp som något positivt. En kille (11-14 år) förklarar varför skolan 
är viktig:  

 
Jag är väldigt duktig i skolan, jag är en av de bästa i min klass och 
fixerar mycket på skolan. Skolan är viktig för mig. Jag hatar och 
missa skolan, även om jag är sjuk så går jag ändå till skolan. Jag 
tycker om att gå till skolan och träffa barn och hålla på och lära 
mig.    

 
Förutom att lära sig och träffa kompisar skildrar hans utsaga också att skolan kan 
vara en arena för skapande av självförtroende. Ytterligare aspekter angående 
skolan handlar om trygghet respektive otrygghet. En tjej (11-14 år) beskriver sin 
skola:  

Det är många som krossar rutorna och så bränner de skåpen men 
jag har lovat i fall jag ser något så säger jag till och jag ska inte 
vara tyst. Innan i 7:an så brände de toaletterna och nu skåpen och 
så nu igen toaletterna.  

 
Skolan är enligt henne stökig. Detta i sig kan skapa känslor av otrygghet. Att 
hennes skola i massmedia framställs som störig och otrygg, är något både hon 
och hennes syster, som går på samma skola, är väl medvetna om. Det blir tydligt 
när jag frågar om de trivs: 
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Tjej 1: Så där. 
Tjej 2: Alltså, de i nyheterna säger att vår skola är den stökigaste i 
Sverige. 
Tjej 1: Vår skola är typ etta i Sverige som är såna störiga. 
Anne: Skulle ni vilja byta skola? 
Tjej 1: Jag har bytt skola och så kom jag tillbaka för jag trivdes 
inte där. 

   Tjejer 7-14 år  
 

Hur andra uppfattar den skola man går på kan påverka hur man ser på sig själv 
och känner inför den. Vilken skola man går på och hur den framställs har ett 
symboliskt värde inför andra. Att berätta om sin skola säger samtidigt något om 
den egna statusen. Skolan kan vara något att vara stolt över, men också något 
man skäms för. Att skolan av tjejerna uppfattas som stökig behöver dock inte be-
tyda att den i sin helhet upplevs negativt. Till exempel har en av tjejerna trots allt 
valt att komma tillbaka efter att ha gått på en annan skola. Även skolans betydel-
se som en social mötesplats framträder i avsnittet men blir än mer tydligt när 
barn berättar om sina raster.  

En social mötesplats 
Barn är i skolan hänvisade till vuxnas beslut om hur vardagen struktureras ut-
ifrån fastställda scheman och lektioners innehåll. Men de påverkar också själva 
innehållet i skolan, speciellt på raster, då de äldre barnen gärna går runt och pra-
tar: ”Ja, jag vet inte jag går mest runt och pratar ja” (Kille 11-14 år). Förutom 
att prata ägnar man sig åt fysiska aktiviteter. En annan kille (11-14 år) berättar:   

 
För det första, alla sexor, vi brukar vara med varandra. Antingen 
spelar vi fotboll, vi brukar köra med tjejerna, snackar ibland, går 
runt. Alltså det är väldigt action. Det händer mycket. Vi rör på oss 
jättemycket.  

    
Medan äldre barn uttrycker att de mestadels går runt, pratar, spelar fotboll och 
utnyttjar de möjligheter till aktiviteter som finns, nämner de yngre i större ut-
sträckning att de leker. I lekarna har saker en central plats. En tjej (7-10 år) be-
skriver vad de brukar leka med:  

 
Jag har lekt med min bästa vän. Vi har lekt med mina djur, jag 
tycker om djur mycket och han tycker om djur mycket. Så att vi har 
faktiskt bara gjort det på rasterna. Vi brukar göra det på rasterna. 

    
I leken använder de sig av leksaksdjur. Djuren är symboler som ger leken me-
ning och de får därmed en betydelse i interaktionen med skolkamrater. Leksaker 
och andra saker används således för att skapa och upprätthålla sociala band. De 
kan också användas till att positionera sig själv i en kamratgrupp. En tjej (7-10 
år) berättar vad som hände när hon tog med sig sin nya Bratzdocka till skolan:   
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Jag tog med mig den till skolan idag så var det många som ville ha 
en sån docka, jag menar som hade en sån docka men inte exakt. Så 
var det en tjej som berättade till mig att hon också ville ha en sån. 
Hon hade en sån fast med slätt hår men samma kläder och sen så 
sa hon till mig att hon var lite avundsjuk. Så sa jag varför då, så sa 
hon för att jag fick såna finare kläder. Hon köpte dem för länge 
sen och det är därför man får nya och fina kläder. Det är därför 
hon blev så avundsjuk så ville hon ha en sån docka. Hon hade en 
sån docka men hon tyckte att kläderna till min docka var mycket 
finare och så.   

 
I utsagan framgår att även om hon och hennes klasskompis har ett likadant 
”dockmärke” (Bratz), så finns det skillnader mellan dockorna. Dessa är de båda 
väl medvetna om. Skillnaderna används för att ange bådas position, där flickan i 
citatet ovan genom dockan förhandlar fram en starkare position gentemot 
klasskamraten. En docka är alltså inte bara en docka, utan i interaktionen med 
andra får den en viktig symbolisk funktion. Saker och leksaker används således i 
skolan för att presentera sig själv, d.v.s. att kontrollera andras uppfattning och 
handlingar gentemot mot en (Goffman 1959/2000).  Även kläder anses signalera 
status och utgöra synliga presentationer i mötet med andra (Johansson 2005), så 
också i skolmiljön där de har betydelse i skapande och upprätthållande av sociala 
relationer. Hur uppfattar då barnen att kläder används i skolan och vilka klädes-
krav finns? Uppfattningarna varierar. Flera ger uttryck för att det finns utrymme 
för olika stilar:  

 
Den här skolan som jag går på nu, den är så liten alltså man pra-
tar inte så. Det är inget så där, det är blandat. Olika stilar samlas 
och jag tror det blir bra och det är ingen mobbing. 

Kille 11-14 år 
 

Här [i skolan] är det inte lika mycket så. Här går alla som de vill. 
Tjej 11-14 år 

 
Medan ord som: ”blandat”, ”olika stilar”, ”ingen mobbing” och ”alla går som de 
vill” ger en uppfattning av att barnen har möjligheter att välja sin egen klädstil, 
ger ord som nedan används: ”märkeskläder”, ”äkta skor”, ”likadana jackor och 
boots” en uppfattning av att det finns klädkoder, d.v.s. förväntningar kring hur 
man ska klä sig i skolan:  
 

Alltså för mig spelar det ingen roll men vissa kollar bara på klä-
derna, ”oh så fula kläder du har idag”. Du har inga typ märkes-
kläder, du köper typ dina på loppis och så de andra typ köper äkta 
skor, typ Nikeskor så säger de ja det  är falskt. 

Tjej 11-14 år  
 

Alla har röda eller svarta jackor med päls där bak och så de här 
bootsen.   Tjej 11-14 år 
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Vilka krav som finns i skolan vad gäller kläder och saker samt val av aktiviteter 
tycks variera utifrån vilken skola man går på men också i förhållande till ålder. I 
de yngres interaktioner med klasskamrater ingår mer lek med leksaker medan de 
äldre ägnar sig åt andra aktiviteter. Oavsett barn och vilken skola de går på är det 
dock tydligt att sociala möten med andra barn har stor betydelse. Att tiden skolan 
av barn används för relations- och identitetsskapande framkommer även i andra 
studier (Ihrskog 2006, Gusfason 2006). Till exempel visar Katarina Gustafson 
(2006) i sin avhandling att barn använder skolgården för att visa upp sig själva 
för varandra och för att skapa gränser mellan vi och dem. Hur skolan uppfattas 
kan dock påverkas av hur de egna livsomständigheterna ser ut. För två tjejer för-
ändrades boendesituationen under studiens gång vilket också fick konsekvenser i 
förhållande till skolan.  

Skolsituation för barn utan egen bostad 
Under tiden som studien pågick fick två familjer lämna bostaden. Här skildras 
situationen utifrån ett av de berörda barnen, eftersom den andra familjen i samma 
situation avbröt sin medverkan i samband med att de blev bostadslösa. I den fa-
milj som skildras finns flera barn men endast ett av dem var närvarande då jag 
besökte dem efter flytten till ett övergångsboende. Det är därför hennes erfaren-
heter som belyses. För tjejen (7-10 år) förändrades förutom boendesituationen 
också skolsituationen vid flytten. Skolarbetet har blivit lidande. Att dela bostad 
med en annan familj innebär svårigheter att koncentrera sig på läxorna:   

 
Det är mer när läxorna ska göras så är det spring. De [barnen] 
springer ju väldigt mycket och skriker och slåss och bråkar och det 
stör mig. Så jag kan inte koncentrera mig och göra mina läxor som 
jag ska för att de springer ju runt hela tiden. 

  
Förutom problem med sjukdom och läxor nämner tjejen svårigheter med att tala 
om den nya bostadssituationen med kompisar och klasskamrater:  

 
Det är jobbigt faktiskt. Det är det som är det jobbiga att jag inte 
kan tala om för mina kompisar var jag bor för det är skämmigt.  

    
Under hela intervjun påtalar hon svårigheterna med att kunna ha kontakt med 
kompisar och klasskamrater eftersom hon, som citatet visar, skäms inför dem. På 
grund av rädsla för stigmatisering, d.v.s. rädsla att de ska se negativt på henne, 
vill hon helst inte tala om vad som hänt och var hon bor. Hennes uppfattning av 
skolan förändrades också mellan intervjuomgångarna. I den första intervjun, in-
nan flytten, var den mer lik övriga grundskolebarns, d.v.s. hon talade om skolan i 
mestadels positiva termer, medan hon efter flytten istället ger uttryck för kon-
centrationssvårigheter, trötthet och för att inte riktigt orka med skolarbetet. Reak-
tioner som påminner om dem som gymnasieungdomarna uttrycker. Liknande 
uppfattningar vittnar barn utan bostad om i en annan studie, i vilken de ger ut-
tryck för att skolarbetet blir lidande på grund av koncentrationssvårigheter, 
skam, sömnproblem och sjukdom (Andersson & Swärd 2007). 
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Gymnasieungdomarnas skolvardag 

En tydlig skillnad finns mellan grundskolebarnen och de som går på gymnasiet.  
Barnen i grundskolan ger uttryck för mer tillfredsställelse i förhållande till skol-
arbete och sociala relationer i skolan. De som går på gymnasiet uttrycker i större 
utsträckning att de inte orkar med skolan. En anledning är att skolan upplevs som 
tråkig, såsom belyses i följande utsaga från en av killarna: ”Det är tråkigt men 
man måste”. En annan kille berättar vad han anser om skolan:   

 
Jag orkar inte. Jag är skoltrött men jag ska kämpa vidare hoppas 
jag. 

 
Även om de båda killarna inte riktigt orkar med skolan så säger de att de ska gå 
kvar. Tjejerna i gymnasieåldern har påbörjat sina studier men gjort studieuppe-
håll eftersom de inte kunde koncentrera sig på skolarbetet. Koncentrationssvå-
righeterna är dock inte direkt kopplade till själva skolmiljön utan snarare till 
händelser utanför: 

 
Det är det, för att jag mår inte bra så kan jag inte koncentrera 
mig, jag pratade med läraren, då jag gick i skolan för läraren 
märkte på mig då att, du mår inte bra och hon förstod att jag lig-
ger efter. Jag sa att jag har ångest, jag kan inte andas och hade 
jag alltid levt så [med knapp ekonomi] då hade jag förstått, varit 
van, men jag har inte alltid haft så. Jag bodde hos min pappa och 
jag levde, inte i lyx men jag kunde köpa byxor när andra gick sön-
der.  
 
Det var ett beslut som jag tog. Min mamma förstod för att det var 
mycket som hände kring vår familj och så jag var tvungen att ta en 
paus. Jag kunde inte koncentrera mig riktigt i skolan, det var det. 
Innan jag börjar skolan igen så vill jag ju jobba och hjälpa mam-
ma med räkningar. För jag ser ju att mitt extra tillägg som jag fått 
inte hjälper henne alls.  

 
Studieuppehållen är som framgår kopplade till flera faktorer. Koncentrationssvå-
righeter, ångest, det faktum att man ligger efter och händelser i familjen är några. 
Båda tjejerna nämner också kopplingar till familjens svaga ekonomiska situation. 
En av dem ger uttryck för att hennes ångest är kopplad till ekonomin och den 
andra uttrycker att hon vill hjälpa sin mamma ekonomiskt. Till skillnad från kil-
larna ovan har båda tjejerna avbrutit sina studier. Detta ger anledning till att re-
flektera kring könets betydelse. Kan det vara så att tjejerna känner och tar ett 
större ansvar gentemot sina ensamstående mammor jämfört med killarna? Frågan 
ställs i förhållande till resultat från tidigare forskning som visar att flickor i fa-
miljer med knapp ekonomi tenderar att uttrycka större oro för föräldrar och en 
större önskan om att skydda dem. Skillnaderna är dock marginella (Ridge 2002). 
Då det empiriska underlaget i denna studie är begränsat är det inte möjligt att dra 
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sådana slutsatser, men resultatet väcker frågor som kan undersökas i kommande 
studier.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolan utifrån barnens synvinkel är en 
miljö med flera olika betydelser. Förutom en arena för lärande är den också en 
arena för skapande, utvecklande och upprätthållande av sociala relationer. I detta 
relationsarbete prövas och förhandlas självförtroende, status, hierarkier, tillhö-
righet och bekräftelse. Skolan är också en arena som känslor av stolthet respekti-
ve skam samt trygghet och otrygghet är kopplat till. Hur barnen uppfattar skolan 
varierar dock. Tydligast är skillnaden mellan de i grundskolan respektive gymna-
siet. Medan barnen i grundskolan mestadels talar om skolan i termer av social 
gemenskap, att de vill lära sig, aktiviteter och lek, betonar gymnasieungdomarna 
mest koncentrationssvårigheter, trötthet och tristess. Grundskolebarnens mesta-
dels positiva inställning till skolan stämmer väl överens med vad barn i allmän-
het anser om skolan. En majoritet av grundskolebarnen i Sverige är nöjda med 
sådant som undervisning, läromedel och den sociala miljön (Barnombudsmannen 
2003, 2004). Frågan är då varför skillnaden mellan de i grundskolan och ungdo-
marna på gymnasiet är så framträdande. Backe-Hansen (2002) frågar sig om det 
är lättare att fjärma yngre barn jämfört med äldre från svårigheter som till exem-
pel familjens knappa ekonomi. Detta eftersom barn ju äldre de blir desto mer 
konfronteras med de sociala verkningarna och därmed blir mer medvetna. Skill-
naderna mellan barn i denna studie torde delvis kunna förstås utifrån detta reso-
nemang. Skillnader i uppfattningarna kan dock också vara individuella och då 
vara kopplat till aspekter som tillgång till egen bostad, ett eget rum, kamrater, 
saker och känslan av trygghet i skolan.   

Hemmet 
Barnen tillbringar överlag mycket tid hemma. Det är i bostaden de sover, sköter 
sin hygien, äter och gör läxor. Där umgås de också med andra familjemedlemmar 
och kompisar, på det sätt som följande utsagor från två killar (15-19 år) illustre-
rar: 

Kille: Vi spelar mest poker eller så spelar vi Playstation.  
Anne: Hemma hos nån? 
Kille: Ja, hemma eller mest hemma hos nån. 

  
Tv, data, tv-spel, ja, sitter här i köket och snackar om här är nån. 
    

Hemma pratar och spelar man, tittar på film eller tv helst tillsammans med för-
äldrar, syskon eller vänner. En aspekt av vardagen hemma är tillgången till eget 
rum. De barn som är trångbodda önskar sig ett eget rum med möjlighet att sätta 
fram och skapa ordning med sina egna saker:  
 

Jag drömmer att jag får en egen data och att jag får jättemånga 
dockor som jag kan leka med och att jag kanske får ett eget rum 
och lägger datan där och mina dockor där och mitt skrivbord.  

   Tjej 7-10 år 
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Som framgår av citatet skapar tillgången till ett eget rum möjlighet att organisera 
tillvaron efter hur man själv vill ha det. Det ger också möjligheter att få vara 
ifred och göra sådant man önskar utan att någon stör:  

 
Alltså till exempel, en villa de har stora rum, så har de många rum 
så kanske man kan få ett rum för sig själv. Sen det är bra då kan 
man göra vad man vill. Till exempel när de andra stör.  

   Tjej 7-10 år 
 
I tjejens utsaga framskymtar en dröm om en stor villa med många rum. Förutom 
praktiska aspekter som avskildhet och möjligheter att skapa egen ordning kan en 
önskan om tillgång till ett eget rum också handla om att bostaden såväl som 
rummet utgör en symbol som man gärna presenterar sig med. Även tjejen utan 
egen bostad drömmer om ett eget utrymme. Familjen delar lägenhet med en an-
nan familj och hon berättar hur det fungerar: 

 
Jag tycker det är jobbigt för man kan inte kolla på vad man vill för 
att de små barnen kollar alltid på Bolibompa och det kanske jag 
inte alltid vill göra. Man kan inte kolla på exakt vad man vill för 
att man måste tänka på att de är små och sover också. Man kan 
inte ha hög musik på kvällarna. Man kan inte göra någonting näs-
tan.  

 
Det hon ger uttryck för är detsamma som barnen utan eget rum påtalar, d.v.s. att 
inte få rå sig själv och att inte själv kunna organisera tillvaron genom en egen 
plats. Detta i sin tur påverkar hur vardagen i bostaden uppfattas. Det är dock inte 
endast tillgång till ett eget rum i fysisk bemärkelse som har betydelse. Även till-
gång till det virtuella rummet är viktigt utifrån flera aspekter.  

Det virtuella rummet  

I intervjuade barns utsagor har saker som dvd/vhs-spelare, dator- och tv-spel, 
TV, radio/cd-spelare och dator stor betydelse. Särskilt dator med internetupp-
koppling intar, för de som har tillgång, en framträdande plats i hemmet och i 
vardagslivet. Det virtuella rum barn genom internet har tillgång till är en central 
arena för social delaktighet:  

 
Fotboll, musik, mat och datan. Det är mina livsviktiga saker. Da-
tan kanske inte är så jätte men ganska, för där kan man liksom 
istället för att ringa så kan man kommunicera. Om jag ska träffa 
nån så kollar jag först om de är inne [på nätet] om inte hon eller 
han är inne så ringer jag och säger ”logga in på msn så kan vi 
snacka där”.   Tjej 11-14 år  

 
Tjejens utsaga illustrerar det som många barn i studien ger uttryck för, d.v.s. att 
dator och Internet är viktigt. Chattsidor ger möjligheter att skapa och upprätthålla 
sociala relationer. De har alltså det Ragnhild Brusdal (2004) kallar en socialt in-
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tegrerande funktion eftersom de möjliggör delaktighet i sociala interaktioner. 
Samma tjej berättar följande om att chatta på nätet: ”Det är det som är livet 
[msn] tycker jag. Det är tack vare det som man finns. Jag är också inne på Lu-
nar”. Genom chatt finns hon till. Det är genom det hon via andra får syn på sig 
själv. Identitetsskapandet, som ett sätt att reflektera och förstå vem man själv och 
andra är (Jenkins 2004), sker således via interaktionell kommunikation på nätet.  

Förutom att de skapar möjligheter till socialt deltagande och identitetsskapan-
de har dator och Internet praktiska funktioner. De utgör bland annat en källa för 
kunskapsinhämtande: ”Jo det är viktigt [dator]. Alltså det är mycket man inte 
skulle veta om man inte haft Internet” (Tjej 15-19 år). De används också dels till 
skolarbete och dels som hjälpmedel. En tjej (7-10 år) som har dyslexi förklarar: 
”Data är det viktigaste för mig, för mitt handikapp måste jag ha en data”. Lek 
och avkoppling är andra viktiga funktioner.   

Även telefoner utgör en del av det virtuella rummet och att äga en telefon är 
en förutsättning för delaktighet i många sammanhang. Två tjejer (7-14 år) be-
skriver varför det är viktigt med mobiltelefon: 
 

Tjej 1: Typ för att kanske jag ska ut med vänner och jag hittar inte 
dem då kan jag ringa dem. 
Tjej 2: Eller om föräldrarna vill behöver få tag i en. 

    
Som i citatet visas är man genom mobiltelefonen nåbar och därmed underlättas 
upprätthållande av sociala relationer. Telefonen har således en socialt integreran-
de funktion, speciellt i relation till kompisar. Socialt integrerande kan den också 
vara genom sin symboliska betydelse, då tillgången till likadana saker som till 
exempel mobiltelefon, signalerar samma värderingar och ideal och därmed en 
känsla av grupptillhörighet (Brusdal 2004).  

Att inte ha tillgång till mobiltelefon eller fast telefon kan försvåra upprätthål-
landet av kontakt med kompisar. Det är något som tjejen utan egen bostad upp-
lever. I det boende familjen fick flytta till finns en dator, men ingen Internetupp-
koppling. Det finns en telefon men det går inte att ringa ut. Andra kan dock ringa 
in, men då måste hon förklara varför de och inte hon själv ska ringa:  

 
Man kan inte ringa sina kompisar. Man kan inte ge ut telefon-
nummer. För till exempel om jag gör det till en kompis som inte 
vet var jag bor så ringer hon mig och så säger hon ”kan du inte 
ringa upp mig” så kan inte bara jag säga jag kan inte ringa upp 
dig. Och så kanske hon frågar ”varför” och då kan jag inte heller 
säga varför hon inte kan göra det. 

    
Kompisar kan ringa henne men eftersom hon inför dem känner skam vill hon 
inte förklara varför hon inte kan ringa upp. Detta i sin tur leder till att det blir 
svårt att upprätthålla sociala relationer.  

Dator men också deltagande i det virtuella rummet genom Internet och telefo-
ner är alltså viktigt i barnens liv. Tillgången till dem möjliggör social delaktig-
het, identitetsskapande och kunskapssökande. Härutöver möjliggörs över-
skridande av närmiljöns fysiska gränser. För de barn som har begränsade utsikter 
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att röra sig utanför den omedelbara närmiljön skapar det virtuella rummet därför 
möjligheter att virtuellt kunna göra det.  

Närmiljön och staden  
Närmiljön och staden är betydelsefulla arenor för barnen. Till exempel umgås de 
med kompisar i bostadsområdet. Hur de uppfattar området påverkas därför bland 
annat av tillgången till kompisar. En tjej (11-14 år) som tidigare tyckte att det var 
tråkigt i området trivs numera och hon förklarar varför:   

 
Jag var inte med någon här och jag var bara inne och alla mina 
kompisar hade precis flyttat då så jag hade ingen att vara med. 
Men nu när jag är med henne [grannen]. Hon brukar alltid vara 
med alla här omkring och då är jag med henne. Innan var det två 
stycken som jag bara var med, hon som flyttade till X-stad och hon 
som flyttade till Y-stad och de flyttade båda detta år. 

    
Som framgår kan det bli ensamt när kompisar flyttar ut. Det kan i sin tur medföra 
att området upplevs som tråkigt. Att ha kompisar är således väsentligt i förhål-
lande till trivsel. Huruvida man trivs eller inte kan också bero på om man har nå-
got annat att jämföra med: ”Jag har alltid bott här så jag har vant mig. Även om 
jag inte skulle trivas så skulle jag inte märka av det” (tjej 15-19 år). Det kan allt-
så vara svårt att ha en annan uppfattning när man inte känner till något annat. En 
kille (15-19 år) som tidigare bott inne staden men som flyttat till ett område en 
bit utanför uttrycker att han trivdes bättre inne i staden. Han vill flytta tillbaka 
dit. På en fråga om vad som är skillnaden mellan de två områdena, svarar han:    

 
Där var nära till alltihopa. Här får man alltid åka buss när man 
ska någonstans. Där bodde vi vid McDonalds och Burger King, en 
massa affärer och allt det.  

    
Det finns mindre att göra där familjen nu bor. Avståndet till staden, där det finns 
saker att göra, är också längre. Den citerade killen är samma person som i tidiga-
re citat nämnt att han mest sitter hemma för att det inte finns någonting att göra i 
närområdet för ungdomar i hans ålder. Vad som finns att göra och avståndet till 
attraktiva platser har således betydelse för hur området uppfattas. Ytterligare en 
aspekt kan härledas till trygga och otrygga platser. I likhet med vad föräldrar ger 
uttryck för, upplever barn olika platser i området som trygga respektive och 
mindre trygga. Två tjejer berättar (7-14 år):  
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Tjej 1: Fast alltså vi behöver en stor villa. Fast jag tycker att här 
är det bra. 
Tjej 2: Här är det bra, men i fall man går dit är det värre [pekar 
mot ett område]. Mycket misshandel. 
Tjej 1: När det är natt om man går där så är det farligt, så hon och 
jag brukar bara handla i ICA. 
Tjej 2: Vid ICA är det okej. Det händer ingenting. 
Tjej 1: Längre in i skolan och mer bakåt så är det mycket farligt. 

    
Bostadsområdet kan, som citatet belyser, av ett och samma barn uppfattas som 
både och, d.v.s. som Gustafson (2006) formulerar det, det finns favoritplatser så-
väl som platser som undviks. Vilka platser som undviks eller favoriseras kan 
som i tjejernas fall hänga ihop med om de upplevs som trygga respektive farliga. 
Deras upplevelse av platserna behöver dock inte vara kopplad till faktiska hän-
delser utan kan mer handla om en känsla. Att bostadsområdet uppfattas som fat-
tigt är en annan aspekt av boendemiljön. En kille (15-19 år) beskriver vad män-
niskor i området där familjen bor lever av: ”De flesta lever på socialbidrag i det 
här bostadsområdet”. I området bor en hög andel invandrare och under intervjun 
gör han kopplingar mellan bostadsområdet, fattigdom och invandrarskap. På frå-
gan om vad han tänker på när han hör ordet fattig svarar han:    

 
Jag tänker på invandrare./…/.  Alla är så fattiga de har det hårt, 
ingen respekt, ingen chans. Pengar är allt. 

