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Abstract 
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Title: The good life. How Namibian and Swedish university students experience the effect of 

economic capital on their well-being as analyzed from a post-colonial perspective [translated 

title] 

Supervisor: Max Koch 

Assessor: Mats Hilte 

 

This essay seeks to examine the interactive relationship between one's economic capital and 

one's well-being as seen from a post-colonial perspective. More specifically, the intention has 

been to explore to what extent economic capital affects the well-being of Namibian and 

Swedish university students. Certain conclusions have been drawn from the results of 

qualitative interviews with four interviewees: two Namibian and two Swedish. The 

significance of culture and consumption regarding experienced well-being is discussed. 

Analysis of the interviewees' answers has been comparative, though the main emphasis has 

been on the material provided by the Namibians. The actual results indicate no significant 

differences between the Swedish and the Namibian interviewees, apart from a few variations 

in their reasoning. The analysis discusses how the Western world influences consumption in a 

former colony such as Namibia, as well as how this can affect the local population. Attempts 

to develop former colonies along Western lines are also discussed, and parallels are drawn on 

the basis of post-colonial theory. The main conclusion of the investigation is that economic 

capital can affect all the interviewees to a greater or lesser extent. The well-being of the 

Namibian interviewees, however, is influenced to a greater extent by their economic capital. 

One can therefore say that, seen in the post-colonial perspective, Western patterns of 

consumption would appear to be spreading more and more in Namibia.  
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Inledning 

Problemformulering 
 

Allt fler människor i väst visar tecken på psykisk ohälsa i form av depressioner, 

ångestsjukdomar och stressrelaterade åkommor. Samtidigt har invånarna i dessa 

välutvecklade industriländer aldrig haft det så bra materiellt sett. Våra grundläggande behov 

är tillfredsställda sedan länge och välståndet bara ökar. Välbefinnandet verkar dock inte öka i 

samma takt. Det som psykologiprofessorn Abraham Maslow genom sin välkända 

behovstrappa definierar som våra mest basala fysiologiska behov: mat, vatten, värme o.s.v. är 

i stort sett tillgodosedda i väst. Likaså är vårt psykologiska behov av trygghet, stabilitet och 

skydd uppfyllt för de flesta (Jerlang 2008).  

Ofta råder delade meningar kring vad som skapar en känsla av välbefinnande hos människan. 

Troligtvis för att individens upplevda välbefinnande är en mycket subjektiv fråga. Hur 

han/hon uppfattar sitt välbefinnande är antagligen något som delvis har att göra med vilka 

personlighetsdrag individen i fråga har.  

En rad olika faktorer kan tänkas påverka välbefinnandet i både positiv och negativ riktning. 

Enligt den amerikanske psykologen Diener (2000) upplever människan välbefinnande när hon 

har fler positiva upplevelser än negativa, känner mer glädje än sorg och får möjlighet att göra 

sådant som intresserar henne. Dessvärre har inte alla människor i världen samma 

förutsättningar att uppnå det som Diener (ibid.) menar skapar välbefinnande. 

Tankar började väckas hos mig kring ekonomiskt välstånd och konsumtion i överflöd i 

relation till människans upplevda välbefinnande. Jag funderade på vilket sätt ekonomiskt 

kapital påverkar individens upplevelse av välbefinnande, samt hur individens syn på 

konsumtion inverkar på välbefinnandet. Finns ett samband mellan dessa faktorer och 

upplevelsen av välbefinnande?  

Utifrån dessa tankegångar skapades så småningom grunden till vad denna uppsats kommit att 

handla om. Genom att utforska delar av ämnet i en kontext där de ekonomiska klyftorna är 

särskilt stora och levnadsvillkoren skiljer sig avsevärt från det vi är vana vid i Sverige, har jag 

avsett att belysa relationen mellan ekonomiskt kapital och upplevt välbefinnande. Jag har 

delvis valt att inrikta mig på den del av världen som många människor främst förknippar med 

ekonomiska svårigheter, nämligen Afrika. Till viss del har jag undersökt detta fenomen med 

fokus på Namibia, ett land i sydvästra delen av Afrika. Ämnet har även behandlats i en svensk 

kontext för att skapa en jämförande analys av de framkomna resultaten.  
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Syfte 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka det eventuella sambandet mellan ekonomiskt 

kapital och individens känsla av välbefinnande. Även aspekter som rör konsumtion i relation 

till välbefinnande behandlas i denna uppsats. Genom att undersöka dessa företeelser i 

Namibia och Sverige, har jag avsett att belysa eventuell påverkan av ekonomiskt kapital på 

individens välbefinnande i en kontext med skilda ekonomiska och kulturella förhållanden. 

Genom en undersökning av ämnet i ett svenskt och namibiskt sammanhang möjliggörs en 

jämförande analys av materialet.  

Frågeställning 
 

Hur upplever den namibiska och svenska universitetsstudenten att ekonomiskt kapital 

påverkar välbefinnandet?  

Hur ser intervjupersonerna på konsumtion i relation till välbefinnandet? 

Begreppsdiskussion 

Välbefinnande 

 

Det finns stora variationer vad gäller betydelsen av välbefinnande för den enskilda individen. 

I olika sammanhang har välbefinnande som begrepp förklarats i mer allmänna termer. Till 

exempel är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande Världshälsoorganisationens (WHO) 

definition av hälsa (World Health Organization 2011) . Trots att fysiskt och psykiskt 

välbefinnande på många sätt är sammanlänkat, har jag valt att lägga fokus främst på det 

psykiska välbefinnandet. I denna uppsats innefattar det upplevda välbefinnandet en individs 

subjektiva uppfattning om hur tillfredsställd han/hon är i sitt liv. Denna upplevelse bygger på 

affektiva och kognitiva uppfattningar vilka ligger till grund för hur människan värderar sitt liv 

(Diener 2000).  

Ekonomiskt kapital 

 

Innebörden av ekonomiskt kapital i arbetet med denna uppsats har utgått från den franske 

sociologen Pierre Bourdieus (2010) definition, som syftar på individens materiella tillgångar 

och ekonomiska värden. Det centrala i sammanhanget är det ekonomiska kapitalets betydelse 

för intervjupersonernas upplevelse av välbefinnande. Återigen är uppfattningen om dessa 

faktorer en subjektiv fråga som främst baseras på den enskilda individens specifika 

värderingar. Eftersom jag inte med säkerhet vet något om intervjupersonernas faktiska 
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ekonomiska kapital, kan jag bara spekulera kring ämnet utifrån ett fåtal utgångspunkter som 

intervjupersonen uppgett under intervjun. Detta behandlas vidare i metodavsnittet under 

rubriken ”Urval”. 

Konsumtion  

 

Konsumtion är ett centralt begrepp i relation till välbefinnande och till viss del även 

sammanflätat med ekonomiskt kapital. Konsumtion kan förklaras som förbrukning av varor 

(Berglund 2010). Inom nationalekonomin delas konsumtion in i två olika typer. Offentlig 

konsumtion innefattar statliga och kommunala utgifter för offentliga tjänster. Den privata 

konsumtionen består av hushållens inkomster som inte går till sparande (Dobson & Palfreman 

2002). Det är den senare av de två konsumtionstyperna som avses i denna uppsats, med 

skillnaden att det handlar om den enskilda individens konsumtion och inte hushållets.  
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Tidigare forskning 
 

Det aktuella ämnet har undersökts i en rad olika sammanhang. Jag kommer i detta avsnitt att 

belysa ett begränsat urval av forskningsområdet.  

Välbefinnandets subjektivitet 
 

Det subjektivt upplevda välbefinnandet handlar om njutningsrelaterade känslor som lycka och 

tillfredställelse (Ryan & Deci 2001). Hur människan upplever sin situation verkar delvis ha att 

göra med karaktärsdrag i individens personlighet. Det upplevda välbefinnandet har visat sig 

vara starkt knutet till människans personlighetstyp. I forskningen har man sett ett samband 

mellan neurotiska personlighetstyper och negativ affekt, vilket gör att välbefinnandet upplevs 

som sämre av personer med dessa personlighetsdrag. Likaså har man kunnat se ett samband 

mellan personligheter med extroverta drag och positiv affekt som bidrar till en mer positiv syn 

på välbefinnandet (Diener, Sukh, Lucas & Smith 1999).   

Omgivning och personlighet förefaller interagera med upplevelsen av välbefinnande. En 

gynnsam kombination av människans omgivning, beteende och personlighet medverkar till en 

mer positiv bedömning av välbefinnandet. Exempelvis brukar människor med hög positiv 

affekt ofta söka sig till sociala situationer, då de upplever sådana sammanhang som 

stimulerande och belönande i större utsträckning än personer med hög negativ affekt (ibid).  

Vid regnbågens slut 
 

Socialpsykologerna Tim Kasser, Richard Ryan och Peter Schmuck har utfört storskaliga 

undersökningar i USA, Tyskland, Ryssland och Indien som visar att jaken på pengar och 

framgång minskar tillfredställelsen med livet (Schmuck et al. 2000; Kasser & Ryan 1996; 

Kasser & Ryan 1993; Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina & Deci 1999). Människor 

som värderar ekonomiskt välstånd och status högt är enligt dessa studier mer ängsliga och 

depressiva än andra. Inte ens när deras strävanden uppnås blir dessa individer tillfredsställda 

med livet, eftersom jakten på nya mål ständigt återupptas. Det är inte klarlagt huruvida 

depressiva människor i större utsträckning värderar status och pengar högre, eller om strävan i 

sig skapar denna otillfredsställelse. Förmodligen är det en kombination av både orsak och 

verkan som samverkar.  

  



5 
 

Utvecklingsländer och industriländer 

 

Majoriteten av de styrande i världens länder arbetar för att öka den ekonomiska tillväxten, 

som i sin tur leder till en förhöjning av invånarnas välstånd och levnadsstandard. Dock visar 

forskning kring detta område att ökat välstånd inte nödvändigtvis leder till ökat 

välbefinnande, i alla fall inte när det gäller industriländer (Myers & Diener 1995). I mindre 

utvecklade länder är läget annorlunda, eftersom en förhållandevis blygsam inkomsthöjning 

kan innebära en klar förbättring för invånaren (Diener & Sukh 2000). 

I några delar av världen har man lyckats skapa ett stort välbefinnande trots fattigdom och 

mycket begränsade tillgångar. Ett förhållandevis välkänt exempel inom forskningsområdet är 

delstaten Kerala i södra Indien, som utgör en relativt liten yta och befolkas av 30 miljoner 

människor. Utvecklingsekonomen Armataya Sen behandlar detta anmärkningsvärda 

landområde i boken Utveckling som frihet (2002). De flesta av Keralas invånare tjänar i 

genomsnitt mindre än motsvarande 400 kronor i månaden och livnär sig på jordbruk eller 

fiske. Trots den annars höga siffran analfabeter i Indien kan nästan alla invånare i Kerala läsa 

och skriva, både kvinnor och män. Medellivslängden i Kerala ligger på hela 74 år, vilket är 

påfallande högt med tanke på den genomgripande fattigdomen. Sen (ibid) jämför med 

Brasilien där invånarnas medelinkomst är sex gånger högre, men livslängden i genomsnitt 

stannar på 66 år. Den höga medellivslängden i Kerala kan enligt Sen (ibid) bero på att man 

har investerat i skolor och sjukhus. Genom en förbättring av hälsovård och hygien minskar 

risken att drabbas av dödliga infektioner som kolera, dysenteri och tuberkulos. Sen (ibid) 

menar att många utvecklingsländer istället fokuserat på ökad ekonomisk tillväxt genom att 

satsa på stålverk och flygplatser o.s.v.  
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Metod 

Metodologiska överväganden 
 

Jag har valt att undersöka ämnet med hjälp av kvalitativ metod. Min uppfattning är att 

kvalitativ metod lämpar sig bäst som verktyg för att utforska fenomenet på en djupare 

individnivå, då jag inte avser att fokusera på bredd.  

Till en början övervägde jag att använda mig av kvantitativ metod och skicka ut enkäter till ett 

stort antal människor. Eftersom min intention har varit att gå mer på djupet angående 

urvalsgruppens uppfattningar om ämnet är kvalitativ metod ett mer passande val. 

Standardiserade enkäter anser jag i detta fall ge ett alltför övergripande och ytligt resultat, 

vilket jag inte eftersträvar.   

Aspers (2007) beskriver att statistiska metoder är regelstyrda och har ett relativt snävt 

utrymme för intervjupersonen att utveckla sitt svar. I andra fall anses statistiska metoder vara 

mer exakta och entydiga, men de kan också skapa problem för samhällsvetare. De redskap 

och tekniker man använder för att transformera data i statistiska metoder gör att många 

samhällsvetare stöter på svårigheter vid bearbetningen av materialet med dessa matematiskt 

inriktade redskap. Anledningen till detta är ofta p.g.a. att samhällsvetare ofta inte har en 

bakgrund som inkluderar matematik och statistik (ibid.). Med det i beaktande föreföll 

kvalitativ metod ligga närmre till hands. 

I syfte att få en djupare förståelse för ämnet har jag använt mig av semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer. Intervjuer är en mellanmänsklig metod, vilket innebär att man 

sammanblandar sig själv med undersökningspersonerna. När detta sker kan man inte till fullo 

stanna kvar i rollen som, i detta fall, student på Socialhögskolan vid Lunds universitet, för att 

få goda resultat (Aspers 2007). Man anpassar sitt verbala språk och kroppsspråk i relation till 

intervjupersonen, omgivningen och/eller tidpunkten. 

Det föll sig naturligt att välja ett semi-strukturerat tillvägagångssätt, eftersom jag vill 

åstadkomma en intervjusituation som är så öppen som möjligt. Det semi-strukturerade 

tillvägagångssättet innehåller ett visst mått av struktur i upplägget, samtidigt som 

intervjupersonen inte behöver känna sig låst av redan formulerade frågor med begränsade 

svarsalternativ. Intervjupersonen är fri att besvara frågor på sina egna villkor, men samtidigt 

finns en struktur som man kan luta sig mot och därmed också skapa jämförbarhet på ett 

enklare sätt (May 2001).  

Intervjuaren kan lättare gå in i en dialog med intervjupersonen om det finns utrymme för 

förtydligande och utvecklande (ibid). Att få igång en dialog är mitt syfte med intervjun, då jag 
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anser att man får fram mer intressanta resultat i en kontext som påminner om ett vanligt 

samtal. Dock kräver det semi-strukturerade tillvägagångssättet mer av intervjuaren, eftersom 

han/hon hela tiden måste vara uppmärksam på att ställa följdfrågor och ta upp trådar som kan 

leda till intressanta svar.  

Urval 
 

Jag har valt att intervjua studenter på universitetet i Namibias huvudstad Windhoek; 

University of Namibia och på Lunds universitet i Sverige. Vad som kännetecknar de personer 

som utgör urvalsgruppen kan variera, men samtliga har en gemensam nämnare: de är 

universitetsstudenter. Genom att välja universitetsstudenter som intervjupersoner begränsas 

intervjupopulationen till en specifik grupp människor. De namibiska intervjupersonerna 

tillhör förmodligen inte det lägsta ekonomiska skiktet eftersom de studerar, då den namibiska 

staten inte ger invånarna möjlighet till studielån eller studiebidrag för universitetsutbildning. 

Eftersom denna möjlighet däremot finns för de svenska intervjupersonerna kan man förmoda 

att det förekommer en större variation på ekonomisk bakgrund bland de svenska studenterna. 

De namibier som tillhör de lägsta ekonomiska skikten har överlag endast möjlighet till 

universitetsstudier genom stipendier. Hursomhelst är den namibiska befolkningen i 

genomsnitt avsevärt mycket fattigare än i den svenska motsvarigheten. Utgår man endast från 

BNP per capita räknas Namibia som ett medelinkomstland (The World Bank 2010). I själva 

verket är välståndet mycket ojämnt fördelat mellan Namibias invånare. Nästan hälften av 

landets inkomster tillhör de rikaste 10 % av befolkningen (mestadels vita). Arbetslösheten, 

som främst drabbar den svarta delen av befolkningen, ligger på cirka 35 %. Mycket talar för 

att den verkliga siffran är betydligt högre (Utrikesdepartementet 2008; 2011).   

Eftersom intervjupopulationen valt att studera vid universitet kan man anta att denna grupp 

värderar vikten av utbildning högt. Jag har intervjuat både kvinnor och män, men valt att 

anonymisera intervjupersonernas kön eftersom jag inte vill lägga fokus på könstillhörighet. 

