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Forord
Dette speciale er udarbejdet i perioden marts til november 2009 og tager sit udgangspunkt i de
enlige forsørgeres sociale, kulturelle, socialpolitiske og økonomiske forhold på Færøerne. Vores
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at vi havde læst artiklerne satte vi os for at undersøge, hvordan deres forhold er, og eftersom der
ikke findes materiale om dem, blev vi selv nødt til at foretage feltarbejdet, som ligger til grund for
dette speciale. Vi har et beskedent håb om, at udfordre opfattelsen af de enlige forsørgere hos den
færøske befolkning og at dette vil medføre en højere prioritering af denne gruppe på det
socialpolitiske plan.
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1

Indledning

Den mest fremtrædende familietype gennem tiderne har været den traditionelle kernefamilie,
men det færøske senmoderne samfund rummer flere familiestrukturer, så som eneforsørger
familien. Denne familietype har igennem de sidste årtier haft en tilvækst, hvor der f.eks. i
1995 var 694 enlige forsørgere, hvorimod der i 2008 var 8941, som viser en vækst på 18,74
%. Denne vækst tyder på, at denne familietype er ved at blive en del af samfundet, og ser vi
på de andre nordiske lande, kan vi gå ud fra, at denne familieform fortsat vil vokse i
fremtiden. Denne udvikling lægger op til, at der på det socialpolitiske plan tages hensyn til
denne voksende familieform, der på nuværende tidspunkt i højere grad tilgodeser
kernefamilien.
De enlige forsørgere positionerer sig lavt i det sociale rum i forhold til kernefamilien, især på
grund af deres lave økonomiske kapital, da der kun er én indtægt til at forsørge familien
(Bourdieu 1997:21). Sådan som de enlige forsørgere positionerer sig, kan der være behov for
en positiv særbehandling, som Titmuss (1987) fremstiller, som et ideologisk aspekt ved en
optimal velfærd. Eneforsørger familien som gruppe kan dog ikke fremstilles som en homogen
gruppe men repræsenterer alle samfundslag, som medvirker til, at eneforsørger situationen
kan opleves på mange forskellige planer, og opfattelsen af den socialpolitiske instans kan
derfor også variere. I et forsøg på at forbedre de enlige forsørgeres økonomiske situation på
Færøerne, vedtog man i 2008 lovgivningen om børnebidrag som den første sociale ydelse de
enlige forsørgere er berettiget til, grundet deres borgerlige status. Dette tyder på, at man fra
politisk side er blevet mere opmærksomme på denne familieform, men hvor der i debatten
angående denne gruppe foreligger en bekymring om, at det vil være en fordel at være enlig
forsørger, når der ydes offentlig økonomisk støtte. Denne form for bekymring bygger på
fordomme om, at de enlige forsørgere ‟får i hoved og røv‟ af det offentlige, og at det derfor
betaler sig at være enlig forsørger frem for at være i en kernefamilie.
Ud fra forskellige danske undersøgelser viser det sig at mindst 25-30 % af de enlige
forsørgere har en så lav økonomisk kapital, at det påvirker ”helt elementære
livsnødvendigheder og sociale udfoldelsesmuligheder.” (Bak 1997:123). Hvilket indikerer, at
der til en vis grad forekommer relativ fattigdom på Færøerne, da de samfundsmæssige forhold
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ligner de danske. Hvordan de enlige forsørgere formår at organisere sig afhænger af
samfundets velfærdspolitik, arbejdsmarkedets vilkår og de enlige forsørgeres egne strategier
og de ressourcer de kan mobilisere i det færøske samfund (ibid:116). Disse forhold står i
samspil med den velfærd, der gør sig gældende i samfundet, og derfor vil vi undersøge,
hvilken velfærdsmodel der er den mest dominerende og danner fundament for den færøske
socialpolitik i forhold til de enlige forsørgere.
Familien spiller en stor rolle på Færøerne, og for de enlige forsørgere kan familiens hjælp
omfatte pasning af børnene, lån af bil, måltider og bolig, hvilket har en positiv indflydelse på
de enlige forsørgeres omstændigheder. Disse traditionelle familieforhold er det særprægede
ved det senmoderne færøske samfund, og på trods af den samfundsmæssige udvikling, har
man valgt at fastholde denne familiestruktur, da man ser den som en styrke. I og med at denne
familiestruktur står stærkt på Færøerne kan vi se, at det kan virke som en fordel for de enlige
forsørgere, som har en ressourcestærk familie. Spørgsmålet er hvor stor en rolle familien
spiller i forhold til de enlige forsørgeres økonomiske sammenhængskraft, og hvor det
efterlader dem, der ikke har en familie at trække på? For de enlige forsørgere har den
økonomiske sammenhængskraft en afgørende betydning på grund af deres forsørgerrolle og
ansvaret for de involverede børn, hvor deres socioøkonomiske forhold kan præge børnenes
dagligdag ved at de kan lide afsavn.
Der eksisterer ikke meget viden om dette område gennem litteratur eller forskning på
Færøerne. Derfor valgte vi at lave forskningsarbejdet selv ved at tage til Færøerne for at lave
feltstudier af de enlige forsørgere og samfundsstrukturerne, herunder den socialpolitiske
tilgang. Vores forskningstilgang var at opsøge den primære kilde, som i dette tilfælde er de
enlige forsørgere og dernæst de professionelle, der bl.a. omfatter politikere. Deres fortællinger
er udgangspunktet for denne afhandling, da vi vil belyse livsvilkårene for gruppen af enlige
forsørgere på Færøerne med henblik på at give et nuanceret billede af dem som en heterogen
gruppe.
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1.1

Problemformulering

Ud fra ovenstående, vil vi undersøge og belyse forholdene nærmere hos de enlige forsørgere
på Færøerne ved at benytte Pierre Bourdieus feltanalyse i forhold til følgende
problemstillinger:
1. Hvilke levevilkår gør sig gældende for de enlige forsørgere i det færøske samfund?
2. Hvilke samfundsmæssige strukturer og socialpolitiske instanser er gældende for de
enlige forsørgere på Færøerne?
3. Hvordan oplever de enlige forsørgere dagligdagen på Færøerne i forhold til deres
sociale og økonomiske kapital?
Det første spørgsmål besvares ved at undersøge hvilke levevilkår der gør sig gældende for de
enlige forsørgere ved at se på prisniveauet på dagligvarer, huslejepriser og andre daglige
udgifter i forhold til deres indtægt. Vi opstiller 4 cases med enlige forsørgere, der har 4
forskellige indtægter, for at give et helhedsbillede af hvad gruppen enlige forsørgere
indbefatter, og hvordan deres økonomiske sammenhængskraft er.
Det andet spørgsmål besvares gennem en fremstilling af det socialpolitiske fundament for de
enlige forsørgere og hvad der kendetegner den færøske velfærd. Dette gør vi, ved at belyse
den politiske arbejdstilgang og dernæst at analysere de udtalelser de professionelle kommer
med. Derudover vil vi karakterisere den færøske velfærd ud fra Gösta Esping-Andersens tre
velfærdsmodeller: den liberale, den konservative og den socialdemokratiske. Videre ser vi på
hvilken påvirkning det socialpolitiske arbejde og den færøske velfærdsmodel har på de enlige
forsørgere.

Det tredje spørgsmål besvares ved, at vi vil opbygge en analyse over de enlige forsørgeres
dagligdag gennem deres narrative fortællinger angående deres sociale, økonomiske og
kulturelle forhold.

Vi vil ikke komme ind på omstændighederne omkring bruddet eller hvorfor de enlige
forsørgere ikke lever sammen med barnets anden forælder. Derudover vil vi ikke behandle
problematikken angående børnenes position, men de vil indgå i de enlige forsørgeres
fortællinger, som bunder i bekymringer om hvordan deres økonomiske situation kan påvirke
7

deres børn. På samme måde vil vi kun inddrage den anden forælder i forbindelse med dennes
rolle i forhold til de enlige forsørgeres økonomi.

2

Metode

I det følgende afsnit vil vi give en uddybende forklaring på vores tilgang til indsamling af
empirien og hvilke analytiske redskaber, vi vælger at bruge. Vores empiriske fundament for
specialet bygger på det vi samlede sammen på Færøerne i foråret 2009. Grundet manglende
viden på området, blev vi nødt til selv at indsamle al vores empiri og derfor kan vores
afhandling ses som pionerarbejde angående det at klarlægge hvordan de enlige forsørgeres
levevilkår er på Færøerne. Vi brugte tiden på at lave fokusinterviews med enlige forsørgere
og at interviewe professionelle for at afdække de samfundsmæssige strukturer og tilgangen
hertil. Fokus var livsvilkårene for de enlige forsørgere, hvordan de oplever det at være enlig
forsørger på Færøerne, og hvilken tilgang de professionelle har til denne gruppe.

2.1

Forskning på området

Vi valgte at indsamle vores eget empiriske materiale, grundet manglende litteratur angående
færøske forhold på det socialpolitiske område, med henblik på de enlige forsørgere. Den
viden, som eksisterer i dag om de enlige forsørgere kan findes i andre nordiske lande, som er
baseret på den tilgængelige forskning, som vi sporer tilbage til 1950‟erne og frem til i dagens
samfund. Her vægter vi især Danmark, hvor der er forskning, som til dels kan overføres til
Færøerne grundet sammenlignelige samfundsmæssige strukturer. Vores tilgang vil derfor
være, at vi vil benytte os af denne forskning og kombinere det med vores indsamlende empiri
om de enlige forsørgere på Færøerne, da der ikke eksisterer forskning om deres situation ud
fra de færøske forhold. I forhold til denne viden, så har det færøske samfund sine særpræg og
har en tendens at være tidsmæssigt nogle år bagud i udviklingen, men i tidens løb har det vist
sig, at Færøerne i en høj grad følger den samme udviklingsproces.
En færøsk undersøgelse2 om forskning på Færøerne konkluderer, at Færøerne har en lav
placering sammen med lande som Polen, Portugal og Spanien i forhold til forskning i de
Europæiske lande (G&M 2007:24). I modsætning til de forventede 3 % af BNP, som stilles
2
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som krav til de Europæiske lande, forsker Færøerne kun for 0,66 % af BNP, så der er lang vej
for at nå den ønskede indsats (ibid:17). Undersøgelsen efterlyser på det politiske plan en mere
målrettet

politik

vedrørende

forskning,

som

især

har

stor

betydning,

når

forskningsressourcerne er så begrænsede som de færøske. Dette indbefatter også ønsket om et
større politisk fokus og klare udmeldinger om arbejdsfordelingen indenfor forskning
(ibid:37).
De enlige forsørgere er en gruppe, som der ikke er blevet forsket meget i på Færøerne.
Undersøgelsen påpeger, at det er områder så som fiskeindustri, miljø, sprog og kultur der
bliver forsket i. Forskningen omfatter således kun en brøkdel af samfundets interesseområder,
hvor socialforskning er et af områderne, som kun er blevet forsket i et begrænset omfang.
Dette skyldes dels, at det er private personer, som af egen interesse forsker udenfor deres
arbejdstid og som på egen hånd finansierer arbejdet (ibid:30). De områder eller
problematikker, som der bliver forsket i, afhænger derfor i høj grad af, hvilke særinteresser
forskerne har og vælger at forske i, som resulterer i en tilfældighed angående hvilke områder,
der bliver forsket i.