 
Att det i bostadsområdet bor en hög andel bidragstagare kan således innebära att 
området upplevs som fattigt. Att en stor del av dessa har utländsk bakgrund kan 
också innebära att fattigdom, som i killens fall, kopplas samman med att vara in-
vandrare.  

Lek och aktivitet i närområdet 

Barn är ofta hänvisade till det bostadsområde som föräldrar erbjuds eller väljer 
utifrån möjligheter och begränsningar. Speciellt yngre barn är utifrån sin begrän-
sade aktionsradie hänvisade till vad som finns att göra i området. Bostadsområ-
det är för barn i studien en betydelsefull arena för formande och upprätthållande 
av sociala relationer. Detta gäller särskilt de yngre. En tjej (7-10 år) beskriver var 
och vad hon leker med sina kompisar:   

 
Jag är oftast ute med mina kompisar och leker, på fotbollsplan. 
Jag går långa rundor för jag tycker om det och så kanske när vi 
kommer fram så leker vi häst och hund. Det gamla vanliga. Och så 
går vi in på ett läskigt ställe. Det är ett sånt hus. Du vet jag har 
sett såna här hus där det finns en snurra därbak, jag har sett såna 
på film, jag vet inte hur jag ska förklara. Men vi går inte in, jag 
vill inte heller men jag är inte så duktig på att klättra.  
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Tillsammans med andra utforskar tjejen närområdet och utnyttjar de möjligheter 
som finns. Bostadsområdet erbjuder således platser som barn ser, upptäcker och 
tar del av. Genom lek omvandlas också fysiska miljöer. Till exempel blir i citatet 
ovan ett tomt hus något mer är ett tomt hus genom kopplingar till andra världar 
hämtade från tv och film. De något äldre barnen (11-14 år) går mest runt och pra-
tar. Det gör de antingen utomhus eller, för dem som har tillgång till en sådan, på 
den lokala fritidsgården. En tjej uttrycker vad de brukar göra på fritidsgården: 
”Bara sitta och prata eller spela lite”. Platser i närområdet används alltså, speci-
ellt av yngre barn, i stor utsträckning för samvaro och möten med kompisar och 
andra jämnåriga. Äldre barn tycker inte att det för dem finns så mycket att göra: 

 
När jag kommer hem så brukar jag antingen titta på tv eller sitta 
vid datan. Det är inte så ofta jag går ut. Här finns inte mycket att 
göra. När jag var mindre så gjorde man i princip allt som finns att 
göra här.  Kille 15-19 år 

 
I likhet med killen ger de äldre uttryck för att de mer är hemma än att de rör sig i 
närområdet. De uttrycker också mer än de yngre att de rör sig eller önskar göra 
det utanför den närmaste miljön.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte finns en enda bild av barnens 
uppfattning av sitt bostadsområde och vad de där gör. Hur området uppfattas be-
ror på en mängd faktorer såsom tillgången till kompisar, möjlighet att göra saker, 
avstånd till annat, socioekonomisk sammansättning och känslan av trygghet re-
spektive otrygghet. Uppfattningar kan således förändras beroende på hur om-
ständigheterna ser ut just här och nu. Känslan av tillhörighet med andra barn har 
stor betydelse, särskilt för de yngre som är mer beroende av det som i närmiljön 
erbjuds. För de äldre är det viktigt att kunna ta sig till plaster utanför närområdet. 
Att barns uppfattningar av sina bostadsområden i hög grad är kopplat till relatio-
nella aspekter såsom kompisar och vad man med dem där kan göra visas också i 
andra studier (Rasmusson 1998, van der Burgt 2006). Till exempel fann Danielle 
van der Burgt (2006) att barns positiva känslor inför området är kopplat till plat-
ser där de kan möta kompisar och andra barn.  

Aktiviteter i och utanför staden 

Barnen i studien tillbringar eller önskar att tillbringa en del av sin tid inom are-
nor där delaktigheten bygger på konsumtion av varor eller tjänster, oftast till-
sammans andra barn. Några av dessa arenor finns i närmiljön medan andra finns 
tillgängliga på längre avstånd. Gemensamt för dem är emellertid att det krävs 
pengar för att få tillgång och vara delaktig. Den lokala affären och shoppingcent-
rat har redan nämnts. En annan arena som kommer upp är biografer. En kille (15-
19 år) beskriver varför han tycker om att gå på bio med kompisar:   
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Men det är roligt och gå på bio med kompisar ibland, det är ju inte 
samma känsla som att sitta hemma./…/. Sen så på vägen så snack-
ar man om filmen. Det är ju inte kul och gå på bio själv. Det är ju 
skittråkigt.  
 

Att tillsammans med kompisar se en film är som framgår ett sätt att med andra 
dela på upplevelser. Deltagande inom dessa arenor handlar därför i hög grad om 
att med andra dela på gemensamma erfarenheter och genom det skapa och upp-
rätthålla sociala relationer. Det handlar också om att överskrida sociala och fy-
siska gränser och att undersöka och upptäcka nya världar. Önskemål om vad man 
vill göra och var man vill vara skiljer sig dock åt mellan intervjuade barn. De 
äldre uttrycker i hög grad önskemål om att tillsammans med kompisar uppleva 
kostnadskrävande saker både i och utanför staden. En tjej (15-19 år) svarar på 
frågan om vad hon tycker är ett bra liv:  

 
Oh, det är mycket. Typ att man har kompisar man trivs med, ja att 
man upplever saker nu när man är ung. /…/. Till exempel nu i 
sommar så vill jag till Hultsfredfestivalen. 

    
Att besöka Hultsfredsfestivalen, som är en av Sveriges största musikfestivaler för 
ungdomar, handlar i hög grad förutom om själva musikupplevelsen om att till-
sammans med kompisar och andra dela på erfarenheter och gemenskap. Festiva-
len har ett högt symboliskt värde. Ett deltagande i aktiviteter kan således också 
ha stor betydelse i förhållande till vilka värderingar, vilken tillhörighet, position 
och identitet man vill kommunicera i sociala sammanhang. Även organiserade 
fritidsaktiviteter har en socialt integrerande funktion och ett symboliskt värde. 
Deltagande i sådana aktiviteter är bland annat därför betydelsefullt för barn i stu-
dien. Organiserade aktiviteter är dock oftast kostnadskrävande. En del av barnen 
deltar i aktiviteter, medan andra inte gör det. De som deltar går på aktiviteter som 
fotboll, musik eller sång. De uppskattar det väldigt mycket. En tjej (11-14 år) be-
rättar hur hennes liv skulle se ut utan fotbollen:  
 

Alltså jag hade haft jättetråkigt. Jag hade nog börjat på något an-
nat i så fall men jag vet inte vad. Men om jag inte hade gjort nå-
gonting alls så hade jag nog suttit här i köket, bara suttit här i inte 
gjort någonting. Suttit vid datan.  

 
Precis som tjejen i ovan nämnda citat upplever de barn som går på organiserade 
fritidsaktiviteter att dessa fyller vardagen med mening och innehåll. Aktiviteter-
na ger ett sammanhang att vara delaktig i med kompisar och andra som till ex-
empel klasskamrater: ”De flesta tjejer i vår klass går och dansar hiphop och 
streetdance” (Tjej 11-14 år). De barn som inte deltar skulle gärna vilja göra det. 
En tjej (7-10 år) förklarar varför hon vill det: ”Jag vet faktiskt inte vad jag vill 
göra, kanske lära mig simma lite bättre. Det behöver jag lära mig” (Tjej 7-10 
år). Deltagande i aktiviteter är alltså också betydelsefullt utifrån att man lär sig 
speciella färdigheter.  
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Sammanfattande kommentarer 
Avsikten med detta kapitel har varit att undersöka barnens sociala sammanhang 
utifrån vilka arenor de rör sig på och mellan, samt hur de uppfattar och vad de 
gör inom dem. Vissa av arenorna är givna utifrån hur barns vardagsliv i Sverige 
organiseras, till exempel skola och boende. Andra betydelsefulla arenor som 
framkommit är det virtuella rummet och sådana som det krävs pengar för att få 
tillträde till. I likhet med den symboliska interaktionismen som betonar sociala 
interaktioners betydelse för meningsskapande i vardagen (Mead 1934/1967, Cha-
ron 2007), visas i kapitlet att upprätthållande av sociala relationer är viktigt för 
barnen. Tillsammans med föräldrar, syskon, kompisar, klasskamrater och andra 
fylls vardagen i hemmet, i och utanför närområdet, i skolan och ute på nätet med 
innehåll och mening. I meningsskapandet har sådant som leksaker, kläder, Inter-
net, mobiltelefoner, ett eget rum, var man bor och vilken skola man går på bety-
delse. De är symboler genom vilka sociala band upprätthålls och status, position 
och tillhörighet kommuniceras. Det är dock inte bara saker som har dessa me-
ningsskapande funktioner. Även aktiviteter som lek och att gå runt och prata har 
stor social betydelse. Genom dem etableras en känsla av gemenskap och tillhö-
righet. Det är också i dessa interaktioner med andra som identiteten formas (Jen-
kins 2004). Vem man själv och andra är prövas och förhandlas således i pågåen-
de interaktioner inom de arenor barnen finns inom. Saker, vars signifikans stän-
digt förhandlas och förändras, används i dessa interaktioner för att försöka kon-
trollera situationen, d.v.s. andras uppfattningar och handlingar gentemot dem 
(Goffman 1959/2000).  

En arena av särskild betydelse utifrån barnens perspektiv i förhållande till so-
cial delaktighet är det virtuella rummet. Tillgången till dator och Internet är inte 
en betydelsefull del av vardagslivet endast för barn i denna studie. Tvärtom är de 
väsentliga inslag i dagens barndom i allmänhet. Datortätheten i Sverige är hög, 
ca 90 % av barnen har tillgång till dator och Internetuppkoppling hemma. Dator-
användningen ökar också med ökad ålder (Barnombudsmannen 2007).  Som i 
denna studie, visas även i andra att dator och Internet av barn används till olika 
syften, såsom till exempel skolarbete, informationssökning, spel, nedladdningar, 
identitetsskapande och upprätthållande av sociala relationer (Johansson 2000, 
Hernwall 2001). Utifrån deras centrala plats i dagens barndom är således till-
gången till dator och Internet viktigt för känslan av att leva upp till kulturella 
förväntningar som finns på vad barn bör ha och göra.  

Ytterligare arenor där deltagande har betydelse i förhållande till existerande 
kulturella förväntningar är den där konsumtion av upplevelser sker. Barn i studi-
en uttrycker ett klart intresse av att delta i olika former av aktiviteter. Kostnads-
krävande sådana organiserar också allt mer barns vardag i Sverige (Nilsson 
1998, Barnombudsmannen 2004, Ungdomsstyrelsen 2005). Ett deltagande i dem 
innebär även det ett uppnående av förväntningar på vad man som barn bör göra. I 
förhållande till socialt deltagande genom både aktiviteter och saker är det tydligt 
att barnen är aktiva konsumenter. Aktiva utifrån att de genom köpehandlingar 
skaffar sig saker och aktiviteter. Men också utifrån att de i interaktioner med 
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andra ingjuter saker och aktiviteter med kollektiv mening, och därigenom använ-
der dem i det Zelizer (2002) påpekar om barns konsumtion, formandet av de 
egna vardagsvillkoren. 

Ännu en aspekt som jag här vill lyfta fram i förhållande till social delaktighet 
är avsaknad av en egen bostad. Upprätthållande av sociala relationer försvåras av 
att inte ha ett eget hem, bland annat för att känslan av skam inför den egna boen-
desituationen påverkar att man inte för jämnåriga vill berätta om den. Att sociala 
relationer med kompisar och andra jämnåriga därför påverkas när en egen bostad 
saknas visas även i andra studier (Andersson & Swärd 2007).  

Vad gäller hur barnen uppfattar de arenor de finns inom så framkommer skill-
nader. Till exempel ger gymnasieungdomarna uttryck för mindre tillfredsställan-
de uppfattningar av skolan jämfört med de i grundskolan. Ålder har också bety-
delse för hur den fria tiden, d.v.s. den tid de själva styr över (Qvortrup 1994b), 
uppfattas. Detta eftersom de äldre önskar göra mer kostnadskrävande aktiviteter 
eftersom de har större rörelsefrihet och lockas av ett större utbud. Tillgången till 
ett eget rum, en egen bostad och känslan av trygghet gör också skillnad på hur 
boende- och skolsituation uppfattas, så även tillgången till kompisar. Att bo-
stadsområdet av en själv och av andra upplevs som fattigt kan också påverka den 
egna uppfattningen. Tydligt är att barnens vardag skapas i en dynamisk process 
mellan de yttre villkoren, deras egna handlingar samt kulturella förväntningar på 
vad man bör göra och äga, d.v.s. i en dialektisk relation mellan struktur, kultur 
och aktörskap (Närvanen & Näsman 2006). Det finns således inte en enda bild 
av hur de uppfattar arenorna de finns inom och vad de där gör. Istället framträder 
mångfald och variation.  

Sociala relationer är som i detta kapitel framgår en essentiell del i vardagsli-
vet. De mest framträdande relationerna i barnens utsagor är de med föräldrar, 
syskon, klasskamrater och kompisar. Dessa är de som Mead (1934/1967) kallar 
signifikanta andra, d.v.s. betydelsefulla personer vilka är centrala för vår själv-
förståelse. Det är i interaktioner med bland annat dem som vardagslivet får me-
ning och identiteten utvecklas. Det är också i interaktioner med dem som den 
knappa ekonomin kan få betydelse. Om så är fallet och i så fall hur, kommer att 
behandlas i de två nästkommande kapitlen. Relationerna med signifikanta andra 
ser dock olika ut. Speciellt skiljer det sig vad gäller normer och förväntningar 
mellan föräldrar och syskon samt kompisar. I nästa kapitel fokuseras relationer 
med andra barn utanför familjekretsen och i kapitlet därefter relationen med för-
äldrar, syskon och andra vuxna.  
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7. Knapp ekonomi och 

kamratrelationer 

Sociala relationer med jämnåriga utgör som framkommit en betydelsefull del av 
barns vardagsliv. Barndomens institutionalisering innebär också att barn rör sig 
mellan olika arenor utanför familjen där de kommer i kontakt med andra barn. 
Andra barn utgör således signifikanta personer. I detta kapitel behandlas relatio-
nen till kompisar och andra barn i förhållande till familjens knappa ekonomi.  

Det är svårt att på ett rättvisande sätt i en text beskriva den komplexitet och 
dynamik som råder i förhållandet mellan den knappa ekonomin, barnens eget 
handlande och kompisars betydelse. Detta eftersom vardagsliv består av dyna-
miska processer som är svårfångade i sin helhet. Barnens vardagsliv riskerar att 
förenklas. Vissa förenklingar är dock nödvändiga för att ge överblick och ett 
sammanhang. Kapitlet börjar därför med att behandla den begränsade ekonomins 
betydelse i förhållande till social delaktighet genom saker och aktiviteter. Däref-
ter visas hur barnen själva genom olika strategier formar vardagen i förhållande 
till familjens ekonomiska situation och i relation till kompisar.  

Möjligheter till deltagande? 
Barndomen formas, som i tidigare kapitel behandlats, i hög grad tillsammans 
med andra. I relationer mellan barn skapas och förhandlas normer och förvänt-
ningar kring vad man som barn bör göra och äga. Att känslan av delaktighet ge-
nom tillgången till saker och aktiviteter är viktigt för barn i studien och att de ak-
tivt strävar mot att uppnå detta har tidigare visats. I detta avsnitt undersöks bar-
nens möjligheter till deltagande, först till deltagande i aktiviteter och därefter ge-
nom tillgång till saker.  

Deltagande i aktiviteter 

Barnens vardagsliv fylls som framgått av olika aktiviteter. Det mest framträdan-
de är dock att aktiviteterna oftast sker hemma eller i närområdet. En tjej (11-14 
år) beskriver vad hon brukar göra på helger med kompisar: ”Vi kollar på film el-
ler sitter vid datan eller så gör vi olika saker, vi snackar”. Beskrivningarna av 
vad barnen gör under sin fria tid skiljer sig inte, oavsett ålder, nämnvärt åt. Även 
loven innehåller mestadels liknande vardagsaktiviteter. På en fråga om vad hon 
gjort på påsklovet svarar samma tjej:  

 



82 

Inget särskilt, som vanligt. I förrgår var jag ute lite, hos en kom-
pis, ja vanliga dagar fast vi har ledigt från skolan. 

 
En kille (11-14 år) beskriver vad han har gjort under sommarlovet:   
 

Jag har spelat fotboll hela tiden. Tränat hela tiden, inget annat. 
Inte bara på träningen, jag har spelat här också. Jag har spelat 
varje dag i flera timmar. /…/. Det är kul oftast. Ibland kan det bli 
jobbigt för jag har inget annat att göra.  
 

I likhet med tjejen och killen, tillbringar barn i studien en stor del av sin tid på 
vardagar, helger och lov i närmiljön. Barn tillbringar i allmänhet mycket tid i 
hemmet och i bostadsområdet (Nilsson 1998, Barnombudsmannen 2007). Det 
som barn i denna studie ger uttryck för är att de gärna skulle vilja göra mer än 
vad de faktiskt gör och har möjligheter till. På en fråga om hur tillvaron skulle te 
sig om familjen hade mer pengar svarar en tjej (7-10 år):  

 
Jag tror att det skulle bli mycket bättre. Då kunde vi gjort mer sa-
ker, vart ute och rest lite och sånt som också är kul. Gå i djurpar-
ker och sånt.    

 
En kille (15-19 år) menar att det är tråkigt utan pengar och förklarar varför:  

 
Man kan inte göra någonting. Man kan inte gå ut och äta eller 
göra något annat. Man får typ sitta hemma. Man klarar sig inte 
utan pengar.  

 
Ytterligare en tjej (15-19 år) säger att lite pengar innebär att man inte kan göra 
vardagliga saker, sådant som andra gör. När jag ber henne exemplifiera svarar 
hon:  

Man kanske inte har råd att åka buss eller inte har en bil eller inte 
kan gå ut och fika. 

 
Som framgår är det aktiviteter som kostar pengar som kan vara svåra att få till-
gång till. Det rör sig då om allt från att kunna ta bussen, gå ut och äta och att 
kunna göra utflykter. Speciellt äldre barn, som har kompisar som tar del av det 
utbud den urbana miljön erbjuder känner av att de inte kan följa med på grund av 
ekonomin: 

 
Det är ju jobbigare för ungdomar än för barn att inte ha så mycket 
pengar, för att man har ju vänner som har mer som vill gå ut och 
fika på såna dyra kaféer och man kanske inte har pengar. 

   Tjej 15-19 år 
 



83 

Alltså, allting handlar om att man ska betala för att få någonting. 
För att känna någonting måste man betala och jag har inte det. 
Alltså jag fyller 18 år och jag kan inte ens gå ut med mina kompi-
sar.    Tjej 15-19 år 

 
Det som uttrycks är att deltagande inom arenor där konsumtion är utgångspunk-
ten försvåras när man har lite pengar. Som en av tjejerna påpekar innebär också 
stigande ålder ökade krav på att vara delaktig inom sådana arenor med kompisar.  
För de äldre är det således i hög grad förenat med tillgång till pengar om de ska 
kunna ta del av de känslor av gemenskap och delade erfarenheter som aktiviteter 
av detta slag skapar. En av tjejerna ovan började arbeta under studiens gång. Hon 
beskriver vilken skillnad tillgång till egna pengar har inneburit i förhållande till 
möjligheter att kunna delta i sociala aktiviteter med kompisar: 

 
Nu kan jag gå ut med mina vänner och inte tänka typ jag har inga 
pengar och skämmas och sånt. På det sättet är det bra och jag kan 
ju köpa det jag vill och shoppa med mina vänner. Så det är jättero-
ligt verkligen.         

 
Det är inte endast deltagande i själva aktiviteten som försvåras. Att inte kunna 
följa med kan som citatet visar vara förknippat med skamkänslor, som i sin tur 
innefattar rädsla för avvisning och misslyckande inför andra (Scheff 2003). Med 
ett ökat ekonomiskt handlingsutrymme kan barn i likhet med tjejen ovan, som på 
eget initiativ ökat sitt utrymme, delta i sociala aktiviteter och därmed också und-
vika dessa känslor.   

I likhet med vad som tidigare framgått utgör organiserade fritidsaktiviteter så-
dant som barn i studien deltar eller önskar delta i. Organiserade fritidsaktivteter 
upptar överhuvudtaget en stor del av barns tid i Sverige och sätter normen för 
vad barndomen bör innehålla. De barn som inte deltar skulle gärna vilja göra det. 
En tjej (15-19 år) berättar att hon vill börja träna men inte har råd:  

 
Jag har ingen hobby. Jag har inte det. Alltså bara en sån där nor-
mal tjejgrej, jag känner att jag håller på att gå upp i vikt och jag 
har inte ens råd att gå och träna. Det är inte bara för att jag håller 
på att gå upp i vikt utan det är för min hälsa också.  

    
Att träna för att hålla vikten och vara vid god hälsa är enligt henne en normal sak 
som tjejer gör eller bör göra, men som hon själv på grund av den ekonomiska si-
tuationen måste avstå från. Att leva upp till förväntningar man uppfattar finns om 
vad man bör göra och hur man bör se ut kan således försvåras. Även aktiviteter 
organiserade genom skolan kan vara problematiska att delta i. Det framgår då en 
tjej (11-14 år) beskriver i vilka situationer hon känner av familjens knappa eko-
nomi: 

 
När man ska på utflykt och man behöver mycket pengar till skolan 
och sånt eller när man ska ut med kompisar på bio eller sånt, då 
spelar det [ekonomin] roll men inte annars.  
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Att inte kunna göra sådant man upplever att andra gör eller som man förväntas 
göra aktualiseras även på sommarloven. Barn upplever att kompisar och 
klasskamrater reser iväg och det är få som själva har denna möjlighet. Att resa är 
dock något som de gärna skulle vilja göra. En tjej (11-14 år) förklarar: 
 

Alltså det är det som är problemet med inga pengar, det är att man 
inte kan resa och jag älskar och bada och sola och sånt, och det 
brukar inte vara så bra väder här.  

 
Att resa iväg handlar som framgår om att få uppleva saker. Det är dock inte en-
dast själva upplevelsen som är central. Att få berätta om den och därmed vara 
delaktig i en gemenskap där de egna och andras semestererfarenheter dryftas kan 
vara minst lika viktigt: 

 
Alltså, de flesta brukar åka till varma länder och sånt, så det är 
ganska viktigt för folk pratar om det. Om några bara stannar 
hemma så undrar de varför. Ni kunde väl åtminstone åka någon-
stans i Sverige. Det är lite så. Kille 11-14 år 

 
Vart man har åkt är något det talas om. Att ha rest är således något som förväntas 
av en. Att inte ha åkt exkluderar en, som i den citerade killens fall, från diskus-
sionerna och tydliggör gentemot andra och en själv att man inte lyckats leva upp 
till förväntningar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att barnen deltar i aktiviteter med kompi-
sar och klasskamrater inom olika arenor. Familjens knappa ekonomi begränsar 
dock möjligheter att delta i aktiviteter som kostar pengar. Det handlar delvis om 
aktiviteter som skapar variation i vardagslivet, som till exempel att åka till en 
djurpark och gå ut att äta, men också om organiserade fritids- och skolaktiviteter. 
Det finns dock skillnader mellan barnen. Till exempel deltar vissa i fritidsaktivi-
teter medan andra inte gör det. Även möjligheter till deltagande i skolaktiviteter 
skiljer sig åt. Det finns barn som uttrycker att deltagande i dessa är svårt att upp-
nå medan andra inte nämner detta som ett problem. Att det inte nämns som ett 
problem kan bero på att aktiviteterna prioriteras i familjen, men också på att sta-
dens skolor blivit restriktiva med att begära pengar till skolaktiviteter. Detta gäll-
er särskilt i områden där det bor en hög andel barn i familjer med knappa eko-
nomiska resurser.  

Deltagande genom saker 

För barn i studien intar leksaker och saker som cd-spelare, mobiltelefon, dator, 
Internet och mp3-spelare en central plats i vardagen. Som tidigare framgått har 
dessa saker betydelse i förhållande till andra barn. De är signifikanta symboler 
som används för att upprätthålla sociala relationer. Genom saker signaleras 
grupptillhörighet, makt, status och värderingar. De säger någonting om hur man 
vill bemötas och behandlas.    
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Vilka saker man äger har betydelse. Spel, programvarors och mobiltelefoners 
funktioner och symboliska värde utvecklas och förändras hela tiden. Det räcker 
alltså inte med att en gång ha införskaffat dem. En kontinuerlig uppgradering be-
hövs om de ska kunna utnyttjas fullt ut, både funktionsmässigt och som symbo-
ler. Det är i hög grad i förhållande till denna uppgradering som familjens knappa 
ekonomi får betydelse. Ett exempel är mobiltelefoner. Alla barn i studien, utom 
de allra yngsta, äger en mobiltelefon. Ett gemensamt mönster som träder fram är 
dock att även om de har tillgång till en telefon så är det sällan den kan användas 
fullt ut:   

 
Jag har inga pengar på kortet./…/ Jag har inte haft kort sen jag 
köpte mobilen. Jag använder telefonen fast jag ringer inte.
   Tjej 11-14 år  

 
Mobil har inte jag, eller jag har en men den funkar inte just nu. 
Alltså det är en sån Ericsson en gammal modell, men den vill inte. 
Man kan inte ringa.   Tjej 7-10 år 

 
Att själv kunna ringa från en telefon förutsätter att det finns möjligheter att göra 
det. Ingen av tjejerna ovan kan använda sina telefoner fullt ut. Den ena för att 
pengar saknas på kortet och den andra för att telefonen inte fungerar. Att det man 
en gång införskaffat inte alltid fullt ut går att använda gäller också andra saker. 
En kille (11-14 år) förklarar:   

 
Alltså tack och lov jag har mycket saker och sånt, men alltså även 
om jag har sakerna, säg typ min Playstation, den gick sönder och 
det kostar 500-600 kr att fixa den, då kunde jag inte fixa den. Så 
har jag haft det nu jättelänge, den är sönder. Även om jag har sa-
kerna, kommer min mamma att säga ”strunta i det, du fick den så 
vad ska man göra”.  
         