Åldern på intervjupersonerna ligger mellan 20-30 år. Det är alltså en relativt ung åldersgrupp 

som undersökningspopulationen består av. Jag har valt att inte specificera intervjupersonernas 

respektive ålder eftersom jag i förhållande till vad som ska undersökas, anser det vara 

irrelevant att detaljredovisa exakta siffror inom den aktuella åldersgruppen.                                                                       

Bearbetning av materialet 
 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats efterhand som de blir utförda. Innan intervjun 

påbörjats har jag bett om intervjupersonens samtycke till att vårt samtal spelats in. Jag har 
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ordagrant skrivit ut vad som sagts under intervjun med så stor noggrannhet som möjligt, med 

tanke på ljudstörningar o.s.v. Problemet med transkribering av intervjuer är att man inte 

beskriver vad som händer i det personliga mötet, som inte uttrycks med ord utan med 

kroppsspråk: miner, blickar m.m. I värsta fall kan det leda till feltolkning av det som sagts i 

intervjun. Intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Genom att belysa det intervjupersonerna uppgett utifrån en postkolonial infallsvinkel samt 

med visst fokus på den kulturella prägeln, vill jag utröna individens uppfattningar på ett 

djupare plan.  

Tillförlitlighet 
 

Med tanke på att undersökningen inte är särskilt omfattande, kan resultaten inte räknas som 

allmängiltiga. Utifrån ett fåtal intervjuer är det problematiskt att dra slutsatser om en större 

population. Dessutom består intervjuerna av högst subjektiva och personliga uppfattningar. 

Dock kan man utläsa en del intressanta resultat på individnivå, vilket också var 

utgångspunkten för undersökningen.  

Det är orimligt att förutsätta total neutralitet i en intervjusituation, vilket innefattar även de 

intervjuer som ingår i denna uppsats. Människor påverkar varandra, liksom omgivning, 

kroppsspråk, verbalt språk o.s.v. Jag som intervjuare både påverkar och påverkas av andra 

människor. Oerhört många komponenter påverkar samspelet mellan intervjuare och 

intervjuperson, vilket inte alltid framgår utifrån transkriberingen av intervjun. Mitt syfte är att 

försöka återge situationen så exakt som möjligt, samt att understryka min förförståelse. 

  

Förförståelse 
 

Min avsikt har varit att gå in i intervjusituationerna med ett så öppet sinne som möjligt och 

vara uppmärksam på subjektiva tolkningar av materialet. Eftersom jag besökt Namibia 

tidigare under fyra månaders tid har jag har en del erfarenheter av och föreställningar om 

landet sedan innan. En del av de uppfattningar jag hade med mig vid min andra resa har 

förmodligen omvärderats och förändrats till viss del under processens gång. Min bild av 

landet och dess invånare är förmodligen något jag tar med mig även i intervjusituationen. 

Uppfattningen av den namibiska befolkningens ekonomiska situation med stora 

inkomstskillnader och hög arbetslöshet färgar antagligen mina förväntningar av vad som 

framkommer i intervjuerna. Även de föreställningar jag har med mig om ekonomiska 

förhållanden i ett välmående västerländskt land som Sverige kan komma att påverka.  
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Validitet och reliabilitet 
 

Gällande undersökningens validitet kan man egentligen inte dra några allmänna slutsatser 

utifrån resultatet, då den endast belyser vad ett fåtal individer anser om fenomenet. Ämnet 

behandlas dessutom utifrån subjektiva intervjuresultat vilka inte kan tolkas som allmängiltiga. 

Dock kan nog så viktiga insikter komma upp till ytan när man undersöker hur 

intervjupersonerna upplever ämnet utifrån sin respektive kulturella kontext och ekonomiska 

förutsättningar.  

För att öka reliabiliteten har jag spelat in samtliga intervjuer och sedan transkriberat det som 

sagts ord för ord. Jag har även bifogat den intervjuguide jag utgått från i syfte att skapa 

struktur i intervjusituationen (Bilaga 1). Vidare har jag systematiskt kodat de data som 

framkommit. 

Genomförande 
 

Med frågeställningen som utgångspunkt skapade jag en intervjuguide. Intervjuguiden har inte 

använts slaviskt utan fungerat som en bas att utgå från. En del av frågorna har modifierats 

något under intervjuns gång för att passa den specifika situationen bättre, och några 

följdfrågor har ibland tillkommit. Frågorna behandlar den enskilda intervjupersonens 

uppfattning av sitt ekonomiska kapital i relation till sitt upplevda välbefinnande. Förutom det 

har även uppfattningar kring konsumtion diskuterats. Intervjuerna har spelats in på min 

mobiltelefon, en Sony Eriksson Xperia X10 mini. Därefter har intervjuerna transkriberats ord 

för ord och finns i fulltext som bilaga (Bilaga 2). De delar av intervjun som är mest relevant 

för besvarandet av frågeställningen har sammanfattats i resultat- och analysavsnittet. Jag har 

valt att göra på detta sätt eftersom uppsatsens utrymme är begränsat. 

För att få en allsidig bild av sammanhanget är det relevant att se tillbaka på de perioder som 

påverkat och än idag påverkar den afrikanska kontinenten. Därför har jag redogjort för 

begreppen kolonialism och postkolonialism, som på många sätt är sammanflätade med 

varandra. Fokus i redogörelsen ligger främst på den södra delen av Afrika (söder om Sahara).  

Övergripande information om Namibia är inkluderat i arbetet under rubriken Kontrasternas 

land för att närmre belysa den specifika kontexten. Uppsatsens teoretiska tyngdpunkt ligger 

på den postkoloniala teorin. Jag anser det vara en relevant utgångspunkt med tanke på den 

ekonomiska situationen i många afrikanska länder, inte minst Namibia. I ljuset av 

kolonialismens historiska sammanhang har den namibiska och svenska universitetsstudentens 
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upplevelse av det ekonomiska kapitalets påverkan av välbefinnandet analyserats. Kulturens 

betydelse för upplevt välbefinnande har även varit en teoretisk utgångspunkt i analysen. 

De mest centrala delarna av resultatet från intervjuerna har sammanfattats och jämförts med 

varandra, likheter och skillnader har utrönts. I resultat- och analysdelen har direkta citat från 

intervjupersonerna emellanåt använts i klargörande syfte. Sist följer en avslutande diskussion 

av det analyserade resultatet.  

Etiska överväganden 
 

Intervjusituationer är i princip alltid asymmetriska. Den ena parten söker information av den 

andra parten, samt känner till den uppgjorda plan han/hon förberett inför intervjun (Andersson 

& Swärd 2008). I relation till det anser jag att intervjupersonen också innehar en hel del makt 

eftersom han/hon sitter inne med den information som intervjuaren är intresserad av. Kommer 

inget användbart material upp till ytan ställer det till problem för intervjuaren vid analysen. 

Via media, välgörenhetsorganisationer o.s.v. reproduceras vissa allmänna föreställningar som 

förmodligen påverkar både forskare liksom den som ska beforskas (Andersson & Swärd 

2008). Föreställningar om normalitet utifrån dessa faktorer påverkar även intervjusituationen, 

som inte är isolerad från den kontext vi befinner oss i. Man kan anta att jag, i egenskap av 

intervjuare, samt intervjupersonerna påverkats av omvärldens rådande syn på afrikanska 

länder och även västerländska nationer som helhet. Att ha denna omständighet med sig i 

bakhuvet är en central aspekt för att öka arbetets neutralitet.  

Jag har anonymiserat intervjupersonerna, trots osannolikheten att man utifrån namn skulle 

kunna spåra dem. Genom att anonymisera undersökningspopulationen skapas en känsla av 

trygghet för intervjupersonen, som ges möjlighet att öppna upp om sina åsikter på ett friare 

sätt. 

Orientering av kunskapsläget 
 

Den tidigare forskning jag utgått från handlar främst om ekonomi och pengar i relation till 

psykiskt mående. Utifrån boken Lyckoformeln (2002) av Stefan Klein, som redan fanns i min 

ägo, hittade jag många användbara källor och referenser. Boken behandlar en hel del 

forskning kring människans välbefinnande i relation till pengar och konsumtion. Ur Kleins 

litteraturlista fann jag exempelvis Amartya Sens Utveckling som frihet (2002) vilket jag haft 

nytta av främst i avsnittet om tidigare forskning, och Tim Kassers The high price of 

materialism (2002) som behandlar korrelation mellan materialism och psykiskt välmående. I 

den sistnämnda boken hänvisades till en del användbara vetenskapliga artiklar; Schmuck 
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(2000), Myers & Diener (1995), Ryan et al. (1999) och Kasser & Ryan (1993; 1996). Efter 

sökningar i söktjänsten LibHub för elektroniska publikationer (före detta Elin@Lund) fann 

jag artiklarna i fulltext. Ania Loombas Kolonialism/postkolonialism (2005) hittades genom en 

sökning i Lunds universitets bibliotekskatalog Lovisa med sökordet ”postkolonialism” och 

har varit till stor nytta i definitionen av postkolonial teori. I det hänseendet har även Edward 

Saids banbrytande bok Orientalism (1978) varit mycket användbar. I fördjupningen av ämnet 

utifrån Loomba (2005) uppmärksammades litteratur från andra viktiga namn som Fanon 

(1997) och Césaire (2002). Genom en sökning på Lunds universitets bibliotekskatalog Lovisa 

med sökorden ”africa + poverty” hittade jag Mammos The Paradox of Africa’s Poverty 

(1999), som främst använts i beskrivningen av kolonialismen i Afrika.   

Kontrasternas land 
 

Namibia är ett stort land med en yta på ca 825 418 km². Trots den omfattande storleken är 

Namibia mycket glesbefolkat, med ett invånarantal på ca 2,2 miljoner (Sida 2010). 

Kalahariöknen och Namiböknen utgör en stor del av landet, vars klimat ger problem med 

såväl torka som översvämningar under regnperioden. Även spridningen av hiv/aids bland 

Namibias befolkning skapar stora svårigheter för utvecklingen. Ekonomin, som är knuten till 

Sydafrika, bärs i första hand upp av gruvindustri och förädling av mineraler samt fiske. 

Sydafrikanska företag dominerar handels- och servicesektorn i regionen 

(Utrikesdepartementet 2008; 2011).  

I slutet av 1800-talet var det landområde som idag utgör Namibia en tysk koloni, som istället 

hette Tyska Sydvästafrika. Än idag finns starka inslag av tysk kultur kvar i Namibia, trots den 

långa tid som passerat sedan tyskarna regerade. Under det tyska styret följdes uppror av 

inbördeskrig, som dödade tiotusentals namibier. Efter första världskriget tilldelades Sydafrika 

det dåvarande Tyska Sydvästafrika och integrerades i princip som landets femte provins (Sida 

2010). Apartheidsystemet infördes i slutet av 1940-talet vilket slutligen ledde till väpnat 

uppror mot det Sydafrikanska styret. Självständighetskriget i Sydvästafrika, som vid denna tid 

började kallas för Namibia, leddes av landets svarta befrielserörelse; South West Africa 

People's Organization (SWAPO) (Exportrådet 2010). Efter en långvarig kamp tillsammans 

med påtryckningar från bl.a. FN, blev Namibia självständigt 1990 och SWAPO:s ledare Sam 

Nujoma valdes till president. Den nuvarande presidenten Hifikepunye Pohamba, också 

SWAPO, tog över ämbetet 2005 (Utrikesdepartementet 2008; 2011).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Kulturell betydelse  

Forskningen kring subjektivt välbefinnande är idag främst inriktad på de komponenter som 

påverkar människans upplevelse av välbefinnande. Reid (2004) menar att den kulturella 

kontexten har betydelse, huruvida kulturen är kollektivistisk eller individualistisk. Individens 

självständighet och självkänsla har visat sig vara mycket mer betydelsefullt för individens 

upplevda välbefinnande i individualistiska kulturer. Detta förmodas bero på den inverkan 

kulturens utformning har på individens självuppfattning. Den individualistiska kulturen 

tenderar att uppmana till oberoende och vikten att särskilja sig från andra människor. Den 

enskilda individen är central i denna typ av kultur. I kollektivistiska kulturer är relationer till 

andra och gemensamhet viktigt. Människan uppmuntras till en beroende syn på sig själv, som 

en del i ett större sammanhang. Individen är knuten till andra människor och ses inte som en 

obunden enskild varelse. Det mest centrala i den kollektivistiska kulturen är gruppen (Diener 

et al. 1999; Reid 2004). 

Top-down teori 

Forskningen kring subjektivt välbefinnande har på senare tid riktat in sig på de 

omständigheter som påverkar människans uppfattning av tillstånd och händelser. Man har 

även lagt fokus på hur dessa uppfattningar i sin tur inverkar på upplevelsen av välbefinnande, 

den s.k. top-down teorin (Diener et al. 1999).  Utifrån top-down teorin antas människor ha 

olika anlag som gör att de tenderar att tolka livserfarenheter i ett positivt eller negativt ljus. 

Samman anlag påverkar dessutom hur välbefinnandet upplevs av individen. Enligt top-down 

teorin kan man säga att livserfarenheter inte per definition kan klassas som positiva eller 

negativa. Istället är det individens uppfattning av erfarenheter i livet som är negativa eller 

positiva (Feist, Bodner, Jacobs, Miles & Tan 1995).  

Jag har valt att inte använda mig av denna teori i analysen eftersom den fokuserar främst på 

individens personlighetsdrag, som utifrån top-down teorin bestäms utifrån anlag. Eftersom jag 

inte personligen känner de människor jag intervjuat kan jag inte heller veta något om deras 

karaktärsdrag, hur de tenderar att uppfatta saker o.s.v. Därför har jag ansett det vara mer 

givande att använda teoretiska utgångspunkter som fokuserar på övergripande faktorer i 

analysen.  
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Kolonialism 

Den europeiska kolonialismen har varit den mest omfattande i människans historia. På 1930-

talet var över 85 % av världens landmassa antingen kolonier eller före detta kolonier (Loomba 

2005).  

Ordet koloni kommer enligt Oxford English Dictionary (2011) från latinets colonia, som 

betyder ”gård” eller ”bosättning”. Betydelsen syftar på de romare som flyttade till främmande 

länder men samtidigt behöll sitt medborgarskap. 

Loomba (2005) menar att kolonialism kan definieras som erövringen och kontrollen över 

andra människors land och tillgångar. I takt med koloniseringens övertag omstrukturerades de 

erövrade ländernas ekonomi och sattes i ett svårt beroendeförhållande till kolonialmakterna. 

Mellan kolonin och det så kallade ”moderlandet” transporterades fysisk arbetskraft och 

naturresurser. Oavsett från vilket håll tillgångarna i form av människor och varor färdades, 

hamnade vinsterna utan undantag i den europeiska metropolen.  

Trots att graden av kolonial penetration varierade mellan de drabbade länderna, bidrog 

erövringen till en genomgående ekonomisk obalans som så småningom möjliggjorde den 

europeiska kapitalismen och industrialismens tillväxt. Kapitalismens födelse hade med andra 

ord varit omöjlig utan de koloniala projekten (ibid). Utan att främja en äkta kontakt mellan 

civilisationer, skapade koloniseringen relationer av herravälde och underkastelse. Trots att 

ursprungsinvånarnas liv i hög grad påverkades såväl materiellt som ideologiskt av erövrarnas 

beslut, var kontakten dem emellan mycket begränsad (Césaire 2002). Den moderna 

kolonialismen utövades i första hand på avstånd. I Sydafrika och Namibia framträdde ett 

mönster där rasskillnaderna upprätthölls till vissa gruppers fördel och understöddes av direkta 

interventioner. Samtidigt var efterverkningarna i form av makt och rikedom mycket 

begränsade för de inhemska grupperna (Loomba 2005).  

Rasideologiskt ordningsskapande 

Redan innan plundringen och slavhandeln inleddes i Afrika hade européerna skapat rasistiska 

stereotyper om afrikanerna, präglade av ett omåttligt fokus på hudfärg och nakenhet. 

Liknande föreställningar bidrog så småningom till ett rättfärdigande av den ekonomiska 

exploateringen (Miles 1989).  

Under etableringen av kolonialmakternas kontrollinstitutioner var sättet att framställa 

rasmässiga, kulturella och sociala skillnader tydliga. Européernas idéer om ras betonade de 

egenskaper som ofta förknippades med afrikanen. Sir Harry Johnson, Londons förste 
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sändebud i dåtidens brittiska Centralafrika, skrev år 1894 om ”den arbetsiver, ambition och 

strävan mot ett civiliserat liv som negern lider så påtaglig brist på” (Robinson 1983).  

Produktionen av kunskap och klassificeringen av de utomeuropeiska folkgrupperna lade 

grunden för kolonialmaktens kontroll. Genom att skapa stereotyper formades bilder av de 

inhemska befolkningsgrupperna till ett mer överskådligt format och skapade på så sätt 

ordning i den erövrade världen.  