2.2

Teoretisk tilgang til bearbejdelse af empiri

Vi vil i bearbejdelse af empirien benytte os af Bourdieus feltanalyse, som har en
historiserende tilgang til den sociale betydning i forhold til vores problemstilling om de enlige
forsørgere. Her vægter vi de modstridende positioner i feltet ved at anskueliggør den aktuelle
tilstand og dermed de fremfundne magtrelationer. Vi vil ikke følge en kogebogsopbygget
arbejdsmetode, men benytte os af en operationalisering af de Bourdieuske tænkeredskaber.
Det vil sige, at vi ikke følger en fastlagt metodisk tilgang, men at der igennem arbejdet kan
opstå tilpasninger og ændringer, som udspringer af selve den sociologiske undersøgelse og
bearbejdelse. Dette medvirker, at vi til enhver tid i bearbejdelsen af problemstillingen vil
forholde os kritisk og sociologisk reflekterende og med dette udgangspunkt bidrage med den
nødvendige teoretiske empiri.
Metodisk vil vi arbejde praksis-teoretisk med afsæt i nogle historiske praksisformer, med
udgangspunkt i de enlige forsørgeres livssituation, som produkt af den tidsmæssige udvikling,
der har gjort sig gældende for denne gruppe. Derudover vil vi konstruere vores problemfelt
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gennem narrative fortællinger ved at benytte den narrative metode, hvor fortællingerne danner
fundamentet for de empiriske undersøgelser. Ud fra et socioanalytisk perspektiv, vil
fortællingerne bidrage til at skabe forståelse og give handlinger mening indenfor feltet, og
videre vil en narrativ analytisk proces medvirke til en struktur, mening og funktion i
fortællingerne (Fuglsang et al 2007:332). Fortællingerne er dels baseret på personlig historie
og erindring og dels på kollektive strukturer, som f.eks. kan være samfundsmæssige strukturer
og den påvirkning disse har på de enlige forsørgere, og hvordan de vælger at forholde sig til
dem (ibid:333). Det er denne sammensætning i fortællingen, som medvirker til, at deres
narrativer har en relevans for vores sociologiske undersøgelse. Men det er nødvendigt, at være
opmærksom på deres narrativer og konventionerne herfor, som er knyttet til nogle kulturelle
kontekster og hvilken betydning de har for fortællingen (ibid:338). Dem, vi interviewer, vil
derfor altid med snilde udvælge dét, der erfaringsmæssigt er til rådighed for at konstruere
oplevelser og livet kreativt, og for at gøre livet til en genkendelig historie.
Gennem analysen af empirien vil vi efterstræbe at afdække de forskellige positioner hos de
enlige forsørgere med henblik på at få indsigt i hvordan situationen hos de enlige forsørgere
opleves og defineres. Analysen af fortællingerne vil gøre dem eksplicitte og frembringe
centrale informationer om, hvordan de oplever livet som enlige forsørgere, og giver os derved
adgang til subjektets rum i forhold til, hvordan de enlige forsørgere kan positionere sig i feltet
(jf. Bourdieu). Placeringen er afhængig af, hvordan man kan råde, ordne og administrere i
form af en selektionsproces af aktuelle aspekter, det vil sige, at de forsøger at skabe orden i
det kaos, som et liv eller en begivenhed umiddelbart kan fremstå som (ibid:350). Deres
fortællinger bliver analyseret i forhold til, hvordan de enlige forsørgere ser og opfatter sig selv
og dette gør vi ved at bruge Steinar Kvales tre niveauer for fortolkning af kvalitative
interviews:

1. niveau: Selvforståelsesniveauet: ”Tolkningskonteksten søges her holdt inden for
den interviewedes selvforståelse. Det er en sammenfatning af meningen i den
interviewedes udtalelse og ud fra den interviewedes eget synspunkt, sådan som
forskeren forstår dette.” (Kvale i Jacobsen et al. 2002:54).
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2. niveau: Commonsenseniveauet: ”På dette niveau læses der mellem linjerne uden
at tolkningen for alvor inddrager nye perspektiver på udsagnene eller lægger afstand
til respondenternes selvforståelse. Tolkningerne ligger ikke længere væk fra
interviewpersonernes selvforståelse, end at han eller hun fortsat vil kunne nikke
genkendende til tolkningerne.” (Jacobsen et al.2002:55).
3. niveau: Teoriniveauet: ”Det kan være en psykoanalytisk teori om individet eller en
marxistisk teori om samfundet. De teoretiske fortolkninger vil da sandsynligvis gå ud
over den interviewedes selvforståelse, og også ud over en common sense forståelse.”
(Kvale i Jacobsen et al 2002:56)

Gennem de enlige forsørgeres fortællingerne får vi adgang til informationer, man ellers ikke
ville have tilgængelige, på trods af, at de ikke fortæller det hele. Der er udeladelser og
forenklinger, men det er deres sociale virkelighed, som skal vægtes højt i forståelsen af
samspillet mellem strukturerne og dem selv. De enlige forsørgere, der deltager i vores
undersøgelse, er en gruppe, som normalt ikke får muligheden for at fortælle om sine
oplevelser og opfattelse af de gældende sociale strukturer i forhold til deres status som enlige
forsørgere (Bourdieu 1999:615).
Vores afhandling vil i høj grad være præget af en deskriptiv tilgang da der ikke foreligger
materiale om emnet. Derfor vil der forekomme gentagelser som er nødvendige for at skabe
viden og forståelse angående temaerne i analysen, da de samme problematikker opstår i de
forskellige arenaer. Vi vil stræbe efter et sprogbrug i analysen, som er let forståeligt for
læseren, for at belyse vores problemfelt så tydeligt som muligt.

2.2.1 Den hermeneutiske tilgang
I det empiriske arbejde, hvor vi bearbejder interviewene, har vi også valgt at benytte
hermeneutikken som fortolkningsredskab med formålet at:
”… nå frem til en gyldig og almen forståelse af en teksts betydning.” (Kvale 1997:56)
Her omhandler begrebet ‟tekst‟ også samtale og handling, og er derfor også gældende for de
interviews vi har afviklet med enlige forsørgere om deres livsverden, som er blevet
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transskriberet til tekst, som vi vil fortolke. Dette er med henblik på at skabe en forståelse for
den livsverden, der tegner sig for de interviewede enlige forsørgere, da denne forståelse bliver
en måde for dem at være til stede på og blive anerkendt.
I hermeneutikken er for-forståelsen det samme som fordomme, der bunder i vores
forventninger og formeninger, der kendetegner vores måde at være til stede på og derved
lever ud fra. Igennem fordomme fortolkes den levede verden på et ubevidst plan, hvor man til
enhver tid anvender fordommene og derigennem udlever vores historie og tradition.
Udgangspunktet for forståelsen vil altid være den forståelseshorisont hvor fra verden anskues,
som er grundlag til og en betingelse for at skabe ny forståelse. (Birkler 2005:96-98)
Vi vil ikke kunne afvikle fokusinterviewene fordomsfrit, da disse kendetegner hvem vi er og
hvad vi som interviewere har med os. Uanset hvilke situationer der opstår i interviewet, så vil
vi reagere med denne for-forståelse, som er forankret i vores forståelseshorisont, hvilket kan
medvirke til, at vi forgriber os på de enlige forsørgere, da vi blander os i interviewets
diskussion. Derfor er det vigtigt, at vi forsøger at forstå de enlige forsørgere og acceptere, at
vi ikke altid forstår, hvad de fortæller, men viser ydmyghed over for det, vi ikke kender til
(Birkler 2005:97,99). Forståelseshorisonten bygger på forståelsens cirkularitet og dermed den
hermeneutiske cirkel, hvis grundtanke er:
”et cirkulært forhold mellem helforståelse og delforståelse, hvor delene kun forstås, hvis
helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene.” (ibid:98)
Det vil sige, at vores forståelseshorisont får ny viden som er baseret på en ny delforståelse,
som reviderer helhedsforståelsen. Enhver ny delforståelse kommer fra for-forståelsen ved at
sætte sig ind i den andens forståelse, der igen lader sig forme af en ny delforståelse og på den
måde er forståelsen cirkulær (ibid:98-101).

2.2.2 Hermeneutikkens syv fortolknings principper
I vores tilgang til hermeneutikkens syv fortolkningsprincipper har vi valgt, at tage
udgangspunkt i Radnitzkys (1970) analyse af den hermeneutiske cirkel, som er beskrevet i
Kvale (1997), og som vi har valgt at anvende i bearbejdelsen af de afviklede interviews.

12

-

Det første princip gælder den kontinuerlige proces frem og tilbage mellem delene og
helheden. Udgangspunktet er ud fra en umiddelbar forståelse af teksten som helhed, at
man fortolker den i dele, hvor delene derefter sættes i ny relation til helheden. Dette er
cirklen, som man skal komme ordentlig ind i for at få en dybere forståelse af teksten.
Denne tilgang anvendte vi i bearbejdelsen af vores transskriber, hvor vi begyndte med
at læse hele teksten for at få et overblik, og derefter fordybede vi os i relevante dele af
interviewet. Derefter lavede vi nogle temaer for at gruppere de relevante citater
således, at det gav mening i forhold til problemstillingen. Så læste vi teksten på ny,
hvor vi fik en helheds forståelse af indholdet af interviewene, efter at delene var blevet
uddybet og fortolket.

-

Det andet princip er baseret på opdeling i temaer, som derved danner et net af citater,
som medvirker til en sammenhængende enhed, i forlængelse af det første princip.
Vores delfortolkning af de tematiske citater blev afprøvet i forhold til helheden både
angående relevans og formål.

-

Ifølge det tredje princip, så har man muligheden for at geninterviewe, men det har vi
ikke set som nødvendigt.

-

Fjerde princip angår tekstens autonomi, hvor vi vil forholde os til den interviewedes
livsverden ved at uddybe og udvide interviewudsagnets autonome mening.

-

Det femte princip handler om at have en omfattende viden om emnet for derved at
kunne være lydhøre overfor betydningsnuancerne i fortællinger og de forskellige
kontekster meningerne indgår i.

-

Sjette princip bygger på vores bevidsthed om at fortolkningen ikke er
forudsætningsløs, da vi som interviewere ikke kan undgå at påvirke interviewene, men
med en bevidsthed herom, så kunne vi minimere dette.