Citatet illustrerar väl vad barn i studien ger uttryck för. När saker går sönder 
finns det sällan pengar att laga dem för. Föräldrar kan då välja att nöja sig med 
att barnen fått en specifik sak, medan det för barnen är viktigt att kunna använda 
den. Att kunna använda en sak gäller också i förhållande till dess symboliska 
funktion. Killen som ovan citerats beskriver sin dator:  

 
Datorn den är så gammal. Den är Windows 98, det är gamlaste 
datorerna. Jag köpte den för jättelänge sedan och sen när jag kom 
hit så hade pappa den. Jag sa till honom att vi kan ta den du an-
vänder den aldrig. Jag ville köpa en ny, ingen har en Windows 98. 
Om man går till mina kompisar så har alla de nyaste datorerna, 
och alla saker, och så jag den här datan. Men jag tror inte jag vill 
lägga Internet på den här. Har man sån data så är det inte så 
smart att lägga in. Man ska ha en av de nya datorerna. Det borde 
vara Windows Xp.   
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I beskrivningen av datorn betonas två aspekter. En är dess praktiska funktion. 
Den är gammal och det går därför inte att lägga in nya programvaror och Inter-
net. Att till exempel inte ha Internet hemma kan innebära att kompisar väljer att 
vara hos någon annan som har tillgång. Samma kille förklarar: ”Jag har inte så 
mycket att göra och sånt, därför att Internet har de [kompisar] själva, så det är 
inte roligt att komma hem till mig”. Den andra aspekten är datorns symboliska 
funktion, d.v.s. vid en jämförelse med kompisar har ingen av dem en sådan dator 
som han själv. Under tiden mellan första och andra intervjun fick killen en ny da-
tor. På en fråga om varför det är viktigt med en ny dator svarar han:   

 
Det visar typ alltså, man kan inte prata om såna saker, men det är 
faktiskt riktigt riktigt viktigt. Det är bara så för barn. Har man en 
dålig data så är det nog jobbigt för den personen.  

 
En önskan om en ny dator handlar således, som belyses i citaten, om flera saker. 
Det handlar dels om att kunna lägga in program för att ha möjligheter att spela 
och kommunicera med andra och dels om en önskan om att äga något man är 
stolt över inför kompisar. En tjej (11-14 år) beskriver nya datorers praktiska och 
symboliska funktioner när hon förklarar varför hon vill ha bättre saker:   

 
Alltså jag vet inte, alltså man kan göra andra saker på dem. Ha 
roligare med dem och en bättre data går mycket fortare och sen 
liksom om man har dåliga saker och en kompis har jättebra så 
kanske man skäms, men jag skäms inte.  

 
Äldre datorer kan utifrån tjejens utsaga tolkas som att de är dåliga då de inte är 
lika snabba och roliga som de senaste modellerna. Dåliga saker kan i sin tur vid 
en jämförelse med kompisar som har bra saker, vara förknippat med känslor av 
skam.  

Att äga de ”rätta” sakerna ingår således i det Goffman (1959/2000) kallar per-
sonlig fasad. De är expressiva utrustningar som används som symboler för att 
påverka andras uppfattning om vem man är och därmed den egna synen på sig 
själv. Att inte ha tillgång till dessa saker kan leda till rädslor för misslyckande 
och avvisning och därmed påverka känslan av social tillhörighet. Att inte alls el-
ler bara delvis praktiskt kunna använda saker kan också leda till svårigheter att 
upprätthålla sociala relationer med andra barn. Till exempel förutsätter delaktig-
het i det virtuella rummet möjligheter att koppla upp sig till nätet och att man kan 
nå eller bli nådd via telefon.  

Kläder och skor 
Precis som saker har kläder och skor flera betydelser. De fyller praktiska såväl 
som symboliska funktioner genom delade föreställningar om vilka kläder som är 
de rätta att bära. Den knappa ekonomin kan därför kännas av vid en jämförelse 
med vilka kläder kompisar och klasskamrater har. En tjej (11-14 år) beskriver 
hur det känns när en kompis handlar kläder som hon själv skulle vilja ha:  
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Det är då i så fall om man vill handla något så handlar en kompis 
det och liksom så frågar man hur mycket kostar de och så säger 
hon liksom 800 kr, kostar ett par byxor och liksom jag handlar ju 
inte byxor för 800 kr och då känner man sig lite så och de är kan-
ske jättefina med hjärtan och sånt som hon har köpt.  
 

En kille (11-14 år) som uttrycker att kompisar köper nya och dyra fotbollsskor 
förklarar varför han också vill ha sådana:   
 

Det är så att det nu har kommit en massa äkta och falska [fotbolls-
skor]. Det är ju inte falska men alltså om man tar två likadana 
skor, ibland kan den ena kosta 2 000 kr och den andra kosta 200 
kr. Och vi säger att jag vill ha skor som kostar 950 kr och jag har 
redan ett par men de kostar 500 kr. Jag vill köpa äkta som alltså, 
så vill jag hellre ha de skorna ett tag. Och då kunde jag inte köpa 
dom. 
 

Båda jämför sig med kompisar och önskar sig likadana kläder och skor som dem, 
men de är samtidigt väl medvetna om att de själva inte har möjligheter att köpa 
sådana. De ger även uttryck för en medvetenhet om att kläder och skor har olika 
värden och utifrån deras resonemang tycks dyra saker uppfattas som finare och 
mer äkta jämfört med billiga. En viss avundsjuka gentemot kompisar kan skön-
jas. Att ha likadana kläder som andra signalerar i hög grad normalitet (Waerdahl 
2003). Det finns, i likhet med tjejen och killen, hos barn i studien en önskan om 
att kunna nå upp till den form av normalitet som kompisars klädinköp står för.  
En liknande önskan om att leva upp till existerande normer vad gäller kläder ut-
trycker en tjej (11-14 år) som pekar ut vad hon skulle vilja ha från en tidning:    

 
Tjej: Det är en jättebra tidning faktiskt. Och så här är lite kläder 
och sånt, och så mer mode. Underkläder och så skor, jag tycker de 
är fina [pekar på ett par Adidas gympaskor]. 
Anne: Skulle du vilja ha dem? 
Tjej:  Ja. 
Anne: Vad kostar såna?  
Tjej: 1 200 kr. 
Anne: Skulle du ha råd att köpa dem? 
Tjej: Nej, jag kan köpa tio par byxor för så mycket. 

 
Barn kommer dagligen genom, tv, reklam och tidningar, i kontakt med budskap 
om saker och kläder de helst bör konsumera och tjejen skulle gärna vilja ha de 
Adidas skor hon visar. Hon är dock medveten om att det inte finns ekonomiska 
möjligheter att äga ett par sådana. I sin reflektion, kring tio byxor för priset av 
ett, visar hon på ekonomisk medvetenhet. 
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Det kan också på grund av den begränsade ekonomin vara problematiskt att in-
förskaffa nya kläder när de man äger är för små eller trasiga:  

 
Vi har inte så mycket pengar, ibland så får man inte kläder och 
sånt, jag har till exempel inte så mycket kläder för jag växer ifrån 
allting så fort.   Kille 15-19 år 
 
Hon har inte råd att köpa kläder till mig. Jag kommer inte ihåg 
sist jag fick kläder av mamma. Nu har jag ett par byxor på mig 
som har gått sönder, jag har inte råd att köpa nya. 

Tjej 15-19 år   
 
Att man själv har billigare, äldre, färre, delvis fungerande samt trasiga saker och 
kläder speciellt i jämförelse med vad kompisar och klasskamrater har, är vad 
barn ger uttryck för i förhållande till den begränsade ekonomin. Att kompisar 
och klasskamrater oftare och lättare får saker och kläder nämns också. På frågan 
om det är någon skillnad mellan honom och hans kompisar vad gäller saker sva-
rar en kille (15-19 år):  

 
Nej, det är ingen skillnad så. Det är bara att de får kläder oftare 
och sånt och de får mopeder och sånt sen när de blir äldre. De får 
mer grejer. När de fyller år och sånt så får de mobiler, tv, dvd. De 
får mycket mer. De har lättare att köpa det som behövs. Jag måste 
spara om jag ska få något. Andra har det mycket lättare. När de 
behöver kläder så får de kläder direkt av sina föräldrar nästan.  

 
Citatet skildrar barnens sätt att resonera kring vardagen i förhållande till famil-
jens knappa ekonomi. I likhet med killen uttrycker många att det inte finns någon 
skillnad mellan dem själva och deras kompisar, men likväl noterar de skillnader. 
Skillnader som handlar om grader och nyanser, d.v.s. man går på aktiviteter men 
inte vilka som helst och man äger saker men inte vilka som helst. Det är främst 
socialt deltagande inom kostnadskrävande arenor som är svårt att uppnå. Skam 
och stolthet är i förhållande till detta två viktiga aspekter. Att känna stolthet eller 
skam för aktiviteter man ingår i respektive är utestängd från, och för saker man 
äger respektive inte äger är betydelsefullt för hur man ser på sig själv i förhållan-
de till kompisar och andra barn. 

Barnen är dock inte själva passiva i förhållande till de svårigheter som följer 
med den knappa ekonomin. Istället är de i hög grad, utifrån möjligheter och be-
gränsningar, själva med om att forma vardagen. I formandet använder de sig av 
olika strategier. Till exempel framgår i citatet ovan att killen uppfattar att kompi-
sar oftare får saker av föräldrar, själv måste han spara. Att spara för att få tillgång 
till sådant man önskar är således ett exempel på de strategier barn i studien an-
vänder sig av.  
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Strategier i formandet av vardagen 
Barnen i studien är i förhållande till den ekonomiska situation aktörer, d.v.s. re-
flexiva och tolkande individer som utifrån sin definition av situationen väljer att 
agera (Närvanen & Näsman 2006). Aktörskapet kommer till uttryck genom an-
vändandet av olika strategier. Dessa delas i detta och följande kapitel upp i reak-
tiva respektive proaktiva strategier. De reaktiva strategierna handlar om att på 
olika sätt hantera situationen inom de befintliga ramarna, medan de proaktiva 
handlar om att försöka påverka det egna handlingsutrymmet (Blase 1988). Upp-
delningen är en initial indelning. I avhandlingens avslutande diskussion förs ett 
mer fördjupat resonemang kring barnens strategier.   

Strategier för att påverka 

För att kunna delta i aktiviteter och få tillgång till eftersträvansvärda saker är det 
ofta upp till barnen att helt eller delvis själva stå för finansieringen. En strategi 
som redan nämnts, och som används för att få tillgång till pengar, är att spara. En 
tjej (11-14 år) berättar hur hon skaffade sig en ny mp3-spelare: ”Jag sparade 
själv lite och sen så fick jag lite av min storebror”. Förutom att spara vände hon 
sig till personer inom sitt sociala nätverk, vilket också det är en strategi. Att arbe-
ta är ytterligare en. En kille (11-14 år) arbetade för att kunna spara ihop pengar 
till en mobiltelefon:  

 
Jag jobbade varje helg och vardag, två dagar och tänkte på mobi-
len. Jag köpte den begagnad och så satt jag med den hela tiden.  

 
Som citatet visar är även att handla begagnat ett sätt att öka den egna tillgången 
till saker. De strategier som här nämnts är dock inte specifika för barn i denna 
studie. Att till exempel spara till egen konsumtion är det många barn som gör 
och deras sparande är vanligtvis, som för barnen ovan, kortsiktigt och riktat mot 
bestämda konsumtionsmål. Pengarna används sällan till löpande konsumtion ef-
tersom barn oftast får sina grundläggande behov tillfredsställda av föräldrar 
(Näsman & von Gerber 2003, Johansson 2005, Bjork Eydal & Jeans 2006). Spa-
rande för barn i denna studie är inte heller ämnat för grundläggande behov som 
mat, hyra, räkningar eller läkarvård. Dessa behov tillgodoses i huvudsak av för-
äldrarna. Deras sparande är kopplat till möjligheter att få tillgång till sådant som 
de upplever att kompisar och klasskamrater får lättare än de själva. Att själv be-
höva spara till sådant man önskar, kan dock kännas mödosamt. Det upplever kil-
len som genom att arbeta sparade ihop till en egen mobil:  

 
Kanske jag vill nog ha en [mp3-spelare] men det är inte så att jag 
tigger eller om jag ska spara, jag har inte den motivationen och 
spara. Alltså inte just nu. Jag har sparat så mycket innan.  

 
Arbete är som framgår kopplat till möjligheter att påverka sin egen konsumtion. 
Även om lönearbete nämns är det dock få som har ett sådant. Det kan bero på att 
majoriteten av barnen i studien är mellan 10-15 år och att arbete i dessa åldrar är 
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mindre vanligt jämfört med 16-18 åringar (Jonsson 2001, Jonsson & Östberg 
2004).  

Arbete, vända sig till personer inom sociala nätverk och sparande är proaktiva 
strategier som barnen använder sig av och genom vilka de agerar för att påverka 
sin egen situation. Ovan nämns också att handla begagnat. Andra barn nämner 
att de köper billigt:  

 
[Jag] kollar var det är billigast och sen så tar jag reda på när de 
släpps, till exempel så börjar jag spara tillräckligt tidigt.  
    Kille 15-19 år 

 
Men alltså det är bättre nu än när man var yngre. Nu när man växt 
vet man var man kan handla billigt på vissa ställen.  

    Kille 15-19 år  
 

Genom att aktivt leta och planera samt genom att ha kunskap om vart de kan 
vända sig för att handla billigt påverkar killarna ovan den egna tillgången. Vad 
de också ger uttryck för är en ekonomisk kompetens som innefattar kostnads-
medvetenhet och ekonomisk planering. Det är främst äldre barn som nämner 
dessa strategier eftersom, som killen i citatet ovan påpekar, kunskapen om var 
man ska leta och handla billigt ökar med stigande ålder.  

Andra sätt att skapa möjligheter till att kunna få eller göra sådant man önskar 
är att göra ekonomiska prioriteringar. En kille (15-19 år) berättar att kompisarna 
brukar gå ut och roa sig. Själv följer han inte med och förklarar varför:  

 
Men jag följer inte med ut, för jag tycker inte det är kul. Jag slösar 
inte mina pengar på det, som de slösar ganska mycket på det.  

 
Killen spelar fotboll och får betalt för spelade matcher. Som framkommer priori-
terar han inte att lägga pengarna på att gå ut och roa sig. Istället lägger han dem 
på annat. Mellan de två intervjutillfällena hade han varit i Italien och tittat på Li-
gafotboll. Han beskriver hur han fick pengar till resan:  

 
Jag hade sparat lite som jag fick av klubben och sen så ja, jag spa-
rade det mesta själv och så fick lite av pappa också. 

 
De egna pengarna har han sparat och prioriterat att spendera på en resa. Förutom 
att spara är således att prioritera en strategi som används. Även han använder sig 
av en ekonomisk kompetens för att förhålla sig till den ekonomiska situationen. 
Att själv, som killen gjort, ordna pengar till en kostnadskrävande resa är en möj-
lighet som främst äldre barn har, då de i allmänhet i högre utsträckning har till-
gång till egen ekonomi och större summor (se kapitel åtta). Generellt sett kan sä-
gas att de allra yngsta barnen har veckopeng, högstadiebarnen månadspeng och 
de som går på gymnasiet får helt eller delvis barnbidrag, studiebidrag eller extra 
tillägg. De flesta av de äldre (15-19 år) har därför tillgång till större summor 
pengar jämfört med de yngre. Deras ekonomiska handlingsutrymme är därmed 
större.  
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Förutom strategier vilka syftar till att själv aktivt påverka och förändra upplevda 
skillnader mellan en själv, kompisar och existerande föreställningar använder sig 
barnen också av strategier som handlar om att anpassa sig.  

Anpassande strategier 

Anpassande, så kallade reaktiva, strategier används för att anpassa sig till de be-
fintliga ekonomiska ramarna. En sådan är att försöka kompensera bristande till-
gångar genom att dölja det:  

 
För det första så tror jag inte att folk skulle bry sig, men jag är 
duktig på att dölja det [knapp ekonomi]. Jag är bra på de andra 
sakerna. Jag är bra på fotboll, jag är duktig i skolan, jag har en 
bra familj. Folk tänker inte på att det är så. De ser mig som en 
vanlig kille.   Kille 11-14 år 

    
Killen känner att det finns en skillnad, som kan kopplas till ekonomi, mellan ho-
nom och hans kompisar. Genom att vara bra på annat döljer han den, och jämnar 
samtidigt ut skillnaderna. En annan strategi är att vänta tills en möjlighet uppstår. 
En tjej (11-14 år) som vill börja på dans med tjejerna i klassen, svarar på en fråga 
om hon ska börja: ”Jag vet inte, mamma sa att hon skulle tänka på det”. Ytterli-
gare en tjej (7-10 år) som vill börja på simskola förklarar:  

 
Ja, men det får jag göra när mamma har råd till det. Man får ju 
först tänka.  

 
Båda tjejerna visar på en medvetenhet om den ekonomiska situationen och an-
passar sig till dess befintliga ramar genom att vänta. Den yngre av dem uttrycker 
också en förståelse för den. Tjejen som väntar på mammans svar berättar att sko-
lan brukar anordna biobesök som eleverna själva måste betala. Ett sådant besök 
var inplanerat till samma vecka som intervjun genomfördes. På frågan om hon 
ska med blir svaret: ”Jag vet inte, jag har inte sagt något till mamma än”. Senare 
under vårt samtal kommer det fram att det inte är lönt att fråga. Hon säger dock 
att frågan ännu inte är ställd, vilket kan tolkas som att den eventuellt kommer att 
ställas beroende på vilken bedömning hon gör av den ekonomiska situationen vid 
det tillfället då biobesöket ska genomföras. En annan tjej (7-10 år) berättar att 
hon brukar vänta på att få det hon vill ha. Jag ber henne ge ett exempel på något 
hon väntat på: ”Mobil först. Jag väntar på mobil, jag har väntat jättelänge”. Att 
vänta är det Ridge (2006) kallar en öppen strategi, d.v.s. den handlar om att vara 
medveten och öppen om sina önskemål, men samtidigt hålla dem tillbaka genom 
att anpassa sig till situationen. Ännu ett sätt att anpassa sig är genom att inte bry 
sig:  
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Alltså det är inte viktigt [med saker], men om man kan så är det 
faktiskt roligt. Det är ju roligt att ha de nyaste sakerna, det är ro-
ligt att ha den grymmaste cykeln, det är roligt. Men om man inte 
kan, om man inte har råd, då är det okej, då kan man inte säga 
nåt. Alltså, det är många som inte bryr sig, jag bryr mig inte, även 
de som bryr sig, även de som har de nyaste grejerna, jag bryr mig 
inte.    Kille 11-14 år 

 
Killen är medveten om att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att få ro-
liga och ”grymma” saker. Han tolkar situationens möjligheter och begränsningar 
och formar en egen definition som handlar om att, även om det hade varit kul, så 
bryr han sig inte eftersom han inte kan få dem.  

I utsagorna kan också andra former av strategier utläsas. De är sådana som är 
svårfångade och just därför svåra att tolka. Det kan till exempel röra sig om att 
barn tolkar situationen som att de avstår av egen vilja fastän det mer handlar om 
att anpassa sig till en situation som är svår att påverka. Under intervjuerna med 
en tjej (11-14 år), poängterar hon flera gånger att hon inte tycker det är viktigt 
och att hon inte tycker om att ha likadana saker som alla andra:   

 
Jag tycker inte det är så viktigt, jag bryr mig inte men hon kompi-
sen där hon bryr sig jättemycket. Men jag och min kompis vi bryr 
oss inte alls, alltså det kvittar mig. Om någon retar mig, som de nu 
inte gör. Om de hade retat mig hade jag inte brytt mig. Sen har 
man inte så mycket pengar heller så man kan inte köpa allt, och 
jag tycker inte om att ha samma saker som alla.  

 
En tolkning av hennes utsaga, och som hon själv nämner, är att det enligt henne 
faktiskt inte är viktigt att ha samma saker som andra jämnåriga. Samtidigt påpe-
kar hon att de inte har så mycket pengar, vilket kan tolkas som att hon är väl 
medveten om att det inte finns möjligheter att få sådant hon upplever att andra 
har. Ytterligare en tolkning kan således vara att hon utifrån sin medvetenhet om 
situationens begränsningar väljer att avstå genom att inte bryr sig eller inte vilja 
ha. Och att hon då definierar situationen som att det är ett eget val att avstå. Ge-
nom sitt sätt att resonera tar tjejen också, tillsammans med sin kompis, ett aktivt 
ställningstagande mot att ha sådant som andra har. Även det kan ses som ett ex-
empel på en strategi. En annan är att hänvisa till sakers praktiska lämplighet, 
samma tjej förklarar:  

 
Alltså jag tycker inte det är lönt [att ha boots som är inne] speci-
ellt jag som spelar fotboll med mina skor. Det är inte lönt att jag 
köper såna där, de är klumpiga, man kan inte spela i dem för de är 
så stora. 

 
Skorna ska användas både i skolan och på fotbollen. Det är därför inte utifrån en 
praktisk synvinkel lönt att köpa skor som inte går att använda till både och, och 
tjejen väljer därmed att avstå. Hon definierar också situationen utifrån att det är 
hon själv som väljer, och anpassar sig därmed samtidigt till situationen.  
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Även andra barn ger uttryck för att de inte är intresserade och därför avstår. En 
kille (15-19 år) förklarar varför han inte går ut med kompisar:  

 
Jag hinner inte. Jag har träningar och match varje vecka så jag 
hinner inte det./…/. Jag är inte intresserad, jag tycker inte det är 
kul.  

 
Enligt honom är skälen till varför han inte går ut dels tidsbrist, dels att intresse 
saknas. Ytterligare en tolkning utifrån tidigare förda resonemang kan vara att han 
på grund av de ekonomiska begränsningarna avstår från att följa med. Ännu en 
strategi är att avstå genom att inte behöva. En kille (11-14 år) förklarar vad som 
skulle hända om han fick tillgång till mer pengar:   

 
Det skulle väl bli lättare, jag har inte så mycket men jag behöver 
inte så mycket. Men det skulle vara lättare och köpa någonting om 
man vill ha någonting.   

 
I citatet träder den dubbelhet som flera barn i studien ger uttryck för fram och 
som handlar om att inte vilja ha och inte behöva samtidigt som man vill ha. Det 
är ett resonemang med tydliga kopplingar till familjens ekonomiska situation. 
Medvetenheten om den gör att man anpassar sig men skulle det ekonomiska ut-
rymmet öka så skulle det bli lättare att ha och göra mer. Denna dubbelhet i barns 
utsagor fann också forskare i en engelsk studie och de hävdar utifrån sina resultat 
att barn i familjer med knapp ekonomi lär sig att man inte har råd, men fortsätter 
att vilja ha och göra samma saker som andra barn i deras närhet (Shopshire & 
Middletons 1999).  

Barnen är således i hög grad genom olika strategier själva med om att forma 
vardagen i förhållande till delaktighet genom aktiviteter och saker. De använder 
både strategier som syftar till att påverka det egna handlingsutrymmet, så kallade 
proaktiva, och sådana som mer handlar om en anpassning till den ekonomiska si-
tuationen, d.v.s. reaktiva. Vilka strategier de har möjlighet att använda sig av be-
ror bland annat på ålder. De äldre har större möjligheter att använda sig av pro-
aktiva strategier då de oftast har tillgång till större summor pengar och har en 
större rörelsefrihet. Det som också framstår som tydligt är barnens medvetenhet 
om familjens ekonomiska situation och deras förmåga att utifrån den resonera 
om olika aspekter i förhållande till den. De visar på en ekonomisk medvetenhet 
och kompetens. Barn kan också få stöd av kompisar i förhållande till den knappa 
ekonomin. Hur barnen i studien uppfattar kamratrelationer och stöd från kompi-
sar kommer härnäst att behandlas.  
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Utbyte med kompisar 
Kamratrelationer har utifrån barnens utsagor olika betydelser i förhållande till 
den knappa ekonomin. Hur den ekonomiska situationen känns inför kompisar be-
ror till exempel på vilken sorts relation man har med dem:   

 
Men det beror på om det är kompisar som jag haft några månader, 
vi kanske inte är så bra kompisar, då känns det lite jobbigt att 
säga till dem att jag kan inte hänga med för jag har inga pengar. 
Då säger jag hellre ”Nä jag kan inte hänga med för jag är sjuk” 
eller hittar på någonting. Men med de andra vännerna så är det 
”hallå jag kan inte hänga med för jag har inte pengar”. Så säger 
de ”Nä men sluta, klart att du ska med, vi tar hand om dig”.
   Tjej 15-19 år 

 
Det kan som framgår vara svårare att berätta om sin situation inför nya kompisar.  
Gamla kompisar som man litar på, som inkluderar och inte dömer, kan dock sna-
rare utgöra ett stöd. Särskilt två tjejer beskriver hur de i olika perioder haft kom-
pisar som stöttat dem genom att bjuda och låna ut pengar. Den ovan citerade tje-
jen skildrar hur en kompis hjälpte henne:  

 
Jag fick låna pengar från en vän, en jättenära vän till mig. Hon 
jobbade jättemycket och jag kommer ihåg att hon hade en känsla 
av att jag inte var mig själv och sånt. Ja, så undrade hon om allt 
var bra och så sa jag ”nej jag har räkningar jag ska betala och 
jag vet inte hur jag ska göra”. Då sa hon att jag kan låna pengar 
av henne, då sa jag att nej men det gick i alla fall. Det löste sig. 
Jag är glad för att jag har såna vänner som hjälper till och ställer 
upp. 

 
Kompisar som levt eller lever med knapp ekonomi kan också lättare sätta sig in i 
situationen. Samma tjej förklarar: ”Men de flesta av deras familjer levde också 
typ, alltså som vi gör fortfarande”. Som en följd av deras förståelse kan det kän-
nas tryggt att låna pengar av dem eller låta sig bli bjuden. Att ta hjälp av kompi-
sar är således strategier som används för att påverka det egna handlingsutrymmet 
och möjligheter till social delaktighet.  