En falsk känsla av olikhet grundlades mellan ”den Andre” - den främmande kontinenten - och 

den europeiska identiteten, mellan det västerländska och det icke-västerländska. Genom det 

konstgjorda avståndet till ursprungsinvånarna befästes en slags paneuropeisk 

kulturgemenskap, och avståndet till ”den Andre” cementerades. Ekonomisk plundring, 

kunskapsproduktion och representationsstrategier blev på så sätt sammanflätade (Gilman 

1985; Ranger 1982). Rasideologierna gick ofta ut på att framställa olika folkgrupper som 

biologiskt lämpade för specifika arbetsuppgifter. Dessa idéer var enkla för kolonisatörerna att 

forma om till termer av klass. Den vita överhögheten användes som en självklar förklaring till 

att den svarta befolkningen var ämnad för slaveri och billig arbetskraft. Utmaningen för 

kolonisatörerna gick ut på att tvinga in befolkningen i sin ”naturliga” klassposition. För att 

uppfylla produktionens materiella mål gällde det att anpassa verkligheten efter denna vision 

(Miles 1989). 

Den koloniserade lokalbefolkningen tvingades bo i så kallade squatter systems, d.v.s. på 

erövrad mark, i utbyte mot arbetsinsatser. De europeiska bosättarna införde skatter som 

afrikanerna endast kunde betala kontant genom försäljning av arbetskraft. Ledarna för de 

lokala befolkningsgrupperna utnyttjades för att övertala afrikanerna till arbete för européerna. 

Enligt kolonisatörerna skulle ”lättja och lastbarhet” hos lokalbefolkningen motverkas på detta 

vis. Rasernas hierarkiska ordning motsvarade på detta sätt kolonialismens ekonomiska syften 

(ibid). 

Postkolonial teori 

Professorn och litteraturteoretikern Edward Said blev genom sin banbrytande bok Orientalism 

(1978) en förgrundsgestalt för den postkoloniala teorin. Han definierade postkolonialism som 

ett begrundande av hur kolonialismen i nutid präglar de gamla kolonialmakterna och 

kolonierna. Enligt den postkoloniala teorin utmålas ”den Andre” - den främmande 

kontinenten eller folket- som avvikande genom dikotomier (motsatsförhållanden). Väst 

framställs som upplyst och civiliserat, vilket skapar bilden av ”den Andre” som vilt och 

ociviliserat. 
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Psykiatern och filosofen Frantz Fanon, en annan förgrundsgestalt inom den postkoloniala 

teorin, lade fokus på kolonialmakternas omänskliggörande av ursprungsbefolkningen. I sin 

bok Svart hud, vita masker (1997: 134) menade Fanon att det inte endast var de koloniserade 

folkens arbetskraft som exploaterades, utan även människor ” i vars själar man har skapat ett 

mindervärdeskomplex genom att föröda och begrava deras lokala kultur”.  

Efter kolonialismen? 

Loomba (2005) ställer frågan huruvida termen postkolonial i själva verket är representativ, 

eftersom de kolonialt grundade orättvisorna i olika utsträckning lever kvar i många före detta 

kolonier. Trots att kolonialismens epok är förbi formellt sett, kvarlever många av de ojämlika 

mönster som grundlades under kolonialtidens blomstring. Eftersom innebörden av det latinska 

ordet ”post” syftar på tidsbenämningen ”efter” är termen missvisande enligt en del kritiker, då 

många länder trots självständighet fortfarande kan räknas som kolonier på grund av ett 

bestående ekonomiskt och kulturellt beroende. Trots att dåtidens kolonier i dagens läge är 

formellt självständiga, fortsätter koloniala strukturer att reproduceras inifrån. I ett antal 

afrikanska länder har de självständiga nationalstaterna främjat en ojämn utdelning av frihetens 

fördelar, där varken kvinnor, arbetarklass eller bönder blivit automatiskt gynnade av det 

koloniala styrets avslut. 

Enligt Loomba (ibid) är inte postkolonialism ett stadium som naturligt efterföljer 

kolonialismens nedmontering. Istället kan det tolkas som ett utmanande av det koloniala 

övertaget och dess konsekvenser. Postkolonialismen gör det möjligt att dra paralleller mellan 

det koloniala motståndets historia och kampen mot den västerländska kulturens dominans. 

Begreppet syftar på en allmän process som globalt har vissa likheter, men som skiljer sig 

lokalt.  

Det finns föreställningar om att skillnaden mellan Europa och ”den Andre” stämmer överens 

med olikheterna mellan kapitalistiska och icke-kapitalistiska samhällen. Mammo (1999) 

menar att begreppet utveckling blivit alltför förknippat med det västerländska. I många 

utvecklingsländer har man satsat på industrialisering och konsumtion av industriproducerade 

varor, istället för att tillgodose invånarnas grundläggande behov som sjukvård, mat, skola 

o.s.v.  

Avbruten utveckling 

Tvärt emot den allmänna uppfattningen tyder mycket på att den politiska, ekonomiska och 

sociala utvecklingen i Afrika inte var underlägsen innan kolonialtiden. Rodney (1972) 
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framhåller att Afrikas inhemska politiska och socioekonomiska utveckling blev avbruten i 

samband med kolonialismens intåg.  

Från mitten av 1800-talet och framåt fanns en relativt utvecklad pre-kapitalistisk ekonomi 

söder om Sahara. Ett exempel är den köpmanskapitalism som blomstrade mellan den 

Nordafrikanska världen och Västafrika (Iliffe 1983).  

När det gäller politisk utveckling menar Ayittey (1990) att det finns mycket som tyder på att 

det fanns välorganiserade system innan européerna anlände. Inhemska ekonomiska system 

var, tvärt emot allmänna uppfattningar, kapitalistiska och de ursprungliga politiska systemen 

var i stort sett demokratiska. Trots att dessa system var baserade på stamtillhörighet var de i 

stora drag demokratiska, eftersom ledaren oftast var vald av folket och stora tillgångar såsom 

land ägdes av hela stammen. 

Undersökningar av postkoloniala samhällen antar ofta felaktigt att koloniseringen utgör 

landets hela historia. I själva verket har alla postkoloniala områden föregåtts av ursprungliga 

språk, kulturer, matvanor o.s.v. Kolonialismens utbredning skedde inte i ett vakuum och 

därför kan koloniseringen inte heller användas som förklaring till allt som pågår i dagens 

postkoloniala samhällen (Vaughan 1993).            
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Resultat och analys 
 

De mest centrala delarna av intervjuresultaten redovisas nedan. Intervjuperson 1 och 2 är 

namibier, intervjuperson 3 och 4 är svenskar. 

 

Känner du ett stort behov av materiella ting som du egentligen inte behöver? 

De båda namibiska intervjupersonerna förnekar initialt ett stort behov av materiella ting som 

egentligen inte är nödvändiga. Intervjuperson 1 menar att om det finns ett behov av att köpa 

något finns det också en anledning till varför man vill ha den, oavsett om anledningen är att 

tillfredsställa ett psykiskt eller fysiskt behov. “When you feel like that, you need it for 

something. For some reason you need it, but it’s not necessary”. Gränsen för vad som är 

nödvändigt blir flytande eftersom man lätt kan få för sig att det eventuella psykiska behovet, 

att äga något, är precis lika nödvändigt som att köpa exempelvis mat. “But for that time you 

want it you feel like it’s necessary”.  

Intervjuperson 2 medger att om det finns extra pengar att spendera finns det också möjlighet 

att köpa något som inte är nödvändigt. Om möjligheten att köpa finns där kan behovet att 

spendera också uppstå.  

Intervjuperson 3 får ångest av för mycket saker som inte används till något nödvändigt och 

bara tar plats. För intervjuperson 4 känns behovet större när det finns lite extra pengar att 

spendera, alltså när möjligheten till att köpa icke-nödvändiga saker finns. Är den ekonomiska 

situationen mer ansträngd känns behovet inte lika tydligt, eftersom man inte vill slösa med de 

små resurser man har. Skulle man trots det köpa något onödigt som ekonomin egentligen inte 

tillåter, uppstår ångerkänslor och intervjuperson 4 känner sig dum som spenderat för mycket. 

Överlag förefaller namibiska intervjupersonerna känna ett större behov av materiella ting. 

Däremot har intervjuperson 2 och 4:s svar likheter; behovet kan uppstå om det finns pengar 

över. Frågan är om det är själva tillgången på pengar som skapar behovet. I sådant fall skulle 

det till viss del förklara den höga konsumtionen i väst, d.v.s. att människor tenderar att 

spendera mer för att de kan och för att möjligheten finns där.  

Utifrån ett postkolonialt perspektiv leder den västerländska kulturens penetration till ökad 

konsumtion. Konsumtionskulturen påverkar människan i specifika riktningar för att behovet 

att spendera ska uppstå. Utifrån de aktuella svaren på denna fråga kan inte några allmänna 

slutsatser om fenomenet dras. Dock verkar det som att behovet att konsumera har spritt sig 

från väst. Paralleller kan dras till Mammo (1997), som menar att utvecklingen i de före detta 
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kolonierna blivit alltför förknippat med västerländsk utveckling, d.v.s. industrialisering och 

konsumtion av industriproducerade varor. På så sätt kan man säga att kolonialismen till viss 

del fortsätter att reproduceras idag, fast i andra former. 

 

Jämför du andra människors ekonomiska kapital med ditt eget? 

Jämförelse med andra människors ekonomiska kapital verkar inte ta stort utrymme för 

intervjuperson 2. Det finns en medvetenhet om att alla människor har olika typer av 

ekonomiska förutsättningar och att det inte går att jämföra den ena situationen med den andra. 

“I can’t do that because you know what is your income, what is your output, what you take 

out. There is people who have a stronger economy than mine, so for me I always look at…. 

But I wish!”  

Dock uttrycker intervjuperson 2 en önskan om ett större ekonomiskt kapital och att tillhöra 

den grupp av människor som har det gott ställt. “You always have this wish; you always want 

to be like the people with the bigger economy”.Intervjuperson 2 menar att han har en 

medveten bild av sina inkomster och utgifter, något som givetvis varierar från en människa till 

en annan. Därför jämför intervjuperson 2 inte sina specifika förutsättningar med människor 

som har helt andra typer av förutsättningar.  

Detta behöver givetvis inte gå hand i hand med hur man känner på ett känslomässigt plan, när 

dessa jämförelser ändå görs. Intervjuperson 1 känner en viss frustration över situationens 

ojämlikhet. ”You feel jealous. Why does he have? Why not me?” En föreställning om att de 

flesta människor konkurrerar och tävlar ger sig till känna. “Life is like that, it’s all about that. 

If I see you’ve got this, then I want to have more that you have.” Intervjuperson 1 menar att 

de flesta människor jämför sitt ekonomiska kapital med andras, sig själv inkluderad. Livet 

handlar om att tävla och konkurrera sinsemellan, i alla fall till en viss grad. Man vill 

överträffa varandra i sitt sociala sammanhang och ständigt visa att man kan ännu bättre. 

Intervjuperson 1 menar vidare att det inte är på det viset för alla, men för många från denna 

del av Afrika (Namibia). “Not for everybody, but for people from this side. “De konsekvenser 

denna jämförelse får för intervjuperson 1 är en känsla av frustration över att inte tillhöra det 

övre ekonomiska skiktet.  

Intervjuperson 3 jämför med andra människor när det gäller fördelning av utgifter av 

exempelvis mat o.s.v.  Eftersom intervjuperson 3 inte anser sig värdera materiella ting särskilt 

högt känns jämförelser i det avseendet inte viktigt. 
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Ibland jämför intervjuperson 4 sitt ekonomiska kapital med andra, mest för att se hur mycket 

pengar som krävs för att köpa en viss sak. Det främsta syftet är att stämma av om ekonomin 

räcker till. Det fungerar också klargörande för intervjuperson 4, som genom jämförandet 

kommer fram till vad han/hon själv vill uppnå på ett ekonomiskt plan. Intervjuperson 4 menar 

att det inte är fråga om jämförelse p.g.a. avundsjuka och missunnsamhet, istället fungerar det 

likt en katalysator som motiverar till att uppnå det man vill. 

När det gäller de namibiska intervjupersonerna verkar det finnas en önskan om och strävan 

mot ett större ekonomiskt kapital. En liknande strävan kan inte utläsas på samma sätt hos de 

svenska intervjupersonerna. Dessutom verkar jämförelserna ge upphov till mer negativa 

känslor som avund och frustration för de namibiska intervjupersonerna. För intervjuperson 4 

bidrar jämförelsen med andra till positiva effekter; som en motiverande katalysator. Det 

förefaller vara så att jämförelsen med andra ger upphov till mer negativa känslor i ett 

sammanhang där de ekonomiska skillnaderna är särskilt stora. Att jämföra sig med andra 

verkar även ske oftare i en kontext med stora ekonomiska klyftor. Till exempel menar 

intervjuperson 3 att materiella ting inte är viktiga och jämför sig därför knappt med andra 

människor. Intervjuperson 1 anser att namibier i stort konkurrerar mycket med varandra och 

vill gärna ha mer än andra. Man kan fundera kring huruvida driften att konkurrera är något 

som naturligt finns hos människan men som kan förstärkas i olika syften, genom exempelvis 

reklam. Genom att förstärka konkurrensdriften människor emellan gällande ekonomiskt 

kapital och allt som hör därtill i form av materiella ting, skapas förmodligen ett ökat behov av 

att konsumera. Trots att invånarna i de f.d. kolonierna påverkas både materiellt och 

ideologiskt av väst är kontakten mellan dem begränsad, i likhet med det Césaire (2002) 

menade om kolonialtiden. Som Loomba (2005) beskrev utövades kolonialismen i första hand 

på avstånd. Idag påverkas befolkningen i de f.d. kolonierna till konsumtion av västerländskt 

mönster på avstånd via bl.a. media.  

 

Hur viktigt är det att ha ett välbetalt jobb?  

På frågan gällande högavlönat arbete svarar de namibiska intervjupersonerna att det är viktigt. 

Intervjuperson 1 uppger att det är betydelsefullt för att kunna ha frihet att göra vad man vill, 

när man vill. Denna frihet är alltså central, att ha möjlighet att göra saker som exempelvis 

resa, utan något större hinder.  

Intervjuperson 2 anser att för att kunna försörja sin familj är det nödvändigt att tjäna bra med 

pengar. Att kunna säkra sina närmastes framtid är en viktig aspekt gällande ekonomi. 
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Återigen kommer familjen i fokus när det handlar om ekonomisk situation. Även frihet 

kommer högt upp på prioriteringslistan när det handlar om pengar. 

Så länge intervjuperson 3 har bra välfärd och kan spara lite pengar varje månad, är ett 

välbetalt arbete inte särskilt viktigt. Det är inte pengar som driver intervjuperson 3, som vill 

jobba med miljöfrågor i framtiden. 

Intervjuperson 4 menar att det inte är så viktigt att ha ett välbetalt jobb, bara man kan försörja 

sig. Det är viktigare att trivas med sitt arbete än att tjäna massor av pengar. Samtidigt är lönen 

en faktor för intervjuperson 4, som inte vill slita ut sig för att ekonomin ska gå ihop.  

Båda namibiska intervjupersonerna uppger att ett välbetalt jobb är viktigt. För de svenska 

intervjupersonerna verkar det inte vara särskilt viktigt. En orsak till detta kan vara för att det 

finns ett socialt skyddsnät i Sverige som en extra trygghet. Eftersom det saknas i Namibia 

känns det förmodligen viktigare med ett välbetalt arbete eftersom man inte kan förlita sig på 

statlig hjälp vid ekonomiska svårigheter. Precis som Mammo (1999) påpekar har man satsat 

på industrialisering och konsumtion av industriproducerade varor, istället för att bygga upp 

landets sociala välfärd. Vid försörjningsproblematik är det familjens ansvar att hjälpa 

ekonomiskt. För intervjuperson 1 och 2 är familjens försörjning av stor vikt. I de namibiska 

intervjupersonernas svar framträder överlag ett tydligare fokus på att kunna försörja sin 

familj. Det är inte endast den egna kärnfamiljen som avses, utan även den så kallade 

”storfamiljen” där mamma, pappa och syskon o.s.v. inkluderas i sammanhanget. Gällande 

familjens betydelse verkar den västerländska synen inte fått fullt genomslag; familjen är 

fortfarande en mycket viktig del när det handlar om ekonomiska prioriteringar. 

 

Hur viktigt är det att kunna köpa saker endast för att du vill ha dem?  