-

Det syvende princip siger, at enhver fortolkning er en fornyelse. Vi vil igennem vores
fortolkning se udover det givne og skærpe forståelsen gennem en tydeliggørelse af
differentieringer og indbyrdes relationer i forholdene hos de enlige forsørgere, som
videre vil medvirke til en udvidelse af vores viden og forståelse(Kvale, 1997:58-59).
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2.3

Metodiske refleksioner

I det følgende afsnit vil vi redegøre for de metodiske overvejelser og refleksioner, vi har haft
før, under og efter vores indsamling af empiri i undersøgelsen af enlige forsørgere på
Færøerne. Nedenstående afsnit er udarbejdet med henblik på, at læseren kan danne sig et
indtryk af hvorledes, og under hvilke forhold, empirien er fremkommet, og hvilke valg og
fravalg, der er foretaget undervejs.

2.3.1 Udvælgelse af informanter
For at få en fornemmelse af de enlige forsørgeres situation på Færøerne, valgte vi at kontakte
enlige forsørgere med forskellige baggrunde for at få en så heterogen gruppe som muligt. Vi
havde derfor ingen kriterier for hvor mange børn de havde, deres køn eller deres alder. Vi
ville også have fat i enlige forsørgere fra flere forskellige byer og bygder på Færøerne, for at
finde ud af, om der findes forskel i de enlige forsørgeres situation alt efter, hvor de geografisk
er bosiddende. Desuden ville vi have fat i enlige forsørgere under uddannelse, på
kontanthjælp, mellem lønnede og højt lønnede for at give et overblik over deres forskellige
indtægter, og hvordan dette kommer til udtryk i deres dagligdag.
Ud over vores fokusinterviews med de enlige forsørgere, valgte vi at interviewe
professionelle angående enlige forsørgere på Færøerne. Med professionelle, mener vi
personer, der er blevet interviewet på grund af deres professionelle virke, hvor de på en eller
anden måde har eller har haft indflydelse på situationen hos de enlige forsørgere eller har gjort
sig bemærket i forbindelse med udtalelser angående enlige forsørgere. Formålet med at
interviewe professionelle var at få en viden om socialpolitikken vedrørende enlige forsørgere
og de enkeltes tilgang til denne gruppe.

2.3.2 Adgangen til informanterne
For at få adgang til enlige forsørgere på Færøerne, kontaktede vi i første omgang
Almannastovan, men de havde ikke mulighed for at skaffe os de pågældende kontakter og
henviste til Dátueftirlitið (Datatilsynet). Grundet tidsmangel, kunne det ikke lade sig gøre, og
vi valgte at gøre brug af mund til mund metoden, hvor vi spurgte ind til enlige forsørgere og
om de kunne henvise os videre til andre enlige forsørgere. Derudover brugte vi et chatforum
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på kvindemagasinet, ‟Kvinna‟s3 hjemmeside, hvor vi opfordrede enlige forsørgere, der var
interesserede i at deltage i fokusinterview, om at sende os en mail. Ved denne metode fik vi
enlige forsørgere fra forskellige bygder og byer og med forskellig indtægt og baggrund.
Vi kontaktede de professionelle gennem mail og telefonopringninger. De fik en forklaring
angående vores speciale og blev oplyste om, hvad det var, vi ønskede at snakke om til et
eventuelt interview. Enkelte bad om at få spørgsmålene på forhånd. Dette var med til, at de
havde bedre mulighed for at forberede sig på spørgsmålene.

2.3.3 Geografisk opdeling af de enlige forsørgere
Efter at have fået kontakt med enlige forsørgere fra flere områder på Færøerne, valgte vi at
dele dem op i 3 geografiske grupper med henblik på at få en fornemmelse af, om der er
forskel på deres situation og dagligdag afhængigt af, hvor de bor. Før vi gik i gang med vores
feltarbejde, havde vi hørt beretninger om, at lejeboliger ude i bygderne er billigere end i
Tórshavn, samt at familien er tættere knyttet i et bygdesamfund og er mere ind over den
enlige forsørger. Desuden havde vi fået indtryk af, at der findes flere fordomme i forbindelse
med at være enlig forsørger på bygderne end i Torshavn, og at det ikke er lige accepteret ude
på bygderne. Den geografiske forskel er ikke et helt ukendt fænomen på Færøerne, der trods
sin størrelse, har en lokal kultur, som kan variere fra ø til ø og fra bygd til bygd. F.eks. siges
der, at dem der kommer syd fra er mere udadvendte og humoristiske end dem der kommer
nord fra, og at kvinderne på Sandoy får tidligere børn end andre færøske kvinder. Der findes
ikke forskning, der bekræfter dette, men gennem vores kendskab til Færøerne og
undersøgelser af bl.a. Dennis Gaffin (1996) og Eyðun Andreassen(1992) er det sandsynligt, at
der findes en forskel på kulturen på Færøerne, men at denne ikke altid kan ridses så groft op
som ovenstående eksempel. Derfor ser vi det som en reel mulighed, at der findes en forskel i
de enlige forsørgeres situation og hverdag alt efter, hvor de kommer fra.
Vi valgte at gruppere dem således: Tórshavn, syd/vest og nord. Disse grupperinger indeholder
enlige forsørgere fra hovedstaden Tórshavn, øerne Sandur og Vágoy og to øer i den nordlige
del af Færøerne, Eysturoy og Borðoy. Ud af disse 5 øer, er der kun Sandoy, der ikke er
forbundet med de andre øer enten ved broer eller undervandstunneler. Borðoy og Vágoy er
3

www.kvinna.fo
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blevet forbundet ved undervandstunneler indenfor de sidste 3-6 år4 og derfor kan kulturen på
disse øer forestilles at være påvirket af, at de indtil for nylig også har været afsides øer.
Årsagen til, at vi valgte at gruppere Eysturoy og Borðoy sammen er både på grund af deres
geografiske beliggenhed og deres nuværende tilknytning via en undervandstunnel. Vi har
således haft fat i enlige forsørgere fra 5 ud af de 18 færøske øer (heraf 17 beboede).5

2.3.4 Etik i feltet
I forbindelse med fokusinterviewene, har vi sikret de enlige forsørgere anonymitet, hvilket er
nødvendigt, da Færøerne, med deres 48.778 indbyggere6, er et lille samfund, hvor det kan
være svært at opretholde anonymitet, når der hersker en ‟alle kender alle‟ mentalitet. Derfor
vælger vi kun at oplyse hvilket område de enlige forsørgere kommer fra. Vi har ændret deres
navne i vores bilag, og vi vil ikke oplyse deres alder eller hvor mange børn de har, da dette vil
gøre det svært at opretholde en anonymitet.
Under vores forarbejde med at kontakte enlige forsørgere oplevede vi flere gange, at de var
tilbageholdende med at deltage i fokusinterviewet. De var bange for, at der ville opstå sladder
angående deres udtalelser efter en deltagelse i interviewet. Derfor udarbejdede vi en
tavshedserklæring med det formål, at de ikke måtte udtale sig om, hvem der havde deltaget i
interviewet eller hvad de forskellige personer havde udtalt sig omkring. Samtlige deltagere i
fokusinterviewene skrev under på erklæringen. Dette var med til at skabe en bevidsthed
omkring de konsekvenser en udtalelse udenfor interviewforummet kan have, og at der skulle
tages hensyn til hinanden således, at de enlige forsørgere kunne føle sig trygge ved at udtale
sig ærligt om til dels personlige forhold. På trods af, at vi lovede anonymitet, var der alligevel
nogle der valgte at takke nej til et interview.

2.3.5 Vores rolle og refleksioner i forhold til interviewene
Vores tilgang til problemstillingen vil være præget af, at vi begge to er fødte og opvoksede på
Færøerne. Bourdieu (1997, 1999) mener, at dette er noget, som ikke kan undgås, da man som
forsker er et resultat af sit felt, kapital og habitus, og at dette gør sig gældende om end man
4

www.tunnil.fo
www.visit-faroeislands.com
6
www.hagstova.fo (1.jan. 2009)
5
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som forsker er ‟indenfor‟ eller ‟udenfor‟ det pågældende samfund der forskes i (Fossåskaret
1997:74). Denne habituelle sociologi, som Bourdieu opstiller, betyder ikke, at man som
forsker ikke kan se ud over sin egen for-forståelse, men at forskeren må være bevidst om sin
‟aktie i spillet‟ og hele tiden forholde sig refleksivt til den pågældende problemstilling
(Bourdieu 1999). Derfor vil vores tilknytning til Færøerne ikke nødvendigvis være en
forhindring, men i lige så høj grad en fordel, da vores kendskab til de indre strukturer, sproget
og mentaliteten kan være med til at give os en indsigt, der for en udenforstående kan være
svær at gennemskue. Vores subjektive habituelle indsigt vil derfor ikke nødvendigvis fremstå
som en fejlkilde, der står i vejen for en indsigt, men i lige så høj grad en forudsætning for
forståelse (Fossåskaret 1997). Informanterne vil således få en følelse af, at vi er ‟en af dem‟,
idet vi har en forståelse for deres udtalelser og kan forholde os til det, de fortæller uden at
være nødt til at stille spørgsmål til de overordnede strukturer. Samtidig er vi bevidste om, at
det kan være en ulempe at forske i vores eget samfund, da vi kan opfatte nogle af
oplysningerne som underordnede, som en slags ‟kultur blindhed‟. Det, at man undersøger det
samfund, man selv kommer fra, betyder nødvendigvis ikke, at man undersøger sin egen
personlige kultur, da der i ethvert samfund vil være områder, man selv ikke indgår i (ibid:76).
Vi mener derfor, at det ikke er et spørgsmål om, man står ‟indenfor‟ eller ‟udenfor‟ som
forsker, men hvordan man benytter sin habituelle viden i en analyse af den indsamlede empiri.
Ved at bruge mund til mund metoden, resulterede det i, at en stor del af de enlige forsørgere,
vi fik fat i, havde nogenlunde den samme alder. Dette kan forklares ved, at de enlige
forsørgere omgås andre i samme alder, og vil derfor i fleste tilfælde henvende sig til andre
jævnaldrende. Vi ser dette ikke som nogen forhindring i at give et nuanceret billede af de
enlige forsørgere på Færøerne, da det lykkedes os at få fat i enlige forsørgere med forskellig
indtægt og antal børn, som resulterede i nogle heterogene grupper.
Fordi Færøerne har et lavt befolkningstal oplevede vi, at vi havde kendskab til nogle af de
enlige forsørgere, vi interviewede, og at de kendte hinanden. Det er svært at undgå, da det er
begrænset hvor mange enlige forsørgere, der er på Færøerne. De små forhold medvirker til, at
man som regel kender til de mennesker, der kommer fra de samme områder, som en selv.
Dette var både med til at nogle valgte interviewet fra, men var også med til at give en
afslappet stemning hos dem, der valgte at deltage. Det forhold at alle ikke var fremmede
overfor hinanden bidrog til, at de enlige forsørgere var meget åbne omkring deres situation og
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afslørede til tider meget personlige oplysninger. Det var især mellem de enlige i syd/vest og
nord, at denne dynamik opstod.