Lånandet mellan kompisar bygger dock på en relation präglad av tillit och 
närhet. Flera nämner att de bara skulle be om lån av nära kompisar. Vid lån eller 
när man blir bjuden är det därför viktigt för balansen i relationen att betala tillba-
ka. Obetalda skulder eller ensidigt bjudande kan orsaka konflikter och därmed 
äventyra relationen. Att alltid vara den som blir bjuden eller som lånar kan också 
sätta en person i en beroendeställning och därmed påverka hur man känner inför 
kompisar. En annan tjej (15-19 år) berättar:  
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Jag hatar när nån säger att jag kan betala för dig, för det är så 
jobbigt för då kommer det upp igen, jag har inga pengar. Jag vill 
kunna betala för mig själv, jag vill kunna betala för egen del, men 
det är alltid så att folk betalar för mig. Det är jobbigt. Man känner 
sig så svag och beroende.   

 
Att hamna i en ekonomisk beroendeställning kan som i citatet visas påverka hur 
man ser på sin position i kompisrelationen. Tjejen känner sig svag och beroende 
i förhållande till kompisar. Genom att betala för sig själv skulle enligt henne 
själv positionen ändras och relationen bli mer jämbördig. Att kunna betala tillba-
ka är således en förutsättning för upprätthållande av en jämn balans i en relation. 
En kille (15-19 år) beskriver hur utbytet sker när kompisar bjuder varandra på 
någonting:  

 
Kille: Den som har pengar med sig den gången den bjuder, typ. 
Om jag har glömt pengar eller om jag inte har tillräckligt så beta-
lar till exempel, om jag går ut med dig så betalar du eller tvärtom 
eller så betalar man sitt eget. Eller så är man skyldig på någon-
ting, om man spelat poker till exempel så ligger man plus i pengar 
så bjuder den. Man går väl ändå jämnt ut ungefär. 
Anne: Så det blir aldrig så att nån…  
Kille: Bjuder fyra gånger i rad. Nej utan om jag bjuder en gång så 
nästa gång är det dens tur och det vet man om.  

 
Det är tydligt att vissa normer gäller för att bli bjuden. Att kunna betala tillbaka 
är viktigt och för att kunna göra det bör man ha tillgång till egna pengar. Barn 
med egna pengar kan utifrån denna logik således i större utsträckning än de som 
inte har, låna pengar eller låta sig bli bjuden. De vet att de kan betala tillbaka, 
emedan de med osäker och oregelbunden tillgång till pengar kanske avstår på 
grund av osäkerhet om när de kan återgälda det.  

Att vara den som alltid lånar av andra eller blir bjuden men aldrig kan betala 
tillbaka kan som visats påverka balansen i utbytet mellan kompisar. En kille (15-
19 år) som under studiens gång fick tillgång till ett större ekonomiskt handlings-
utrymme har nu istället för att låna av andra själv börjat låna ut. Han förklarar 
hur det känns:  

 
Det känns bra i fall man har en schysst kompis och jag kan lita på 
mina kompisar att jag får tillbaks, men det känns bra. 
    

För honom har det ökade ekonomiska utrymmet inneburit att han slipper vara 
den som lånar av andra. Det är dock främst äldre barn som beskriver att de lånar 
pengar. De yngre nämner sällan lån av pengar som en strategi för att öka möjlig-
heterna att göra eller ha saker. Däremot lånar de saker:  
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Tjej 1: Vad brukar vi låna? 
Tjej 2: Ja, plattång i fall vi vill gå på fest så vill vi bara platta vårt 
hår eller en cd skiva, typ de har en bra cd-skiva som vi vill låna av 
dem eller en film för att vi vill mysa en dag när vi har tråkigt.  

   Tjejer 7-14 år 
 

De äldre barnen har oftast ett större ekonomiskt utrymme jämfört med de yngre. 
Det kan vara en anledning till att de yngres lån mer handlar om saker än pengar.  

Oavsett om det handlar om lån av pengar eller saker framgår i avsnittet att den 
knappa ekonomin i förhållande till andra barn kan upplevas olika beroende på 
vilken slags relation man har. Kompisar kan också underlätta socialt deltagande 
genom att bjuda eller låna. Det sker således mellan barnen en byteshandel med 
både pengar och saker, vilket även andra studier visar (Zelizer 2002, Näsman & 
von Gerber 2003). För att kunna bibehålla en jämlik relation och slippa känslor 
av underläge och beroende är det önskvärt, men kanske inte alltid möjligt, att 
kunna betala tillbaka eller själv låna ut. Om detta inte sker riskerar det att skapa 
obalans i de sociala relationerna. Kompisar kan tröttna på att alltid ge men aldrig 
eller sällan få, med konflikter eller utestängning som resultat.  

Sammanfattande kommentarer 
I kapitlet kommer det fram att knapp ekonomi på olika sätt påverkar relationer 
med kompisar och andra barn. Dels försvåras möjligheter till deltagande i kost-
nadskrävande aktiviteter inom för barnen betydelsefulla arenor. Dels begränsas 
möjligheter att äga signifikanta saker eller att laga och uppgradera dem, vilket i 
sin tur innebär svårigheter att använda dem men också att inför andra kunna välja 
hur man presenterar sig. Svårigheterna kan i sin tur leda till känslor av skam 
samt rädslor för stigmatisering. Den knappa ekonomin är således kännbar i för-
hållande till möjligheter att använda saker och aktiviteter till det Brusdal (2004) 
kallar symboliska och socialt integrerande funktioner. Men även svårigheter att 
använda saker och kläder i relation till dess praktiska funktioner framkommer. 
De resultat som här redovisats stämmer väl överens med vad som tidigare studier 
kommit fram till (se kapitel två). I en engelsk studie (Ridge 2002) visas till ex-
empel att knapp ekonomi leder till begränsade möjligheter att upprätthålla socia-
la relationer. Detta på grund av att barn har problem med att nå upp till förvänt-
ningar på klädeskrav och deltagande i sociala aktiviteter. Känslor av skam och 
rädsla för social utestängning nämns i samband med detta. Även i en irländsk 
studie ger barn uttryck för rädsla för utestängning då de på grund av familjens 
knappa ekonomi inte kan nå upp till sociala förväntningar (Daly & Leonard 
2002).  

En arena som tidigare lyfts fram är det virtuella rummet, d.v.s. datorspel, In-
ternet och mobiltelefoner. Det är en arena som, för de som har tillgång, möjlig-
gör deltagande i sociala interaktioner och överskridande av fysiska gränser. Även 
om barn i denna studie har tillgång till det virtuella rummet så framgår att deras 
möjligheter att fullt ut delta är begränsade. Accessproblem på grund av kapaci-
tetsbegränsningar samt svårigheter att införskaffa saker och att laga dem försvå-
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rar delaktighet. Även Ridge (2006) diskuterar detta problem och frågar sig om 
det virtuella rummet är en arena barn i familjer med knapp ekonomi riskerar att 
bli utestängda från. I sin egen studie ser hon tydligt att en sådan risk finns.  

Barn i denna studie är dock inte själva passiva inför de begränsningar och so-
ciala risker som den ekonomiska situationen kan medföra. De är istället i hög 
grad med om att forma vardagen i relation till den. Barnen är vad som inom 
barndomssociologin betonas aktörer (t.ex. James et al 1998, Qvortrup 1999, 
Närvanen & Näsman 2006). Utifrån sin definition av situationen väljer de att på 
olika sätt agera i förhållande till familjens ekonomiska situation. Detta gör de 
dels genom att använda sig av proaktiva strategier, d.v.s. sådana som syftar till 
att påverka det egna handlingsutrymmet. Exempel på sådana strategier är spara, 
arbeta, prioritera, vända sig till personer i det sociala nätverket för lån och gåvor, 
handla billigt och begagnat, skaffa sig kunskap, planera och aktivt leta. Barnen 
använder sig också av reaktiva strategier, d.v.s. sådana som handlar om att an-
passa sig till den befintliga ekonomiska situationen. Reaktiva strategier som 
framkommer är att vänta, dölja, vara bra på annat samt att avstå genom att inte 
bry sig, inte vilja ha, inte tycka det är viktigt, inte behöva och genom att ta ställ-
ning mot och hänvisa till praktisk lämplighet. Möjligheterna att välja strategier 
som påverkar situationen kan i hög grad kopplas till ålder och vilket socialt nät-
verk man har tillgång till. Till exempel kan kompisar underlätta deltagande ge-
nom att bjuda eller låna. Utifrån barnens sätt att förhålla sig framträder också en 
bild av dem som ekonomiskt kompetenta aktörer, medvetna om pengars värde 
och vad saker kostar.  
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8. Relationer mellan barn, 

föräldrar och andra vuxna 

I föregående kapitel fokuserades knapp ekonomi i relation till kompisar och 
andra barn. Barnen i studien finns också i olika sammanhang med andra personer 
såsom föräldrar, syskon, skolpersonal, grannar och föräldrars vänner. I förhål-
lande till knapp ekonomi formas och förhandlas vardagen i hög grad i interaktion 
med de familjemedlemmar som barnen bor tillsammans med.  I detta kapitel be-
handlas primärt interaktionen mellan barn och föräldrar. Det är hur de förhåller 
sig och agerar gentemot varandra i relation till den begränsade ekonomin som 
undersöks. Även vilken betydelse andra vuxna och syskon har för barnens hand-
lingsutrymme vad gäller saker, aktiviteter och pengar behandlas.  

Medvetenhet och förståelse 
Det framkommer tydligt i intervjuerna med både barn och föräldrar att de är 
medvetna om den knappa ekonomins betydelse för den andra parten. Både barn 
och föräldrar ger också uttryck för en förmåga att sätta sig in i och känna för var-
andras situation. De visar på en ömsesidig förståelse för den. Till exempel berät-
tar en tjej (7-10 år) varför man inte bara kan gå och handla choklad: 
 

Mamma är väldigt rädd om sina pengar. Hon är jätteförsiktig så 
att de inte försvinner för snabbt. Så det går ju inte bara och hand-
la jättechoklad, flera stycken choklad innan man har handlat mat 
och betalat alla räkningar som man måste betala. För annars kan 
det bli problem, hon kan bli utkastad på gatan och sånt och det är 
inte så kul. Så räkningar, mat och sånt det kommer alltid först så 
att vi har det. Om det blir några pengar över så sparar vi eller så 
kanske vi gör något kul. 

 
Tjejen förstår varför mamman är så rädd om sina pengar. Hon är införstådd med 
att räkningar måste betalas först och vilken situation det försätter mamman i om 
det inte görs. Hon är också medveten om att de endast kan göra saker eller spara 
om det blir pengar över. En medvetenhet om och förståelse för mammans eko-
nomiska situation ger hon också uttryck för när hon resonerar om varför de inte 
kan åka på utlandssemester:   
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Om jag visste att min mamma hade jättemycket pengar så hade vi 
kunnat resa utomlands. Men om man reser utomlands så kostar det 
rätt så mycket men så måste man också ha pengar för att handla 
mat, kanske handla nåt fint, några grejor så det blir ju mer än 
bara resan. Och man måste ha pass, det blir ju inte bara några 
hundralappar för man ska ju skaffa pass och allt sånt man behö-
ver, kanske vaccinera sig.   

 
Tjejen räknar förutom själva resan upp andra kostnader som en utlandsresa inne-
bär och visar i detta att hon har en genomreflekterad kunskap om kostnadsdri-
vande saker som hon är medveten om att mamman utifrån sin ekonomiska situa-
tion inte klarar av att betala. Utifrån sin förståelse resonerar hon kring situatio-
nens begränsningar och visar genom sitt resonemang på en ekonomisk kompe-
tens. Barn uttrycker också på andra sätt en förståelse för föräldrar. En kille (11-
14 år) beskriver hur den knappa ekonomin påverkar mamman:  

 
Men alltså, det påverkar inte mig jättemycket [knapp ekonomi] 
men det påverkar min mamma. Att hon inte kan köpa kläder när 
hon vill eller hyran kan bli jobbig. Det påverkar inte mig, tack och 
lov, hon ger mig allt jag vill ha. Jag skiter i mig i såna lägen, när 
mamma inte kan få det hon vill ha. Det är så. Det är det jag menar 
att det kan påverka mig ibland. /…/. Jag behöver absolut ingen-
ting, jag har till och med mer än jag behöver. Mamma har mycket 
mindre, hon behöver mycket mer än vad hon har. Hon har lite klä-
der, typ det är konstigt. Svårt att förklara.  

 
Det som i citatet belyses är att även om barn upplever att de inte direkt själva på-
verkas av den ekonomiska situationen, så gör den det indirekt genom att de kän-
ner för och bekymrar sig för vad den innebär för föräldrarna. Barnen visar en 
förmåga att gentemot föräldrar göra det Mead (1934/1967) kallar rolltagande, 
d.v.s. att inta föräldrars perspektiv och därigenom sättas sig in i vad den knappa 
ekonomiska situationen kan innebära för dem. Föräldrar gör också rolltaganden 
gentemot barn. Det gäller bland annat barnens möjligheter till socialt deltagande 
och vikten av att kunna känna jämlikhet med kompisar. En pappa berättar: 

 
Jag vill inte att de tänker att de har mindre är andra kamrater. Jag 
vill inte så. När de samlas med kamrater och går med dem måste 
de känna att de är på samma nivå som dem.  

 
Pappan förstår att barnen jämför sig med andra och vill att hans barn ska känna 
sig jämbördiga med dem. Det finns således hos honom, som hos andra föräldrar i 
studien, en önskan om att ge barn möjligheter till delaktighet genom att ha och 
göra samma saker som kompisar. En mamma uttrycker det som att: ”Man vill att 
de ska vara med”. Föräldrars önskan om att ge barnen det andra har, handlar 
också om att ge dem möjligheter att leva upp till normer och förväntningar man 
uppfattar finns kring vad barn bör äga och göra. Samma mamma förklarar:  
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Och tittar man runt om, när jag är på cuper alltså hur fan har de 
råd med alla dessa grejer som de har på sig. Man kan se en kille 
som har kläder på sig för 15 000 kr om man tittar uppifrån och 
ner. Jag tror att man tänker så att det klart att de [egna barnen] 
ska ha.     

 
Utifrån rolltagande utvecklar och formar barn och föräldrar vardagen i förhållan-
de till familjens knappa ekonomi. Förmågan att inta andras perspektiv är utifrån 
ett interaktionistiskt synsätt en essentiell del av all social interaktion. Genom 
andra lär vi känna oss själva. Perspektivtagande är därför en förutsättning för ut-
veckling av vår förståelse av oss själva och av andra (Mead 1934/1967, Trost & 
Levin 2004, Jenkins 2007).  

Intagande av andras perspektiv ökar inte bara vår förståelse för andra och oss 
själva. Det vägleder också vårt handlande och är därmed en del av en lärprocess 
som pågår under hela livet. Lärande involverar dock en ömsesidig förståelse av 
varandras perspektiv (Charon 2007). Som framgått ger både barn och föräldrar 
uttryck för denna ömsesidiga förståelse. Utifrån denna sker ett lärande. Till ex-
empel framgår i ett av citaten ovan en tjejs ekonomiska kunskap om kostnads-
drivande saker i samband med resor. En kunskap som hon kan antas ha fått i in-
teraktion med sin mamma.  En annan tjej (11-14 år) förklarar vad hon lärt sig av 
mamman i förhållande till att handla kläder:  

 
Men sen ibland när det är nyår och sånt då brukar jag ta fram 
mina pengar, för jag sparar alltid. Jag köper ofta också på rea och 
sånt. För när man ändå inte har så mycket pengar så måste man 
tänka på liksom vad man har köpt. Jag har lärt mig av min mam-
ma.  

 
Hon uttrycker att hon av mamman lärt sig ett ekonomiskt tänkande i förhållande 
till en begränsad ekonomisk budget. Utifrån detta tänkande sparar, planerar och 
handlar hon billigt och visar därigenom på en ekonomisk kompetens. Det fram-
kommer även andra former av ekonomiska kompetenser. En är att inte ”slösa”. 
En kille (11-14 år) berättar:   

 
Ibland så tvekar jag, jag var med en kompis i stan, det var väl två 
veckor sen och så ville han gå på Burger King och så kostade det 
50 kr, hela menyn och då kände jag lite så där, ja. Men min mam-
ma hon brukar ibland kanske betala för att jag inte ska behöva be-
tala maten själv men så tänker jag så att jag slösar, för den maten 
bara. Den är bara god när man är väldigt hungrig så jag vet inte.  
 

Som i citatet belyses kan det kännas slösaktigt att äta för nöjes skull när ekono-
min är knapp. Det som killen ger uttryck för är att man bör vara väldigt hungrig 
för att det ska vara berättigat att äta ute. En annan kompetens som kan utvecklas 
är att lära sig att klara sig själv ekonomiskt eller för att få någonting. Killen ovan 
förklarar: 
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Om jag vill få det jag vill ha så måste jag klara det själv och det 
har jag lärt mig och om man bara gör det och tar det ansvaret så 
får man det man vill ha.  

 
Barnens utsagor kan således tolkas som att de utifrån den ekonomiskt begränsade 
situationen i interaktionen med föräldrar lär sig en ekonomisk kompetens och ett 
agerande som handlar om att spara, planera, handla billigt, inte slösa och klara 
sig med egna pengar. Dessa handlingar är uttryck för strategier som används för 
att förhålla sig till familjens ekonomiska situation. Mer om strategier härnäst.  

Strategier i barn- och föräldrarelationen 
Utifrån sin medvetenhet och den ömsesidiga förståelsen av den ekonomiska situ-
ationens begränsningar samarbetar barn och föräldrar i förhållande till den. I det-
ta använder sig båda parter av olika strategier. En strategi som föräldrar ger ut-
tryck för är att prioritera barnens behov före sina egna.  

 
Om jag behöver någonting och han behöver, han ska få inte jag. 
Kanske jag köper begagnade kläder till mig men till honom nya 
kläder. Därför jag tänker inte på mina kompisar. Jag köper be-
gagnad mobiltelefon till mig men jag köper en ny till honom.  

    
Som citatet illustrerar upplever föräldrar att barnen i högre grad än de själva vill 
och behöver göra och ha tillgång till likadana saker som kompisar. Det finns en 
oro hos föräldrar att begränsade möjligheter till materiell och social delaktighet 
kan leda till en känsla av eller verklig utestängning och stigmatisering. När de 
ekonomiska resurserna inte räcker till alla, är det därför ofta barnens behov som 
kommer först. Som framgår i kapitel två visar också andra studier att föräldrar i 
familjer med knapp ekonomi prioriterar barnens konsumtion för att man anser 
detta ha betydelse för deras känsla av social delaktighet. Att låta barns behov 
komma först är dock inte specifikt för föräldrar med begränsad ekonomi. Föräld-
rar i allmänhet anser att barn behöver konsumtionsvaror som kläder, skor och sa-
ker för att kunna ingå i sociala sammanhang (Brusdal 2005). Föräldrarna i denna 
studie uttrycker också en prioriteringsordning mellan barn. Det är oftast de äldres 
behov som prioriteras utifrån ett resonemang om att de behöver mer och ska få 
bestämma mer:  

 
Det blir så när man har så många barn som jag hade så har det 
blitt så här att man förstår själv att den som är minst han får minst 
och den som är äldst får mest. Den som är minst kan bestämma 
men den som är äldst bestämmer lite mer.  

 
Exempel på strategier föräldrar använder är alltså att prioritera barn före sig själ-
va och äldre barn före yngre. Som i tidigare studier visas använder sig föräldrar 
av många fler strategier i förhållande till barnen (t.ex. Hjort 2004, Thoröd 2006). 
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Då denna studies fokus är barns perspektiv är det dock barnens strategier som 
fortsättningsvis behandlas. En central sådan är att använda sig av egna pengar.  

Användandet av egna pengar 

Ett mönster som framträder är att barnen i hög grad använder sig av egna pengar, 
främst för att upprätthålla egna konsumtionsvillkor på en önskvärd nivå. Därige-
nom avlastar de också familjens gemensamma ekonomi. Att använda sig av egna 
pengar är en proaktiv strategi. Den kille (11-14 år) som tidigare i kapitlet ut-
trycker att han lärt sig att själv ordna det han vill ha, förklarar hur mycket han 
använder sig av egna pengar för att få tillgång till sådant han önskar: 

 
Jag använder mina egna pengar, det gör jag för det mesta, väldigt 
mycket, till 70 % eller 80 %.  

    
Nedan kommer barnens användande av egna pengar att belysas. Innan dess 
kommer dock frågan om varifrån de egna pengarna kommer att besvaras. Främst 
får barnen pengar från de föräldrar de bor med. Även andra personer såsom sys-
kon, grannar och föräldrar de inte bor med bidrar med pengar, vilket behandlas 
längre ner i kapitlet. En del barn arbetar och får därigenom tillgång till egna 
pengar. Summor och former från de föräldrar de bor med varierar. Formerna som 
nämns är veckopeng, månadspeng, studiebidrag, barnbidrag, extra tillägg eller 
vid behov. Generellt sett kan sägas att de allra yngsta har veckopeng, högstadie-
barnen månadspeng och de som går på gymnasiet får helt eller delvis barnbidrag, 
studiebidrag eller extra tillägg. De flesta av de äldre (15-19 år) har således till-
gång till större summor pengar jämfört med de yngre. Deras ekonomiska hand-
lingsutrymme är därmed större. De har också en mer kontinuerlig och jämnare 
tillgång till pengar än de yngre då pengarna till dem ofta är reserverat som en fast 
utgift.  

Även andra studier visar att ekonomiska resurser är starkt åldersrelaterade. 
Jonsson (2001) fann i sin studie om barns ekonomiska och materiella resurser att 
80 procent av de mellan 10 och 13 år har månads- eller veckopeng. Därefter vid-
tar barn- och studiebidraget som inkomstkälla, vilket innebär att 90 procent av 
tonåringarna har inkomst från dessa källor. Det som i denna studie dock fram-
kommer är att även om barn säger sig få pengar så tycks det ske oregelbundet. 
Av föräldrar får de pengar när det finns:  

 
Ibland så händer det att mamma inte har så mycket pengar så att 
hon inte kan ge mig pengarna. Men jag väntar för att när hon har 
råd så är det helt ok att jag får dem. Inget problem med det fak-
tiskt. Ibland behöver hon inte ens ge mig för jag bryr mig inte. 
Pengar är viktigt men jag tänker mer på mat och sånt. 

Tjej 7-10 år  
 

Tillgången till egna pengar genom föräldrar är kopplad till deras ekonomiska re-
surser just då. Det är föräldrarna som har den slutgiltiga makten att besluta om 
vilken summa som gäller. Matematiken är enkel, när det inte finns pengar så blir 
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det heller inga. I praktiken innebär ett beroende av föräldrar för tillgång till egna 
pengar att den blir osäker, eftersom föräldrarna själva har svårt att få ekonomin 
att gå ihop.  

Vad används de egna pengarna till? 
Barn i studien använder de egna pengarna främst till egen personlig konsumtion, 
vilket kan innebära att inhandla kläder och saker. En tjej (11-14 år) förklarar vad 
hon brukar handla för sina pengar:  

 
Kläder, men jag behöver inte kläder nu längre, nu brukar jag, allt-
så mina kompisar använder också smink men det gör inte jag, jag 
pallar inte att ha det. Mina ögon bara kliar, men i så fall går det 
till kläder eller till fotbollen, benskydd eller fotbollsskor. Jag har 
precis köpt nya fotbollsskor. Det är inomhusskor. 

 
I likhet med den citerade tjejen upprätthåller barnen med egna pengar inte endast 
den egna konsumtionen. Det kan också handla om sådant som föräldrar anser el-
ler förväntas tillhandhålla, som i tjejens fall fotbollsutrustning. Detta gäller även 
i förhållande till hushållets gemensamma konsumtion då barns egna pengar kan 
gå till denna. En tjej (7-10 år) som sparar sina veckopengar beskriver vad hon 
gör med pengarna:   

 
Tjej: Ibland köper jag godis. Ibland så om jag och min mamma 
och min syster till exempel inte har mjölk så tycker jag det är synd 
då köper jag lite mjölk och godis åt mig. För det räcker till godis 
också. Men ibland så köper jag inte godis. 
Anne: Vad gör du då? 
Tjej: Sparar ibland. Jag har inte så mycket, innan så hade jag nåt 
med hundra i min spargris, jag hade sparat så mycket /…/. 
Anne: Vad har du köpt för de pengarna? 
Tjej: Mjölk och grejer och lite juice. Frukt ibland när jag har ut-
flykt och bröd och ibland på lördagar godis och chips. Ibland så 
hyr jag film. 
    