De namibiska intervjupersonernas svar på denna fråga är liknande; båda anser det inte vara 

särskilt viktigt. Intervjuperson 1 tycker inte att det är betydande. Skulle det finnas pengar över 

i slutet av månaden kan det köpas saker endast för att man vill ha dem där och då. 

Intervjuperson 2 menar att om man redan har allt man behöver men vill ha något som inte är 

nödvändigt, finns inget hinder att köpa om pengarna räcker.  

För intervjuperson 3 som planerar sina inköp väldigt noga, är det inte viktigt. Inköp av saker 

som inte är nödvändiga kan till och med skapa känslor av ångest. För att undvika sådana 

känslor jämför intervjuperson 3 priser på internet och tänker igenom köpet mycket noggrant. 
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Intervjuperson 4 anser det vara kul att köpa saker som inte är absolut nödvändiga ibland. Om 

man spenderar för mycket kan dock dessa positiva känslor förvandlas till stresskänslor över 

att pengarna ska räcka till det som man verkligen behöver. 

Problemet med denna fråga är att den förutsätter en allmän definition av vad som är 

nödvändigt. När jag formulerade frågan förutsatte jag att min definition skulle vara mer eller 

mindre underförstådd. Den definitionen innefattar att mat, hyra, vatten, el, ev. skolavgifter 

o.s.v. faller inom ramen för vad som är nödvändiga ting och i princip allt annat faller utanför 

den.  

I efterhand inser jag att man inte kan utgå från att min definition skulle överensstämma med 

den allmänna definitionen. Det finns förmodligen lika många uppfattningar om vad som är 

nödvändigt/inte nödvändigt som det finns människor i världen. Därför kan svaret vara 

missvisande eftersom det inte inkluderar vad intervjupersonen definierar som nödvändigt/inte 

nödvändigt. Det kan alltså finnas en stor bredd på vad som egentligen avses med 

nödvändiga/icke nödvändiga ting.  

 

Känner du dig ofta stressad över att pengarna ska räcka hela månaden? 

Oro för att inte ha tillräckligt med pengar verkar vara ett genomgående problem som drabbar 

de flesta. Samtliga intervjupersoner oroar sig på ett eller annat sätt för att pengarna ska räcka 

hela månaden. Oron framkallar känslor av skuld och otillräcklighet för intervjuperson 1, som 

ger ett exempel då det inte finns tillräckligt med pengar till sitt barn. Intervjuperson 1 tänker 

även på hur det skulle vara om pengarna fanns där och inte behöva känna dessa negativa 

känslor. Det finns en frustration över att verkligheten inte stämmer överens med 

önsketänkandet.  

Intervjuperson 2 beskriver en svårighet att kunna betala alla utgifter innan slutet av månaden. 

Ofta är pengarna slut innan månaden är över och innan allt som ska betalas är betalt. 

Intervjuperson 2 menar att pengarna aldrig räcker till, man vill alltid ha mer.  

Innan intervjuperson 3 började jobba extra gav sig denna stress ofta till känna. Då köpte 

intervjuperson 3 nästan aldrig nya kläder o.s.v. utan var istället tvungen att dra in på maten. 

Denna stresskänsla framträder dock inte i nuläget tack vare de pengar som tjänas genom att 

jobba extra.  

När intervjuperson 4 levt över sina tillgångar kan oro uppstå över att pengarna ska räcka hela 

månaden. Liknande känslor kan framkallas om en oförutsedd utgift måste betalas. När det 
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spenderats för mycket kan intervjuperson 4 ibland känna sig lite dum, som inte kunnat planera 

sin ekonomi för hela månaden.  

Att känna stress över att inte ha tillräckligt med pengar påverkar välbefinnandet mer eller 

mindre negativt hos samtliga intervjupersoner. Det kan ha att göra med 

konsumtionssamhällets norm som förutsätter en viss ekonomisk situation för att kunna leva 

upp till de krav som ställs på individens konsumtion. När dessa krav av olika anledningar inte 

kan uppnås skapas den stress som är roten till de negativa känslorna. 

 

Tänker du ofta på vad du skulle kunna göra/köpa om du hade mer pengar?  

Intervjuperson 1 tror att alla människor funderar på vad de skulle göra om de hade mer 

pengar. Själv funderar intervjuperson 1 på det varje dag, hela tiden skapas nya tankar om vad 

man skulle kunna göra med ett större ekonomiskt kapital. Den främsta anledningen till att 

intervjuperson 1 skulle vilja ha mer pengar är för att kunna försörja sin familj. Då skulle 

planen vara att investera en del pengar för att få dem att växa. 

Intervjuperson 2 tänker ofta på hur det skulle vara att ha mycket pengar. Först och främst 

prioriteras familjen inklusive mamma och pappa, sedan kan man tänka på sig själv. Familjen 

kommer först, mår de bra mår intervjuperson 2 också bra. Intervjuperson 2 menar att mycket 

fattiga människor som bor på gatan befinner sig där för att familjen av någon anledning inte 

hjälper dem. “I see people on the street who are suffering too much because they are not 

helped by family“. Det sociala ansvaret bärs av individens familj och släktingar.  

Sin fritid värderar intervjuperson 3 väldigt högt, mycket högre än arbete och pengar. Vid en 

bättre ekonomisk situation skulle intervjuperson 3 reducera sin arbetstid. Att sluta arbeta helt 

och hållet är inget alternativ; att arbeta är fortfarande en betydelsefull sysselsättning för att 

känna att man gör något viktigt. Tidigare har intervjuperson 3 funderat en del över 

pensionssparande, men anser numera att det inte går att planera för mycket inför framtiden.  

Ibland funderar intervjuperson 4 på vilka möjligheter som skulle uppstå om man var mycket 

välbärgad. Det är inget som upptar tankarna varje dag, utan en lek med tanken för att drömma 

sig bort en stund.  

De två namibiska intervjupersonerna menar att detta är något som upptar tankarna relativt 

ofta. Intervjuperson 1 har även funderat över hur pengarna ska placeras och bestämt att en del 

skulle investeras för att generera ännu mer pengar. Tankarna kring detta verkar vara långt 

gångna, trots att det handlar om önsketänkande i det nuvarande läget. Genomgående för både 

intervjuperson 1 och 2 är att familjens ekonomiska trygghet återigen är i fokus. Intervjuperson 
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2 understryker det sociala ansvaret som familj och släktingar har för att andra 

familjemedlemmars ekonomiska försörjning. De svenska intervjupersonerna verkar inte vara 

så upptagna av önsketänkande om mer pengar. Eftersom de inte lever i ett sammanhang där 

man vid ekonomiska svårigheter är helt och hållet utlämnad till sin familjs välvilja, kan det 

vara en orsak till att liknande funderingar inte verkar vara lika viktiga. Utan ett socialt 

skyddsnät blir strävan efter en bättre ekonomisk situation mer framträdande. Även gällande 

denna fråga kan man återknyta till Mammo (1999) som menar att man istället för att satsa på 

samhällets välfärd fokuserat på konsumtion av industriproducerade varor och 

industrialisering. Eftersom de ekonomiska klyftorna är större och tydligare i Namibia 

framkallas förmodligen tankar om ett större ekonomiskt kapital mycket lättare.  

 

Är ekonomiskt välstånd en viktig del av vad du anser vara ett gott liv? 

Intervjuperson 1 tycker att man inte nödvändigtvis behöver vara särskilt välbärgad för att leva 

ett bra liv. Det finns många rika människor som är olyckliga och många fattiga människor 

som är lyckliga.  

Intervjuperson 2 anser däremot att ett bra liv förutsätter mycket pengar och understryker att så 

är fallet i Afrika, men kanske inte i andra delar av världen. Pengar genererar personlig frihet 

och skapar möjligheter för att kunna göra det man vill. Att vara välbärgad innebär också att 

man besitter en viss social status som ger både respekt och makt. Som fattig anses du vara en 

värdelös människa.  

Intervjuperson 2 menar vidare att det är möjligt att leva ett bra liv utan att vara välbärgad, 

men att det kräver en hel del planering och mycket sparande. 

Ekonomiskt välstånd är inte den viktigaste delen för intervjuperson 3, men det är en del av ett 

gott liv. För att kunna leva ett gott liv utan oro kring ekonomin är det viktigt att ha en summa 

pengar att gå back på vid behov. Då har man i intervjuperson 3:s ögon ett ekonomiskt 

välstånd, medan ekonomiskt välstånd generellt istället förknippas med fina bilar, stora hus 

och en förmögenhet på bankkontot. 

För intervjuperson 4 är ekonomiskt välstånd en viktig del av ett gott liv, men det är inte allt. 

För att slippa oron inför framtiden är det betydelsefullt att kunna leva bra och dessutom ha en 

del extra resurser. Däremot behöver ett gott liv nödvändigtvis inte bestå av välstånd i överflöd 

och lyx, enligt intervjuperson 4. Ingen utav intervjupersonerna uppger att ett gott liv utgörs av 

att kunna köpa prylar eller leva i lyx. Ett stort ekonomiskt kapital verkar vara viktigt för att 

slippa oroskänslor över att inte kunna försörja sig. Som intervjuperson 2 påpekar krävs mer 
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för att kunna leva ett gott liv trots blygsamma ekonomiska tillgångar, i form av planering och 

sparande. Lägsta ekonomiska nivån i Namibia ligger dessutom långt under den svenska lägsta 

nivån. Därför kan man säga att det är relativt anmärkningsvärt då de namibiska 

intervjupersonerna menar att man nödvändigtvis inte behöver ha gott om pengar för att leva 

ett bra liv. Utan ekonomisk trygghet i Namibia lever man på helt andra villkor än vad man gör 

i Sverige. Sveriges invånare har laglig rätt till ekonomisk hjälp från staten, medan i Namibia 

är det eventuell hjälp från vänner och familj man får förlita sig på. Förtroendet för att man ska 

bli erbjuden hjälp verkar vara högt hos de namibiska intervjupersonerna, trots att den typen av 

ekonomisk hjälp inte är lagstadgad på något vis. Kanske är de sociala banden starkare knutna 

mellan släkt och vänner i Namibia, eftersom det verkar finnas en relativt stark tro på hjälp 

från människorna som befinner sig i den direkta närheten.  

Vad som utgör ett gott liv framgår inte exakt utifrån intervjupersonernas svar. Men 

föreställningen om att ett gott liv fordrar ett stort ekonomiskt kapital har starka postkoloniala 

drag. För att de erövrade länderna skulle förvandlas till civiliserade samhällen tvingades 

lokalbefolkningen anta européernas levnadssätt. Föreställningen om de koloniserade 

ursprungsinvånarnas brist på arbetsiver och strävan mot ett civiliserat liv cementerades under 

kolonialtiden, i samma anda som Sir Harry Johnson uttryckte år 1894 (Robinson 1983).  För 

att motverka ”lättja och lastbarhet” hos den inhemska befolkningen tvingades de till arbete för 

kolonialherrarna, som på så sätt uppfyllde produktionens materiella mål (Miles 1989).  

Utifrån intervjuperson 2:s svar framgår att ett bra liv på den afrikanska kontinenten förutsätter 

ett större ekonomiskt kapital. Strävan efter ett civiliserat liv (i kolonialismens bemärkelse) 

verkar inte vara särskilt främmande.  

 

Anser du att mängden värdefulla tillhörigheter en person äger hänger ihop med 

hur framgångsrik han/hon är? 

Enligt intervjuperson 1 klassas man som framgångsrik om man har fina bilar, stort hus o.s.v. 

Mindre elektronikprylar, som t.ex. i-phone eller liknande, räknas inte som ett tecken på 

framgång. Att vara framgångsrik handlar inte bara om att vara välbärgad, menar 

intervjuperson 1. Det handlar om att ha allt, att äga företag som i sin tur genererar ännu mer 

pengar.  

Intervjuperson 2 menar att afrikaner i allmänhet drar paralleller mellan hur mycket värdefulla 

saker en person har och graden av framgång. Utifrån sett kan personen i fråga ge sken av att 

vara välbärgad, men ofta stämmer detta inte med verkligheten. Många köper på avbetalning 
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och äger egentligen inte alla dessa värdefulla saker, eftersom de helt enkelt inte betalat för 

dem än. Enligt intervjuperson 2 ger den del människor bilden av ett falskt välstånd. Man kan 

alltså inte bedöma en persons eventuella framgång utifrån dennes värdefulla ägodelar, såvida 

han/hon inte betalat kontant för dessa. 

För intervjuperson 2 innebär framgång att ha en större summa pengar på bankkontot, vara 

skuldfri och ha friheten att kunna göra vad man vill. Att äga värdefulla saker är en del av att 

kunna leva ett bra liv, men inte vad intervjuperson 2 definierar som framgång. Att vara 

framgångsrik är att ha regelbundna inkomster. 

Att ha många värdefulla saker tyder enligt intervjuperson 3 på en osäkerhet hos individen, 

som söker bekräftelse via sina prylar. En framgångsrik människa satsar istället på att förhöja 

sin livskvalitet genom att spendera pengar på upplevelser istället för saker. 

Intervjuperson 4 anser inte att mängden dyrbara saker per definition hänger ihop med 

personens framgång, eftersom allt skulle kunna vara köpt på kredit. Givetvis kan 

framgångsrika människor välja att spendera sina pengar på prylar, men det ena förutsätter inte 

det andra enligt intervjuperson 4. En person som förefaller vara framgångsrik p.g.a. många 

värdefulla prylar är kanske i själva verket skuldsatt för att ha råd att köpa alla dessa saker. 

De namibiska intervjupersonerna beskriver allmän en strävan efter attribut som förknippas 

med ekonomiskt välstånd, t.ex. fina bilar, stort hus. Intervjuperson 1 menar att de flesta 

afrikaner ser värdefulla saker som ett tecken på framgång. Många köper på avbetalning för att 

få prylarna i sin ägo. Detta tyder på att konsumtionen ökar enligt västerländskt mönster. 

Strävan mot det ”civiliserade” livet som Sir Harry Johnson (Robinson 1989) avsåg, med allt 

vad det innebär i form av materiella ting, resulterar till att fler och fler människor handlar på 

avbetalning. Kolonialtidens ekonomiska exploatering existerar fortfarande, med skillnaden att 

det i nutid sker i form av västerländsk kulturell dominans som sporrar till ökad konsumtion. 

 

I hur stor utsträckning anser du att ditt ekonomiska kapital påverkar ditt 

välbefinnande? På vilket sätt? 

Intervjuperson 1 uppger att ekonomi påverkar välbefinnandet i hög grad. Har man inga pengar 

kan man inte ens betala hyran. Alla tankar handlar då om hur man ska skaffa pengar, vilket 

skapar psykisk stress. För intervjuperson 1 är det inte pengarna i sig det handlar om, utan om 

möjligheten att kunna göra vad man vill när man vill. Att kunna göra spontana saker bara för 

att man känner för det. Det är den möjliggörande aspekten av pengar som gör att 
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intervjuperson 1:s välbefinnande ökar och bristen på pengar som framkallar den psykiska 

stress som minskar välbefinnandet. 

Intervjuperson 2 svarar på ett liknande sätt och menar att ekonomin alltid påverkar 

välbefinnandet. Precis som innan tänker intervjuperson 2 först på sin familj och framhåller 

vikten av att de är nöjda. Trots att det spenderas pengar på familjen och sig själv, är det ingen 

garanti för att alla ska vara nöjda och glada. Enligt intervjuperson 2 leder inte en bra ekonomi 

automatiskt även till välbefinnande.  

Ekonomi påverkar intervjuperson 3:s välbefinnande extremt mycket, som ofta känt stress och 

osäkerhet för att det ska gå runt ekonomiskt varje månad. Har man en fast inkomst lyfts 

förmodligen den enorma pressen. Dock tror intervjuperson 3 inte att det är pengarna i sig som 

skapar ett välbefinnande, utan snarare frånvaron av problem som uppstår när det råder brist på 

pengar. 

Intervjuperson 4 tror att om man har ekonomiska bekymmer påverkar ekonomin 

välbefinnandet mycket, men har man inga sådana problem påverkar inte ekonomin måendet i 

särskilt hög grad. Personligen har intervjuperson 4 inga stora ekonomiska problem och 

därmed påverkas heller inte välbefinnandet negativt i någon större utsträckning. Det för 

tankarna till vad Diener och Sukh (2000) menade utifrån sina undersökningar; i mindre 

utvecklade länder kan en liten förhöjning av inkomst kan bidra till en stor förbättring för 

invånaren. Man kan anta att en ökning av inkomst därför inte påverkar individen särskilt 

mycket i ett utvecklat land som Sverige, i likhet med vad intervjuperson 4 uppger.  