2.4 Fokusinterviews
Vi valgte at indsamle empiri ved bl.a. at benytte fokusinterviewet, hvor vi interviewede tre
grupper på henholdsvis 6 deltagere fra syd/vest, 7 deltagere fra nord og 9 deltagere fra
Tórshavn. Formålet var, at de igennem interaktion bidrog med oprigtige og righoldige
oplysninger om vores problemstilling. En af fordelene med fokusinterview er, at det er en
hurtig måde at indsamle informationer fra flere personer på et ret detaljeret plan. Interaktionen
i gruppen lægger op til, at udsagnene er ægte og nuancerede og kan samtidig virke som en
form for kontrol i forhold til ekstreme og usande udtalelser (Launsø & Rieper 1993:116).
Fokusinterviews er for os en god metode til at producere data om de enlige forsørgeres
fortolkninger, interaktioner og normer og at tilegne os viden om denne sociale gruppes
samfundsmæssige situation og deres livsvilkår (Halkier 2008:13).
Vi startede telefonisk og via e-mail, at kontakte de potentielle deltagere og grundigt informere
dem om, hvad et fokusinterview var, hvordan det foregår, hvad emnet var og hvad formålet
var med det. På den måde sikrede vi os, at deltagerne var bevidste om, hvad de indvilligede at
medvirke i og under hvilke betingelser. Vi følte, at det var af afgørende betydning med en god
forberedelse med tanke om, at deltagerne brugte tid på at deltage i interviewet. Derfor ville vi
udvise en vis seriøsitet baseret på en god forberedelse, som ville medvirke til, at deltagerne
ville engagere sig aktivt og var oprigtige gennem deres besvarelser i fokusinterviewet (Launsø
& Rieper 1993:123).
Når deltagerne ankom, modtog vi dem ved at tage dem i hånden og præsentere os selv, ønske
dem velkommen og vise dem ind i lokalet, hvor interviewet blev afholdt. Efter at alle var
ankommet, startede vi med en præsentation af vores emne, af fokusinterviewet og en tidsplan
over forløbet de følgende ca. to timer. Vi udleverede derefter et spørgeskema og en
bekræftelse på tavshedspligt, som skulle udfyldes og underskrives før interviewet startede.
Spørgsmålene til fokusinterviewet blev udarbejdet således, at de var et udtryk for den aktuelle
problemstilling og skulle medvirke til at fokusgrupperne producerede den form for viden, vi
ønskede (Halkier 2008:41). Dette gjorde vi med et begrænset antal spørgsmål i form af
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temaer, som var relevante for den aktuelle problemstilling. Spørgsmålene var en hjælp til at
fastholde diskussionen til emnet, da det er en af svaghederne ved fokusinterviews, at der kan
opstå diskussioner, der ikke vedrører emnet (Launsø & Rieper 1993:116).
Interviewet, og derved spørgsmålene, blev ikke udarbejdede som halvstrukturerede, da det
ville kræve en høj grad af interaktion mellem interviewer og intervieweren. Vi valgte at vægte
en høj interaktion mellem interviewpersonerne under styring fra os som mediatorer. Vi
ønskede, at ordet skulle være frit således, at samtalen kunne udvikle sig, og at deltagerne fik
tid til at fordybe sig i diskussionen (Halkier 2008:9).
Det stillede nogle krav til os som mediatorer at få afviklet et alsidigt og målrettet interview,
hvor alle deltog på lige fod uden konflikter. Mediatorens opgave fordelte vi mellem os
således, at den ene havde ansvar for at stille de overordnede spørgsmål og den tekniske del af
optagelsen, mens den anden havde ansvaret for at have overblikket og styringen i forhold til at
lytte og interagerer herunder den nonverbale øjenkontakt, nikke osv. Dette var med henblik
på, at opfordre fortælleren til at fortsætte med at fortælle, komme med opfølgende spørgsmål,
spørge ind til detaljer og bl.a. bede om eksempler. Alle skulle føle, at de kunne få ordet,
derfor var mediatorenes opgave at adressere de fåmælte og hjælpe dominerende
opinionsledere til

at

give

andre mere taletid.

Derudover fremstillede vi

også

kontrastspørgsmål eller modsatte synspunkter, for at få gang i diskussionen og at få deltagerne
til at tage stilling, revurdere og tænke i andre baner. Vores opgave i sin helhed var at sørge
for, at interviewet foregik på en saglig måde, hvor alle deltagerne fik taletid, holdt sig til
emnet og undgik så vidt muligt konflikter (Launsø & Rieper 1993: 122-123). Vores fordeling
af mediatoropgaven fungerede som et udgangspunkt i afviklingen af interviewet, men under
selve interviewet kørte det mere flydende, hvor vi begge to i fællesskab deltog og engagerede
os på samme niveau, med henblik på, at få et så godt fokusinterview som muligt.
Interviewene med grupperne fra Tórshavn og syd/vest blev afholdt i venterummet på en
tandklinik i Tórshavn og med gruppen fra nord foregik det i personalestuen på en børnehave i
bygden Runavík. Det var vigtigt for os, at deltagerne følte sig godt tilpas, og at de passede ind
i omgivelserne, så vi valgte at stille bordene og stolene i en rundkreds således, at alle havde
øjenkontakt med alle, og alle fik tildelt en ligeværdig siddeplads. På denne måde følte ingen
sig udenfor eller fik indtryk af, at deres deltagelse betød mindre end de andres. Opstillingen
skulle medvirke til, at alle følte, at de havde muligheden for at komme med sin fortælling,
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mening og viden om emnet (ibid:123f).
På grund af interviewenes længde på ca. 2 timer, så valgte vi, at byde på drikkevarer og lidt at
spise. Det giver en mere afslappet atmosfære, deltagerne er mere aktivt deltagende og har en
længere udholdenhed i forhold til det lange interview. Derudover var det også en måde,
hvorpå vi kunne udtrykke vores taknemmelighed over, at de havde indvilliget i at deltage i
vores fokusinterview.
Vores holistiske tilgang og planlægning af fokusinterviewet bundede i ønsket om en afslappet
og uformel atmosfære blandt deltagerne. Formålet var, at de skulle føle sig godt tilpas med sig
selv og hinanden som skulle medvirke til en dynamik, hvor deltagerne henvendte sig til
hinanden, kommenterede hinandens udtalelser/fortællinger, stillede spørgsmål og bidrog med
deres viden/erfaringer, der skulle udmunde i en diskussion og forhandling blandt hinanden
(Halkier 2008:49).

2.5

Kvantitativ undersøgelse

Vores kvantitative undersøgelse udmundede i et spørgeskema til de enlige forsørgere, der
deltog i fokusinterviewene og et skema til fire enlige forsørgere med forskellige livsvilkår. Vi
vil i det følgende afsnit redegøre for årsagen til vores kvantitative undersøgelse, og hvordan vi
forberedte os for at opnå det bedste resultat, både teoretisk og praktisk.

2.5.1 Spørgeskema til deltagere i fokusinterviewene
I vores planlægning af fokusinterviewene valgte vi at starte med at bede deltagerne om at
besvare et spørgeskema, da spørgeskemaer i forbindelse med interviews har en positiv,
stimulerende virkning på deltagerne. De fik dermed ro til at forme deres mening, hvor
feedback,

angående

besvarelsen

af

spørgeskemaerne,

kan

fremprovokere

meningsudvekslinger blandt deltagerne (Launsø & Rieper 1993:124f).
Derudover mente vi, at fokusinterviewet ikke var egnet til at vi kunne spørge om faktiske
forhold som f.eks. løn, bolig, lejepris osv., men at det ville være mere passende at lave et
spørgeskema, der skulle besvares, før vi startede fokusinterviewet for at få disse
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informationer. Dette gav os nogle grundlæggende informationer om, hvilke forhold, der
gjorde sig gældende for den pågældende gruppe og dermed et indblik i deres levevilkår.
Spørgeskemaerne var opbygget af åbne spørgsmål, som gav deltagerne mulighed for at
besvare så konkret som mulig med uddybende svar angående deres egen situation. Det var
ikke relevant at anvende multiple-choice spørgeskema, da der kun var 22 deltagere.
Besvarelserne vil derfor ikke danne et fundament for nogen form for generalisering men vil
fremstille et billede af, hvem de enlige forsørgere er og hvilke levevilkår, der er gældende for
dem. Spørgsmålstypen vedrørte derfor indholdsdimensionen, det vil sige, spørgsmål om deres
faktiske forhold (Henriksen & Stener Nielsen 2007:23f).
Spørgeskemaerne var opbygget af henholdsvis 28 og 29 spørgsmål, som var identiske bortset
fra det 29. spørgsmål, som kun blev stillet til dem fra bygd. Indholdsmæssigt var
spørgeskemaet7 opbygget således:
Spørgsmål 1: for at konstatere hvor på Færøerne deltageren var fra, hvilket var af betydning,
da besvarelserne var anonyme.
Spørgsmål 2-7: angår indtægt og forbrug, herunder sociale ydelser, med henblik på at få et
indtryk af, hvad en enlig forsørger har at leve for, når alle udgifter er betalte.
Spørgsmål 8 og 17-22: vedrører antal af børn, relationen til den anden forælder og den øvrige
families rolle i forhold til den økonomiske sammenhængskraft og for at få et billede af, hvor
meget familien er ind over den enlige forsørger både socialt, økonomisk og praktisk.
Spørgsmål 15-16: angående boligsituationen hos de enlige forsørgere og hvilke betingelser,
der kan knytte sig hertil. Hvilken rolle familien spiller i boligsituationen og hvilken betydning
det har for den enlige forsørger.
Spørgsmål 9-14: er møntet på den enlige forsørgeres arbejde og uddannelses forhold, for at få
et billede af hvordan de enlige forsørgere positionerer sig.
Spørgsmål 23-25: vi spurgte ind til transportmulighederne, da forholdene på Færøerne, såsom
utilstrækkelige offentlige transportmuligheder, lange afstande og vejret, kan medvirker til, at

7
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en bil føles som en nødvendighed for at få alle de praktiske gøremål til at gå op i en højere
enhed.
Spørgsmål 26, 28-29: angår accepten af de enlige forsørgere, kendskab til og hjælp fra den
private hjælpeorganisation ‟Hjálpin‟, som udbringer gratis mad til mennesker, der har brug for
det. Vi spurgte også om hvorvidt en flytning til Danmark var et alternativ. Det sidste
spørgsmål stilles til de enlige forsørgere bosiddende i en bygd, om hvorvidt der er andre
enlige forsørgere fra samme bygd.
Vi har gennemgået de besvarede spørgeskemaer og har lavet en opsamling af de forskellige
svar, fordelt og grupperet der, hvor det har været muligt. Vi ville behandle spørgeskemaerne
således,

at den talmæssige dokumentation kunne underbygge

vores analyse af

fokusinterviewet og skabe en større præcision i vores argumentation for, hvordan de enlige
forsørgere oplever deres hverdag og de eksisterende samfundsstrukturer. Især i forhold til, at
de enlige forsørgere ikke kan defineres som en homogen gruppe, men en heterogen gruppe
med forskellige behov i forhold til deres situation som enlige forsørgere. Vi valgte derfor,
baseret på denne spørgeskemaundersøgelse, at undersøge de forskellige økonomiske
omstændigheder yderligere, og hvilken betydning det har for en enlig forsørger, men dette vil
vi beskrive nærmere i det næste afsnit.
Behandlingen af spørgeskemaerne resulterede i, at vi systematiserede svarene i tabeller og
diagrammer8 for at skabe et overblik over, hvad situationen som enlig forsørger indebærer.
Denne visualisering af materialet vil bidrage med et tydeligere overblik således, at det er
lettere tilgængeligt og forståeligt. Hvilke tabeller og diagrammer, der vil indgå i selve
specialet, vil være afhængigt af relevans i forhold til den øvrige analyse af problemstillingen.