Delar av hennes sparade pengar går till att inhandla varor som kan förväntas till-
handahållas av föräldrar. På så sätt bidrar hon med egna pengar till den gemen-
samma konsumtionen. I huvudsak spenderas dock barnens egna pengar på per-
sonlig konsumtion. Det finns dock två undantag i studien. Det är två tjejer (15-19 
år) som båda gjort studieuppehåll från gymnasiet. En anledning till uppehållet är 
att de önskar börja arbeta och därmed förbättra sin egen men också familjens 
ekonomi. En av dem har börjat arbeta och är så gott hon kan delaktig i lösandet 
av den:  
   

Ja, alltså det beror på hur mycket jag får, får jag mycket så ger 
jag henne [mamman] mycket, får jag lite så blir det inte så mycket, 
men jag hjälper henne så gott jag kan.  
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Tjejen är myndig och kan därmed förväntas att hjälpa till ekonomiskt i större 
omfattning än övriga barn. Motivet till varför hon gjort studieuppehåll och arbe-
tar hör dock, som framgår i kapitel sex, i stor utsträckning ihop med att hon kän-
ner ett ansvar för att hjälpa mamman ekonomiskt. Att barn i familjer med be-
gränsad ekonomi kan ta på sig rollen som ”breadwinners” genom att använda 
egna pengar till sådant som hela familjen är i behov av visas också i andra studi-
er (Ridge 2002, Bjork Eydal & Jeans 2006). I denna studie framkommer dock att 
de egna pengarna främst går till personlig konsumtion. Resultatet stämmer väl 
överens med andra studier som visar att barn i allmänhet sällan direkt bidrar med 
pengar till grundläggande behov såsom hyra, mat och sjukvård (Näsman & von 
Gerber 2003, Johansson 2005, Brusdal 2005). Detta gäller i stor utsträckning 
även myndiga barn som bor hemma (Brusdal 2001). Sammanfattningsvis kan 
dock sägas att barnen i denna studie genom användandet av egna pengar påver-
kar både de egna konsumtionsvillkoren och familjens gemensamma. Familjens 
ekonomi påverkas genom att barn tillgodoser egna behov och på så sätt avlastar 
den, men också genom att barn ibland direkt bidrar med pengar. Föräldrar är väl 
medvetna om att barn genom användandet av egna pengar avlastar hushållets 
ekonomi, och de uttrycker vånda över detta. En mamma förklarar:  

 
Det är inte rätt och det ska inte vara så. Det är till exempel att du 
ska köpa dig ett fint smycke som du har gått och tittat på, för det 
har du råd med för det är faktiskt födelsedagspengar. Det är inte 
att du ska köpa dig tre par skor och betala för två, som det är 
många gånger. Det är en markant skillnad. Det är inte rätt för 
egentligen ska en vuxens hushållspengar gå till det.  

 
Mamman anser att det är fel att dottern ska behöva spendera egna pengar på så-
dant som hon som mamma förväntas stå för. Samtidigt har hon inget annat val än 
att låta det ske, då de ekonomiska begränsningarna sätter gränser för vilken kon-
sumtionsnivå dottern kan uppnå med mammans hjälp.  

Individualiseringstendens i förhållande till familjens ekonomi 
Barnens användande av egna pengar avlastar föräldrar ekonomiskt men innebär 
samtidigt en individualisering av deras liv i förhållande till familjens ekonomi.  
Detta eftersom tillgången till egna ekonomiska resurser ger ökad självständighet, 
speciellt i relation till den egna konsumtionen. Denna individualisering innebär 
en brytning från familiazation d.v.s. att barn ekonomiskt bör ingå under föräld-
rarnas ansvar och därför inte ses som självständiga individer i relation till hushål-
lets ekonomi (Qvortrup 1994a). Speciellt de äldres skildringar tyder på en sådan 
individualiseringstendens, då de i större utsträckning än de yngre har egna peng-
ar och större summor att röra sig med. En tjej (15-19 år) förklarar på en fråga om 
hur familjens knappa ekonomi påverkar henne: 
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Alltså, liksom nu påverkar det inte mig alls nästan. Förutom typ i 
slutet av månaden när man inte har så speciellt mycket pengar. 
Jag får ju mina pengar, ganska bra tycker jag. De klarar jag mig 
på.  
          

Tjejen beskriver sig själv som en person med egen ekonomi som tar ansvar för 
att täcka egna utgifter med egna pengar. Hon föredrar att ha det så framför att 
vara beroende av att behöva fråga mamman. Egna pengar och kontrollen över 
dem kan, som i tjejens fall, påverka att man inte så mycket känner av familjens 
begränsade ekonomi i förhållande till främst den egna konsumtionen. Att till-
gången till och bestämmanderätt över pengar har betydelse för barns upplevelser 
av familjens ekonomiska situation visas också i andra studier (se kapitel två). Till 
exempel poängterar Jonsson och Östberg (2004) att egen ekonomi är ett sätt för 
barn att påverka egna levnadsförhållanden, både i samverkan med men också 
oberoende av familjens ekonomi. Att pengar, som man själv får avgöra hur de 
ska användas, ger utrymme för genomförande av egna beslut och en ekonomisk 
självständighet ger även yngre barn uttryck för:  

 
Jag vill helst ha mina pengar i handen så jag kan bestämma själv 
vad jag ska handla men sen när jag fyller år så vill jag ha alla 
pengarna i handen så jag kan handla då också.  

Tjej 7-10 år  
 
För då vet man att man alltid har pengar, om man vill åka buss el-
ler någonting.  
        Tjej 11-14 år 
 
Det skulle kännas bättre om jag hade pengar som jag kunde göra 
vad jag ville med. Som månadspeng, jag kunde samla, men just nu 
så är det så att jag frågar min mamma.  

Kille 11-14 år  
 
Som framgår anser barnen att tillgången till pengar ger ökad frihet att planera 
samt att göra och ha sådant man önskar eftersom man då slipper vara beroende 
av att fråga föräldrar. Det ger således makt att till viss del bestämma över sig 
själv och att påverka de egna vardagsvillkoren. Tillgången till egna pengar kan 
också öka känslan av rörelsefriheten. En kille (15-19 år) som fått mer pengar att 
röra sig med beskriver skillnaden mot förr:   

 
Det var, jag vet inte hur man ska säga, det var mer fängslat, man 
kunde inte röra sig mer fritt så. Man fick alltid tänka på vad man 
handlar, om man hade pengar nästa dag. 

 
Det ökade ekonomiska handlingsutrymmet innebär att han numera känner en 
större rörelsefrihet. Tillgången har gett honom frihet att inte behöva planera. 
Man kan också anta att han är mera självständig i förhållande till familjens ge-
mensamma ekonomi. Förutom tillgången till egna pengar ger kunskaper om var 
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leta och vända sig för att handla saker man önskar till ett bra pris en självstän-
dighet från föräldrar. Det är främst äldre barn som nämner detta som en möjlig-
het: 

 
 Innan när jag var yngre så kände jag inte till dem, sen jag var helt 
så fattig, men nu när man växt så kan man bara ringa dem och 
säga jag vill ha den där telefonen. Nu när man frågar dem [föräld-
rarna] om någonting och de säger att det är för dyrt så man bara 
ok man handlar själv.   Kille 15-19 år 

 
Det man känner inför den ekonomiska situationen kan som killen påpekar vara 
kopplat till begränsade kunskaper om vart man kan vända sig, och till att vara be-
roende av föräldrar. Enligt hans resonemang ökar handlingsutrymmet och själv-
ständigheten gentemot föräldrars ekonomi med ökad ålder eftersom man då får 
större kännedom om var man kan handla billigt.  

Även om en tendens till en individualisering gentemot familjens ekonomi kan 
skönjas, framgår att barn utifrån sin förståelse av föräldrars situation också kän-
ner ett ansvar, vilket innebär att de kan avstå från egna pengar och egen konsum-
tion. Till exempel väntar eller avstår en tjej i ett av citaten ovan från veckopengar 
för att hon prioriterar mat. En av tjejerna som gjort studieuppehåll från gymnasi-
et förklarar vad hon gjorde med studiebidraget hon tidigare fick:  

 
Jag klarar ju inte av det, att se att hon [mamman] mår så dåligt. 
Så jag gav henne pengarna, och egentligen 950 kr är inte så myck-
et.  

    
Tjejen vill hjälpa mamman och avstår från sina pengar. Barn avstår också från att 
fråga om pengar för att inte belasta.  En mamma berättar: ”Han vill inte belasta. 
Han vill inte känna skuldkänslor så fort han ber mig om pengar”. I relation till 
föräldrar finns således en dubbelhet i barnens utsagor då de genom egna pengar 
och andra strategier agerar självständigt gentemot familjens ekonomi och i för-
hållande till den egna konsumtionen. Samtidigt är de aktiva i att på olika sätt 
hjälpa föräldrar att hantera vardagen i förhållande till den knappa ekonomin. Det 
är tydligt att de är aktörer som utifrån sina möjligheter och begränsningar verkar 
inom och för familjen.  

Vardagen präglas dock inte alltid av samförstånd mellan barn och föräldrar. 
Även om det i familjerna finns en ömsesidig förståelse så kan den pressade eko-
nomiska situationen leda till konflikter och påfrestningar.   

Konflikter och påfrestningar 
Den ekonomiska situationen kan särskilt utgöra påfrestningar för relationen mel-
lan barn och föräldrar när möjligheter att påverka den är begränsade. Som tidiga-
re nämnts skedde för några familjer i studien förändringar vad gäller ekonomi 
och boende. En kille (11-14 år), vars familjs ekonomiska situation förändrades 
till det sämre när de för sommarmånaderna fick avslag på socialbidragsansökan, 
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berättar att mamman nu oftare talar om ekonomin. När han frågar om saker är 
hennes svar också mer frekvent nekande jämfört med tidigare vilket gör honom 
mer påmind om situationen. Han beskriver hur han förhåller sig till detta:  

 
Jag tänker inte så jättemycket på det men alltså det kommer upp 
då och då och då blir jag nog irriterad men jag försöker komma 
bort ifrån det hela tiden. 

    
Hans strategi är att inte försöka tänka på situationen, men eftersom han inte kan 
bortse från den och inte heller påverka, ger han uttryck för sin irritation. Även 
föräldrar beskriver att barn kan bli irriterade. Två föräldrar berättar om de äldre 
(15-19 år) barnens reaktioner: 
 

Han kan bli besviken och irriterad ibland för att liksom för att det 
inte finns pengar, det är lite svårt för han kan bli lite dum ibland. 
Men jag förstår han, det är inte så roligt. 

    
Hon har suckat över att hon aldrig kan göra sånt som språkresor 
för ”du kan aldrig få lån”. Alltså hon har varit irriterad över det 
och tyckt att det varit jobbigt och samtidigt försökt få grepp om 
det. 

 
Förutom att förhålla sig till situationen genom att visa irritation uttrycker föräld-
rar, i likhet med dem ovan, att barn kan ge uttryck för besvikelse men att de ock-
så försöker sätta sig in i situationen. Andra förhållningssätt är att genom skrik ge 
uttryck för sin frustration. En mamma förklarar:  

 
Alltid min son säger till mig ”vi kan inte göra så, vi kan inte göra 
så. Vi går ingenstans och äter mat med varandra”. Jag är trött. 
Många gånger har han skrikit på mig ”dålig ekonomi, alltid alltid 
dålig ekonomi, jag orkar inte mer”.   

 
Barn kan som citatet illustrerar tröttna på den dåliga ekonomin, på att det sällan 
finns pengar till egen konsumtion eller möjligheter att göra saker tillsammans 
med föräldrar eller kompisar. Förhållningssätt som då används, såsom att ge ut-
tryck för sin irritation, besvikelse, frustation och försöka sätta sig in i situationen 
är exempel på reaktiva strategier som används för att förhålla sig till en situation 
man har svårt att påverka.   

Även föräldrar kan ge uttryck för egna frustrationer som rör ekonomin, vilket 
kan leda till en påfrestning i relationen. En kille (11-14 år), vars mamma fått 
hjälp med att betala av skulder, beskriver varför det är skönt att det ordnat sig 
med dem:  

 
Jo det var skönt, så slapp man höra det om lånet, men det var ju 
skönt för jag har hört mycket om lånet. Det är skönt att det håller 
på att bli avbetalat.  
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Att han tycker det är skönt att slippa höra talas om skulderna framkommer tyd-
ligt. Tjat om skulder och den knappa ekonomin från föräldrar kan således belasta 
barn och leda till att de väljer att avstå från saker för att slippa höra det. En 
mamma förklarar vad som hände i samband med dotterns ridning:   

 
Jag tror det blev för mycket hon orkade inte lyssna på mig. Till 
slut sa hon mamma jag vill inte rida. Hon orkade inte, det var 
schabbel varje gång. Och skor, så skulle vi ut och leta efter billiga 
skor, så hitta vi ett par skor för 119 kr, ja då var inte klacken till-
räckligt hög, ja då började jag gnälla. Jag tror att jag tröttade ut 
henne och att hon kände att de var skönast att slippa och höra mig 
och så sket hon i ridningen. Så det intresset tog jag död på, på 
grund av att man inte hade pengarna. 

    
Föräldrars tjat om ekonomin och ständiga krångel på grund av den, kan som cita-
tet visar, leda till att barn avstår eller kanske inte ens funderar på att börja. På-
frestningar på relationen på grund av den knappa ekonomin kan alltså skapas ut-
ifrån hur både barn och föräldrar agerar i situationen. 

Förhandlingar och tjat 

Det hävdas ofta att karaktäristika för familjer i vår tid är förhandlingsfamiljen. I 
detta ingår att beslut i familjer ofta tas genom förhandling och att barn då idealt 
sett är delaktiga förhandlingsparter (Sommer 1997, Näsman & von Gerber 
2003). Barn har också många gånger egna åsikter om de beslut som tas inom fa-
miljen. Detta gäller även ekonomiska beslut. Graden av delaktighet varierar dock 
utifrån vilka områden det gäller. Barn har i högre utsträckning möjlighet att på-
verka och ta egna initiativ vad gäller den egna konsumtionen jämfört vad gäller 
familjens gemensamma eller föräldrars egna (Näsman & von Gerber 2003). Mel-
lan barn och föräldrar i studien sker också förhandlingar om både barns egen 
konsumtion och om hur familjens gemensamma pengar ska spenderas. I förhand-
lingar om det egna handlingsutrymmet använder sig barnen av olika strategier. 
Ett sätt är att visa sitt missnöje när man anser att prioriteringen mellan syskon är 
orättvis. En mamma förklarar:   

 
Ibland kan han [sonen] säga att det han tycker det är orättvist om 
jag går och köper kläder till henne [systern]. Då kan jag se att han 
blir sur för att inte jag har köpt något till honom också. Han ser 
inte att jag hade köpt till honom också om han hade behövt just nu 
utan då får han vänta till nästa gång. Och sticker jag till honom 
några hundralappar extra då är det helt okej.  

      
Genom att visa sitt missnöje lyckas sonen förhandla till sig några hundralappar 
extra. Andra förhandlingsstrategier som föräldrar beskriver är att gråta och krä-
va:  

Hela tiden hon [dottern] gråter mycket, ”jag vill ha mamma, du 
måste”. Hennes kompisar har och hon har inte.  
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Även att tjata är ett sätt att förhandla. Det är dock skillnad på vad man tjatar om 
och hur. En kille (11-15 år) förklarar:   

 
Kille: Det beror på vad det är. Är det något som är jättedyrt då 
kan jag inte tjata, men är det billigare, godis, kanske man tjatar 
lite. Men om det är 1000 - 2000  kr typ för en ny cykel så tjatar jag 
kanske på ett sätt.  
Anne: På vilket sätt? 
Kille: Jag säger, snälla kan du inte försöka eller någonting sånt. 
Men jag gör inte så att hon blir irriterad, så hon blir arg. 

    
Som i killens fall sker tjatandet utifrån en bedömning av situationen, d.v.s. vad 
som utifrån ekonomin är lönt att tjata om. Hans bedömning tycks vara att tjat 
fungerar bättre på billiga än dyra saker. Alltså avstår han från att tjata om de 
dyra. Tjatar gör han också till en viss gräns, d.v.s. inte så att mamman blir arg. 
Tjata kan man också göra genom att återkommande upprepa frågan. En tjej (7-10 
år) beskriver hur hon gör för att få en mobiltelefon:  

 
Jag går till min pappa och säger när ska jag få en mobil. Han sä-
ger, ja snart. Jag säger nästa gång; när ska jag få mobil. Ja, snart. 
Sen jag har väntat ett helt år nu. ”När ska jag få en mobil”, 
”snart” sen går det så hela tiden. 

 
Barnen använder sig således av visat missnöje, gråt, krav och tjat för att nå fram-
gång i förhandlingar om pengar eller saker med föräldrar. Att använda sig av oli-
ka förhandlingsstrategier är något barn i allmänhet gör (Näsman & von Gerber 
2003). Det som här emellertid framkommer är att förhandlingar kan sätta press 
på relationen mellan barn och föräldrar när det ekonomiska utrymmet är knappt 
och när möjligheterna att påverka det är begränsat. Nekande svar från föräldrars 
sida handlar då sällan om pedagogiska mål utan mer om att det inte finns pengar.  

Förhandlingar kan också handla om att föräldrar anser att barn bör bidra med 
egna pengar till den gemensamma ekonomin. En tjej (15-19 år) berättar vad hon 
och mamman bråkat om:  

 
Det är mest jag och mamma som bråkar om pengar. Alltså vi gjor-
de det förut, kanske det hände, en månad då jag verkligen behövde 
mina 950 kr [studiebidraget] för att betala räkningar och mamma 
förstod inte, så hon skrek” nej, jag förstår om du vill betala alla 
dina räkningar men betala dina räkningar och så ge mig resten så 
ska jag betala mina räkningar”. Då skrek jag ”nej, jag ska göra 
det och det”. Så det blev mycket bråk men inte numera, innan var 
det ofta.  

 
Även föräldrar kan, som i citatet belyses, genom bråk förhandla med barn för att 
utöka sitt eget ekonomiska handlingsutrymme. Förutom om barns personliga 
konsumtionsutrymme förhandlar barn och föräldrar om föräldrarnas ekonomiska 
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och därmed oftast också hushållets gemensamma prioriteringar. En kille (11-14 
år) förklarar:  

 
Vissa saker som mamma köper kan jag tycka inte alls är nödvän-
digt, som är onödigt för mig och det kan bli konflikter om det./…/. 
Hon har ju lite pengar och då tycker jag det är slöseri att handla 
någonting. Min syster dricker juice så in i hm och så gick hon och 
köpte juice min mamma. Jag fattar inte att vi köper juice, och vi 
dricker upp det, det är slöseri med pengar tycker jag.  

 
Mamman och sonen är inte alltid överens om vilka prioriteringar som ska göras 
vad gäller hushållets gemensamma matinköp. Mamman beskriver andra situatio-
ner då de kan ha olika åsikter om hur pengarna ska spenderas:  

 
Hon [en väninna] önskade sig en digitalvåg och det fanns ingen 
under 300 kr så jag köpte den. Men då sa han [sonen], ”nej nej 
mamma den kan du inte köpa till henne du har inte pengar själv”. 
Hans inställning var mamma du har inte pengar själv och då ska 
du inte gå och köpa för 300 kr till henne när du inte har pengar 
själv.    

 
Förhandlingar sker som framkommer mellan barn och föräldrar om det egna 
ekonomiska handlingsutrymmet men också om hushållets gemensamma priorite-
ringar. I dessa förhandlingar är barnen en aktiv part och det Dion Sommer (1997) 
hävdar i förhållande till barns position i förhandlingsfamiljen kan utifrån utsa-
gorna skönjas, d.v.s. att barn är en part att räkna med och involvera vad gäller 
olika beslut inom familjen. Avslutningsvis kan konstateras att vardagen i förhål-
lande till den knappa ekonomin formas i en dynamisk process som inkluderar 
förståelse, samarbete, förhandlingar och konflikter mellan de barn och föräldrar 
som bor tillsammans. I denna process är barnen aktiva genom sina reflektioner, 
tolkningar och i sitt användande av strategier.  

Andra vuxna och syskon 
Förutom de föräldrar som barnen bor med finns i deras närhet andra personer 
som har betydelse i förhållande till den knappa ekonomin. I tidigare kapitel be-
handlas kompisar och andra barn. I detta fokuseras vuxna.  

Grannar, mor- och farföräldrar, föräldrars vänner, pappor som inte bor hem-
ma, syskon och stödfamilj nämns som signifikanta andra. För de barn som har 
kontakt med pappan de inte bor med, har hans engagemang betydelse för till ex-
empel möjligheter till aktiviteter. En tjej (11-14 år) beskriver vad hon och pap-
pan gjort en helgdag:  
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Alltså när vi ätit frukost och sånt ringde jag min pappa. För vi 
skulle gå och bowla eller göra nåt annat. Så min mamma bestäm-
de tid och jag och min pappa bowlade, vid tre ungefär. Sen bowla-
de vi till fyra, vid halv fem åt vi pizza.  

 
Förutom tillgången till aktiviteter, kan barn med pappors hjälp utöka det egna 
handlingsutrymmet vad gäller saker och pengar:  

 
Han [pappan] ska köpa en elgitarr till mig nu innan jag ska börja 
för det går inte och hyra. Han vill att jag ska hyra i början för det 
verkar inte som han har råd liksom. Han har köpt en elbas till 
henne [systern] för typ 6000 kr, ja därför. Sen så har han köpt ak-
variet till mig i födelsedagspresent.  Kille 11-14 år 

 
Att vända sig till den icke hemmaboende pappan är en strategi som av barn i stu-
dien används. Men i likhet med den citerade killen, reflekterar och tolkar barn 
även över pappans ekonomiska situation. Utifrån den bedömning som de gör av 
den kan de likaväl avstå från att vända sig till honom. En tjej (15-19 år) förklarar 
varför hon inte brukar fråga sin pappa: 

 
Min pappa bor här [i staden] men alltså han har det själv jobbigt. 
Mamma och han har bra kontakt, han kommer och hälsar på oss. 
Men han har inte så mycket pengar själv, så jag frågar inte honom 
om pengar. Alltså frågar jag så ger han mig direkt det jag vill ha, 
men jag tycker inte alls om att fråga honom för att han har själv 
det svårt.  

 
I sitt resonemang visar hon på en förståelse för pappans ekonomiska situation 
och att hon utifrån denna avstår från att fråga om pengar. En annan anledning till 
att inte fråga pappan kan vara att man skäms för att göra det:  

 
Jag borde fråga honom lite mer men det är lite skämmigt för jag 
bor inte med honom. Jag bodde ju med honom och så kom jag till 
mamma så det känns lite konstigt. Kille 11-14 år 

 
Att man valt att bo hos den ena av föräldrarna kan utifrån en lojalitetskonflikt 
påverka viljan att fråga den andra föräldern. Vilken kontakt man har med pap-
pan, hans engagemang och ekonomiska situation har således betydelse för om 
barn väljer att vända sig till honom, och för vilken roll han har i barnens liv i 
förhållande till den knappa ekonomin. Även andra personer har betydelse, till 
exempel syskon.  

Speciellt äldre syskon uttrycker en förståelse för de yngres situation. De age-
rar också utifrån egna möjligheter och begränsningar gentemot syskon. Tjejen 
ovan som förklarar varför hon inte brukar fråga sin pappa berättar vad hon gjorde 
när hennes syster ville ha en likadan kavaj som en kompis:  
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Hennes kompis hade en kavaj och den var jättefin tyckte hon, och 
då sa hon till mig ”åh jag vill ha en sån kavaj men jag vet att 
mamma har det svårt nu. Jag förstår henne”. Och då gick jag och 
köpte den till henne. Hon blev jätteglad över det.  
 

Äldre syskon kan således, om de har möjlighet, hjälpa till att öka handlingsut-
rymmet för de yngre. Barn uttrycker också att äldre syskon gör det:  

 
Jag sparar själv men ibland när jag saknar en hundralapp eller 
någonting så brukar min syster ge mig den så länge. Jag får rätt 
så mycket av henne, kläder och ja.   Kille 15-19 år 

 
Precis som för pappor, är det dock inte alltid syskon kan hjälpa till, då de själva 
har dålig ekonomi eller för att man inte har så mycket kontakt med dem. En tjej 
(11-14 år) beskriver sin relation till syskon i förhållande till att kunna få hjälp: 

 
Min syster har ju själv barn, de har inte heller så mycket pengar 
och sen min andra bror vet jag inte. Han pratar jag inte med så 
jätteofta, ibland. Det är Kalle [en bror] som hjälper mig.  

 
Vad gäller både pappor och syskon visar ovan citerade barn att de är reflekteran-
de och förstående för den andres situation. Äldre syskon förstår de yngre och 
barn förstår pappor. Hur man väljer att agera påverkas av denna förståelse.  

Även far- och morföräldrar, stödfamilj och andra vuxna som föräldrars kom-
pisar och grannar har betydelse för barnens möjligheter att kunna ha och göra sa-
ker. Till exempel berättar en tjej (11-14 år) att hon och mammans kompis brukar 
gå ut och handla och att kompisen då bjuder på mycket. En annan tjej (7-10 år) 
beskriver vad hon fått och av vem:   

 
Jag fick tre stycken [klockor]. En av min granne, en av min andra 
syster och en av min andra. En sån ringklocka som man har på 
fingret, en digital och en vanlig. Jag behövde bara en klocka. 

    
Hon hade önskat sig en klocka i födelsedagspresent och fick tre, två av syskon 
och en av en granne. Hennes egen reaktion är att hon endast behöver en, vilket 
också det tyder på ett reflekterande kring de egna behoven och vad som kan an-
ses vara befogat.     

Få barn nämner mammans partner som en person som kan göra skillnad vad 
gäller det egna handlingsutrymmet, vilket kan bero på att ingen av mammorna 
hade en partner som var närvarande i barnens vardagsliv. I en av familjerna kom 
dock under studiens gång en ny partner in i bilden. På en fråga om han märkt nå-
gon skillnad i förhållande till ekonomin svarar sonen (11-14 år):   
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Innan var det så där under okej, mat, kanske inte mat men sådär 
storhandling var inte lika stort. Allting är mer medelmåttigt, lite 
mer nu när han kom med in i bilden eftersom han hjälper till med 
det där lånet. /…/. Ja så det är medelmåttig tillvaron, den är lite 
mer balanserad. Det är lite bättre nu. 
 

Den nya partnerns inträde tycks inte ha tillfört någonting till hans egen konsum-
tion, men han är väl medveten om att det förbättrat familjens övergripande situa-
tion. Killen är väl medveten om att detta i sin tur är kopplat till att mannen hjäl-
per mamman att betala av på hennes skulder. Andra personer i barns närhet har 
således inte bara betydelse för deras möjligheter till egen konsumtion utan också 
för hushållets gemensamma situation.  