Samtliga intervjupersoner, förutom intervjuperson 4, anser att välbefinnandet påverkas av 

ekonomin i relativt hög grad. De påpekar att det inte är pengarna i sig som inverkar på 

välbefinnandet, utan snarare de negativa eller positiva konsekvenser som följer det 

ekonomiska kapitalet. Oavsett så verkar pengar och ekonomi vara värdeladdade begrepp vad 

gäller välbefinnande.  

Det finns en del likheter mellan den västerländska dominansen under kolonialtiden och i 

nutid. Ursprungsinvånarna tvingas sälja sin arbetskraft billigt och betalar hyra till de rikaste 

10 % av befolkningen som hälften av landets inkomster tillhör (Utrikesdepartementet 2008; 

2011). Invånarna i det industrialiserade samhället tvingas till förvärvsarbete och konsumtion 

för att överleva. Man kan säga att lokalbefolkningen fortfarande tvingas bo på erövrad mark i 

utbyte mot arbetsinsatser, långt efter kolonialismens formella nedmontering. Under 

kolonialtiden ville man motverka ”lättja och lastbarhet ” hos ursprungsbefolkningen och 

civilisera människorna genom tvångsarbete för kolonialherrarna (Loomba 2005). Frågan är 

om den civilisation som eftersträvades då, egentligen är så annorlunda från hur det ser ut i 
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nuläget. För de människor i Namibia som inte kan eller har möjlighet att på arbete 

(arbetslösheten ligger på minst 35 %) är det sociala skyddsnätet så bristfälligt utbyggt att de 

inte kan räkna med att få hjälp (Utrikesdepartementet 2008; 2011). De lever i betydande 

fattigdom i ett samhälle som endast gynnar ett fåtal.  

 

Tror du att ditt välbefinnande skulle öka om du hade ett större ekonomiskt 

kapital? 

Intervjuperson 1 tror att välbefinnandet skulle öka om de livsmål som eftersträvas har 

uppnåtts, såsom att äga ett fint hus o.s.v. Dock inte på grund av pengar i sig. 

Intervjuperson 2 menar att välbefinnandet skulle stiga om det fanns en regelbunden, stabil 

inkomst varje månad och fanns pengar över när alla räkningar är betalda. Det är egentligen 

inget ekonomiskt överflöd som eftersträvas, utan tryggheten som kommer med inkomsternas 

regelbundenhet.  

För intervjuperson 3 skulle välbefinnandet öka om det nuvarande ekonomiska kapitalet ökade. 

Då skulle det finnas pengar över för att kunna hjälpa andra människor, bl.a. sin familj, med 

små utgifter. Genom att hjälpa andra genereras positiv feedback, som i sin tur skulle leda till 

ett förhöjt välbefinnande för intervjuperson 3. Här uttrycker intervjuperson 3 i likhet med de 

namibiska intervjupersonerna familjens betydelse. Det kan tyckas ganska anmärkningsvärt i 

en svensk kontext, eftersom ansvaret för familjens försörjning oftast gäller den egna 

kärnfamiljen och inte storfamiljen. Dock är intervjuperson 3 beredd att hjälpa familjen med 

små utgifter. Storleken på familjens ekonomiska hjälp har däremot inte avgränsats alls i de 

namibiska intervjupersonernas svar. Man kan ana en viss begränsning av intervjuperson 3:s 

ansvarskänsla för familjens försörjning i jämförelse med intervjuperson 1 och 2. Genom att 

hjälpa sin familj hjälper intervjuperson 3 indirekt sig själv eftersom välbefinnandet ökar p.g.a. 

den positiva responsen från familjen. Alltså finns en kollektivistisk grundtanke med som så 

småningom får ett individualistiskt syfte, d.v.s. intervjuperson 3 får feedback.   

Intervjuperson 4 skulle bli mer tillfredsställd med livet om möjligheten att försörja sig själv 

helt och hållet fanns. För att den möjligheten ska uppstå krävs ett större ekonomiskt kapital, så 

att beroendet av studielån och bidrag inte längre finns. Enligt intervjuperson 4 är vikten av att 

vara självförsörjande avgörande för självrespekten. Paralleller kan dras till en individualistiskt 

präglad kultur som uppmuntrar till självständighet och värdesättning av den starka individen. 

Kulturella skillnader verkar framträda tydligare när synen på familj tas upp. 
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Hur känner du när du inte kan köpa något som du verkligen vill ha? 

I en sådan situation mår intervjuperson 1 dåligt över att inte ha möjlighet att inhandla den 

specifika saken.  

Intervjuperson 2 känner sig frustrerad, ledsen och menar att det är i liknande situationer en del 

människor stjäl. “If I had a bad heart I would go and steal instead, you know?” 

Om intervjuperson 3 verkligen vill ha något skapas en vision om att uppnå det senare i livet, 

något att sträva efter. I sådant fall gör intervjuperson 3 upp en plan om att investera inom ett 

par års tid för att åstadkomma det som önskas. 

Det händer att intervjuperson 4 känner ett starkt begär efter en materiell sak. När denna sak 

sedan skaffats försvinner dragningskraften och är inte längre särskilt eftertraktad. För 

intervjuperson 4 handlar det om nyhetens behag, ett slags ha-begär som lägger sig när man 

har föremålet i sin ägo. Då skiftas begäret till en ny sak och händelseförloppet upprepas 

återigen.  Vid en del tillfällen kan intervjuperson 4 trots det se tillbaka på tidigare inköp och 

tycka att föremålet i fråga varit användbart och har därför varit ett bra köp. 

Frustrationen över att vilja ha något som man inte kan köpa, verkar vara större hos de 

namibiska intervjupersonerna. Det kan ha att göra att det är svårare att skaffa vad man vill ha 

som invånare i ett land med mer utpräglad fattigdom. Vad man vill uppnå materiellt är inom 

räckhåll för de svenska intervjupersonerna, vilket inte gäller de namibiska intervjupersonerna 

i samma utsträckning. De svenska intervjupersonerna förefaller bli sporrade av att inte kunna 

köpa vad de vill ha och gör planer inför framtida inköp. De namibiska invånarnas inkomst 

spenderas genom konsumtion varor tillverkade i industrier som ägs av den vita minoriteten. 

Vinsterna går till den lilla procent av befolkningen vars välstånd redan inkluderar över hälften 

av landets tillgångar. Det är alltså mycket begränsade rikedomar i form av pengar och makt 

som kommer ursprungsinvånarna till fördel än idag, i likhet med vad som skedde under 

kolonialtiden. Samma typ av strukturer fortsätter att reproduceras, om än mer subtilt i 

dagsläget. 
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Avslutande diskussion 

Utifrån resultaten framträder egentligen inga omfattande skillnader mellan de svenska och 

namibiska intervjupersonerna, förutom en del olikheter i resonemangen. Det ekonomiska 

kapitalet verkar kunna påverka samtliga intervjupersoner i förhållandevis stor 

utsträckning. De slutsatser som kan dras utifrån intervjuernas mest framträdande resultat är 

familjens betydelse för de namibiska intervjupersonernas välbefinnande. I jämförelse med de 

svenska intervjusvaren framstår familjens - inte bara kärnfamiljens - ekonomiska trygghet 

som en självklarhet. Familjens ekonomiska trygghet verkar i högre grad vara knutet till 

intervjupersonens välbefinnande. Intervjupersonens välbefinnande ökar på så sätt genom att 

tillgodose familjens ekonomiska behov. Här kan vi se tydliga skillnader i hur kulturen 

påverkar det upplevda välbefinnandet. Den svenska kulturen uppfattas som mer 

individualistisk och familjens ekonomiska trygghet verkar inte ha lika stor betydelse för de 

svenska intervjupersonernas välbefinnande. Den namibiska kulturen förefaller vara 

kollektivistisk med ett stort fokus på familj och släkt. De namibiska intervjupersonernas 

välbefinnande verkar även vara mer sårbart för fluktuationer i det ekonomiska kapitalet. En 

relativt liten summa i överskott kan bidra till en enorm ökning av välbefinnandet, medan ett 

förhållandevis litet underskott kan få förödande konsekvenser för upplevelsen av 

välbefinnande. 

Koloniseringen kan visserligen inte användas som förklaringsmodell för allt som pågår i 

nutidens postkoloniala samhällen, precis som Vaughan (1993) uttrycker. Innan länderna blev 

kolonier befann sig invånarna inte i ett kulturellt tomrum. Förvisso finns den afrikanska 

kulturen kvar i olika utsträckning, trots förtrycket av den inhemska kulturen genom 

västerländskt inflytande som på många sätt liknar det koloniala tvånget. 

Många afrikanska länder har framdrivits till utveckling enligt västerländsk modell som utgörs 

av industrialisering, ekonomisk tillväxt och en stark konsumtionskultur. Innebörden av 

civilisation i ett industriland innefattar tillväxt av ekonomin genom invånarnas konsumtion. 

Man kan diskutera om denna typ av civilisation är värd att eftersträva för utvecklingsländerna 

och dess befolkning. Vid försök till utveckling enligt västerländsk förlaga gynnas av allt att 

döma inte lokalbefolkningen. Den västerländska kulturens dominans har länge underminerat 

den afrikanska. Istället för att ta den inhemska kulturen i beaktande vid uppbyggandet av före 

detta kolonier, har man istället låtit landet genomsyras av industrialisering och konsumtion. 

Som Fanon (1997) påpekar har ett mindervärdeskomplex skapats hos ursprungsinvånarna 

genom att motarbeta den lokala kulturen. Förtrycket pågår än idag genom den västerländska 
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kulturens dominans och den koloniala prägeln reproduceras. I likhet med kolonialtiden 

används ursprungsbefolkningen till västerländska ekonomiska syften som billig arbetskraft, 

men också genom att införa en konsumtionskultur i de forna kolonierna via fortsatt kulturell 

dominans. 

I denna uppsats har synen på familjen och dess betydelse för individens upplevelse av 

välbefinnande varit framträdande. Huruvida resultatet av undersökningen är kännetecknande 

för respektive intervjupersons kulturella kontext, låter jag vara osagt eftersom materialet är 

begränsat. Intresset för forskning kring välbefinnande är stort och tilltalar många människor. 

Med all säkerhet kommer både forskare och gemene man fortsätta att intressera sig för 

människans välbefinnande.  

 
 

 

  



31 
 

Litteraturförteckning 
 

Andersson, G. & Swärd, H. (2008) ”Etiska reflektioner” i Meeuwisse, A. & Swärd, H. & 

Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (red): Forskningsmetodik för socialvetare. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber.  

 

Ayittey, G. (1990)”Political Indigenous African Systems: An Assessment” World Bank: The 

Long Term Perspective Study of Sub-Saharan Africa, Institutional and Sociopolitical Issues, 

Vol. 3, Washington D.C. 

 

Berglund, B (2010) Norstedts svenska synonymordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska 

Förlag. 

 

Bourdieu, P. (2010) Distinction. London: Routledge. 

  

Césaire, A. (2002) Postkoloniala studier. Stockholm: Raster.  

 

Diener, E. (2000) “Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a 

national index”. American Psychologist 55, 34, 33. 

 

Diener, E. & Sukh, E. S. (2000) ”National differences in subjective well-being” i Kahneman, 

D., Diener, E. & Schwarz, N. (red): Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology. 

New York: Russell Sage Foundation Publications. 

 

Diener, E., Sukh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999) “Subjective well-being: Three 

decades of progress”. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. 

 

Dobson, S. & Palfreman, S. (2002) Grundläggande nationalekonomi. Stockholm: Liber. 

 

Exportrådet (2010) “Om Namibia” (elektronisk), Swedish Trade Council < 

http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/afrika/sydafrika/narliggande-

marknader/namibia/om-namibia/ > (2011-06-22). 

http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/afrika/sydafrika/narliggande-marknader/namibia/om-namibia/
http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/afrika/sydafrika/narliggande-marknader/namibia/om-namibia/


32 
 

 

Fanon, F. (1997) Svart hud, vita masker. Göteborg: Daidalos. 

 

Feist, J. G., Bodner, E. T., Jacobs, F. J., Miles, M. & Tan, V. (1995) “Integrating top-down 

and bottom-up structural models of subjective well-being: A longitudinal investigation”. 

Journal of Personality and Social Psychology, 68, 138-150. 

 

Gilman, S. (1985) Difference and Pathology: Stereotypes of Sexuality, Race and Madness. 

London: Cornell University Press. 

 

Iliffe, J. (1983) The Emergence of African Capitalism. London: The Macmillan Press Ltd. 

 

Jerlang, E. (2008) Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Stockholm: Liber. 

 

Kasser, T. (2002) The high price of materialism. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

 

Kasser, T. & Ryan, R. M. (1993) ”A dark side of the American dream: Correlates of financial 

success as a central life aspiration”. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 410-

422. 

 

Kasser, T. & Ryan, R. M. (1996) ”Further examining the American dream: Differential 

correlates of intrinsic and extrinsic goals”. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 

280-287. 

 

Klein, S. (2002) Lyckoformeln. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Loomba, A. (2005) Kolonialism/Postkolonialism. Hägersten: Tankekraft Förlag. 

 

Mammo, T. (1999) The Paradox of Africa’s Poverty. Asmara: Red Sea Press.  

 

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Miles, R. (1989) Racism. London: Routledge. 

 



33 
 

Myers, D. & Diener, E. (1995) “Who is happy?” Psychological Science, 6, 10-19. 

 

Oxford English Dictionary (2011) “Definition of colony” (elektronisk), Oxford Dictionaries 

Online < http://oxforddictionaries.com/definition/colony > (2011-06-15). 

 

Pankhurst, R. (1961) An Introduction to The Economic History in Ethiopia, from Early Times 

to 1800. London: Sidgwick and Fackson Ltd.  

 

Ranger, T. (1982) ”Race and Tribe in Southern Africa: European Ideas and African 

Acceptance” i van Arkel, D. & Ross, R. (red): Racism and Colonialism. Hingham, MA: M. 

Nijhoff Publishers. 

 

Robinson, C. (1983) Black Marxism: The Making of a Black Radical Tradition. London: Zed 

Books. 

 

Reid, A. (2004) “Gender and sources of well-being”. Sex roles, 51, 11/12. 

 

Rodney, W. (1972) How Europe Underdeveloped Africa. London: Love and Malcomson. 

 

Ryan, R. M., Chirkov, V. I., Little, T. D., Sheldon, K. M., Timoshina, E., & Deci, E. L (1999) 

“The American dream in Russia: Extrinsic aspirations and well-being in two cultures”. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1509-1524. 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001) ”On happiness and human potentials: A review of research 

on hedonic and eudemonic well-being”. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.  

 

Said, E.W. (1978) Orientalism. London: Penguin. 

 

Schmuck, P. et al. (2000) “Intrinsic and extrinsic goals: Their structure and relationship to 

well-being in German and US college students”. Social Indicators Research, 50, 225-241. 

 

Sen, A. (2002) Utveckling som frihet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 

 

http://oxforddictionaries.com/definition/colony


34 
 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (2011) ”Namibia” (elektronisk), 

Sidas officiella hemsida < www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Afrika/Namibia/ > (2011-

06-22). 

 

Utrikesdepartementet (UD) (publ. 2008, uppdat. 2011) “Namibia” (elektronisk), Regeringens 

officiella hemsida < http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75551 > (2011-06-14). 

 

Vaughan, M. (1993)”Madness and Colonialism, Colonialism and Madness”, Paideuma, 39, 

45-55. 

 

World Bank, The (2010) “Namibia: Data and Statistics” (elektronisk), The World Bank Site < 

http://go.worldbank.org/R67VFJGQ30 > (2011-06-14). 

 

World Health Organization (WHO) (2011)”Frequently asked questions” (elektronisk), 

Världshälsoorganisationens officiella hemsida 

<http://www.who.int/suggestions/faq/en/index.html> (2011-09-05). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Afrika/Namibia/
http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75551
http://go.worldbank.org/R67VFJGQ30
http://www.who.int/suggestions/faq/en/index.html


35 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Känner du ett stort behov av materiella ting som du egentligen inte behöver? 

 

I hur stor utsträckning påverkar ekonomin ditt välbefinnande? På vilket sätt? 

 

Hur viktigt är det för dig att ha ett välbetalt jobb? 

 

Hur viktigt för dig är det att kunna köpa saker endast för att du vill ha dem?  

 

Känner du ofta dig stressad över att dina pengar ska räcka hela månaden? Om ja, hur kommer 

det till uttryck? 

 

Jämför du ofta ditt ekonomiska kapital med andras? Hur känner du då? 

 

Anser du att social status hänger ihop med ekonomiskt kapital? På vilket sätt? 