2.5.2 Skema angående levevilkår for fire cases
Efter behandlingen af de føromtalte spørgeskemaer, blev vi opmærksomme på graden af
forskelle i livsvilkårene hos de enlige forsørgere. Derfor kontaktede vi fire forskellige enlige
forsørgere fra vores fokusinterviews, hvor en var på revalidering, en studerende, en med
mellem indtægt og en med høj indtægt, for at få en konkret vurdering af deres indtægter og
udgifter, set i forhold til, hvor meget de har at leve for om måneden. Vi kontaktede dem ved
8
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at sende en mail, som tydeligt forklarede vores hensigter, hvorfor vi havde brug for disse
oplysninger, og hvad vi skulle bruge dem til. Det blev igen understreget, at de ville være
anonyme i forhold til deres besvarelse. Vi sendte dem efterfølgende et skema9 over udgifter
angående bolig, bil, mad og diverse, som de skulle udfylde, hvor de samtidig havde mulighed
for at tilføje yderligere faste udgifter i skemaet, hvis der var behov for det. Grunden til, at vi
valgte at sende et færdigt udarbejdet skema var, at vi på denne måde kunne styre besvarelsen
således, at de kunne sammenlignes, da de diverse udgifter var ens og opstillingen den samme.
Det blev mere overskueligt på denne måde, da fire individer ville have forskellige tilgange til
at opstille et regnskab over udgifterne. Samtidig kan det for nogle virke uoverskueligt at
opstille et regnskab og det kunne resultere i at nogle ville undlade at besvare.

2.6

Interviews med professionelle

Vi valgte at interviewe professionelle for at få et billede af den socialpolitik, der gør sig
gældende på Færøerne i forhold til de enlige forsørgere og de eksisterende samfundsmæssige
strukturer. Ud over det, ville vi også afdække hvilken tilgang, de enkelte har til det
socialpolitiske arbejde angående enlige forsørgere.
Vi vil definere vores interviews med de professionelle, som:
”… interviews, hvis formål er at indhente og fortolke information om en given problemstilling
hos personer, der forventes at have en viden om den.” (Fuglesang et al. 2007:284)
Vores valg af de professionelle blev foretaget ud fra deres viden på området og deres
synlighed i debatten i medierne samt deres arbejdsstilling indenfor områder, der direkte eller
indirekte er i kontakt med enlige forsørgere, herunder Almannastovan (Socialforvaltningen),
Almannaráðið

(Socialministeriet),

Mentamálaráðið

(Undervisningsministeriet)

og

Stuðulstovnurin (Statens Uddannelsesstøtte).
Dem, vi har valgt at interviewe, er følgende:
-

Bergtóra

H.

Joensen

(Lagtingskvinde

i

Tjóðveldisflokkurin og sidder i Udviklingskomiteen)

9
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det

venstreorienterede

parti,

-

Helena Dam á Neystabø (Undervisningsminister fra det venstreorienterede parti
Javnaðarflokkurin)

-

Terji á Lakjuni (Leder for Statens uddannelsesstøtte)

-

Fróði Jacobsen (Direktionssekretær i Socialministeriet)

-

Jógvan á Lakjuni (Lagtingsmand for det højreorienterede parti, Fólkaflokkurin)

-

Kári Petersen (Økonom i landsbanken og repræsentant for centrumpartiet,
Sjálvstýrisflokkurin)

-

Leif Olsen (Afdelingschef på Almannastovan) & Morid Jacobsen (socialrådgiver på
Almannastovan)

-

Sonja Jógvansdóttir (leder for fagforeningsforbundet Samtak)

Samtlige interviews blev foretaget på ovenståendes arbejdspladser i diverse mødelokaler, og
de varede mellem 1-1½ time hver.
Da vi naturligvis kendte til ovenstående personer gennem medierne, var vi nødt at reflektere
over vores for-forståelse overfor de enkelte personer således, at vi ville foreholde os så
objektivt som muligt overfor deres udtalelser.

2.6.1 Introduktion til de professionelle
Vi valgte Bergtóra H. Joensen ud fra hendes synlighed i medierne angående debatten om
enlige forsørgere og hendes rolle i lovforslaget om ekstra tilskud til enlige forsørgere. Hun har
også en baggrund som socialrådgiver, hvilket også var med til at bidrage til en bred viden om
de enlige forsørgeres situation på Færøerne.
Helena Dam á Neystabø var relevant i forbindelse med enlige forsørgere under uddannelse og
det aktuelle lovforslag om ekstra tilskud til enlige forsørgere under uddannelse. Terji á
Lakjuni deltog i interviewet for at give os de faktuelle oplysninger angående satser og en
baggrundsviden angående bearbejdelse af satser.
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Vi kontaktede Socialministeriet for at tale med socialministeren, men vores møde med
socialministeren blev udsat pga. sygdom. Vi fik derfor anbefalet at tale med
direktionssekretæren Fróði Jacobsen, eftersom han var med til at lave lovforslaget om ekstra
tilskud til enlige forsørgere og havde viden indenfor området på Færøerne. Eftersom Fróði
Jacobsen havde mulighed for og viden til at svare på vores spørgsmål, mente vi, at det var
tilstrækkeligt.
Jógvan á Lakjuni har gjort sig bemærket i debatten vedrørende de enlige forsørgere. Hans
synsvinkel er præget af en konservativ holdning og har været med til at sætte en debat i gang i
forhold til den socialpolitiske tilgang til de enlige forsørgere.
Vi valgte at interviewe Sonja Jógvansdóttir, da hun har udtalt sig om velfærdspolitikken på
Færøerne og stillet spørgsmålstegn ved Færøerne som velfærdssamfund.
Efter at have interviewet ovenstående nøglepersoner, blev vi anbefalet at interviewe Kári
Petersen i forbindelse med, at han havde fremlagt en anderledes tilgang til socialpolitikken i
Lagtinget med særligt fokus på den økonomiske og administrative tilgang.
Vi så det som afgørende at interviewe ansatte hos Almannastovan, da Almannastovan er en
instans som alle enlige forsørgere mere eller mindre har en kontakt med, og som de enlige
forsørgere alle sammen udtalte sig omkring i fokusinterviewene. Vores tilgang var at høre om
deres arbejde på Almannastovan og deres tilgang til enlige forsørgere gennem den sociale lov,
Forsorgarlógin10.

2.6.2 Det sondrende og dybdegående semistrukturerede interview med de professionelle
Ovenstående interviews blev udført som semistrukturerede interviews og varede mellem 1-1½
time, hvor personerne fik mulighed for at bidrage med egne tanker og viden på området ud fra
vores forberedte spørgsmål. Vores tilgang skiftede mellem det sondrende og dybdegående
interview (Fuglsang 2007:279). Med sondrende mener vi, at der blev stillet nogle overordnede
spørgsmål, for at få en bred viden angående enlige forsørgere og deres tilgang til denne
gruppe. Desuden stillede vi også dybdegående spørgsmål, for at få detaljeret viden på nogle

10
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konkrete områder. Vi udarbejdede spørgsmålene ud fra hvem vi interviewede og hvad deres
viden og tilgang til enlige forsørgere var.

2.7

Transskriberingen

Vores interviews med de professionelle og vores fokusinterviews er alle blevet
transskriberede på færøsk fra start til slut, hvor vi har transskriberet dem ordret. Derefter
valgte vi at dele vores fokusinterviews op i temaer, hvor vi udtog relevante citater og
grupperede dem i følgende 4 temaer:
1. Familien, bolig og kultur
2. Socialpolitik
3. Fattigdom
4. Almannastovan
Disse temaer er blevet sat ind i skemaer for at danne et overblik over, hvad der blev sagt til
fokusinterviewene. Temaerne blev dannede på baggrund af de emner, der gik igen i de 3
fokusinterviews, hvor vi valgte at fokusere på de mest diskuterede emner.
Efter transskriberingen af interviewene af de professionelle, valgte vi at udvælge de
udtalelser, der omtalte de ovenstående temaer for at få et bedre overblik over, det der blev
sagt og for at sætte det i samspil med fokusinterviewene. En stor del af omdrejningspunkterne
til fokusinterviewene var også aktuelle i de professionelles interviews, men vi har ikke valgt
at opdele dem i skemaer på samme måde som fokusinterviewene. Vi har derimod delt dem op
efter personer frem for temaer, da det er vigtigt at skabe overblik over, hvem der siger hvad.
Selv om vi valgte at transskribere vores interviews ordret, er vi klare over, at der ved at
transskribere tale til tekst vil opstå en oversættelse eller en fortolkning i sig selv, da selv det at
sætte komma og punktum kan være med til at ændre en sætnings betydning, derudover går
stemmeføring og kropssprog tabt i teksten. Samtidig er der forskel på talesprog og
litteratursprog og man kan risikere, at de interviewede lyder ‟simple‟, da man som læser er
vant til at læse litterær tekst. Derfor kan der være behov for at omskrive en sætning for at få
meningen med det talte igennem teksten. Bourdieu formulerer det således:
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”Transcribtion then, means writing, in the sense of rewriting.” (Bourdieu et al 1999:622)
Udover at ‟omskrive‟ talen til tekst, skal vi oversætte citaterne fra færøsk til dansk, hvilket
kan medføre, at en sætning kan få en anden mening end den oprindelig var ment, da enkelte
ord kan have forskellige symbolske betydninger på de to sprog. Vi vil derfor forsøge at
transskribere vores interviews og oversætte citaterne, så deres udtalelser er så tætte på den
oprindelige mening som muligt, frem for at forsøge på at skrive alt ordret.