Det som barnen får av andra i form av saker, pengar och aktiviteter ges oftast 
som gåvor. Högtider som jul, födelsedagar och ramadan är tidpunkter då de med 
relativt stor säkerhet kan förvänta sig få gåvor från även andra än föräldrar. Spe-
ciellt de yngre är i stor utsträckning hänvisade till dessa gåvor. Andra personers 
engagemang har därför stor betydelse för barnens tillgång till sådant de önskar 
och sådant de upplever att andra i omgivningen har. En gåva är dock inget man 
har rätt att kräva. Den är frivillig och tillfällig, vilket innebär att gåvor inte är nå-
got som barnen kan räkna med som en stabil och kontinuerlig källa. Det finns 
också nästan alltid förväntningar på hur en gåva ska tas emot, till exempel kan 
mottagaren förväntas visa tacksamhet (Johansson 2005). Att för ett utökat hand-
lingsutrymme vara beroende av gåvor från andra kan innebära att tillgången blir 
osäker, men kan också leda till en känsla av krav på motprestation och därmed 
påverka den egna självständigheten gentemot givarna.   

Sammanfattande kommentarer  
I kapitlet har behandlats relationen mellan barn och föräldrar i förhållande till 
den knappa ekonomin, liksom betydelsen av andra vuxna och syskon i förhållan-
de till barnens handlingsutrymme vad gäller saker, aktiviteter och pengar. Det 
som framgår är att vardagen formas och förhandlas i en kontext av förståelse, 
samarbete, förhandlingar och konflikter mellan barn och de föräldrar de bor med.   
Båda parter reflekterar kring och visar förståelse för varandras situation och ut-
ifrån detta samarbetar de i förhållande till den knappa ekonomin. Relationen 
kännetecknas dock inte alltid av ömsesidig förståelse och samarbete. Irritation, 
frustation, besvikelse, tjat och förhandlingar om hur de begränsade ekonomiska 
resurserna ska spenderas leder till påfrestningar på relationen. Det är också tyd-
ligt att ekonomin är en del av relationen mellan barn och föräldrar. I interaktio-
nen med föräldrar utvecklar barn i förhållande till den knappa ekonomin en eko-
nomisk kompetens som handlar om en medvetenhet och kunskap om pengars 
och saker värde samt om ekonomisk planering.  

Val att utifrån reflektion och förståelse agera gäller även i förhållande till sys-
kon och icke hemmaboende pappor, vilkas engagemang har betydelse för bar-
nens handlingsutrymme. Utifrån den tolkning barnen gör av pappors och syskons 
situation, väljer de att agera, och avstår därmed ibland från att fråga. Detta efter-
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som personer i det sociala nätverket ofta lever under liknande ekonomiska om-
ständigheter. Det som är tydligt är också att andra vuxna och syskon har en kom-
pletterande roll i relation till barnens handlingsutrymme. Det är i huvudsak 
mammorna i de familjer där de är ensamstående som bär huvudansvaret för att 
tillgodose barnens behov. Vad gäller de pappor som barn inte bor med, är några 
inte alls delaktiga i deras liv, vilket överlämnar ansvaret helt och hållet till 
mamman. Även i de fall pappor är aktiva har mamman huvudansvaret.  

I kapitlet framgår barnens förmåga till rolltagande, d.v.s. ett intagande av den 
andres perspektiv (Mead 1934/1967) i förhållande till den begränsade ekonomin. 
Att ta andras perspektiv och därigenom få en förståelse av hur de definierar si-
tuationen påverkar tolkningen av den egna situationen och därmed hur man väl-
jer att agera (Charon 2007). I formandet av vardagen väljer både barn och föräld-
rar att använda sig av olika strategier utifrån hur de definierar situationen. För-
äldrar prioriterar barns behov före sina egna och äldre barns före de yngre. Den 
mest centrala strategin för barn är att använda egna pengar till framför allt den 
egna konsumtionen men också till hushållets gemensamma. Andra exempel på 
strategier är att arbeta, veta vart man ska vända sig, handla billigt, planera, spara, 
prioritera och tjata. Dessa är proaktiva strategier. Att vända sig till personer inom 
det sociala nätverket är också en proaktiv strategi. Även exempel på reaktiva 
strategier kommer fram, till exempel att vänta, inte tänka på, avstå samt känslo-
baserade som irritation, besvikelse, frustation och gråt. Dessa används också som 
förhandlingsstrategier i förhandlingar mellan barn och föräldrar, och omvandlas 
om barn lyckas påverka situationen till proaktiva strategier. Oavsett om strategier 
är proaktiva eller reaktiva är det tydligt att barnen, utifrån möjligheter och be-
gränsningar, är aktiva i förhållande till familjens ekonomi och i relation till för-
äldrar. De äldre har dock större möjlighet att påverka sitt och familjens hand-
lingsutrymme. De yngre barnen är mer hänvisade till att anpassa sig till situatio-
nen.  

Dessa resultat stämmer väl överens med vad tidigare studier visar om den 
knappa ekonomins betydelse för barn- och föräldrarelationen (se kapitel två). I 
flera poängteras just barns och föräldrars förståelse och samarbete å ena sidan 
samt konflikt och påfrestningar å andra sidan. Även det som i denna studie tyd-
ligt framträder, d.v.s. att barn genom olika strategier agerar i förhållande till för-
äldrars och familjens ekonomiska situation, visas i andra studier. Speciellt po-
ängteras barnens ekonomiska ansvarstagande för sin egen men också familjens 
gemensamma ekonomi (Roker & Coleman 2000, Daly & Leonard 2002, Ridge 
2002, 2006, Bjork Eydal & Jeans 2006).  
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9. Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion fokuseras två övergripande resultat som utkristal-
liserats i avhandlingen. Det ena är att knapp ekonomi har betydelse i relation till 
andra barn och i relationen mellan barn och föräldrar. Den påverkar, i olika grad 
beroende av sammanhang, barns möjligheter att tillsammans med andra delta i 
det Townsend (1979) kallar den ”allmänna livsstilen”, d.v.s. konventioner, kon-
sumtion och sociala aktiviteter. Relationen mellan barn och de föräldrar de bor 
med påverkas också genom att barn tar ekonomiskt ansvar och samarbetar i för-
hållande till den ekonomiska situationen. Den ekonomiska knappheten innebär 
dock även påfrestning på relationen. Det andra resultatet är att barn är aktiva i 
formandet av vardagen i förhållande till familjens begränsade ekonomiska resur-
ser. Utifrån sin förståelse och definition av situationen väljer de olika strategier 
för att antingen leva med den knappa ekonomin eller för att öka det egna och fa-
miljens handlingsutrymme. Nedan kommer de två resultaten att närmare diskute-
ras, först den knappa ekonomins betydelse och sedan barnens aktörskap. Därefter 
diskuteras dilemman med vuxnas tolkningar av barns utsagor.   

Den knappa ekonomins betydelse  
En fråga som aktualiserats i avhandlingen är om det utifrån barns erfarenheter 
går att tala om en för barn gemensam vardag i förhållande till familjens knappa 
ekonomi, eller om erfarenheterna skiljer sig åt så pass mycket att det inte låter 
sig göras. Frågan ställs med utgångspunkt i en diskussion inom barndomssocio-
logi som handlar om huruvida det finns en barndom eller flera. Med en hänsyftas 
till grupper som inom ett definierat område har gemensamma erfarenheter vilka 
går att jämföras med andra gruppers erfarenheter (Qvortrup 1994a). Barndomens 
enhetlighet betonas och relateras till samhällets institutionella struktur (James et 
al 1998). När man talar om flera barndomar betonas istället mångfald och kom-
plexitet. Den universella barndomen existerar inte utan skapas i de specifika 
sammanhang barn finns inom (James et al 1998). Diskussionen är relevant inom 
forskning och praktik (t.ex. policyfrågor) i relation till om man ska förhålla sig 
till en enhetlig bild av en barndom med knapp ekonomi eller om dess mångfald 
ska lyftas fram. I denna avhandling delar barn gemensamma erfarenheter men 
också skillnader mellan dem framkommer. Nedan diskuteras först likheterna och 
därefter skillnaderna.  

Barnens gemensamma erfarenheter pekar mot att man kan tala om en enhetlig 
barndom i förhållande till familjens knappa ekonomi. Barnen delar erfarenheter 
som rör begränsade möjligheter till socialt deltagande inom för dem betydelse-
fulla arenor. Begränsningarna handlar om graden av delaktighet, d.v.s. även om 
de gör och har saker så påverkas vad som kan göras och ägas. Det är främst del-
aktighet i kostnadskrävande aktiviteter och tillgång till saker som kan utgöra för-
utsättningar för delaktighet, som är svår att uppnå. Förutom att svårigheterna på-
verkar känslan av delaktighet försvåras möjligheterna att kunna presentera sig så 
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som man själv önskar. Enligt Goffman (1959/2000) försöker individer genom att 
framställa sig själva på ett visst sätt kontrollera andras uppfattning och därmed 
deras agerande mot en. Människor önskar därför enligt Goffman alltid visa sig 
från sin bästa sida. Att inte kunna göra det kan leda till känslor av skam, d.v.s. att 
man genom andra uppfattar sig själv negativt (Scheff & Starrin 2002). En 
gemensam erfarenhet i förhållande till begränsningarna vad gäller social delak-
tighet är att medverkande barn uttrycker en känsla av skam och rädslor för att 
inte passa in och för att ses som annorlunda. För att undgå dessa känslor och 
rädslor arbetar både barn och föräldrar aktivt med att försöka minska gapet i rela-
tion till andra barn. Att leva med knapp ekonomi handlar således ofta om ett 
ständigt förebyggande arbete, dels för att undvika upplevd eller verklig utestäng-
ning från sociala sammanhang med främst jämnåriga, dels för att kunna framstäl-
la sig så som man önskar. Relationen mellan barn och föräldrar bär också på ge-
mensamma kännetecken då den i hög grad handlar om såväl samarbete och för-
handlingar som konflikter i förhållande till den knappa ekonomin. Förutom fa-
miljens ekonomiska situation delar barnen på likheter vad gäller de yttre villko-
ren i form av boendesituation och föräldrars sociala nätverk. Det är således möj-
ligt att tala om en enhetlig barndom för barn i avhandlingen. Även i tidigare na-
tionella och internationella studier framkommer liknande resultat vad gäller en-
hetlighet (se kapitel två), vilket pekar mot att det också går att tala om att det i 
utvecklade välfärdsländer finns en enhetlig barndom i relation till knapp ekono-
mi.   

Variation och mångfald 

Även om det går att tala om enhetlighet så bör varje individuellt barns vardagsliv 
ses i sitt eget specifika sammanhang. Vardagen med knapp ekonomi är, som 
denna avhandling visat, ett komplext och dynamiskt fenomen. Det finns inte en 
enda giltig bild utan flera. Ett och samma barn kan ha olika erfarenheter beroen-
de på hur situationen förändras över tid. I avhandlingen visas att ålder, engage-
mang från personer i närmaste omgivningen och vilket sorts boende man har kan 
innebära skillnader i hur den knappa ekonomin erfars. Till exempel spelar vilka 
man umgås med och deras engagemang roll. Bland annat sätter de jämnåriga 
som finns i barnens närhet normen för vad de själva vill äga och göra. I vilken 
omfattning kompisar utgör en källa för stöd genom att bjuda eller låna kan också 
variera. Även vuxna personers engagemang har betydelse. Hur de föräldrar barn 
bor med agerar kan göra skillnad mellan barn, så också stöd från pappor som bor 
på annat håll, syskon och andra vuxna. Att engagemang från vuxna personer i 
barns omgivning har betydelse för hur den knappa ekonomin erfars har poängte-
rats i tidigare studier (t.ex. Jonsson & Östberg 2004). Kompisars och syskons be-
tydelse och engagemang diskuteras mer sällan. I denna avhandling visas att till-
litsfulla, trygga och ömsesidiga kompisnätverk samt syskons engagemang kan 
påverka barns möjligheter till och känsla av social delaktighet. Även Ridge 
(2002) hävdar kompisnätverkens betydelse för barn i familjer med knapp eko-
nomi, som hon framhåller att om de är positiva är socialt skyddande.  

Ålder kan också innebära skillnader i barns erfarenheter av den begränsade 
ekonomin. Kategorin barndom inkluderar många ålderspositioner, och i förhål-
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lande till dessa finns olika krav, normer och förväntningar knutna. Vilken ålders-
position man tillhör påverkar i sin tur det egna handlingsutrymmet (Närvanen & 
Näsman 2006). I avhandlingen är det tydligt att äldre barn i högre grad än yngre 
har ett större handlingsutrymme vad gäller möjligheter att skaffa sig saker och 
pengar samt att delta i aktiviteter. Samtidigt har de äldre högre krav på sig att 
klara sin egen konsumtion och att ibland bidra till hushållets gemensamma eko-
nomi. Vad som förväntas av en att ha och göra påverkas också av ålder. Förvänt-
ningar, från både barn själva och deras kompisar, om att delta i kostnadskrävan-
de aktiviteter tycks öka med stigande ålder. I förhållande till detta upplever barn 
att de med ökad ålder i större utsträckning känner av familjens ekonomiska situa-
tion.  

Även hur och var man bor kan göra skillnad mellan barn. Till exempel inne-
bär avsaknaden av en egen bostad eller ett eget rum begränsade möjligheter att 
upprätthålla sociala relationer, vilket i sin tur påverkar erfarenheterna. De bo-
stadsområden som barnen i studien bor i erfars också olika beroende på aspekter 
som upplevelsen av trygghet, tillgång till kompisar och socioekonomisk sam-
mansättning i området. I avhandlingens genomgång av tidigare forskning visas 
att det också finns skillnader mellan barn i olika länder vad gäller hur man erfar 
boende samt skolsituation. Dessa kan härledas till strukturella skillnader i väl-
färdspolitik, bostads- och skolpolitik. Hur barns liv struktureras på en över-
gripande nivå kan således påverka deras erfarenheter. En jämförelse vad gäller 
skillnader i barns erfarenheter utifrån strukturella förhållanden ryms inte inom 
denna avhandling. Fortsatta studier kring barns ekonomiska utsatthet i Sverige 
skulle därför med fördel kunna relateras till socialpolitiska och välfärdspolitiska 
lösningar i ett komparativt perspektiv mellan länder till exempel i Norden och 
inom EU.  

Förändringar i den ekonomiska situationen över tid kan också göra skillnad 
för ett och samma barn, och därmed påverka dennes erfarenheter. Även om fa-
miljens ekonomi inte i någon större grad förändras kan mindre och för barn vik-
tiga förändringar göra skillnad. Under året som studien pågick kunde små skill-
nader från en gång till en annan urskiljas. Barn kunde till exempel ha fått tillgång 
till en ny dator eller mobiltelefon. Matsituationen i familjen kunde också ha för-
bättras på grund av en ny partners inträde. Tjat från föräldrar om pengar minska-
de såväl som ökade beroende på den ekonomiska situationen för tillfället. Till-
gången till egna pengar innebar även det förändrade möjligheter till social delak-
tighet. Resultatet visar på en dynamik i förhållande till den begränsade ekono-
miska situationen. En dynamik som för barn handlar om små men betydelsefulla 
förändringar som kan göra skillnad på hur den knappa ekonomin erfars. I förhål-
lande till denna dynamik har andra personer en betydelsefull roll, så även famil-
jesammansättningen. Huvuddelen av familjerna i studien består av barn som le-
ver med ensamstående mammor. Deras familjesituation kan som visats vara för-
änderlig över tid, med till exempel nya partners inträde, syskon som hjälper till 
och skilda pappors varierande engagemang. Empirin i denna avhandling är dock 
för begränsad för att kunna säga något generellt om vilken betydelse förändring-
ar i familjemönster över tid har för hur barn erfar ekonomisk knapphet. En fråga 
för fortsatta studier vore därför att specifikt fokusera olika familjekonstellatio-
ners betydelse för barns erfarenheter.  
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Skillnader i barns erfarenheter av att växa upp med varaktiga ekonomiska be-
gränsningar kan även förstås och tolkas utifrån till exempel betydelse av kön och 
etnicitet. Dessa dimensioner har inte i avhandlingen lyfts fram vad gäller barn ef-
tersom inga tydliga mönster kunnat urskiljas i det empiriska underlaget. Däremot 
visar empirin på skillnader mellan mödrar och de pappor som barn inte bor med. 
Det ekonomiska ansvaret för barnen och för att tillgodose deras behov är i hu-
vudsak mödrarnas ansvarsområde. I den mån pappor finns som stöd har de en 
kompletterande roll vad gäller barnens ekonomiska och materiella handlingsut-
rymme. Det framkommer således tydliga könsskillnader i föräldrarollerna. Vad 
gäller eventuella könsskillnader mellan barn finns i studien resultat som skulle 
kunna tolkas som att äldre tjejer tar på sig eller har ett större krav på sig att ta an-
svar för den egna och familjens ekonomi. Tolkningen grundar sig i den skillnad 
som framkommit mellan killar och tjejer på gymnasiet, där tjejerna har gjort stu-
dieuppehåll bland annat för att kunna stödja sina föräldrar ekonomiskt. Resultatet 
bör dock tolkas med försiktighet då det empiriska underlaget är klart begränsat. 
Med tanke på resultatet och på att tidigare studier funnit vissa skillnader utifrån 
kön (se kapitel två) samt att det i samhället existerar kulturella förväntningar på 
hur killar respektive tjejer bör bete sig (Davies 2003), vore det dock intressant att 
i fortsatta studier undersöka huruvida kön har betydelse i förhållande till exempel 
ansvarstagande och krav på ansvarstagande i relation till den knappa ekonomin.  

En fråga som ställs i inledningen av detta avsnitt är huruvida man bör förhålla 
sig till en enhetlig bild av en barndom med begränsad ekonomi eller om mång-
falden ska lyftas fram. I denna avhandling, liksom i tidigare studier (se kapitel 
två), framgår att det går att tala om en enhetlig barndom men lika tydligt är det 
att det finns skillnader mellan barn. Det är följaktligen viktigt att förhålla sig till 
både och när barns vardag i relation till knapp ekonomi diskuteras. Mångfalden 
är viktig att ta i beaktande om en nyanserad förståelse ska kunna uppnås. Lika 
väsentligt är det att lyfta fram gemensamma kännetecken. Ett sådant är att delak-
tighet i kostnadskrävande aktiviteter och genom saker försvåras. Om man vill nå 
en förståelse av den knappa ekonomins innebörd utifrån barns perspektiv bör 
dessa svårigheter således beaktas, liksom vikten av att underlätta möjligheter till 
delaktighet. Andra gemensamma kännetecken för vardagen i förhållande till fa-
miljens ekonomiska situation gäller barns aktörskap och hur relationen mellan 
barn och föräldrar ser ut. Mer om detta härnäst.  
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Barns aktörskap 
Ett av avhandlingens resultat är att barn är aktiva i formandet av den egna och 
familjens vardag i förhållande till den knappa ekonomiska situationen. Deras 
möjligheter att agera påverkas dock av de sammanhang och yttre villkor de finns 
inom. En specifik begränsning för barn är att de är underordnade i en åldersord-
ning som skiljer barn från vuxna (Närvanen & Näsman 2006). Barn är utifrån la-
gar beroende av föräldrar och andra vuxna. Lagar reglerar även vad barn kan 
göra och inte göra. Normer och värderingar kring hur man ska leva och bete sig i 
olika åldrar påverkar också vilket handlingsutrymme barn har eller tillskrivs ha. 
De sanktionerar även handlingar. Barn agerar således utifrån vissa förutsättning-
ar, och utifrån dessa skapar de mening åt de sammanhang de finns inom. Att in-
divider är meningsskapande betonas inom den symboliska interaktionismen. 
Meningsskapande sker i sociala interaktioner genom symbolisk kommunikation 
och förutsätter en förmåga att inta signifikanta och generaliserade andras per-
spektiv (Mead 1934/1967, Trost & Levin 2004, Charon 2007). Barnen i avhand-
lingen skapar också genom perspektivtagande mening åt vardagen i förhållande 
till den ekonomiska situationen. Genom att sätta sig in i föräldrars, syskons, 
kompisars och generaliserade andras (kulturella normer och förväntningar) per-
spektiv definierar de situationen och väljer utifrån sin tolkning olika sätt att age-
ra, d.v.s. olika strategier. 

Användande av strategier 

Barnens användande av olika strategier är ett exempel på deras aktörskap, d.v.s. 
deras reflexiva tolkande av situationens möjligheter och begränsningar och ut-
ifrån denna val av handlingslinje (Närvanen & Näsman 2006). Det är själva 
handlingarna som utgör strategier. För att nå förståelse för i vilka situationer som 
olika strategier dominerar har i avhandlingen reaktiva respektive proaktiva kate-
gorier använts som analytiska begrepp. Detta för att en tydlig skillnad har fram-
kommit mellan reaktiva strategier som används för att försöka leva med det be-
fintliga handlingsutrymmet, och proaktiva som syftar till att påverka det. De pro-
aktiva dominerar när situationen uppfattas som möjlig att påverka. De reaktiva 
används när situationen faktiskt är eller uppfattas som svår att påverka. Vilka 
strategier som under respektive kategori förekommer visas i figuren nedan. Som 
framgår kan en och samma strategi finnas inom båda kategorierna.          
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Figur 1. Barns strategier i relation till den knappa ekonomin. 
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De proaktiva strategier som i figuren framgår har varit relativt synliga i materia-
let och därför också lätta att identifiera. De reaktiva är däremot svårare att identi-
fiera. Det rör sig om mer eller mindre anpassande och dolda strategier som barn 
kanske alltid inte själva är medvetna om. Som figuren visar är dock dessa två ka-
tegorier inte helt åtskilda. Strategier kan vara både och. Att visa känslor, i likhet 
med att tjata och kräva, kan till exempel leda till att man lyckas öka handlingsut-
rymmet. Då är strategin proaktiv. Det kan likaväl innebära ett uttryck för frustra-
tion över en situation som uppfattas som svår att påverka och därför vara reaktiv. 
Anpassningen inom den reaktiva kategorin kan dock ske på olika sätt. Det kan 
ske dels utifrån att barn vill ha och anser sig behöva, men eftersom möjligheter 
saknas så finns inget annat alternativ än att anpassa sig. Att vänta, dölja och ge 
uttryck för besvikelse är exempel på sådana strategier. Anpassning kan också ske 
genom det Ridge (2006) kallar dolda strategier, d.v.s. att barn utövar självkon-
troll och sänker sina behovsanspråk. Det handlar då exempelvis om att avstå ut-
ifrån argument som att det inte är viktigt att ha eller göra.   

Även tidigare studier visar att barn använder sig av olika strategier i förhål-
lande till familjens begränsade ekonomi. Som visas i kapitel två benämns de ka-
tegorier som strategierna delas in i på olika sätt. Innebörden är dock oftast den-
samma. I likhet med denna avhandling poängteras skillnaden mellan de strategier 
som är påverkansinriktade och de som handlar om att anpassa sig. De kategorier 
som avhandlingen tar sin utgångspunkt i kan kompletteras ytterligare med de 
analytiska begrepp som Backe-Hansen (2004) benämner kognitiva respektive 
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emotionsbaserade. De kognitiva handlar om att försöka tolka och förstå en situa-
tion som är svår att ändra på. De emotionsbaserade om att reducera eller hantera 
emotionell stress som följer av en situation. Strategier inom dessa kategorier 
dominerar när man upplever att situationen är svår att påverka, d.v.s. de som här 
benämns reaktiva. Det är tydligt att de reaktiva strategier som barn i denna av-
handling använder sig av också är uttryck för kognitiva och emotionsbaserade 
sätt att förhålla sig. Exempel som i figuren ovan ges på emotionsbaserade är att 
ge uttryck för sina känslor samt avstå och undvika. Även de kognitiva handlar 
om att avstå och undvika men då utifrån en förståelse och en definition av situa-
tionen som man gjort till sin egen. Till exempel genom att ta ställning mot, hän-
visa till praktisk lämplighet och inte tycka det är viktigt att ha och göra saker.  

Oavsett vilka kategorier som strategierna delas in i, rör det sig om att barn ak-
tivt väljer en handlingslinje. Möjligheter att agera är dock kopplat till vilka förut-
sättningar man har. Ålder och personer i det sociala nätverket har här betydelse. I 
avhandlingen visas att även om både reaktiva och proaktiva strategier används av 
samma barn och av äldre såväl som yngre, finns det skillnader i vilka yngre re-
spektive äldre kan välja. De yngre är mer hänvisade till reaktiva strategier. De 
äldre har större möjligheter att välja proaktiva eftersom de i högre grad har till-
gång till egna pengar, rör sig i flera sociala sammanhang och har mer sociala er-
farenheter. Stöd från kompisar kan också öka med stigande ålder. Ålder har såle-
des betydelse både för hur den knappa ekonomin erfars och för vilka möjligheter 
barn har att agera. Barn i samma ålder kan dela fler gemensamma erfarenheter än 
de gör med barn i andra åldrar. Detta kan till exempel innebära att syskon erfar 
familjens ekonomiska situation olika. Att mer ingående undersöka den begränsa-
de ekonomins betydelse för barn i olika åldrar vore av intresse. Ett område som 
vi i synnerhet har begränsad kunskap om är de yngsta barnens erfarenheter.  
Fortsatta studier riktat mot till exempel barn i lågstadieålder, vilka även inklude-
rar metodologiska reflektioner, vore därför av särskild relevans.   

Vid en sammantagen bedömning av de olika strategierna har möjligheter till 
användandet av egna pengar en framträdande roll inom den proaktiva kategorin.  
Av de reaktiva strategierna är det att på olika sätt avstå. Genom att avstå försöker 
såväl yngre som äldre barn låta bli att belasta familjens ekonomi. Oavsett vilka 
strategier det gäller, framstår barnen genom användandet av dem som ansvarsta-
gande aktörer både i förhållande till sin egen men också familjens situation. Om 
man vill nå en förståelse av den knappa ekonomins innebörd utifrån barns per-
spektiv bör således hänsyn till deras ansvarstagande tas. I denna spelar tillgången 
till egna pengar och avstående från saker och aktiviteter stor roll. Genom proak-
tiva strategier som till exempel användandet av egna pengar skaffar sig barnen, 
framför allt de äldre, ett eget handlingsutrymme som ger självständighet gent-
emot familjens ekonomi. En individualisering och brytning från det Qvortrup 
(1994a) kallar familiazation, d.v.s. att barn inte ses som självständiga individer i 
förhållande till hushållet, kan följaktligen skönjas. Tillgången till egna pengar är 
betydelsefull i denna individualiseringsprocess. Ökad tillgång till pengar ger 
större möjligheter att planera och påverka framför allt de egna vardagsvillkoren.  