 

Tänker du ofta på vad du skulle kunna göra/köpa om du hade mer pengar? Om ja, vad? 

 

Är ekonomiskt välstånd en viktig del av vad du anser vara ett gott liv? På vilket sätt? 

 

Tror du att de flesta av dina problem skulle lösa sig om du hade mer pengar? Varför/varför 

inte?                

 

Anser du att mängden dyrbara tillhörigheter en person äger hänger ihop med hur framgångsrik 

en han/hon är? Varför/varför inte? 

 

Hur viktigt är det för dig att äga saker som imponerar på andra människor? 

 

Hur pass mycket intresserar andra människors ekonomiska välstånd dig? 

 

Tycker du om att spendera pengar på saker som du egentligen inte behöver? Varför/varför 
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inte? 

 

Känner du dig mer tillfredsställd med livet när du kan köpa många saker? Varför/varför inte? 

 

Har du uppnått den ekonomiska nivå du behöver för att känna tillfredställelse över livet? På 

vilket sätt? 

 

Tror du att ditt välbefinnande skulle öka om du hade ett större ekonomiskt kapital? 

Varför/varför inte? 

 

Hur känner du när du vill ha något, men inte kan köpa det? 
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Bilaga 2 
 

Intervju 1 

Intervjuare: INT 

Intervjuperson 1: IP1  

 

INT - Ok, let’s begin with the first question. Do you feel a great need to buy things that you 

don´t really need? 

IP1 - No, I don’t. 

INT - You don’t? 

IP1 - No, I don’t. 

INT - Why not? 

IP1 - Because I don’t need them. It’s not necessary for me. 

INT - You don’t feel that you want to buy something just because you want it, but you don’t 

really need it? 

IP1 - When you feel like that it means you need it for something. For some reason you need it 

but it’s not necessary. If you don’t get it you are not going to die or anything. 

INT - Yes... Do you often feel that way, that you want stuff just because you want them? 

IP1 - Everybody feels that, I know. 

INT - So you feel that often?  

IP1 - Yes. But for that time you want it you feel like it’s necessary. Like sometime you want 

to drink a beer but you don‘t need a beer. You can drink water also. That will satisfy you. 

That’s what I mean. 

INT - Do you often compare your economic situation with other people? For example: when 

you see somebody that’s richer than you or poorer than you. 

IP1 - Yes I do. Life is like that, it’s all about that. If I see you’ve got this then I want to have 

more than you have. 

INT - Yes, ok. But why…..why do you feel that way? 

IP1 - Because life is about competition. Not for everybody, but for people from this side. If I 

see you’ve got a limousine, then me I want a Hummer. I want something that’s bigger than 

yours, you understand? 

INT – He-he...yes. And how does it make you feel when you compare yourself with other 

people? 

IP1 - You feel jealous. Why does he have? Why not me? 
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INT- ….yes… And is it important for you to earn a lot of money? 

IP1 - Yes it is. 

INT - Yes... 

IP1 - Yeah. 

INT - Why is that important? 

IP1 - Because you need money. Nobody wants to be poor. Everybody needs money, so you 

can do what you want to do. 

INT - So you can’t do whatever you want if you are in the middle of the income…? 

IP1 - But you need to have a lot. If I want to go to America I don’t need to do what, you just 

buy the ticket - you go! 

INT - How important is it for you to be able to buy things only because you want them? 

IP1 - It’s not important. 

INT - It’s not? I mean if you like going shopping and buying things you don’t really need, is 

that important for you? 

IP1 - It’s not important, it’s not something that must happen. But for example, let’s say I have 

money and I’m walking in town. And I don’t want to do anything, you are just walking and 

you go by the shop and there is a nice TV. And I have money so I know I can buy and I’ve 

got a TV at home, but you want another to maybe put in the bedroom. So you buy because 

you have money. If you have money then you can do that. But it’s not important. 

INT - Mmm, ok. Do you sometimes worry about the money not being enough? 

IP1 – Yes, I do. 

INT - And in what way does that show itself? 

IP1 - Hmm…? 

INT - When you feel worried? 

IP1 - I feel like sometimes I want to do this. For example with my kid, this morning he called 

me and he want transport money. And I don’t have money but I feel guilty myself, I feel bad. 

And I was thinking like, but if I could have I won’t feel that. I can just say: no problem! But 

now I don’t have and you start thinking. 

INT - So it makes you feel bad? 

IP1 – Yes, I do. It depends on what. If it’s something that is important to you. You can’t do it 

because you don’t have. And you feel bad. But if it’s like something you want to go and drink 

beer but you can’t, that’s not important. 

INT- Mmmm… 

IP1 - Yeah. 
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INT - Do you feel that if you have a lot of money, does that go along with high social status?  

IP1 - It goes along, but for me myself I can have a lot of money but I don’t show it. But you 

can see. I don’t want to come and make you down because me I have more money than you. I 

don’t like that. 

INT - Mmm, but do you feel that a person with high social status is also rich? 

IP1 - No. I don’t feel that. 

INT - Why not?  

IP1 - It depends. I mean sometimes when you have a lot of money people respect you for that: 

“He’s got this, he’s got this, he’s rich”. Some people they respect that. I mean some people 

they are like afraid of you. You know? 

INT - Yeah. 

IP1 - But not all people, just some. It depends how you keep yourself. You can have a lot of 

money but you are stupid and they won’t respect you. 

INT - Yes, so sometimes it goes along? 

IP1 - Yes. 

INT - Do you often think about what you would do if you had more money? Like: “If I had 

one million dollars I would do this!” 

IP1 - Everybody does that. 

INT - But do you think about it often? 

IP1- You think like every day, like now I have a thousand bucks and I want to go and buy a 

bicycle. And then you want a car. Everyday a thought come to your brain: “I want to do this, I 

want to do this”. The money is never enough. 

INT - Yes. 

IP1 - Mmm. 

INT - So the more money you have the more expensive things you want? 

IP1 - Yes. Like some people with a lot of money have advisers to tell them what to do with 

their money. Because otherwise when you have money things come to your brain: “Do this! 

Do this!” And if you don’t have anybody to…. 

INT - … to advise you? 

IP1 - Yes and talk to you so you don’t fuck up everything. 

INT - If you had a lot of money, what would you do with it? 

IP1 - I want to invest. 

INT - Invest to make the money grow bigger? 

IP1 - To make more money to support my family. 
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INT - Do you think that being rich is a part of living a good life? 

IP1 - No.. 

INT - You don’t think so? 

IP1 – No, I don’t think so. 

INT - Why? 

IP1- You can be rich but you are not happy in your life. And you can see some poor people 

they are living a good life. 

INT - And they are happy? 

IP1 - They are happy with their life. 

INT - Ok. Everybody has problems, but do you believe that most of your problems would be 

solved if you had more money? 

IP1 - No. Not most. Because some of the problems you have are not about money. They don’t 

need money. 

INT - It’s because of other things. Ok. Do you think that a person who owns a lot of valuable 

things is a successful person in life? 

IP1 - A lot of valuable things? 

INT - Yes like maybe the latest i-phone, an I-pad… 

IP1 - Oh, not about those things. If you’ve got nice cars, nice house, then yes; you are 

successful. If you have all the nice things in life, what more do you need? What more do you 

want? 

INT - So being successful in life is about being rich? 

IP1 - Being successful in life it’s not about being rich, it’s about being rich and having 

everything. You have big companies, investors.   

INT - Ok. Is it important for you to own things that impress other people? 

IP1 – No... 

INT - It’s not? 

IP1 - It’s not important for me to impress other people. I don’t feel that for the people, I feel 

for myself. I feel proud myself, I’m driving nice car.  

INT - So you want to impress yourself? 

IP1 - Yeah it’s for me, not for people. I know you can say that like: “Oh, he’s driving a nice 

car”. I know you can say that. But I’m doing for myself, not for other people. 

INT - So it’s not important to do it for other people? 
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IP1 - Yeah. And the things which I buy, I don’t want to buy like….If you like Porsche, then I 

want to buy Porsche because you like it. I buy things I like. I mean I can buy something I feel 

for me it’s nice, but for you it’s not nice. 

INT - Mmm… 

IP1 - Yeah.  

INT - But you know those kind of things that most people like? 

IP1 - Those ones I know, those things like... Everybody want Hummer, you want to buy 

Hummer. Everybody is going to look at that because everybody wants that. 

INT - but those kinds of things are not important for you? 

IP1 - I mean let’s be honest of this. Everybody wants those kinds of things. Us human 

beings… you buy for example a laptop because you know it has got nice facilities inside 

which you need to use. People they see you have got a nice laptop. But if you have something 

fucked up, people will just pass and not even look at it. If it’s nice everybody want to see, you 

know? 

INT - Ok… How much do you think your economic situation affects how satisfied you feel in 

life? 

IP1 - Hmmm….. 

INT - Is it a hard question? 

IP1 - Yes. 

INT - I mean how much do you think money, having money or not having money, affects you 

in life? How satisfied you are with life? 

IP1 - Yes, a lot. 

INT - It affects you a lot? 

IP1 - Yes. 

INT - How? In what way? 

IP1 - If you don’t have money you can’t even pay the rent. And you are not happy because all 

the time you are just thinking about how to get money. So it affects a lot, yes. 

INT - How much does other people’s economic situation interest you? 

IP1 - If it’s close people, a close friend or close what… has got something, then it interests 

you because you want to be like that.  

INT - You are curious? 

IP1 - Yeah, you don’t want to be behind. You get my point? 

INT - Yes. When you have a lot of money for example, do you feel more satisfied with life? 

IP1 - No. 
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INT - No? 

IP1 - No. It depends if you are buying a lot of things. Like you, what are you buying? 

INT - I don’t know, stuff? 

IP1 - What stuff? 

INT - Stuff that you like.  

IP1 - Not really. 

INT - You don’t feel nice when you can buy things you want? 

IP1 - Ok you will feel nice, yes. You will feel nice because everything you want to get, you 

can get it. 

INT - But do you feel nice like…..like your life is better when… 

IP1 - ...When you can afford..? 

INT - Yes. 

IP1 - That is a good word to say, when you can afford yourself you feel better. 

INT - But do you feel more satisfied when you can buy things? 

IP1 - Not to buy a lot of things, I say when you can afford yourself. When you can buy for 

yourself. And if I want to go to Swakop to go and eat there, you can just go if you can afford.  

It’s not important, but you can drive now. You can just go and eat fish and come back. 

INT – Mmm … 

IP1 - If you can afford yourself you can do what you want to do.  

INT - Ok. Do you feel that you have reached the economical level …? Do you feel that you 

have everything you need to be satisfied in life? Or do you think like: “Oh, when I have this I 

can feel satisfied... with myself, with my life”? 

IP1 - People do that... 

INT – Yes, but do you? 

IP1 - Yes. Like I say when I have got nice house, nice farm I’m satisfied. Even if I don’t have 

money I will feel good. Because I have that and I can go there and put my what, I can cook…I 

feel that, yeah. 

INT - But do you feel like you haven’t reached that level yet? You are still trying to reach 

that? 

IP1 - Yes, I haven’t reached that level myself. 

INT - Ok. 

IP1 - Not yet. 

INT - Do you think that your wellbeing would increase if you had more money? 

IP1 - Not more money. If I have what I want in life. 
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INT - That you can buy for money? 

IP1 - If I have got my nice house, my investors. If I feel I have got everything I will feel 

satisfied, yes. 

INT - How do you feel when you see something that you want to buy but you can’t afford it? 

IP1 - I feel bad myself, on the inside. Because I feel like: “Why?”.  

INT - You want it so bad but you can’t. 

IP1 - Yes, I can’t. 

INT - Do you feel satisfied with your life as a whole? I mean, do you feel satisfied now? 

IP1 - No. 

INT - Why not? 

IP1 - Because I don’t have anything. I don’t have anything what I want. 

INT - Ok. So you are planning to get satisfied?  

IP1 - Yes.  

INT - Ok. 

IP1 - I mean to get satisfied you must understand that word. Like now I’m saying I want to 

have a house, I want to have a car. Then I will get those stuff when I can. But it doesn’t mean 

when I have those stuff, I must not do anything again. 

INT - Ok. 

IP1 - Not like that. But I will still………. 

INT - …….You will still…? 

IP1 - I will still be satisfied because I have got my house. 

INT - But you will get more goals? 

IP1 - Yes. 

INT - Ok. Thank you very much for your participation! 

IP1 - No problem, you’re welcome! 

 

Intervju 2 

Intervjuare: INT 

Intervjuperson 2: IP2 

 

INT - Ok… Do you feel a great need to buy things you don’t really need? 

IP2 - Wait, wait, wait! This information is going to Lund right? 

INT - Yes. 
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IP2 - Ok. I love Lund, I love Lund! 

INT - Haha! 

IP2 - Haha! The need to buy things that I don’t need? 

INT - You don’t really need, maybe you see something you want… 

IP2 - No, no, no. I don’t feel the need, because what I need is things that I need. But yes, 

excess and extra. Like I have already got what I need and there is something I don’t really 

need it, but it will look nice. Something for the house, for the room … Maybe, yes. 

INT - Yeah. Ok, do you compare your economic situation with other people? 

IP2 - It’s very, very hard to compare, because then… 

INT - Maybe somebody has got more money than you, more things…You know? 

IP2 - ...And then I compare myself? 

INT - Yes. 

IP2 - I can’t do that because you know what is your income, what is your output, what you 

take out. There is people who have a stronger economy than mine, so for me I always look 

at….But I wish! You always have this wish; you want to be like the people with the bigger 

economy. For example if I earn 2000 euros a month I can’t spend more than that, even if I 

want to spend 5000 or 6000 you can’t. So I don’t compare myself like that, no. 

INT - Ok. How important is it for you to have a job that pays well? 

IP2 - It’s very important. Very, very important… it’s the most vital thing. Because when you 

get paid well, you have a situation where you can forget about all kind of …hard life. If you 

have a family, you have brothers and sisters, you have a mother you have to take care of, then 

there is no way you can overcome not having enough money for food and all that stuff. But if 

you have a job that really pays more you can secure everything… You can secure everything 

with your family’s problems.  

INT - Do you sometimes worry about the money not being enough? 

IP2 - Yes I do, so much. 

INT - And how does that worrying show itself`? 

IP2 - The worrying is…you might have an expense, you might want to buy food for example 

and then you have an income. You want to buy food, clothes, maybe pay water-bills, 

electricity. And then you earn the money, when you earn the money you might forget you 

have a debt that you have to pay off.  

INT - And bills at the end of the month? 

IP2 - Yes, bills. You buy those little things like water, you buy food, you buy clothes and then 

you realize the money is not enough. Then you have to pay of the debt you have from before 
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to someone. Then you have to pay this and that, you have to pay some other people. It’s never 

enough! 

INT - Ha-ha! 

IP2 - Never! You always want more. 

INT - You know social status; do you think that social status goes along with being wealthy? 

IP2 – Yes, in Africa. In Africa it’s basically like that. Because for you to get that social status 

already, you have to have money to kind of show…. Show off for people. Like: “Yes, I have 

money”, “He’s got money, he can finish your problem, He can do this, he can do that”. People 

see that, that higher status and they put you into that. So basically they it has so much to do 

with that and also showing off. There are people who are in a higher status and they don’t 

show off. But mostly, yes. 

INT - They show off? 

IP2 – Yes, they show off too much. 

INT - Yes. Do you often think about what you would do if you had more money? 

IP2 - Hmmm... 

INT - For example: “If I had a million dollars I would buy this car”. 

IP2 - I’m this type of person, when money comes in first I think about my parents. And then I 

think of how they live, where they live. And then I think of my family and then now I start 

thinking of myself. If I had more, more money the first thing I would maybe do is to fix my 

mother’s situation. 

INT - Ok, so family first? 

IP2 - Yes, family always comes first with me. Because if my family is well off, then I’m also 

well off. So if I have more, more money I will always take care of them. I see people on the 

street who are suffering too much because they are not helped by family. They have nothing. 

So I don’t want my family to end up like that, you know? So basically that is most important. 

INT - Ok. Is being wealthy a part of living what you think is a good life? 

IP2 - I don’t know how it is in other parts of the world, but in Africa….A good life actually 

implies you being wealthy. You have everything you need, everything you want. You might 

not have everything you love, because it’s not easy. But you have everything you need, 

everything you want. 

INT - That you can buy with money? 

IP2 - Yes. You want to fly to Mauritius, you want to fly to Zanzibar you don’t have to be 

given problems. You just buy a ticket then you fly! 

INT - Freedom.  
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IP2 - Yes, you have got your own freedom. If you want to buy a certain type of car just 

because you want to buy it, nobody is going to tell you what, ask you what. So it’s also a big 

thing in our lives. But yes, not everybody has that life. 