3

Teoretiske diskussioner

Vi vil i dette afsnit opstille en teoretisk diskussion om nogle af de forhold, der gør sig
gældende for de enlige forsørgere på Færøerne. Vi vil tage udgangspunkt i
samfundsstrukturerne gennem en teoretisk tilgang til den færøske velfærd baseret på Thomas
Humphrey Marshalls og Richard Titmuss‟ ideologi om velfærd og Gösta Esping-Andersens
tre velfærdsmodeller med henblik på at kunne karakterisere den færøske model. Videre vil vi
forholde os til socialpolitikken som er møntet på de enlige forsørgere for at kunne se, hvordan
denne reflekteres på deres tilværelser.
Vi vil udarbejde et historisk oprids af familien for at kunne forstå familiens betydning med
henblik på, at den ifølge Bourdieu er konstrueret af Staten. Vi vil diskutere denne
konstruktion i forhold Parsons udlægning af familiens opbygning og denne tilgang vil blive
sat i relation til Baumanns fællesskab i form af familienetværkets betydning i det senmoderne
færøske samfund.
Vi vil også diskutere konsekvensen ved at blive enlig forsørger, da dette medvirker til en
reduktion af den økonomiske og kulturelle kapital og derved en positionsændring i det sociale
rum. Dette kan munde ud i f.eks. fattigdom og marginalisering, som vil have en påvirkning på
deres tilværelse. Her er det Almannastovan som kan hjælpe udsatte enlige forsørgere, hvor
socialrådgiverne har den ekspertviden, der er nødvendig for at varetage denne opgave.
Relationen mellem de enlige forsørgere og socialrådgiverne vil blive bearbejdet ud fra en
Bourdieusk tilgang, hvor magtforholdet sættes i fokus.
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3.1

Velfærdssamfundet

Det færøske samfund er et velfærdssamfund, men der foreligger flere modeller for hvad et
velfærdssamfund er. Vi vil lave en karakteristik af den færøske velfærd, men det er
nødvendigt først at gennemgå nogle mellemregninger. Derfor vil vi i dette afsnit diskutere
følgende punkter:
-

Velfærdsstatens ideologi

-

Et historisk perspektiv i forhold til det færøske velfærdssamfund

-

Gennemgang af Gösta Esping-Andersens tre velfærdsmodeller

-

Færøernes

velfærdssamfund

karakteriseret

ud

fra

Esping-Andersens

tre

velfærdsmodeller
-

De enlige forsørgere i det færøske velfærdssamfund

Denne gennemgang vil resultere i en karakteristik af, hvad det er for et velfærdssamfund de
enlige forsørgere på Færøerne navigerer i til dagligt.

3.1.1 Velfærdsstatens ideologi
I vores beskrivelse af velfærdsstaten, har vi valgt at tage udgangspunkt i de to pionerer
Marshall og Titmuss, der så velfærdsstaten som noget grundlæggende godt.
Marshalls fortolkning af medborgerskab bunder i nogle universelle rettigheder og pligter, der
eksisterer for borgerne i et nationalt fællesskab. Den implicerede universalisme fordrer til en
vis lighed og solidaritet mellem borgerne, og er derfor ikke et privilegium for en bestemt
klasse. Han sondrer mellem civilt, politisk og socialt medborgerskab, hvor det civile omfatter
en individuel frihed og de hertil nødvendige rettigheder. Denne frihed indbefatter retten til
ytringsfrihed, til ejendom og til retfærdighed. Det politiske handler om retten til deltagelse i
det politiske liv, det vil sige, stemmeret, valgbarhed osv., og det sociale angår retten til et vist
niveau af materiel velfærd og social tryghed (Marshall 1963:74).
Udviklingen af medborgerskabet gennem velfærdsstaten bunder i en omfordeling af de
samfundsmæssige goder og de medfølgende sociale rettigheder. Staten bliver her den
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ansvarlige for, hvordan dette distribueres som en integrerende kraft. Staten fungerer som et
nationalt samfund, som bygger på borgernes medlemskab og deres loyalitet over for
samfundet. Denne loyalitet er med til at sikre et fælles standpunkt og nogle acceptable
minimumsstandarder

angående

borgernes

leveniveau

og

tryghed.

Gennem

disse

foranstaltninger skabes en solidaritet blandt borgerne, som medvirker til at styrke den sociale
sammenhængskraft (ibid:96).
De universelle velfærdsydelser kan umiddelbart ikke fjerne den sociale ulighed, men de kan
medvirke til, at velfærdsstatens omfordeling bygger et system, hvor alle borgere ligestilles, i
forhold til muligheden for at stræbe efter ”det gode liv” (ibid:114).
Titmuss er, på samme måde som Marshall, fortaler for de universelle velfærdspolitikker, som
en forudsætning for at bearbejde risici i det senmoderne samfund. Han opstiller den samme
sondring af forskellige typer af velfærdsstater, som Esping-Andersen senere hen gør, og som
vi vil beskrive nærmere i et senere afsnit. De tre modeller sondres imellem:
-

Den institutionelle, omfordelende model: sociale velfærdspolitikker er en integreret
del af samfundet med både universelle og selektive offentlige ydelser, baseret på
behov.

-

Den industrielle præstationsmodel: påtvungen social forsikring for de bedst stillede
arbejdere.

-

Den residuale velfærdsmodel: to måder individerne kan tilfredsstille deres behov:
gennem markedet eller familien. Når disse ikke strækker til kommer den sociale
velfærd på banen (Titmuss, 1987:262ff).

Titmuss ser de to sidste modeller som aktører for en større social ulighed med en øget
stigmatisering og skamfølelse for dem, som er afhængige af offentlig støtte. Han ser derfor, at
kun den universelle velfærdsmodel kan medvirke til en højere social retfærdighed med en
omfordelende og forebyggende virkning i forhold til stigmatisering. Han føler, i højere grad
end Marshall, at selv ikke den universelle velfærdsmodel er tilstrækkelig for at hjælpe de
svageste, da han synes, at det er nødvendigt med positiv særbehandling af dem, der er dårligst
stillet (ibid:264).
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Marshall og Timuss bidrager med en ideologisk tilgang til hvad en velfærdsstat er. Her har
Titmuss yderligere opstillet tre forskellige velfærdsmodeller, som medvirker til en
kategorisering af de forskellige lande, alt efter hvilken velfærdspolitik der føres.

3.1.2 Gösta Esping-Andersens tre velfærdsmodeller
Vores valg af Esping-Andersens modeller, begrundes i hans repræsentation af forskellige
institutionelle strukturer og politikker, der har forskellig magtbasis og som er til gavn for
forskellige samfundsgrupper. Med dette udgangspunkt har han gennem de forskellige
velfærdsmodeller forklaret, hvordan de påvirkes af de politiske kræfter og hvordan denne
udvikling har præget de forskellige lande (Bundesen 2006:63). Bundesen (2006) præsenterer i
sin bog 4 forskellige velfærdsmodeller, som han synes umiddelbart kunne udvides til flere,
men da han kun har inddraget de moderne vestlige lande, så beskriver han kun de fire
modeller, ud fra landenes sociale sikringssystemer. Ifølge ham, så skal man ikke forvente at
nå frem til et endeligt antal velfærdsmodeller, da en opdeling er afhængig af hvor
differentieret undersøgelsen af de sociale forhold skal være. (ibid:68) Vi har, på trods af
Bundesen og andres fremstillinger af velfærdsmodeller, valgt at holde os til EspingAnderesens sondring, da han har fokus på de politiske kræfter i forhold til udviklingen og vil
dermed bedre kunne bruges i forhold til vores problemstilling. De tre velfærdsmodeller er den
socialdemokratiske velfærdsmodel, den liberale velfærdsmodel og den konservative
velfærdsmodel, som vi nu vil beskrive:
Den socialdemokratiske velfærdsmodel, som er gældende for de skandinaviske lande, bygger
på et universelt princip, der implicerer en høj skat til borgerne, som derved sikres en
minimumsforsikring og en generel tryghed, da alle yder efter evne (skatteindbetaling) og
nyder efter behov. Staten har her overtaget en del af ansvaret fra familien med det formål, at
styrke familien og for en større individuel selvstændighed. Velfærd er en universel rettighed,
der minimerer graden af den individuelle afhængighed af deres formue på markedet. Denne
tilgang hænger sammen med, at der er fokus på aktivering i forhold til beskæftigelse og
produktivitet, hvor man har en politik for at maksimere beskæftigelsesniveauet. Karakteristisk
for den socialdemokratiske velfærdsmodel er en universalistisk indtægts garanti, aktivering,
og et højtudviklet serviceniveau for børn, syge og ældre.

Esping-Andersen vurderer

forholdsvis, at den socialdemokratiske velfærdsmodel, uden tvivl, er velrustet til de post-
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industrielle forandringer, som tiden vil føre med sig. Dette knytter han til forflytningen af
ansvar fra familien til staten, som medvirker til optimal udnyttelse af den kvindelige
arbejdskraft, mobilisering af enlige forsørgere, ældre arbejdere, eller mennesker med
handicap, som resulterer i en maksimering af inklusion og minimering af eksklusion. Denne
tilgang har en påvirkning, der bl.a. minimerer fattigdom både for ældre og børn (EspingAndersen 2002:13f & 1990:27f).
Den liberale velfærdsmodel, der er gældende for f.eks. Australia, Canada og USA, bygger
hovedsageligt på markedskræfterne. Dette praktiseres parallelt ved at opfordre borgerne til at
anskaffe sig private forsikringer for at sikre sig selv, da staten kun yder hjælp undtagelsesvis
når det er bevisligt nødvendigt, hvor ydelserne højst sandsynlig er lave. På trods af denne
opfordring foregår der en parallel udvikling til arbejdsbetinget forsikring, men det hjælper
ikke dem som er arbejdsløse. Det centrale i den liberale velfærdsmodel er bekæmpelse af
fattigdom, da disse lande internationalt viser en høj rate for fattigdom, men uden omfattende
investeringer i service for familierne, så vil problemet ikke forsvinde. Esping-Andersen
understreger til sidst, at det er tvivlsomt hvorvidt den lave skat giver nogen form for
fortjeneste, da disse penge i stedet går til private forsikringer. Denne model vil i fremtiden
have begrænsede politiske muligheder for at takle presserende sociale problemer (EspingAndersen, 2002:15f & 1990:26f).
Den konservative velfærdsmodel, som er gældende for f.eks. Frankrig, Tyskland og Østrig, er
særpræget af en vedholdende overholdelse af det traditionelle familiemæssige ansvar i forhold
til velfærd, som er mest udpræget i Sydeuropa. Hovedforsørgeren har i denne kontekst en stor
betydning for sikkerheden og opretholdelse af familien, som også har en dominerende rolle i
forhold til den sociale forsikring. I og med, at der pålægges et stort ansvar på familien, så øges
risikoen for social eksklusion, som samtidig vil begrænse kvindens søgen efter økonomisk
selvstændighed, da den findes gennem tilknytning til arbejdsmarkedet. Den sociale forsikring
er koblet på arbejdet, hvor borgeren med et stabilt og livslangt arbejde er forsikret, og tilbyder
dem, som har en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, en utilstrækkelig forsikring (EspingAndersen, 2002:16f & 1990:27f).
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3.1.3 Et historisk perspektiv i forhold til det færøske velfærdssamfund
Den socialdemokratiske velfærdsmodel kan spores tilbage til 1930-tallet, hvor Danmark
under socialdemokratisk ledelse med Thorvald Stauning som statsminister fik indført
Steinckes socialreformer fra 1933. Dette medførte ændringer fra, at ydelser var baseret på
vurderinger til nogle rettighedsbaserede ydelser. Færøerne var på dette tidspunkt præget af en
stor offentlig fattigdom, og mulighederne for at iværksætte nogle social reformer var
tilsvarende små (Jákupsstovu 2007:30). Denne udvikling har fulgt med gennem tiden, da en
del af de socialdemokratiske velfærdsordninger, som har været iværksat i flere generationer i
norden, ikke er blevet indført, eller også er relativt nye, på Færøerne. Eksempler på det kan
være udeblivelsen af en boligpolitik og det faktum, at Færøerne ikke fik en
arbejdsløshedsforsikring før i 1992 (ibid:29). Videre påpeger hun, at Færøerne, ifølge
rapporten, ”En sammenligning af levevilkår på Færøerne og i Danmark”, har færre tilbud og
offentligt finansierede ydelser, på trods af den tilknytning Færøerne har haft til Danmark
gennem rigsfællesskabet. Dette er en tilstand, som Ernst Bloch (Andreassen 1992:63) kalder
en ikke-samtidighed i kultur og bevidsthed, hvor den gældende færøske kultur og bevidsthed
ikke er i overensstemmelse med samtidens samfundsmæssige og økonomiske forhold.
Det danske velfærdssamfund er især et produkt af udbygningen af det socialdemokratiske
velfærdsmodel som resultat af udviklingen, der er sket i efterkrigstiden, hvor det offentlige i
stigende grad har påtaget sig et ansvar overfor den enkelte samfundsborger. Denne udvikling
har medført en socialpolitik omfattende forebyggelse, revalidering, tryghed og trivsel, som
blev tydeligere og bredere som tiden gik (Bundesen 2006:135). Denne udvikling er
fundamentet for de rettigheder, som de enlige forsørgere har i dag og den muliggør nogle
rimelige livsvilkår og beskriver kernen i den velfærd, som virker til at udjævne sociale
uligheder. Her har Færøerne også været bagefter, da lovgivningen om børnetilskud først blev
vedtaget i maj 200811, hvorimod det i Danmark blev vedtaget i 199512.
Diskussionen af den færøske velfærdsstat og derved den ikke-eksisterende social politik tog
for alvor fat i 1950‟erne, hvor Tjóðveldisflokkurin ville have, at det færøske erhvervsliv og
skattepenge skulle finansiere et socialpolitisk program, Javnaðarflokkurin ville at færingerne
skulle indgå under det danske sociale system. Dette blev også en realitet, da
11