Att ekonomi ingår som en del i relationen med både föräldrar och jämnåriga 
framgår tydligt av avhandlings resultat. Med föräldrar sker förhandlingar om 
pengar, men barn försöker också på olika sätt skydda föräldrar i relation till de 
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ekonomiska begränsningarna. I förhållande till familjens ekonomi utvecklar barn 
en specifik ekonomisk kompetens som handlar om ställningstaganden utifrån re-
flektioner av den ekonomiska situationen. Exempel på sådana kompetenser är 
strategier som att lära sig att klara sig på egna pengar, handla billigt och begag-
nat, inte slösa, låna pengar, spara, ekonomisk planering och prioritering. Ekono-
mi ingår även som en del i relationen med andra barn. Med dem sker till exempel 
byteshandel både vad gäller saker och pengar. Att låna pengar och att låta sig bli 
bjuden är också exempel på strategier som används i relation till jämnåriga. 
Pengar utgör också en förutsättning för att kunna vara delaktig i olika samman-
hang med andra barn. Pengar har således en betydelsefull roll i barnens sociala 
samspel. Det Ziehe (1994) kallar barndomens monetarisering kan därmed urskil-
jas. Resultatet ligger i linje med andra forskares resonemang om att barn aldrig 
segregerats från ekonomiskt liv utan är och har alltid varit ekonomiska aktörer 
(Zelizer 2002, Näsman & von Gerber 2003).  

En rimlig fråga att ställa i anslutning till barnens användande av olika strate-
gier och deras ekonomiska ställningstaganden är vilka erfarenheter det är de får, 
mer specifikt, lär de sig att bli kreativa eller att bli fattiga? I tidigare studier ställs 
frågan om barn i ekonomiskt utsatta familjer lär sig att vara och bli fattiga 
(Middleton et al 1994, Shopshire & Middleton 1999). Middleton et al (1994) 
konstaterar i en engelsk studie att föräldrar tror att deras barn förstår och accepte-
rar att de inte kan få detsamma som mer ekonomiskt oberoende barn. Barn upp-
ger däremot att de begränsar sina krav, dock inte sina önskemål. Enligt författar-
na lär sig barn därför tidigt att avstå och inte fråga. Även i en annan engelsk stu-
die diskuteras att barn i familjer med knapp ekonomi lär sig att man inte har råd, 
eftersom föräldrarna oftare gör sin bedömning efter familjens ekonomi och inte 
så mycket utifrån pedagogiska mål eller värdet på det som önskas. Författarna 
hävdar att barn som tror att deras familj inte har råd och som konstant blir neka-
de materiella saker lär sig att tygla sin önskan. Deras slutsats är att det tycks som 
att barn lär sig att bli fattiga (Shopshire & Middleton 1999). Även barn i denna 
svenska studie utvecklar strategier som handlar om att klara sig med lite pengar, 
om att avstå fast man vill ha och om att lära sig leva med situationen. Detta kan 
tolkas som att de lär sig att bli fattiga. Barnen utvecklar dock också, i likhet med 
vad andra studier visar, ekonomisk kompetens och strategier som syftar till att 
förändra främst det egna men även familjens handlingsutrymme. Detta talar för 
att barn i familjer med knappa ekonomiska resurser inför olika situationer lär sig 
problemlösande och kreativa förhållningssätt, både här och nu samt för framti-
den.  

En aspekt som i denna avhandling inte undersökts är huruvida det finns skill-
nader mellan killar och tjejer i relation till användandet av strategier. Det empi-
riska underlaget är alltför begränsat för att en sådan analys ska kunna genomfö-
ras. Tidigare studier visar dock att tjejer tenderar att använda sig av emotionsba-
serade strategier och killar av mer fysiska aktiviteter för att hantera stressande si-
tuationer (Backe-Hansen 2004). En fråga för fortsatta studier är att undersöka om 
liknande eller andra könsskillnader i barns strategiska val kan urskiljas i förhål-
lande till familjens begränsade ekonomi.  
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Gränsöverskridande 

I avsnittet om barndom och ålder i kapitel tre behandlas att vi i vårt samhälle de-
lar upp individers livsförlopp i olika livsfaser utifrån ålder, vilka sin tur omfattas 
av specifika kulturella föreställningar om hur man bör agera (Hareven 1995, 
Närvanen & Näsman 2006). Detta gäller i hög grad de två positionerna barn och 
vuxna vilkas rättigheter och skyldigheter definieras genom lagar. Vad gäller an-
svarstagande i förhållande till den knappa ekonomin visar avhandlingens resultat 
att det inte alltid finns tydliga gränser mellan barndom och vuxendom. Barnens 
vardagsliv och agerande präglas dels av att de är skyddade och får sina behov 
tillgodosedda av föräldrar, dels av att de är aktörer som tar ansvar för formandet 
av de egna och övriga familjemedlemmars vardagsvillkor. Genom det medska-
pande och ansvarstagande som kommer till uttryck motsägs föreställningar om 
vuxna och barn som två åtskilda sociala positioner. Detta gäller också i förhål-
lande till vad som förväntas av barn och vuxna i olika ålderspositioner. Även om 
ålder har betydelse, är det inte självklart att det är barns och föräldrars ålder som 
är styrande för hur situationen hanteras. Det handlar också om vilka förutsätt-
ningar som finns. Barn agerar därför ibland såsom det kan förväntas av vuxna. 
Föräldrar agerar ibland såsom förväntas av barn och yngre barn såsom förväntas 
av äldre och tvärtom. Vad barnens erfarenheter låter oss förstå är att barndom 
och vuxendom, som Barbro Johansson (2005) påpekar, är konstruktioner som 
egentligen inte säger så mycket om innehållet. Barndomen skapas istället i hög 
grad utifrån de sociala sammanhang och de relationella processer barn omges av.   

Det finns dock väsentliga faktorer som har betydelse för barns möjligheter att 
agera. Förutom att de psykologiskt, biologiskt och erfarenhetsmässigt anses skil-
ja sig från vuxna, handlar det om att vuxna utifrån lagstiftning har rätt att be-
stämma över minderåriga barn. Vuxna har också en skyddande, kontrollerande 
och fostrande roll gentemot barn. För barns del innebär detta att de är underord-
nade och beroende av vuxna. Det innebär även att de inte själva anses behöva ta 
ansvar för försörjning eller förväntas behöva agera i frågor som anses vara ett 
vuxenansvar (Näsman & von Gerber 2003). Gränserna mellan barns och vuxnas 
ansvarstagande är dock som påpekats flytande. En fråga som i samband med 
barnens underordnande position och ansvarstagande aktualiseras är vilken delak-
tighet och beslutanderätt barn har i ekonomiska beslut i relation till både den 
egna och familjens gemensamma ekonomi. Utifrån denna avhandlings resultat 
kan antas att barnen har relativt stor beslutanderätt över den egna ekonomin. 
Men som framgått har de även åsikter om hur familjens gemensamma ekono-
miska resurser bör spenderas. Frågan är vilken beslutanderätt de har i förhållande 
till denna? Gunvor Andersson (2000) hävdar att betoningen på barns ökade rät-
tigheter och självständiga ställning i praktiken inte behöver betyda att barn blivit 
mer autonoma och fått större rätt att vara med och bestämma. En intressant fråga 
för fortsatta studier, kopplat till Anderssons resonemang, är hur relationen ser ut 
mellan det ansvar barn tar i förhållande till familjens begränsade ekonomi och 
graden av delaktighet i gemensamma ekonomiska beslut.   
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Barns utsagor och vuxnas tolkningar 
I arbetet med avhandlingen har jag haft förmånen att fördjupa mina kunskaper 
om barns vardagsliv, specifikt i förhållande till familjens knappa ekonomiska re-
surser. Jag har också haft förmånen att få erfara hur kloka, kunniga och insikts-
fulla barn är. Arbetet har övertygat mig om att barn kan och bör tillfrågas om 
olika fenomen i vår omvärld. De har viktiga tankar och viktig kunskap att tillföra 
i vår strävan att öka förståelsen av det samhälle vi lever i och olika gruppers var-
dagsvillkor.  

Samtidigt finns en rad etiska hänsyn viktiga att ta beakta när barn involveras i 
forskning. I kapitel fyra diskuteras dessa i förhållande till fältarbetet. Det jag här 
specifikt vill lyfta fram handlar om vad det innebär att som vuxen försöka tolka 
barns utsagor. Hur mänskliga utsagor tolkas och etik i relation till detta är en vik-
tig aspekt att reflektera kring oavsett vilken grupp forskningen gäller. En speciell 
aspekt att reflektera över vad gäller tolkning av barns utsagor är dock att barn är 
en social kategori som det finns kulturellt etablerade schablonbilder av, som vi 
som vuxna bär med oss (Näsman & von Gerber 2003). En sådan är att barn i stor 
utsträckning ses som ”becomings”, och att de därmed är i behov av vägledning, 
guidning och skydd (James et al 1998, Corsaro 2005). Även teorier om barns 
mognad och förmåga utifrån åldersbestämda utvecklingsstadier påverkar vuxnas 
uppfattning om barn (Sommer 1997), liksom erfarenheter från den egna barndo-
men (Tiller 1998). De synsätt som råder i den för tillfället dominerande forsk-
ningen vägleder därtill forskaren i en bestämd riktning. Till exempel beskrivs 
barn inom barnfattigdomsforskning ofta som offer i förhållande till familjens 
ekonomiska situation. De uppfattningar man som vuxen forskare bär med sig på-
verkar alltså forskningsprocessen, vilket gäller även mig själv.   

I kapitel fyra reflekterar jag kring etiska aspekter vad gäller min position som 
vuxen i förhållande till intervjuerna med barnen. Här rör reflektionerna tolkning-
en av det transkriberade materialet. I intervjuerna har det handlat om att försöka 
fånga barnens genuina erfarenheter. Som Halldén (2003) påpekar är dock barns 
perspektiv i vetenskapliga sammanhang något mer än ett återgivande av deras 
röster. Som forskare gör man tolkningar som går utöver deras faktiska utsagor. 
Ett problem som jag brottats med i förhållande till detta är hur tolkningar ska gö-
ras utan att de uppfattningar man bär med sig om barn blir så dominerande att 
vad de faktiskt säger inte kommer fram. Under arbetet med avhandlingens empi-
riska kapitel har jag gång på gång fått gå tillbaka till vad barn faktiskt har sagt. 
Detta eftersom mina tolkningar av utsagor inte alltid legat i linje med vad som 
uttryckts i citaten. Mina tolkningar har ibland dominerats av ett vuxenperspektiv 
i form av föreställningar, tidigare forskning och teori snarare än vad barn sagt.  
Min poäng är inte att jag som forskare ska avsäga mig rätten till att göra egna 
tolkningar. Det jag istället vill lyfta fram är att om man på allvar vill höra vad 
barn har att säga, och inte endast anpassa tolkningar till redan existerande upp-
fattningar, så krävs under forskningsprocessen en reflektion kring och med-
vetenhet om de föreställningar om barn som vi som vuxna bär på. Det krävs så-
ledes ett reflekterande förhållningssätt i relation till den vuxenposition man har 
gentemot barn, och det tolkningsföreträde man i och med den och som forskare 
har i förhållande till deras utsagor.  
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Utifrån de tolkningar av barns utsagor som gjorts i denna avhandling, har som 
tidigare framgått, två övergripande resultat utkristalliserats. Det ena är att knapp 
ekonomi har betydelse i barnens vardagsliv. Vilken betydelse den har kan dock 
variera. Det andra är att barnen inte framstår som passiva offer i förhållande till 
de ekonomiska omständigheterna. Snarare framträder de som aktörer vilka ska-
par mening och använder sig av de möjligheter som står till buds. Deras aktörs-
kap kompletterar alltså den relativt dystra framställning av barns vardag med 
knapp ekonomi som delvis framkommer i denna avhandling, men också i tidiga-
re forskning. Det som istället träder fram är en komplex och sammansatt bild ut-
ifrån barns eget perspektiv. Komplexiteten är intressant i relation till vilken bild 
som forskning skapar av barns liv i familjer med knappa ekonomiska resurser. 
Genom de tolkningar som görs skapas det Jenkins (2004) kallar en kollektiv 
identitet. Den kollektiva identitet som dominerar kan ha betydelse för hur barn 
ser på sig själv och sina vardagsvillkor. Att ta hänsyn till den komplexitet som 
framträder i denna avhandling är således av vikt för barns möjligheter till igen-
kännande i förhållande till vad de själva faktiskt erfar.  
 
 



126 

Summary 

Title: Everyday life with economic hardship. A study of children’s experiences 
and strategies. 

Introduction 
This dissertation is about children’s everyday life in relation to the economic 
hardship in the family. The significance of a limited economy is considered from 
the children’s perspective. The interest in trying to understand and achieve 
knowledge about children’s everyday life and conditions has attracted increasing 
attention in the social sciences, especially in research on the sociology of child-
hood. The increased interest is connected, among other things, to the individuali-
zation of children’s lives that has taken place, which means that children are vi-
ewed as separate individuals with their own rights and obligations (Näsman 
1992, Sandin 2003). This is manifested above all in the UN Convention on the 
Rights of the Child, where the child’s own perspective is emphasized as a rele-
vant aspect of children’s increased rights. A field in which increased knowledge 
from the children’s own perspective is increasingly being called for is everyday 
life in families with limited economic resources (Backe-Hansen 2004, Harju 
2005). Traditional research in this area is mostly done in the form of studies of 
poor children, and the children themselves are rarely asked what they think (Rid-
ge 2006). There are thus relatively few studies as yet where children themselves 
are given a voice, especially in Sweden. A study in a Swedish context is therefo-
re relevant. The picture that is painted of children’s lives in economic hardship 
can have consequences for how they regard themselves and how others see them. 
Asking children is therefore also relevant in terms of the knowledge that research 
can contribute.  

The aim of the dissertation is to increase knowledge about children’s everyday 
lives in families with limited economic resources, from the children’s perspecti-
ve and in a Swedish context. The focus is on the significance of everyday life in 
relations with parents, siblings, and other children. Another aim is to acquire 
knowledge about perceptions and the creation of meaning in relation to the ex-
ternal circumstances in which children live. Children are to a large extent depen-
dent on their parents’ social and structural circumstances. It is in these that eve-
ryday life is shaped and the economy is also significant.  
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Central questions are:  
� What is the significance of economic hardship for children’s opportuniti-

es for social participation with their peers and in relations between child-
ren and parents?  

� How do children themselves act in relation to the family’s limited eco-
nomy?  

� How do children perceive the given contexts in which they find themsel-
ves and how do they create meaning within them?  

Theoretical point of departure 
With a focus on children’s everyday life, meaning creation, and social relations 
in a context of economic hardship, the theoretical point of departure for the dis-
sertation is the sociology of childhood and interactionism. Interactionism is a 
perspective that emphasizes the significance of social relations for the creation of 
meaning in life. Social interaction is one of the cornerstones. It is in the encoun-
ter with others that we develop an awareness of ourselves. It is also in the en-
counter with others that everyday situations take on a collective meaning, that is, 
a shared interpretation of the situation. The stress on social interaction means a 
focus on activity and the present. Being active means being part of a changing 
process, where we interact, interpret, think, define the present and act in relation 
to experiences and the future (Mead 1934/1967, Trost & Levin 2004, Charon 
2007).  

Children are also interpreting, reflecting, and thinking actors, who shape their 
everyday lives on the basis of their possibilities and limitations. How they define 
a situation in interaction thus guides the line of action they choose (Närvänen & 
Näsman 2006). This also applies in relation to the limited economic resources 
when they choose different strategies based on an assessment of the situation. In 
the dissertation the strategies are divided into reactive and proactive strategies. 
The former are more adaptive in character while the latter are geared to influence 
and change (Blase 1988). It is also emphasized that children are actors in relation 
to consumption. A point of departure for the analysis is the practically, symboli-
cally, and socially integrating meaning of consumption. Theories about social 
identity are another basis for the dissertation. The definition of social identity is 
influenced by an interactionist perspective, that is, our understanding of who we 
are and who other people are, is created and shaped by both children and adults 
in interaction with others (Jenkins 2007). Children thus actively construct their 
own identity but also that of other people. Part of the shaping of social identities 
lies in the fact that collective judgements affect our own perception of ourselves. 
Both collective and individual identities in relation to everyday life in economic 
hardship are part of the theoretical framework of the dissertation. 
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Method 
The dissertation seeks an understanding of the significance of economic hardship 
in children’s lives. The aim is to achieve this understanding by listening to child-
ren. Parents’ voices are also heard, chiefly talking about the family’s shared eve-
ryday conditions and about the significance of the economic circumstances for 
relations between children and parents.  

A total of eight adults and fourteen children aged 7–19 in seven families are 
included. The definition of a child is based on Swedish legislation, which states 
that a person is a child up to the age of 18. One of the oldest people actually falls 
outside this definition since she is 19 years old, but she lives at home and is in-
volved in the family’s economic dealings and is thus counted as a child. Of the 
children, five are boys and nine are girls. In four of the families the parents were 
born in Sweden and in three families they were born in non-European countries. 
All the families live in a large city. The children’s everyday life in relation to the 
family’s limited economic resources is thus studied in relation to the organiza-
tion of everyday life in an urban setting. Six of the seven families consist of a 
single parent with children, which means that the results of the dissertation parti-
cularly reflect the conditions of this family constellation.  

Children and parents were interviewed on five occasions over a period of 
fourteen months, from September 2005 to October 2006, mostly in their homes. 
The visits lasted from one and a half hours to three hours, and the actual intervi-
ews on each occasion took up anything between twenty minutes and two and a 
half hours. A total of 44 interviews were held with children and parents together 
and with children and parents separately. All the interviews were tape-recorded 
and transcribed. The design of the study is outlined below:  

 
1st meeting Meeting the whole family to inform about the study and hear 

what their summer was like. 
2nd meeting  Interviews with children about what they do during a day from 

waking up until going to bed. The question concerned the previ-
ous day. The form of the interview was inspired by the design of 
life-mode interviews.  

3rd meeting  Interviews with parents about how their economic hardship af-
fects the children and questions about background factors such 
as how they provide for themselves etc. 

4th meeting  Interviews with the children, focusing on occasions when they 
have felt the effects of limited economic resources, and ques-
tions about their wishes for the future. Also a follow-up of the 
previous interview.  

5th meeting The last meeting with the whole family. Summing up and sup-
plementary questions. 
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Presentation of the children’s family context 

The presentation of the families’ contexts in chapter five shows that their cir-
cumstances have shared features, such as the feeling of permanent inadequacy, 
dependence on welfare solutions, living in so-called vulnerable areas, and relian-
ce on networks mostly living in a situation similar to their own. Another feature 
the families have in common is that their economic situation to a large extent 
dictates the contexts they can choose and live in. Children’s everyday lives are 
thus affected by the conditions in which the family lives.  

Based on the similarities in living conditions, I then ask whether what Qvor-
trup (1994) calls a structural categorization of the children’s conditions can be 
made. The children have a great deal in common as regards the dimensions that 
are often used to investigate living conditions, such as housing, the immediate 
surroundings, social network, and economic resources. Do they also share expe-
riences of everyday life in economic hardship? The empirical chapters in the dis-
sertation are devoted to an examination of whether it is possible to speak of a 
shared childhood in relation to the family’s scant economic resources.  

Main findings 
Chapter six investigates the children’s social context in terms of the arenas that 
are significant for them, what they actually do in them, and what is meaningful 
in the doing. I also consider how the arenas are perceived. I found that the child-
ren, together with others, fill their everyday lives with meaning in arenas such as 
the home, the immediate surroundings, schools, and consumption arenas. Things 
and activities are significant in this creation of meaning. Through toys, clothes, 
the Internet, mobile phones, and play, by hanging out and talking, going to cafés, 
shopping, and leisure activities, they maintain social ties and communicate sta-
tus, position, and belonging. Testing and negotiating who one is and who others 
are takes place in interaction, which also applies in the virtual arena. Participa-
tion in the virtual arena, besides giving opportunities to test identities and estab-
lish social relations, also allows them to move outside the physical boundaries of 
the home and the immediate surroundings.  

When it comes to arenas such as housing, schools, and the close surroundings, 
the children’s perceptions of them vary. For example, high-school pupils are less 
satisfied with school than children in compulsory school. The older children also 
want to engage in activities that cost more money, since they have greater free-
dom of movement and are attracted by a wider range of activities. Access to a 
room or a home of their own affects how they perceive their housing and school 
situation, and also access to friends. One and the same child’s perceptions can 
thus vary depending on what the situation looks like at any particular time. There 
is therefore not one single picture of the children’s perceptions of everyday con-
ditions.  

Chapter seven examines the significance of limited economic resources in re-
lation to friends and other children. I found that economic hardship affects in va-
rious ways relations with friends and other children. It makes it more difficult for 
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them to take part in costly activities in important arenas. It also limits their chan-
ces of owning significant things or having them repaired and upgraded, which in 
turn makes it harder to be able to choose how to present oneself to others. These 
difficulties can in turn lead to feelings of shame and fears of stigmatization. In 
the chapter I stress, however, that the children participate in different arenas. 
Economic hardship in comparisons with friends and in relation to significant 
arenas is largely a matter of difference in the degree of participation, that is, the 
children have and do things but are limited in their ability to take part in full, 
especially in costly arenas of consumption.  

In the chapter I also show that children are not passive about the limitations 
and social risks that the economic situation can entail. They are actors who choo-
se to act in different ways based on their interpretation of the situation. They do 
this by using proactive strategies, that is, strategies intended to affect and change 
their own and also the family’s scope for action. Examples of these are saving, 
working, prioritizing, approaching people in the social network for loans and 
gifts, buying cheap and second-hand, acquiring knowledge, planning, and sear-
ching actively. They also use reactive strategies, that is, strategies for adapting to 
the limitations, for example concealing by being good at something else, waiting 
and doing without something by claiming not to care, not to want it, not to think 
that it is important, not needing it, taking a stance against it, or referring to prac-
tical suitability. The possibility of choosing strategies that affect the situation can 
be connected in large measure to a person’s age and the social network to which 
he or she has access. For example, opportunities to work and to borrow money 
from friends increase with age. The children’s way of acting also reveals them to 
be economically competent actors, aware of the value of money and what things 
cost. Friends are also significant in relation to the sense of participation and the 
real potential to do so. Who the children socialize with and compare themselves 
to is significant for how they view themselves in comparisons and how they per-
ceive their limited economic resources. It seems to be easier to endure economic 
hardship among friends to whom one feels close and can trust. Friends can also 
facilitate participation by offering treats and loans.  

Chapter eight deals with relations between children and parents as regards 
economic hardship. It also considers the significance of other adults and siblings 
in relation to the children’s scope for action when it comes to possessions, activi-
ties, and money. It shows that the everyday interaction between children and the 
parents they live with is shaped and negotiated in a context of understanding, co-
operation, negotiation, and conflicts. The cooperation involves both parties re-
flecting on and showing understanding for each other’s situation and acting to-
wards each other in accordance with this. The choice of acting on the basis of re-
flection and understanding also applies in relation to siblings and fathers who do 
not live with the family. Older siblings, if they can, compensate the younger 
ones, and children refrain from asking fathers that they do not live with since 
they are aware of the father’s limited economic resources. Relations between 
children and parents, however, are not always characterized by mutual unders-
tanding and cooperation. Irritation, frustration, disappointment, and negotiations 
about how the limited economic resources should be handled also lead to strains 
on the relationship. It is clear that the economy is a part of the relationship bet-
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ween children and parents, and in relations with parents the children develop an 
economic competence consisting of an awareness of the value of money and 
things and the importance of economic planning.  

In the chapter I show that children and parents use different strategies to shape 
their everyday lives in relation to the limited resources. Parents put the children’s 
needs before their own and older children’s needs before those of younger child-
ren. The most crucial strategy for children is to use their own money above all 
for their own consumption, but also for the household’s shared consumption. 
Other examples of strategies are working, knowing where to turn, buying cheap, 
planning, saving, prioritizing, and nagging. These are proactive strategies. Ap-
proaching people in the social network is also a proactive strategy. Other adults 
such as fathers living elsewhere, siblings, and grandparents are significant for 
access to things, activities, and money. Examples of reactive strategies also oc-
cur, for example, waiting, not thinking about things, doing without things, and 
emotional reactions such as irritation, disappointment, frustration, and crying. 
These are also used as negotiation strategies between children and parents. Re-
gardless of whether strategies are proactive or reactive, it is clear that children try 
to protect themselves and their parents from the restrictions of the economic si-
tuation. The children are thus highly active, based on their opportunities and li-
mitations, in relation to the family’s economy and in relation to their parents. Ol-
der children, however, are more able to influence their own and the family’s sco-
pe for action since they have access to larger sums of money and greater freedom 
of movement. Younger children are more confined to adapting to the prevailing 
situation.  

Discussion 
In the dissertation two main findings have crystallized. One is that economic 
hardship is significant in relation to other children and in relations between 
children and parents. It affects, in different measure depending on the context, 
children’s possibilities to participate together with others in what Townsend 
(1979) calls “the general lifestyle”, that is, conventions, consumption, and social 
activities. Relations between children and the parents they live with are also af-
fected in that children assume economic responsibility and cooperate in relation 
to the economic situation. The hardship is also a strain on relations between 
children and parents. Children’s shared experiences in this dissertation, as in ear-
lier studies (Ridge 2002, 2006, Daly & Leonard 2002, Backe-Hansen 2004) indi-
cate that in industrialized countries it is possible to talk of a uniform childhood in 
relation to everyday life in economic hardship. One central shared experience is 
limited opportunities for social participation with friends and other children of 
the same age. If one is to understand the meaning of economic hardship from the 
children’s perspective, it is important to consider these difficulties. Children’s li-
ves, however, should be viewed in their specific contexts. Children have diffe-
rent experiences, and aspects such as age and involvement from people in the 
immediate surroundings can mean differences in how the economic hardship is 
perceived. 
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Other findings of the dissertation are that children are active in shaping their eve-
ryday life in relation to the family’s economic situation. Based on their unders-
tanding, reflection, and interpretation of the situation, they choose different stra-
tegies. There is a distinct difference between the strategies used to try to live 
with the existing freedom of action and those intended to affect it. In the disserta-
tion the former are called reactive strategies and the latter proactive. Through 
different strategies children also develop an economic competence in relation to 
the economic hardship. A question connected to the children’s use of strategies is 
whether they can benefit from these in their everyday life, or if they learn to be 
and remain poor. The strategies that concern managing with very little money, 
doing without things that you really want, and learning how to live with the situ-
ation can mean that children learn how to be poor. However, other strategies in-
tended to change chiefly the child’s own scope for action, but also that of the 
family, suggest that the children also learn problem solving and creative attitudes 
in different situations, both here and now and for the future.  