INT - Mmm. 

IP2 - But you always wish to have that. Because when you are in that status, I tell you a lot of 

people are fake in this life. And when you have that status you get so much respect and so 

much power. 

INT - Yes. 

IP2 - And there’s people who actually love that power and respect. If you have nothing you 

are taken as I useless person in your life. Which is not true but that’s how it is. 

INT - He-he, yes. But do you think that you can also have a good life without being…? 

IP2 - Yes, you can also have a good life. Only that good life will need you to do a lot of 

planning, a lot of saving and all this. Yes, you can when you are very broke and you are 

having a smaller income, maybe a medium income you can still have a good life. You have a 

beautiful girlfriend that loves you and you love her, you have a beautiful flat, you have one or 

two cars, you have food every day, when you need to take your girl out you can take her out. 

You know? 

INT - Yes. 

IP2 - That kind of life, yes you can have it. If you want. 

INT - Do you think that most of your problems would be solved if you had more money? 

IP2 - Financial problems yes. A lot of them.. I’m suffering too much from financial problems, 

he-he-.. So there are problems… Like I say you might have the money and everything you 

need, everything you want. But you can’t have everything you love, is what I’m saying. The 

biggest problem in a man’s life is a woman. You might love a woman but she doesn’t love 

you back. 

INT - He-he… 

IP2 - You have money, you want her but you can never get her because she doesn’t love you. 

INT - But some people they can…they will love you for the money. 

IP2 - You might want everything in this life and you have money. But then you love the kind 

of woman who you can never get no matter how much money you spend on her... You might 

want her but you are showing off because you have everything. And you want to get her 

because you have money and she is going: “You can’t have me”. I have seen that so many 

times and with so many people. You spend so much money but you are never going to get this 

woman. 
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INT - Trying to impress? 

IP2 - Yes, you are trying to impress. But that’s not what she wants, you know? 

INT - Mm…  

IP2 - But yes, financially you can have…solve most of your problems in life, most of them. 

Not every, but most of them. When you are in that status, you can. 

INT - So most of your problems would be solved if you had more money? 

IP2 - Yes. I will tell you another aspect: in Africa we corruption. Now being in jail there are 

people who are being battered by cops, innocent people. Innocently you are arrested; people 

are saying maybe you are involved in this. If you don’t have money you will get locked up. If 

you have money that problem will never come to you because a lot of people are corrupted in 

Africa. You can give that money and say: “Look guys, I’m innocent. I didn’t do it and that’s 

the truth. You know what, I don‘t want to go to jail. Here‘s some money and leave me alone”. 

And they will go. 

INT - So it’s also important to have money when it comes to legal rights? 

IP2 - Yes, if legally you are wrong then you have to be corrupt. Because a lot of innocent 

people are being locked up in Africa, a lot of them. And so many people use their wealth 

to…..to…. 

INT - Buy themselves free? 

IP2 – Yes. Now imagine if also an innocent person had that much wealth, it would finish their 

problem. So actually having so much wealth can help you to finish most of your problems. 

But not every problem, most of them. 

INT - Ok. Do you think that if a person owns a lot of valuable things, that it goes along with 

how successful he or she is in life? 

IP2 - That’s how we think in Africa. But we also realize at the end of the day it’s not normally 

like that. So me, where I have been and having that much valuables is not a good thing 

already. In Africa, in Namibia a lot of people own so many cars and for these cars they owe a 

lot of bucks. 

INT - They buy on credit? 

IP2 - It’s on credit so it’s not actually their money. They are still paying and maybe they have 

five, ten years to pay off. If you stay two months without paying they are going to claim. So at 

the end of the day you are not living a good life. So where are you going to get the money to 

pay this? And you can se there are a lot of cars standing here but the owner hasn’t paid them 

off yet. You can say they are my cars but they are not fully paid yet. But people think this guy 

has got money. You may think he is successful but the guy is still owing. So that’s what I say. 
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You never get sleep in the night because you know you are owing and you don’t know how 

you are going to get the money. They will even come and take the cars and loose the money 

you already paid on them. So it’s not guaranteed unless somebody has bought them cash, then 

you are actually living a good life. 

INT - You are successful? 

IP2 – No, then you are just having a good life. You are not successful yet, because having cars 

doesn’t mean you are successful.  

INT - But if it’s more about having stuff, valuable stuff? 

IP2 - For me that is not successful, that is the good life and living large. Because successful 

for me is I have a lot in my bank account, no one I’m owing and I can do whatever I want - 

I’m successful.  

INT - You are good at something that generates..? 

IP2 - Yes, as long as there’s more income. But not having them. If a have a nice TV in my 

bedroom, I have a fridge and what and all the remote controls and stuff. That is just the good 

life to me. And somebody can come steal all of them and they are gone. For me successful is 

having consistent income all the time.  

INT - Ok. And how important is it for you to own stuff that impress other people? Maybe the 

latest phone, whatever? 

IP2 - For me it’s so important to have nice cars to impress,. I don’t care about phones, I don’t 

know the I-phone. But for me to have a nice car that is the status I want people to see - he is 

driving a nice car. The phone, I don‘t mind about the phone. I can have any kind of phone. I 

want to have a good plasma screen in my room, yes I want to have that. I want to have a nice 

sitting room, because when people visit you then you will have a little bit of respect.  

INT - Then you can see that person cares about his home. 

IP2 - Yes. People always pretend -“Status is nothing. I don’t mind how I live as long as I’m 

still alive.” That’s bullshit! In reality everybody wants to live large. Everybody wants to have 

a nice car so people can say-” Wow, she’s driving a nice car”. Everybody wants to have a nice 

apartment so that when you come home nobody will ask questions if you bring friends. They 

are comfortable and see you have a nice fridge, it cost so much. You know, we want to have 

that. - me too. That is life, that’s the truth. For me I also want that kind of life.  

INT - Yes. How much do you think your economic situation affects your wellbeing? 

IP2 - My economic status always affects. 

INT - So it affects you a lot? When you have money your wellbeing increases, kind of? 
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IP2 - Mmmmm no. That’s one thing I say, when I have money I always think of family first. 

So for me to be satisfied is to know that my family is satisfied. So that’s what I’m saying, the 

income always affects me, both me and my family. It goes to me and my family. If my family 

is happy then I’m satisfied. I might spend it also on family and me and nobody is satisfied, 

then I’m not happy yet. I’m not satisfied yet. So it always affects, it’s always in between 

there. 

INT - How much does other people’s economic situation interest you? 

IP2 - I don’t care about other people’s economy. 

INT - You don’t? 

IP2 - I don’t care how they get their money from, how rich they are. 

INT - What about poor people, do you….? 

IP2 - The poor people, I get a bit worried. If it’s a person who has stayed five days not eating 

and he is saying -”Look, give me two dollars”. You give them because you care, because 

those ones give me attention. The guy who has a nice car, a BMW, at the end of the day he 

doesn’t even want to know how I live. So I don’t care about his life because he is doing good. 

But poor people will always give you attention, more that those who are rich you know? 

INT - Yes. Do you enjoy spending money on things that you maybe don’t really need? 

IP2 - If you have everything you need and you want things you don’t need, but you think is 

nice yes. If there is extra money, then why not? I feel satisfied when every month I have an 

income, I pay my bills and there is still money left. If this happens every month then I’m 

satisfied.  

INT - Ok, when you feel secure. 

IP2 – Yes, when the security is there. 

INT - Do you feel that you have reached the economic level where you have everything you 

need to be satisfied in life? 

IP2 - I am still struggling. I would love to be a rich man so women can also like me in Lund. 

Ha-ha-ha! 

INT – Ha-ha-ha! 

IP2 - But yes I’m fighting, I’m fighting. I think I’m still on the road, yes. 

INT - How does it make you feel if you see something you want to buy but can’t afford it? 

IP2 - I feel bad. 

INT - You feel frustrated? 

IP2 - Yes, I feel very sad.  I want it, but I can’t get it. If I had a bad heart I would go and steal 

instead, you know? 
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INT - Yes. Do you feel satisfied with your life as a whole? 

IP2 - Currently yes, I’m satisfied with my life. I have good friends, good family. I can afford 

to eat every day. I can afford to have a place to sleep. I have things here and there, but at least 

I’m happy with what I am and who I am. 

INT - Ok good. We are finished. Thank you very much! 

IP2 – You’re welcome! 

 

Intervju 3 

Intervjuare: INT 

Intervjuperson 3: IP3 

 

INT - Känner du ett stort behov av materiella ting som du egentligen inte behöver? 

IP3 - Nej. 

INT - Varför inte? 

IP3 - För att jag får ångest av att samla på mig för mycket materiella saker. 

INT - Har du för mycket nu? 

IP3 - Ja det har jag. 

INT - Hur yttrar sig denna ångest? 

IP3 - Av att jag inte kan ta hand om det, att det bara ligger och … är. 

INT - Jämför du din ekonomi med andras? 

IP3 - Ja, men bara för att utvärdera om jag ligger bra eller dåligt till när det gäller till exempel 

inköp av … mat och hur man ska fördela pengarna. Då jämför jag min ekonomi med andra. 

INT - Om någon tjänar mer eller mindre än du? 

IP3 - Jag lägger ju inte så mycket pengar på material … materiella ting, så då lägger jag 

kanske mer på mat och nöjen eller så. Men det är jättesvårt att fördela pengarna …   

INT - Hur viktigt är det för dig att ha ett välbetalt jobb? 

IP3 - Hm … inte speciellt viktigt… Så länge jag har bra välfärd hemma och inte ligger back, 

och att jag varje månad kan spara lite så är jag nöjd. Så länge jag går plus ändå och kan bygga 

upp ett sparkonto. Men då är det ändå att jag har ett välbetalt jobb, men det har ingen 

betydelse, det är inte såhär ex … Jag är inte pengaintresserad, det är inte det som driver mig. 

INT - Nä, okej. Det är inte så viktigt att du skulle ta ett jobb bara för att det är bra betalt? 

IP3 - Nä, jag ska ju jobba med miljö och det är inte direkt det mest välbetalda jobbet.   

INT - Mer än socionom i alla fall! Haha! 
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IP3 – Haha! 

INT - Är det viktigt för dig att kunna köpa saker bara för att du vill ha dem? 

IP3 - Nä… nä, jag får oftast ångest när jag köper saker. Så velar jag fram och tillbaka, om jag 

ska lämna tillbaka det som jag har köpt eller liknande. Oftast måste jag verkligen kolla upp på 

internet innan jag innan jag köper. Och sen verkligen bestämma mig om jag ska köpa och 

planera mina inköp om det är till exempel då; dator, teknik eller liknande. 

INT - Men om … Du känner inte såhär att, om du ser någonting och tänker att det skulle jag 

verkligen vilja ha, att du bara måste ha det? 

IP3 - Jag impuls köper inte, då planerar jag det. Alltså hur jag ska kunna kompensera. 

INT - Men det är inte superviktigt? 

IP3 - Nej. 

INT - Känner du dig stressad över att dina pengar inte ska räcka hela månaden? 

IP3 - Inte nu längre, för nu har jag ett extrajobb. Men innan så gjorde jag det. 

INT - Okej. På vilket sätt visade stressen sig? Var det så: ”Oj, nu måste jag äta nudlar”? 

IP3 - Ja, alltså jag köpte nästan aldrig materiella ting, verkligen inte kläder eller liknande. Det 

var i så fall maten som jag fick dra in på. 

INT - Ja, okej. Hur… Tycker du att social status är något som hänger ihop med ekonomisk 

nivå?  

IP3 - Ja, absolut. Inte hur jag utvärderar människor men utifrån normen och hur det är, 

absolut. Och jag tror också att det är så att… hm… Folk som eftersträvar en hög social status 

eftersträvar också välbetalda jobb, att det är så det ligger till. Att det är inget man bara får av 

en slump - att få hög social status, utan det är något man eftersträvar. Ja, att man får den här 

bekräftelsen, att man har något att erbjuda; pengar, bilar eller vad det kan vara. Så om man 

inte bryr sig om social status så tror jag inte heller man eftersträvar pengar. 

INT - Hm… Ja, jag tänker såhär att … Kan man ha hög social status utan att ha mycket 

pengar? 

IP3 - Ja. Ta bara Gandhi till exempel. Han hade ju en extremt hög social status utifrån sin 

livsfilosofi, utan att sträva efter pengar. 

INT - Tänker du ofta på vad du skulle göra om du hade mer pengar? 

IP3 - Ja, då skulle jag till exempel skära ner på min arbetstid. Ha mer frihet att pyssla med 

hobbys och bara leva, vara hemma och njuta och liknande. För jag värderar verkligen min 

fritid mer än pengar och arbetstid. Men jag kan inte skära ner nu för då klarar jag mig inte rent 

ekonomiskt. Så tänker man lite på pensionssparande, men jag börjar tänka mindre på det. Jag 
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menar jag kanske dör om fem år, då kanske man inte ska jobba heltid den här tiden. Man 

kanske ska skära ner istället och njuta av sin fritid.  

INT - Ja … 

IP3 - Så för att summera det så prioriterar jag fritiden väldigt mycket. Men jag vill ändå ha ett 

jobb som sysselsättning så att jag gör något viktigt. 

INT - Okej. Är ekonomiskt välstånd en viktig del av vad du anser vara ett gott liv? 

IP3 - Det är en del, men inte den viktigaste delen. Det är klart du måste klara dig ekonomiskt. 

INT - Men att du kan ha lite extra liksom så att du inte behöver känna den här oron? 

IP3 - Det är en extrem trygghet och det tror jag har jättestor betydelse att man har ett 

sparkonto eller har något att gå back på ifall… Min plan är att man ska kunna klara sig tre 

månader utan ett jobb rent ekonomiskt med utgifterna. Då har man ett ekonomiskt välstånd i 

mina ögon. För i mina ögon är det bara det som gäller, men ekonomiskt välstånd för andra 

kanske är att man har en förmögenhet på sitt bankkonto. 

INT - Och bilar och hus kanske? 

IP3 - Ja, precis.  

INT - Anser du… Tror du att många problem skulle kunna lösas av pengar? Lite ospecificerad 

fråga kanske… Men förstår du vad jag menar? 

IP3 - Kan du repetera den frågan igen? 

INT - Jo alltså, tror du att många av de problem man har skulle lösa sig med pengar? 

IP3 - Nä, men jag tror det skulle lätta på trycket. Alltså det här… För många bråk egentligen 

inte handlar om pengar, handlar om pengar för att det ofta är en oroande faktor. ”Hur ska vi 

klara oss till slutet av månaden?” och sen så tar man ut det på varandra. Om man tänker på 

relationsbråk eller liknande, eller familjebråk, har man en god ekonomi så kanske man inte 

behöver fokusera på det också. Att det blir faktorn som får bägaren att rinna över. 

INT - Mm… Tycker du att om man har en massa… värdefulla tillhörigheter, tycker du att det 

hänger ihop med hur framgångsrik man är? 

IP3 - Verkligen inte. Jag tycker snarare det visar hur osäker man är, att man behöver 

bekräftelse genom prylar. Jag tycker en framgångsrik människa behöver inte alls visa det. Han 

är bara… eller hon är bara lugn och bekväm i sig själv och lycklig. Alltså är man 

framgångsrik kanske man går på bio lite oftare, äter ute lite oftare.  Att man gör mer sådana 

saker istället för att spendera på prylar och material. Just att ha en god livskvalitet istället och 

en god livskvalitet är inte att ha en massa grejer.  

INT - Hur viktigt är det för dej att äga saker som imponerar på andra människor? 

IP3 - Det är inte alls viktigt. Titta bara på mina fula kläder, haha! 
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INT - Haha, nä dom är fina! I hur stor utsträckning tror du att ditt välbefinnande påverkas av 

din ekonomi? 

IP3 - Mitt välbefinnande? 

INT - Ja. 

IP3 - Menat med min livskvalitet? 

INT - Ja, alltså hur du själv mår i tillvaron. Om du känner… till exempel att du mår väldigt 

dåligt ifall du har problem mer pengar eller så. 

IP3 - Det påverkar extremt mycket, just den här osäkerheten och stressen att det ska gå runt. 

Om man vet att man får en fast inkomst varje månad så är det en enorm press som lyfts bort. 

Så det påverkar mitt välbefinnande jättemycket. Men det har egentligen inte med pengarna i 

sig att göra, utan att slippa problemen som kommer när man inte har pengar. 

INT - Att oron inte finns? 

IP3 - Ja, precis. 

INT - Hur pass mycket intresserar du dig för andra människors ekonomi? 

IP3 - Det är mer en nyfikenhet om man jämför och vill veta hur mycket dem tjänar i månaden. 