Løtingslóg nr. 71 frá 20. mai 1996 um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v. fl., sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 38 frá 21. mai 2008 (http://www.logir.fo/system/dkframe.htm)
12
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
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Javnaðarflokkurin i aftalen om hjemmestyreloven, fik indbefattet en aftale om
pensionsordning og diverse støtteordninger. Op gennem tresserne og halvfjerdserne
medvirkede udviklingen til udarbejdelse af en social kontrakt, der sikrede færinger en
levestandard og et materielt udbygningsniveau, som kunne måles med resten af kongeriget.
Det vil sige, at m.a.o. så havde Javnaðarflokkurin forhandlet sig til penge af den danske stat
og en forholdsvis social tryghed (Hoydal, 2000:kap 11)
Sidst i halvfjerdserne overtog det færøske landsstyre administrationen af bl.a. socialvæsenet
uden at overtage de tilhørende udgifter, men det var disse udgifter, der senere hen blev omlagt
til den såkaldte blokstøtteordning (Hoydal 2000:48). Færøerne har siden hen gennemgået en
social og økonomisk revolution og kan begynde at sammenligne sig med de skandinaviske
velfærdstater, men fremstår som en del anderledes end den danske velfærdsmodel. Dette
bunder i, ifølge Jákupsstovu (2007:29), familiære fundamentale holdninger hos dem, som har
været med til at tage de sociale politiske beslutninger.
Den politiske situation er i dag, at Færøerne siden 1975 gradvis har overtaget forvaltningen og
finansieringen af det socialpolitiske område. Siden 1995 har Færøerne haft eneansvaret for det
politiske arbejde bag velfærdssystemet og overtog i 2001 al finansiering på området.
(Jákupsstovu 2007:34)
Hoydal (2000) ser det som en vision at kunne sætte klare mål og tage ansvar for fremtiden i
forhold til de politiske visioner ved at benytte sig af den kulturelle og sociale styrke, som
præger det færøske samfund, og som også kræves for at kunne udvikle en universel velfærd
på niveau med den socialdemokratiske velfærdsmodel.

3.1.4 Færøernes velfærdssamfund karakteriseret ud fra Esping-Andersens tre
velfærdsmodeller
Det færøske velfærdssamfund kan delvis karakteriseres ud fra den socialdemokratiske
velfærdsmodel, hvor mange af de funktioner som familien og det nære samfund tidligere
varetog, er blevet overtaget af velfærdsstaten (Juul, 2004:12). Der eksisterer et rimelig højt
serviceniveau for børn og gamle, som nærmest kan defineres som en universalistisk rettighed
(Jákupsstovu, 2007:35). Derudover indbefatter den færøske velfærd nogle universelle sociale
rettigheder, såsom retten til gratis skolegang og uddannelse, til omsorg og behandling i
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forbindelse med sygdom eller handicap og til offentlig forsørgelse, hvis man ikke kan
forsørge sig selv. På trods af den ansvarsforflytning, så bærer familien stadig et stort moralsk
ansvar overfor hinanden på det sociale sikringsniveau. Man kan på Færøerne, hvis man har en
familie, regne med at få hjælp, når det er nødvendigt. En af de professionelle personer vi
interviewede, var den konservative politikker Jógvan á Lakjuni, der udtalte sig således om de
familiære forhold:
“... det er bare sådan på Færøerne, og det er selvfølgelig utrolig meget positivt i det, at det er
naturligt, at børnene tager sig af forældrene og forældrene tager sig af børnene ... heldigvis
er der meget af det på Færøerne ... det er utrolig stor værdi i det i et samfund...”
Her sætter han ord på, hvor stor betydning familien har på Færøerne, og den del af den
færøske velfærdsmodel, som kan karakteriseres ud fra den konservative model, hvor den
sociale sikring kan relateres til fastholdelse af den traditionelle familiære solidaritet. Ifølge
Jákupsstovu (2007:35), står den familiære ordning stærkt, som også kan spores til den
manglende boligpolitik. Familien agerer på dette område som et sikkerhedsnet for dem, der
økonomisk ikke har råd til at leje på det private lejemarked, da staten ikke yder økonomisk
støtte i form af boligsikring. Denne tilgang bliver også konstateret af de to repræsentanter, vi
interviewede, fra det sociale kontor i Tórshavn, som udtaler sig således om de familiemæssige
ordninger:
“... vi har sådan et system, som også bygger på, at familien er netværk for os ... familien
betyder utrolig meget ... det er helt sikkert mange, som vi er i kontakt med, at hvis de ikke
havde haft familien, så havde det stået meget værre til.”
Derudover kan den konservative model også spores i, at det er blevet mere almindeligt for
færingen, at tegne private forsikringer, for at sikre sig mod social usikkerhed. Denne høje
vægtning af den konservative model kan være produkt af, at det gennem tidernes løb
hovedsagelig har været mænd, som har været politikere, hvor der stadigvæk i dag foreligger
en skæv fordeling i Lagtinget med 79 % mænd og 21 % kvinder13. I en artikel14 påpeger
Beinta í Jákupsstovu, at prioritering af politiske områder er forskellige for kønnene. Mænd
prioriterer økonomi og infrastruktur højt, hvor de sociale områder prioriteres lavt. Hos

13
14

www.kringvarp.fo/val/urslit_old.asp?val_ar=lv2008f
Poulsen, K.W.: Stakir uppihaldarir og politiskar raðfestingar”,Dimmalætting, 15/8-2008
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kvinderne foreligger en omvendt prioritering med de sociale områder, som de højeste
prioriteringer. Bergtóra H. Joensen, oplever det sådan:
“ ... at prioriteringerne er af de tunge værdier og det ser man helt tydeligt i rådene. De råd,
som er tunge, er økonomirådet, industrirådet og undenrigsrådet også er det kultur og det
sociale som er af lav status ...”
Yderligere pointerer hun i forhold til den kønspolitiske fordeling i Lagtinget, at det ikke altid
er, at kvinderne er svaret, da der også findes kvinder, unge som gamle, der har en konservativ
tilgang til deres politiske arbejde. På den anden side er der en del af de unge mandlige
politikere, som fremstår liberale i forhold til de socialpolitiske emner og som også interesserer
sig for dem. Hun synes derfor ikke, at værdierne bag kønnene vil være givet på forhånd, som
det er i dag.
Vi vægter dog denne prioritering hos de mandlige politikere højt i forhold til den udvikling,
som ligger til grund for den eksisterende socialpolitik. Dermed er det ikke sagt, at det
nødvendigvis ville ændre nuværende velfærdsmodel, hvis der var flere kvinder som politikere
gennem tiderne, men kun, at det har haft en betydning for udviklingen. Denne tilgang ligger
derfor også til grund for den omtalte konservative model og den liberale model i det færøske
samfund, som kan ses på det offentlige plan, hvor der er to obligatoriske
socialforsikringsordninger, som bliver finansieret af arbejdslivet, arbejdsløshedsforsikringen
(ALS) fra 1992 og en fond for barselordning (Barsilsskipanin) fra 2002 (Jákupsstovu
2007:35).
Den konservative og liberale velfærdsmodel ville måske blive praktiseret i højere grad uden
Rigsfællesskabet, som har bidraget med det lovmæssige grundlag for den socialdemokratiske
velfærdsmodel, da vi kun i en begrænset grad kan øjne holdningen eller mentaliteten bag det
socialdemokratiske velfærdsmodel i det Færøske samfund – både blandt befolkningen og hos
socialforvaltningen. Her fornemmer vi ud fra de empiriske undersøgelser og vores omgang
med andre på Færøerne, at der i langt højere grad forekommer en mentalitet og holdning som
bunder i værdierne der ligger til grund for det konservative og liberale velfærdsmodel.
Foruden dette, så gælder det også for den færøske velfærdsmodel, at hjælp fra det offentlige
er forbundet med, at man skal være uden enhver form for ressourcer for at kunne være
berettiget social ydelse. I § 11 i Forsorgarlógin (forsorgslovgivningen) står der, at:
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”Ydelse af hjælp forudsætter, at hverken de, der søger hjælp, eller ægtefællen er i besiddelse
af formue, hvoraf det økonomiske behov kan dækkes. ”
Dette kan også relateres til den liberale model, da hjælpen først er tilgængelig når skaden er
sket, som udelukker den socialdemokratiske models fokus på forebyggelse, som kan påvirke
problemets omfang.
Sammenfattende er den færøske velfærdsmodel karakteriseret som en delvis sammensætning
af de tre modeller, og her vil vi understrege, at den socialdemokratiske model ikke kan
eksistere rent, da der altid kan findes elementer af forsikringer og fattigdomsbekæmpelse,
også i de nordiske lande (Bundesen, 2006:65). Færøernes velfærdssamfund vil vi derfor
karakterisere således: det lovmæssige fundament bygger på den universalistiske tilgang, der
bunder i den socialdemokratiske model. Den er baseret på nogle stærke sociale ordninger, der
medvirker til dels en universel tryghed og dels en forholdsvis social tryghed præget af den
stærke familiære solidaritet, der eksisterer i samfundet, som inddrager den konservative
model. Den socialdemokratiske og den konservative model er hovedkomponenterne i det
færøske velfærdssamfund, med et islæt af diverse forsikringsforanstaltninger baseret på den
liberale model. Hermed kan vi også konstatere, at det færøske velfærdssamfund er en del
anderledes end det danske, som hovedsageligt bunder i, at:
”… forskjeller mellom det danske og det færøyske velferdssystemet bunner i familistiske
grunnholdninger hos dem som har vært i posisjon til å prege utfomningen av færøysk helseog socialpolitikk.” (Jákupsstovu 2007:29)
Ulempen ved denne karakteristik af velfærden på Færøerne er, at den efterlader nogle tabere,
bl.a. de enlige forsørgere med lav eller middel indtægt, som risikerer at havne i økonomisk
fattigdom, dels pga. høje boligudgifter (Joensen 2004).
Vi ser dog den færøske velfærdsmodel, som en form for velfærdsstat, som ifølge Juul
(2004:13), vil medvirke til nye og mere refleksive solidaritetsformer, som på mange måder er
at foretrække frem for en lukkethed og intolerance overfor ”outsiders”. For at kunne leve op
til dette på det politiske plan, eksisterer der, ifølge Helena Dam á Neystabø,
undervisningsminister, ikke tilstrækkelig socialforskning, hvor hun udtaler, at der er alt for
lidt socialforskning på Færøerne. Hun tilføjer også, at der på nuværende tidspunkt, er en
omfattende folketælling i gang, der kan skabe et nyt udgangspunkt og fundament for mere
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socialforskning. I dag kan man i forskningsøje tit støde på problematik af manglende statistik
på sociale grupperinger og hændelser og dermed manglende dokumentation for udviklingen
af diverse sociale problemer i samfundet.