The meaning of agency in relation to economic hardship that emerges thus 
concerns learning, creating meaning, and using the available possibilities. The 
children’s agency supplements the relatively dismal picture of children’s every-
day life in economic hardship that is partially painted in this dissertation. We 
thus see a more complex and composite picture of economic vulnerability from 
the children’s own perspective. The extent to which children are able to affect 
their own and the family’s limited economic circumstances is not given. The 
children do not seem to be solely passive victims; they are also actors.  
 
Translated by Alan Crozier 
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Bilaga 1.  Växjö universitet 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete         

  2005-08-06 
 
 
Vill du och din familj vara med i ett forskningsprojekt? 
 
Mitt namn är Anne Harju och jag är forskare i socialt arbete vid Växjö 

universitet. Jag forskar om barn och knapp ekonomi, och vill ta reda på 

om och i så fall hur lite pengar i en familj påverkar barnen, t.ex. på deras 

fritid och i skolan. Jag är intresserad av att komma i kontakt med barn 

(10-15 år) och föräldrar som lever med knapp ekonomi, och undrar därför 

om du och din familj har lust och möjlighet att medverka i mitt forsk-

ningsprojekt. En medverkan skulle innebära att jag under ett år (septem-

ber 2005 - september 2006) kommer hem till er fem gånger för att samta-

la med både föräldrar och barn tillsammans, liksom var och en för sig.  

 

Resultatet från mitt arbete kommer att presenteras i en avhandling. I den 

garanteras anonymitet till alla familjer som deltagit, vilket betyder att 

inga personer kommer att kunna identifieras och att det bara är jag som 

har tillgång till vad varje person har sagt. Det är viktigt att hela familjen 

accepterar att medverka, och om ni bestämmer er för att vara med och 

sedan ångrar er har ni möjlighet att avbryta deltagandet.  

 

Er familjs erfarenheter är en viktig grund för en ökad förståelse för om 

och hur knapp ekonomi påverkar barn. Det är därför jag är intresserad 

av att få ta del av just era erfarenheter. Om ni är intresserade av att med-

verka (eller vill veta mer innan ni bestämmer er) berättar jag gärna mer. 

Antingen så kontaktar jag er eller så kan ni själva kontakta mig på email 

(se nedan) eller telefonnummer: 046-39 64 48, 0737639062. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anne Harju 
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Bilaga 2.   Växjö universitet 

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete       
2005-11-29 

 
 
Vill ni vara med i min studie? 
 
Mitt namn är Anne Harju och jag är forskare i socialt arbete vid Växjö universitet. Enligt 

statistiken lever många familjer i Sverige med lite pengar. Jag vill veta hur lite pengar kan 

påverka barn, till exempel deras möjligheter att köpa kläder och mobiltelefon och möjlig-

heter att göra någonting på fritiden. Jag vill därför gärna träffa barn och föräldrar som kan 

berätta.  

 

Resultatet kommer att presenteras i en bok. Alla som är med garanteras anonymitet. Det 

betyder att ingen kommer att veta vem som är med i studien. Och det är bara jag som vet 

vad varje person har sagt.  

 

Om ni vill vara med, så innebär det att vi träffas fem gånger under ett år. Under året pratar 

jag både med föräldrar och barn enligt schemat här: 

 

2005 

December  Vi träffas och jag berättar om mig och studien. 
Januari Ett samtal med varje barn. Jag frågar om hur en van-

lig dag ser ut. Vad barnen gör under en dag. 
 
2006 
Februari Ett samtal med föräldrar om hur ekonomin påverkar 

barnen. 
April – maj  Barnen tecknar om vad de har gjort på påsklovet. 
September En sista träff med familjerna för att prata om sommar-

lovet och studien. 
 

Jag gör studien därför att jag och många andra tycker det är viktigt att få höra om just era 

erfarenheter och min förhoppning är att ni vill vara med. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anne Harju 
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Bilaga 3 

 
Frågor till intervju 1  
(Syftet är att informera om studien och fråga om sommarlovet) 
 
Bakgrundsfakta 
Namn? 
Familjesammansättning? 
Ålder och kön på samtliga i hushållet? 
När fyller barnen år? 
Försörjning? 
Hur länge med knapp ekonomi? 
Bostad: Inflyttning? Antal rum? Har alla egna rum? 
Bostadsområde: Typ av område? Trivsel i området? 
 
Frågor som sommarlovet: 
Hur har sommarlovet varit för barnen? 
Har de kunnat göra det de önskar? Om inte, varför? 
Vad hade de velat göra? 
Vad har de gjort? 
 
Vad har kompisarna gjort under sommarlovet? 
 
Är barnen och föräldrarna nöjda med sommarlovet? 
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Bilaga 4 

 
Intervjuomgång 1 med barn. 
 
Vad gör du under en dag från det att du vaknar till det att du lägger dig? 
 
 
Täck in sådant som kan relateras till ekonomi: 
Eget rum och saker till rummet 
Kläder och skor 
Andra saker (dator, MP3 spelare, cykel, dvd/VHS) 
Göra saker med kompisar 
Fritidsaktiviteter och resor 
Vecko/månadspeng 
Trivsel i bostadsområdet och bostaden 
Mat 
Högtider (Ramadan, födelsedagar, julen etc.): Vad gör ni? Presenter?  
 
Specificerade frågor 
Vad är viktigt för att du ska ha det bra? 
Vad gör du när du vill ha något? 
Vad gör kompisarna? Vad gör du med kompisarna? 
Om du skulle få mer pengar, skulle det förändra något i ditt liv? 
 
Frågor att tänka på under intervjun. Påverkar ekonomin: 
Vad man kan göra med familjen? Hur? 
Vad man kan göra med vänner? Hur? 
Umgänget med vänner och familj? Hur? 
Hur det är i skolan? Hur? 
Tillgång till det allra nödvändigaste? Hur? 
Vilka saker och kläder man har? Hur? 
Boende? Hur? 
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Bilaga 5 

 
Intervjuomgång 2 med barn. 
 
Berätta om vad som är ett bra respektive dåligt liv? Varför? 
Vad är viktigt för barn? 
 
Berätta om vad gjorde du på sportlovet? 
Planer inför påsken? 
 
Berätta om en händelse i samband med knapp ekonomi – när du kände av det. 
Varför? 
 
Berätta om drömmar och önskemål 
Framtidsdrömmar – vad bli? 
 
Vad tänker du på när du hör ordet fattig? 
 
Är pengar viktigt? Varför?  
 
Hur har det varit att vara med i studien? 
 
Har du ett bra liv? 
 
Specifikt för varje barn - uppföljning av sådant som kom upp i den första inter-
vjun.  
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Bilaga 6 

 
Intervjuer med föräldrar 
 
Bakgrundsfakta 
Familjesammansättning 
Ålder 
Utbildning 
Försörjning 
Inkomst i kr 
Bidrag (bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag, fonder, kyrkan etc.) 
Utgifter och skulder 
Försörjning av andra än de som bor i hushållet? 
Bostad och bostadsområde 
När till Sverige 
Skulle du på en vecka klara av att skaffa fram 14 000 kr, vid oförutsedd situa-
tion? 
Svårigheter att klara löpande utgifter för mat, hyra, räkningar m.m. under de se 
senaste 12 månaderna?  Om ja, hur har du löst det? 
Sparkapital? 
Sociala nätverk (vilka) 
 
Teman med fokus på barnen 
Julen, Ramadan, födelsedagar och andra högtider (presenter, mat etc.) 
Jullov, sommarlov, sportlov och andra lov (vad man gör) 
Slutet av månaden 
Mat och hygienartiklar (frukost, bindor, toapapper etc.). 
Kostnader i samband med skola (utflykter, resor, matsäck). 
Barnens möjligheter att göra och köpa saker jämfört med deras vänner  
Hur/vad gör barnen för att få det de vill ha? Lyckas de? 
Hur/vad gör du för att få det att gå runt? (strategier) 
Konflikter (med barn, pappa och andra personer) 
Hur pratar du om ekonomi med barnen? Om inte, varför inte?  
Hur tycker du att den knappa ekonomin påverkar barnen? Om inte, varför inte? 
Hur tror du att barnen upplever den knappa ekonomin? 
Vilka prioriteringar och bortprioriteringar görs?  
Vad betyder ordet fattig för dig/er? 
Vad är viktigt för barnen (utifrån barnens eget prat) och hur tänker du kring det? 
Saker och Kläder (vad vill de ha och var handlar man?) 
Nöjen och fritid (vad man vill och kan göra?)  
Månadspeng/veckopeng 
 



 

Acta Wexionensia 

Nedan följer en lista på skrifter publicerade i den nuvarande Acta-serien, serie III, från år 
2002.. För förteckning av skrifter publicerade tidigare år eller i tidigare Acta-serier, se 
Växjö University Press sidor på www.vxu.se 
 
Serie III (ISSN 1404-4307). Från och med 2002. 
15. Martin Stigmar, 2002. Metakognition och Internet. Om gymnasieelevers informa-

tionsanvändning vid arbete med Internet (doktorsavhandling). ISBN 91-7636-312-0. 
16. Sune Håkansson, 2002. Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket. ISBN 

91-7636-316-3. 
17. Magnus Forslund, 2002. Det omöjliggjorda entreprenörskapet. Om förnyelsekraft och 

företagsamhet på golvet (doktorsavhandling). ISBN 91-7636-320-1. 
18. Peter Aronsson och Bengt Johannisson (red), 2002. Entreprenörskapets dynamik och 

lokala förankring. ISBN: 91-7636-323-6. 
19. Olof Eriksson, 2002. Stil och översättning. ISBN: 91-7636-324-4 
20. Ia Nyström, 2002. ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN. En studie av barns lärande 

med fokus på läsning och skrivning (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-351-1 
21. Stefan Sellbjer, 2002. Real konstruktivism – ett försök till syntes av två dominerande 

perspektiv på undervisning och lärande (doktorsavhandling).  
ISBN: 91-7636-352-X 

22. Harald Säll, 2002. Spiral Grain in Norway Spruce (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-356-2 

23. Jean-Georges Plathner, 2003. La variabilité du pronom de la troisième  
personne en complément prépositionnel pour exprimer le réfléchi (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-361-9 

24. Torbjörn Bredenlöw, 2003. Gestaltning – Förändring – Effektivisering.  
En teori om företagande och modellering. ISBN: 91-7636-364-3 

25. Erik Wångmar, 2003. Från sockenkommun till storkommun. En analys av storkom-
munreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext (doktorsav-
handling). ISBN: 91-7636-370-8 

26. Jan Ekberg (red), 2003, Invandring till Sverige – orsaker och effekter. Årsbok från 
forskningsprofilen AMER. ISBN: 91-7636-375-9 

27. Eva Larsson Ringqvist (utg.), 2003, Ordföljd och informationsstruktur i franska och 
svenska. ISBN: 91-7636-379-1 

28. Gill Croona, 2003, ETIK och UTMANING. Om lärande av bemötande i professions-
utbildning (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-380-5 

29. Mikael Askander, 2003, Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga roman-
konst (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-381-3 

30. Christer Persson, 2003, Hemslöjd och folkökning. En studie av befolkningsutveck-
ling, proto-industri och andra näringar ur ett regionalt perspektiv.  
ISBN: 91-7636-390-2 

31. Hans Dahlqvist, 2003, Fri att konkurrera, skyldig att producera. En ideologikritisk 
granskning av SAF 1902-1948 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-393-7 

32. Gunilla Carlsson, 2003, Det våldsamma mötets fenomenologi – om hot och våld i 
psykiatrisk vård (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-400-3 

33. Imad Alsyouf, 2004. Cost Effective Maintenance for Competitive Advantages (doktor-
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40. Sune G. Dufwa, 2004. Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-
talet (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-408-9 

41. Thomas Biro, 2004. Electromagnetic Wave Modelling on Waveguide Bends, Power 
Lines and Space Plasmas (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-410-0  

42. Magnus Nilsson, 2004, Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren 
från Skolbagateller till Hummelhonung (doktorsavhandling). ISBN:91-7636-413-5 
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7636-450-X 

59. Vanja Lindberg, 2005. Electronic Structure and Reactivity of Adsorbed Metallic 
Quantum Dots (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-451-8 

60. Lena Agevall, 2005. Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Pub-
lic Management. ISBN: 91-7636-454-2 

61. Daniel Sundberg, 2005. Skolreformernas dilemman – En läroplansteoretisk studie av 
kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-456-9. 

62. Marcus Nilsson, 2005. Monomial Dynamical Systems in the Field of p-adic Numbers 
and Their Finite Extensions (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636- 
458-5. 

63. Ann Erlandsson, 2005. Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profilering på ar-
betsmarknaden (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-459-3. 

64. Birgitta Sundström Wireklint, 2005. Förberedd på att vara oförberedd. En feno-
menologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård (dok-
torsavhandling). ISBN: 91-7636-460-7 

65. Maria Nilsson, 2005. Differences and similarities in work absence behavior – empiri-
cal evidence from micro data (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-462-3 

66. Mikael Bergström och Åsa Blom, 2005. Above ground durability of Swedish softwood 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-463-1 

67. Denis Frank, 2005. Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen - en studie av in-
vandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960-1972 (doktors-
avhandling). ISBN: 91-7636-464-X 

68. Mårten Bjellerup, 2005. Essays on consumption: Aggregation, Asymmetry and Asset Dis-
tributions (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-465-8. 

69. Ragnar Jonsson, 2005. Studies on the competitiveness of wood – market segmentation and 
customer needs assessment (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-468-2. 

69. Anders Pehrsson och Basim Al-Najjar,  Creation of Industrial Competitiveness: CIC 
2001-2004. ISBN: 91-7646-467-4. 

70. Ali M. Ahmed, 2005. Essays on the Behavioral Economics of Discrimination (doktors-
avhandling). ISBN: 91-7636-472-0. 

71. Katarina Friberg, 2005. The workings of co-operation.. A comparative study of con-
sumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860 to 1970 (doktorsavhan-
dling).  ISBN: 91-7636-470-4. 

72. Jonas Sjölander, 2005. Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den tredje indust-
riella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i Colombia 
1973-1993 (doktorsavhandling) ISBN: 91-7636-474-7. 

73. Daniel Silander, 2005. Democracy from the outside-in? The conceptualization and signifi-
cance of democracy promotion (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-475-5. 

74. Serge de Gosson de Varennes, 2005. Multi-oriented Symplectic Geometry and the Exten-
sion of Path Intersection Indices (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-477-1. 

75. Rebecka Ulfgard, 2005. Norm Consolidation in the European Union: The EU14-Austria 
Crisis in 2000 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-482-8 

76. Martin Nilsson, 2005. Demokratisering i Latinamerika under 1900-talet – vänstern och de-
mokratins fördjupning (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-483-6 

77. Thomas Panas, 2005. A Framework for Reverse Engineering (doktorsavhandling). ISBN: 
91-7636-485-2 

78. Susanne Linnér, 2005. Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt doku-
ment (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-484-4. 



 

79. Lars Olsson (red), 2005. Invandring, invandrare och etniska relationer I Sverige  
1945-2005. Årsbok från forskningsmiljön AMER vid Växjö universitet.  
ISBN: 91-7636-488-7. 

80. Johan Svanberg, 2005. Minnen av migrationen. Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien 
till Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 1970. ISBN: 91-7636-490-9. 

81. Christian Ackrén, 2006. On a problem related to waves on a circular cylinder with a surface 
impedance (licentiatavhandling). ISBN: 91-7636-492-5. 

82. Stefan Lund, 2006. Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 
integrations- och differentieringsprocesser (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-493-3. 

83. Ulf Petäjä, 2006. Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångs-
punkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen  (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-494-1. 

84. Lena Carlsson, 2006. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan  
– diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare  (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-495-X 

85. Åsa Gustafsson, 2006. Customers  ́logistics service requirements and logistics strategies in the 
Swedish sawmill industry  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-498-4. 

86. Kristina Jansson, 2006. Saisir l’insaisissable. Les formes et les traductions du discours indirect 
libre dans des romans suédois et français  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-499-2 

87. Edith Feistner, Alfred Holl, 2006. Mono-perspective views of multi-perspectivity : In-
formation systems modeling and ‘The bild men and the elephant’. ISBN : 91-7636-
500-X. 

88. Katarina Rupar-Gadd, 2006. Biomass Pre-treatment for the Production of Sustainable Energy 
– Emissions and Self-ignition  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-501-8. 

89. Lena Agevall, Håkan Jenner (red.),2006. Bilder av polisarbete – Samhällsuppdrag, dilemman 
och kunskapskrav. ISBN: 91-7636-502-6 

90. Maud Ihrskog, 2006. Kompisar och Kamrater .Barns och ungas villkor för relationsskapande i 
vardagen  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-503-4. 

91. Detlef Quast, 2006. Die Kunst die Zukunft zu erfinden Selbstrationalität, asymmetrische 
Information und Selbstorganisation in einer wissensintensiven professionellen Non 
Profit Organisation. Eine informationstheoretische und organisationssoziologische 
Studie zum Verständnis des Verhaltens der Bibliotheksverwaltung 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-505-0. 

92. Ulla Johansson, 2006. Design som utvecklingskraft. En utvärdering av regeringens 
designsatsning 2003-2005. ISBN: 91-7636-507-7. 

93. Klara Helstad, 2006. Managing timber procurement in Nordic purchasing sawmills 
(doktorsavhandling). ISBN:91-7636-508-5. 

94. Göran Andersson, Rolf G. Larsson, 2006. Boundless value creation. Strategic man-
agement accounting in value system configuration. ISBN: 91-7636-509-3. 

95. Jan Håkansson, 2006. Lärande mellan policy och praktik. Kontextuella villkor för 
skolans reformarbete (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-510-7. 

96. Frederic Bill, 2006. The Apocalypse of Entrepreneurship (doktorsavhandling). ISBN: 
91-7636-513-1. 

97. Lena Fritzén, 2006. “On the edge” – om förbättringsledarskap i hälso- och sjukvård 
ISBN: 91-7636-516-6 

98. Marianne Lundgren, 2006. Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som 
kategoriseringsarena (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-518-2. 

99. Mari Mossberg, 2006, La relation de concession. Étude contrastive de quelques con-
necteurs concessifs français et suédois (doktorsavhandling). ISBN : 91-7636-517-4. 

100. Leif Grönqvist, 2006. Exploring Latent Semantic Vector Models Enriched With N-
grams (doktorsavhandling), ISBN: 91-7636-519-0. 



 

101. Katarina Hjelm (red), 2006. Flervetenskapliga perspektiv i migrationsforskning. 
Årsbok 2006 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer 
(AMER) vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-520-4. 

102. Susanne Thulin, 2006. Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och 
barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen (licentiatavhandling), 
ISBN: 91-7636-521-2 

103. Per Nilsson, 2006. Exploring Probabilistic Reasoning – A Study of How Students 
Contextualise Compound Chance Encounters in Explorative Settings (doktorsav-
handling), ISBN: 91-7636-522-0. 

104. PG Fahlström, Magnus Forslund, Tobias Stark (red.), 2006, Inkast. Idrottsforskning 
vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-523-9.  

105. Ulla Johansson (red.), 2006, Design som utvecklingskraft II. Fem uppsatser om Fem 
uppsatser om utvalda projekt från regeringens designsatsning 2003-2005, ISBN: 91-
7636-530-1. 

106. Ann-Charlotte Larsson 2007, Study of Catalyst Deactivation in Three Different In-
dustrial Processes (doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-533-5. 

107. Karl Loxbo, 2007,Bakom socialdemokraternas beslut.  En studie av den politiska 
förändringens dilemman - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörelse 
(doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-535-9. 
108. Åsa Nilsson-Skåve, 2007, Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst (dok-

torsavhandling), ISBN: 978-91-7636-536-6. 
109. Anne Haglund Morrissey, Daniel Silander (eds.), 2007, The EU and the Outside 

World - Global Themes in a European Setting, ISBN: 978-91-7636-537-3. 
110. Robert Nyqvist, 2007, Algebraic Dynamical Systems, Analytical Results  and Nume-

rical Simulations (doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-547-2. 
111. Christer Fritzell, Lena Fritzén, 2007, Integrativ didaktik i olika ämnesperspektiv. 

ISBN: 978-91-7636-548-9. 
112. Torgny Klasson, Daniel Silander, 2007. Hot och hotbilder i globaliseringens tid – en 

studie av den svenska säkerhetspolitiska debatten. ISBN:  978-91-7636-550-2 
113. Olof Eriksson (red.), 2007. Översättning och Kultur. Föredrag från ett symposium 

vid Växjö universitet 17-18 november 2006, ISBN: 978-91-7636-552-6 
114. Henrik Tryggeson, 2007. Analytical Vortex Solutions to the Navier-Stokes Equation 

(doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-555-7. 
115. Sofia Ask, 2007. Vägar till ett akademiskt skriftspråk (doktorsavhandling), ISBN: 

978-91-7636-557-1. 
116. Cesar Villanueva Rivas, 2007 Representing Cultural Diplomacy: Soft Power, Cos-

mopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden. (doktorsav-
handling), ISBN: 978-91-7636-560-1. 

117. Elisabet Frithiof, 2007. Mening, makt och utbildning. Delaktighetens villkor för per-
soner med utvecklingsstörning (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-554-0. 

118. Mats Johansson, 2007. Product Costing for Sawmill Business Management (dok-
torsavhandling). ISBN: 978-91-7636-564-9. 

119. Rune Svanström, 2007. När väven blir skör och brister – erfarenheter av att leva med 
demenssjukdom (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-565-6 

120. Sofia Almerud, 2007. Vigilance & Invisibility. Care in technologically intense envi-
ronments (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-569-4. 

121. Urban Ljungquist, 2007. Core Competence Matters: Preparing for a New Agenda 
(doktorsavhandling) . ISBN: 978-91-7636-567-0. 

122. Jimmy Engren, 2007. Railroading and Labor Migration. Class and Ethnicity in Ex-
panding Capitalism in Northern Minnesota, the 1880s to the mid 1920s (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-566-3. 



 

123. Susanne Källerwald, 2007. I skuggan av en hotad existens – om den onödiga striden 
mellan biologi och existens i vården av patienter med malignt lymfom (doktorsavhand-
ling). ISBN: 978-91-7636-568-7. 

124. Gunilla Härnsten, Britta Wingård, 2007. Högskoleutbildning – Javisst, men med 
vem och för vad? ISBN: 978-91-7636-570-0. 

125. Thérèse Eng, 2007. Traduire l´oral en une ou deux lignes – Étude traductologique du 
sous-titrage français de films suédois contemporains (doktorsavhandling). ISBN : 978-
91-7636-570-0. 

126. Andreas Jansson, 2007. Collective Action Among Shareholder Activists (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-573-1. 

127. Karl-Olof Lindahl, 2007. On the linearization of non-Archimedean holomorphic 
functions near an indifferent fixed point (doktorsavhandling) ISBN : 978-91-7636-
574-8. 

128. Annette Årheim, 2007. När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” 
och unga läsares tolkningsstrategier (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-571-7. 

129. Marcela Ramírez-Pasillas, 2007. Global spaces for local entrepreneurship: Stret-
ching clusters through networks and international trade fairs (doktorsavhandling). 
ISBN: 978-91-7636-577-9.  

130. Daniel Ericsson, Pernilla Nilsson, Marja Soila-Wadman (red.), 2007. Tankelyft och 
bärkraft: Strategisk utveckling inom Polisen. ISBN: 978-91-7636-580-9. 

131. Jan Ekberg (red.), Sveriges mottagning av flyktingar – några exempel. Årsbok 2007 
från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid 
Växjö universitet. ISBN: 978-91-7636-581-6. 

132. Birgitta E. Gustafsson, 2008. Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pe-
dagogisk praktik (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-589-2. 

133. Ulrica Hörberg, 2008. Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-590-8. 

134. Mats Johansson, 2008. Klassformering och klasskonflikt i Södra och Norra Mörhä-
rader 1929 – 1931 (licentiatavhandling). ISBN: 978-91-7636-591-5. 

135. Djoko Setijono, 2008. The Development of Quality Management toward Customer 
Value Creation (doktorsavhandling). ISBN : 978-91-7636-592-2. 

136. Elisabeth Björk Brämberg, 2008. Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett indi-
vidorienterat perspektiv (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-594-6. 

137. Anne Harju, 2008. Barns vardag med knapp ekonomi. En studie om barns erfarenhe-
ter och strategier (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-595-3. 

 
 
Växjö University Press 
351 95 Växjö  
www.vxu.se 
vup@vxu.se 


	förtexter
	ram
	eftertexter


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 99
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF00440065006e006e00610020006a006f0062006f007000740069006f006e00660069006c002000e400720020006f007000740069006d00650072006100640020006600f6007200200044006f00630075005300790073002000700072006f00640075006b00740069006f006e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.283 858.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 99
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF00440065006e006e00610020006a006f0062006f007000740069006f006e00660069006c002000e400720020006f007000740069006d00650072006100640020006600f6007200200044006f00630075005300790073002000700072006f00640075006b00740069006f006e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.283 858.898]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 99
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF00440065006e006e00610020006a006f0062006f007000740069006f006e00660069006c002000e400720020006f007000740069006d00650072006100640020006600f6007200200044006f00630075005300790073002000700072006f00640075006b00740069006f006e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.283 858.898]
>> setpagedevice