Men jag blir liksom inte imponerad av det, om man säger så. Det är mer att jag vill bara veta 

att… de tjänar såhär mycket och de lägger pengar på det. Men jag blir inte imponerad av 

pengar. Så jag förväntar mig inte av en partner att den ska tjäna mer än mig. 

INT - Men om du är nyfiken … alltså jämför du med din egen inkomst och sådär? 

IP3 - Både jämför med min egen och vad jag skulle kunna tjäna själv. Alltså bara utvärdera på 

arbetsmarknaden. Men ja, jag frågar ofta vad andra tjänar av ren nyfikenhet. 

INT - Känner du dig mer tillfredsställd med livet när du har bra med pengar? 

IP3 - Ja, det gör jag. 

INT - På vilket… alltså på vilket sätt? 

IP3 - Då känner jag att ifall något skulle hända så skulle jag klara mig i någon månad. Om 

något skulle hända hunden så skulle jag kunna lägga ut till veterinären direkt. Så det är bara 

den här tryggheten ifall och då skulle jag nog inte röra pengarna. Det är det jag försöker göra 

nu, att jag försöker öka mitt sparkonto hela tiden. 

INT - Har du uppnått den ekonomiska nivå som du behöver för att känna dig tillfredsställd i 

ditt liv? 

IP3 - Ja, det har jag. 

INT - Det är inte så att du har en nivå som du vill uppnå innan du är nöjd? 

IP3 - Jag känner mig ändå rätt så nöjd med hur jag har det. Men nu har jag fått veta hur 

mycket jag kan tjäna på det som jag kommer jobba med och om jag får en fast tjänst så 
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kommer jag ju yrka på det. Men jag är väldigt nöjd med så som det är nu… Jag känner inget 

missnöje på något sätt. 

INT - Tror du att ditt välbefinnande skulle öka om du hade en ännu bättre ekonomisk 

situation? 

IP3 - Ja, för då tror jag att jag skulle kunna hjälpa andra mer. Till exempel; min familj är inte 

alls rik så då skulle jag kunna hjälpa dem med små utgifter och liknande. Så absolut, ja. I och 

med att jag då hjälper andra så skulle det då hjälpa mitt ego, att det blir positiv feedback till 

mig. Absolut, om jag skulle tjäna det dubbla av det jag tjänar idag så skulle jag absolut känna 

mig bättre om jag kan hjälpa andra. 

INT - Ja … Om du ser något som du verkligen skulle vilja ha men du inte kan köpa det, hur 

känner du då? 

IP3 - Jag tänker nog så att… Om jag känner att det där vill jag verkligen ha, då blir det att jag 

får någon form av önsketänkande som blir en vision om vad jag kanske uppnår senare i 

livet… Som jag ska eftersträva att ha. 

INT - Som ett mål? 

IP3 - Ja, det blir ett mål. Om jag säger att: ”Detta är min drömlägenhet!” och jag vill verkligen 

ha den. Men jag kanske inte kan ha den just nu och gör upp en plan att om fem år så ska jag 

investera. 

INT - Hur tillfredsställd är du med ditt liv som helhet idag? 

IP3 - Jag är väldigt tillfredsställd med mitt liv som helhet. Det jag inte är tillfredsställd med är 

hur mycket man jobbar när man jobbar 100 %, att det är 40 timmar. Jag tycker att det är 

ganska galet. Normalt skulle vara att jobba 30 timmar i veckan och sen tjäna mindre, för att 

det går ändå ihop och runt då. Så att jobba 80 % då, för mig skulle det hjälpa jättemycket. För 

att jag tycker att det tempot som vi har i Sverige där alla ska jobba 100 %, det sliter ut en. Det 

tycker jag är en bättre välfärd än att tjäna mer och jobba 100 %. Jag tjänar hellre mindre och 

investerar i det jag verkligen vill ha. Ha mer fritid, komma hem och känna att jag ändå har 

kraft över.  

INT - Okej, då var vi klara. Tack så mycket! 

IP3 - Tack själv och varsågod! 

 

Intervju 4 

Intervjuare: INT 

Intervjuperson 4: IP4 
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INT - Ok, första frågan... Känner du ett stort behov av materiella saker, som du egentligen 

inte behöver? 

IP4 - Nja, egentligen inte. Men allting är ju relativt, så att… Det beror på vad man menar med 

saker som man inte behöver. 

INT - Jomen sådana saker som mat, hyra och sånt är väl nödvändiga saker? Sen det som man 

inte absolut behöver ha, men vill ha bara för skojs skull är det jag menar med sådant man 

kanske inte egentligen behöver. 

IP4 - Ja ok. Men nä, det är ju alltid kul att köpa något även om det inte är absolut nödvändigt 

och jag hade klarat mig lika bra utan. Men har man inte tillräckligt med  

pengar att spendera på sådana grejer så blir det mindre viktigt… Man ångrar sig bara och 

känner sig dum, om man har levt över sina tillgångar och slösat en massa. 

INT - Mm ok. I hur stor utsträckning tror du att ditt välbefinnande påverkas av din ekonomi? 

IP4 - Om man säger såhär; har man dåligt med pengar och mycket problem med att klara av 

att försörja sig så påverkar ekonomin mycket. Men har man tillräckligt med pengar så är det 

inget skapar så mycket problem, alltså det är inte något som man behöver tänka så mycket på. 

Så jag skulle nog säga att det inte påverkar mitt välbefinnande jättemycket, för jag har… 

Alltså oftast har jag så att jag klarar mig. 

INT - Okej, så om du har problem med pengar påverkas ditt välbefinnande mer än det skulle 

göra om du inte har tillräckligt med pengar? 

IP4 - Ja precis, men oftast så är det inget jättestort problem.  

INT - Nä ok… Hur viktigt är det för dig att ha ett välbetalt jobb? 

IP4 – Inte särskilt viktigt, det viktigaste är väl att jag trivs med det jag gör. Alltså, man måste 

ju kunna försörja sig. Sen så det är ju en bonus om man tjänar lite extra. Det är inget som styr 

mina val till 100 %, men det är ju en faktor. Jag vill ju inte slita ihjäl mig för att det 

överhuvudtaget ska gå ihop. 

INT - Men du skulle till exempel inte stanna på ett jobb som du inte trivdes med men tjänade 

mycket pengar på? 

IP4 - Nä det skulle jag nog inte… inte på längre sikt i alla fall. Kanske skulle jag ta ett sådant 

jobb tillfällig om jag inte hade något bättre alternativ.   

INT - Ok. Hur viktigt är det för dig att kunna köpa saker bara för att du vill ha dem? 

IP4 - Hm … Inte så viktigt tror jag. Jag menar, ibland är det kul att köpa lite onödiga saker. 

Men blir det för mycket så kan det bli att man känner sig stressad istället … över att pengarna 

ska räcka till sådant som man verkligen behöver. Då blir det inte lika roligt.  
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INT - Nä, det blir det ju inte… Känner du ofta stress över att pengarna ska räcka hela 

månaden? 

IP4 - Nä, inte direkt... Eller jo, ibland. Om jag har levt lite över mina tillgångar, haha! 

INT - Haha! Så det är om du har spenderat för mycket pengar, inget som du känner varje 

månad? 

IP4 - Nä inte varje, men om det blir någon extra utgift som tandläkaren eller något som måste 

betalas som man inte har haft med i planeringen. Då kan det bli lite knapert i slutet av 

månaden. 

INT - Mm, okej… Hur kommer den känslan av stress till uttryck? 

IP4 - Jaa, det är nog mer en känsla av… otrygghet. Att man inte vet om man kommer ha 

tillräckligt med pengar på kontot när man handlar mat. Så det är nog mer en oroskänsla. Och 

har man då slösat för mycket så känner man sej lite dum för att man inte har kunnat planera 

för hela månaden. 

INT - Mm... då ska vi se… Jämför du ofta din egen ekonomiska situation med andras? 

IP4 - Hm… Ibland gör jag nog det. Men mest för att jag känner att jag kanske skulle vilja ha 

något som någon annan person har köpt. Till exempel; om en kompis har köpt en bil som jag 

tycker är fin, så jämför jag kompisens ekonomi med min egen. Mest för att komma fram till 

att min ekonomi inte räcker till. 

INT - Så du jämför mest för att du vill veta vad som krävs för att köpa något som du vill ha? 

IP4 - Ja precis, jag kollar av hur mycket pengar som krävs för den här bilen.  

INT - Hur känner du när du gör dom här jämförelserna? 

IP4 - Alltså jag känner mig inte avundsjuk eller så, utan mer motiverad att uppnå… att nå dit 

jag vill.  

INT - Så du känner inte så mycket negativa känslor när du jämför? 

IP4 - Nä, det är inte någon jantelag det handlar om. Att jag vill sitta och snoka i andra 

människors privata ekonomi och sen vara bitter över… över att jag inte har det lika bra. 

INT - Det är mer något som skapar motivation? 

IP4 - Ja precis. 

INT - Okej… Då tar vi nästa fråga; tycker du att social status är något som hänger ihop med 

ekonomisk nivå? 

IP4 - Alltså om det är en förutsättning att vara rik för att ha hög status? 

INT - Ja, ungefär så. Om det är något som går hand i hand med varandra. 

IP4 - Okej, då fattar jag… Men det behöver det inte göra. Men jag tror att i ett samhälle där 

allting handlar om pengar så tror jag nästan att det är en förutsättning. Att ha mycket pengar 



57 
 

för att kunna uppnå den här höga statusen. Och i ett samhälle där man värderar andra saker 

högre än pengar, tror jag inte att det behöver vara lika viktigt.  

INT - Så det varierar beroende på omgivningen ganska mycket? 

IP4 - Ja jag tror det. Det är nog väldigt olika… Alltså beroende på vilket sammanhang man... 

existerar i. 

INT - Tänker du ofta på vad du skulle kunna göra om du hade mer pengar? 

IP4 - Inte ofta, men ibland. Det är ju klart att man tänker; om jag hade si och så mycket 

pengar så skulle jag göra detta. Det är mest kul och leka med tanken, vad man skulle göra om 

man var riktigt snuskigt rik. Men det är inget jag går omkring och drömmer om varje dag. 

INT - Inget du tänker jättemycket på. Okej... Om en person har många värdefulla 

tillhörigheter… Tycker du att det hör ihop med hur framgångsrik han eller hon är? 

IP4 - Om man har massor av grejor?  

INT - Ja, som är värdefulla. 

IP4 – Nä, det tycker jag inte. Det kan ju bara vara en massa skit som är köpt på avbetalning. 

Men visst kan man vara framgångsrik och sen lägga alla pengar på prylar. Men det behöver ju 

inte gå hand i hand. Särskilt inte eftersom man bara kan ta sms-lån och köpa massor av saker 

och samtidigt vara skuldsatt till max. 

INT - Är det viktigt för dig att äga saker som imponerar på andra? 

IP4 – Nä, inte särskilt. Jag vill mest ha saker för min egen del, inte för att hålla på och visa 

upp sig för andra. Men visst, det är ju kul om ens kompisar tycker om något som man har lagt 

pengar på. Men jag skulle aldrig köpa något bara för att imponera… alltså bara för det syftet, 

nej. 

INT - Det skulle du inte, nej... Hur pass mycket intresserar du dig för andra människors 

ekonomi? Det går ju ihop lite med den andra frågan om jämförelse med andra. 

IP4 – Jo, mitt svar blir ju lite samma då också. Så att… Nej, inte särskilt mycket. Jag känner 

att jag inte har med det att göra riktigt. Vissa människor är ju jätteintresserade av att veta vad 

allting kostar.  

INT - Men du är inte en av dom? 

IP4 – Nä, det tycker jag inte att jag är. Men jag tror att det kan vara lite av en svensk grej, 

alltså den svenska avundsjukan. Att det ska vara lika för alla och sen när det inte är det så 

störs dynamiken på något sätt. Och då blir folk överdrivet intresserade av andra människors 

privatekonomi. 

INT - Jo, jag förstår hur du menar. Känner du dig mer tillfredsställd med livet när du har gott 

om pengar? 
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IP4 - Ja, lite gör jag nog. Men mest för att man har möjligheter att göra saker. Inte att man 

köper massor av saker bara för att man kan. Utan jag känner mer tillfredställelse över att ha 

själva möjligheten, alltså känslan av att man kan.  

INT - Att du vet med dig att du kan om du vill? 

IP4 - Ja, precis. Det är mer den känslan som gör att jag skulle känna tillfredställelse. Att man 

är duktig på något vis, som har pengar att spendera. 

INT - Okej. Tror du att ditt välbefinnande skulle öka om du hade en bättre ekonomisk 

situation? 

IP4 - Hm, jag måste nog fundera lite… 

INT - Ja, gör du det. Ta den tid du behöver. 

IP4 - Nja, lite mer tillfredsställd skulle jag nog känna mig. Som det är nu försörjer jag inte 

mig själv eftersom jag pluggar, så på det planet svarar jag; ja.  

INT - Alltså om du inte var beroende av någon annans pengar, som lånade pengar? 

IP4 - Ja precis, mitt välbefinnande skulle ju öka om jag var självförsörjande, det handlar ju en 

del om självrespekt och sådant.  

INT - Hur känner du när du ser något du vill ha, men inte kan köpa?  

IP4 - Som en bil eller ett klädesplagg, eller? 

INT - Ja, något som kan köpas för pengar… Men som du inte kan köpa. 

IP4 - Okej… Ibland kan man känna att man bara måste ha någonting. Att man inte kan släppa 

det. Men sen när man väl har den grejen så är det inte lika roligt längre. Eller det kanske är 

kul ett tag, men sedan så lägger det sig. Lite av nyhetens behag. 

INT - Man har byggt upp förväntningar som inte… är verkliga? 

IP4 - Ja och istället vill man ha något annat. Så händer samma sak där. Men vissa saker kan 

man ju se tillbaka och tänka att; det var ett bra köp. Och då har man haft glädje av den grejen 

lite längre kanske.  

INT - Tror du att de flesta problem kan lösas med pengar? 

IP4 - Menar du ekonomiska problem?  

INT - Problem i största allmänhet. Alla typer av problem som man kan ha, ekonomiska också. 

Alltså att mer pengar skulle förändra problem till det bättre. 

IP4 - Jaha, alltså nä. Det tror jag inte att det skulle göra. Jag tror att det skapas nya problem 

om man har mycket pengar, folk som vill låna, som försöker lura en och sådant.  

INT - Men tror du inte några problem skulle lösa sig? 

IP4 - Kanske skulle det göra det för någon som är skuldsatt eller måste ha pengar för att 

komma ur en knipa, vad det nu kan vara. Men inte direkt för mig personligen… tror jag inte i 
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alla fall. Några saker skulle ju bli lättare. En del problem skulle försvinna och istället skapas 

nya. Jag tror inte man kommer undan så lätt bara för att… att man är rik. 

INT - Är ekonomiskt välstånd en viktig del av vad du tycker är ett gott liv? 

IP4 - Man vill ju helst inte behöva slita ihjäl sig för att få mat på bordet. Så jag måste nog 

säga ja på den. Jag menar, det behöver inte vara välstånd i överflöd… Bara så att man kan 

sluta oroa sig för framtiden och så. Att man har råd att leva bra och sen ha lite extra utöver 

det. Det behöver liksom inte vara guldkranar och sådant. 

INT - Det behöver inte vara lyx? 

IP4 - Nä, precis. 

INT - Okej… Har du uppnått den ekonomiska nivå du behöver för att känna dig tillfredsställd 

med ditt liv? 

IP4 - Nä, jag vill först betala tillbaka studielån och sådant så att man inte är skyldig något. Sen 

vill jag ju ha mer pengar att röra mig med… alltså en månadslön så att man har lite mer … 

marginaler. Sen kanske man får barn som måste försörjas, det kostar ju en hel del.  

INT - Så man kan säga att du inte har uppnått den nivån än? Som krävs? 

IP4 - Ja, så kan man nog säga. Det skulle vara lite tråkigt också att inte ha något att sträva 

efter utan bara stagnera och vara nöjd med allt.  

INT – Känner du dig tillfredsställd med ditt liv som helhet i nuläget? 

IP4 – Det kan man nog säga att jag är, det går inte någon nöd på mig i alla fall. Sen är det ju 

så att man sätter alltid upp nya målsättningar. Jag gör i alla fall det. För annars har man inget 

att sträva efter, ingen riktning i livet. Så jag hänvisar lite till mitt förra svar; jag tror att livet 

skulle bli ganska tråkigt om man bara var nöjd med allt. 

INT - Okej, det var sista frågan. Tack så mycket för dina svar! 

IP4 – Det var så lite så! 
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