3.2

Familiens betydning

I det følgende afsnit vil vi komme nærmere ind på familiens udvikling gennem tiderne og
familiens betydning i dagens samfund og hvad familien kan have af betydning for den enlige
forsørger på Færøerne. Der vil være et historisk oprids af familiens udvikling, med særlig
fokus på udviklingen fra 50‟erne og frem til nu, da der især efter dette tidspunkt sker en
radikal ændring af familiemønstrene. Udviklingen af familien har været stort set den samme i
den industrialiserede verden, men med variationer i detaljerne. Det færøske samfund har
gennem tiderne udviklet sig i takt med de andre nordiske lande, herunder Danmark, men hvor
der findes små forskelle, så som etableringen af børnehaver, ældreboliger og lovgivning på
familieområdet, så er disse ændringer foregået, blot på et senere tidspunkt.

3.2.1

Historisk oprids af familien

Familien har gennemgået store ændringer gennem tiderne, hvor familielivet og familiens
funktion har ændret form og karakter. Der er blevet stillet forskellige krav til familien alt
efter, hvordan det pågældende samfund har været opbygget. Per S. Jørgensen deler familiens
udvikling op i tre revolutioner. Den første revolution sker omkring 1500 tallet, hvor
samfundet gennemgår overgangen fra middelalderen til industrisamfundet. Hvor der før især
eksisterede storfamilier, med 3 generationer under ét tag, begynder familien at ligne den
kernefamilie, som man kender den i dag, med far, mor og børn. Der fokuseres mere på
familien, som en lille enhed med de indbyrdes fællesskaber, hvor der opstår en mere privat
familie.
Den anden revolution sker i 17-1800 tallet i takt med industrialiseringen, hvor faren tager
udenfor hjemmet for at arbejde og kommer i kontakt med arbejdskollegaer og arbejdsgiver.
Familien bliver især kvindens ansvar i hjemmet, hvor det for faren bliver det fællesskab, der
ligger efter arbejdstid. Dermed er familien ikke mere stedet, hvor der arbejdes for de basale
livsfornødenheder, men hvor udvikling af personligheden og socialiseringen sker. Denne
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ændring er med til at gøre familien til et skrøbeligt fællesskab, hvor opretholdelsen af
familiens funktioner afhænger af de voksnes overskud til at opretholde det følelsesmæssige
aspekt, der ligger i det, at være en del i en familie.
Den tredje revolution lægger op til den familieform man kender i dag. Det startede især med
kvindens synlige deltagelse på arbejdsmarkedet i 60erne og 70erne og ændringer i social og
kulturel art (P.S. Jørgensen i Dencik et al 1999). Ovenstående ændringer og et stigende antal
af skilsmisser i 1970‟erne medvirkede til, at der kom flere eneforsørgerfamilier, par fandt
sammen udenfor ægteskab og blev samboende og fødselstallet faldt. Alt som en reaktion på
den igangværende udvikling på dette tidspunkt, som også manifesteredes på den politiske
arena i form af nogle ændringer (Bak 1997:38). Når begge forældrene er på arbejdsmarkedet
bliver flere af familiens funktioner lagt ud til det offentlige så som, arbejde, produktionen af
livsfornødenhederne, pasning af børnene og plejen af de ældre og de syge. Derved bliver
familien en mere offentlig familie, hvor staten er mere ind over den før private familie
(Dencik et al 1999). Dette sker også i takt med velfærdssamfundets frembrud, hvor man fra
statens side skaber en familiepolitik, der skal være med til at støtte op omkring den nye
familieform (Dencik et al 2008). Denne politik opfattes af nogle som truende for de
traditionelle familieværdier, men af andre som værende en mere retfærdig politik, der ikke
gør forskel på borgerne.
Velfærdssystemer kan ikke være statiske, hvis de skal sikre borgerne velfærd, hvilket vil
ændre sig i takt med, at samfundet ændrer sig. Velfærdsamfundene i Norden har også tilpasset
sig udviklingen i det senmoderne samfund og understøtter denne tilgang gennem
familiepolitikken, så som betalt barsel, offentlig pasning, støtte til eneforsørgere osv.
(ibid:115). Hvilket har betydet, at der især for kvinderne i samfundet er sket en stor ændring,
ved at velfærdssamfundet muliggør, at kvinden også kan tage ud på arbejdsmarkedet på lige
fod med manden og derfor kan være økonomisk uafhængig af manden. Udviklingen giver det
enkelte individ større muligheder og muliggør i højere grad, at det er op til den enkelte at
bestemme, hvorvidt hun ønsker at blive i et forhold eller ej, da tilstedeværelsen af sociale
ydelser og service, afhængigt af policyregime, gør det muligt for enlige forsørgere at klare
sig. Samtidig med at sociale ydelser kan muliggøre, at den enlige forsørger kan forsørge sine
børn økonomisk, er de pågældende sociale ydelser og service ikke attraktive nok til, at par får
børn eller lader sig skille for at opnå de respektive ydelser(Larsen 1998: 50). For uanset de

38

gældende ydelser vil denne familieform medføre socioøkonomiske konsekvenser med hensyn
til ressourcer som penge, tid og sociale netværk, og derfor vil den fremstå som
underprivilegeret i forhold til andre familieformer, så som toforsørger familien (Larsen
2000:158).
Ændringerne af samfundet og familien har også fundet sted på Færøerne, men detaljerne har
varieret med hensyn til årstal og de offentlige service ydelser. Desværre findes der ingen
litteratur, der omhandler familien på Færøerne i nyere tid. Derfor bliver familiens udvikling
på Færøerne bygget på antagelser, men ser man på det færøske samfund i dag, kan man se den
samme udvikling, der har stået på i Norden med hensyn til kvinderne på arbejdsmarkedet,
børnehaver, ældrehjem, betalt barsel, støtte til enlige osv., hvilket sidestiller Færøerne i høj
grad med de andre nordiske lande angående udviklingen af den moderne familiepolitik.

3.2.2 Familiens betydning for det enkelte individ i det senmoderne samfund
Ændringen af familieformen opstår i takt med, at der sker en individualisering, hvor det
enkelte menneske i større grad selv kan bestemme, hvad denne vil, uafhængigt af
lokalsamfundets værdier og kulturer. Individet kan i højere grad selv bestemme hvilken
livsstil denne vil føre og det enkelte valg er altid under revision og fornyelse, og kan defineres
som individets refleksive projekt, hvilket ud fra Giddens, kan ses som et træk ved det
senmoderne samfund (Giddens 1996:31). Derved har man bevæget sig fra den traditionelle
familieform, der først og fremmest konstitueredes af ydre faktorer som materiel nødvendighed
og familiens krav, til en familieform der opstår grundet ønsket om det rene forhold baseret på
følelsesmæssig kommunikation og valget hos det enkelte individ (ibid:15). Lever forholdet
ikke op til forventningerne, eller er der ikke nogen gevinst ved at blive i forholdet, kan man
altid lade sig skille. Det betyder at nutidens forhold kan være skrøbelige, da et parforholds
overlevelse afhænger af de voksnes overskud. Den traditionelle familieform er således ikke
længere en institution af nødvendighed, men en mulighed. Individerne er mindre afhængige af
traditionelle familiebånd, men er mere frit stillede og selvstændige individer. Giddens vælger
også at kalde moderniteten for en post-traditionel orden, hvor man har bevæget sig væk fra
alle traditionelle typer af social orden (Giddens 1994:12). Dette betyder ikke at moderne
individer ikke kan handle traditionelt, men den traditionelle handling vil altid blive reflekteret
og retfærdiggjort i forhold til valget (ibid:64). Med valget følger der risiko, hvor der især i
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skæbnesvangre øjeblikke (som er særlig vedkommende for personens fremtidige liv f.eks.
ægteskab, skilsmisse o.a.), må laves en risikokalkulation angående det enkelte valg og som er
særlig fremtrædende i det post-traditionelle samfund(Giddens 1996:134f).
Vi mener, at Færøerne, trods det familiære velfærdssamfund, er et senmoderne samfund, med
dens iboende strukturer, hvor det enkelte individ har en frihed til og mulighed for at vælge frit
ud fra individuelle behov. Her vil spørgsmålet hellere være hvorvidt det traditionelle valg
vægtes højere på Færøerne med hensyn til familien end i de andre nordiske lande, på
baggrund af den eksisterende familiære velfærdsmodel. På Færøerne er det især i bygderne,
hvor det traditionelle ikke helt har løsrevet sig endnu (Andreassen 1992:55). Det traditionelle
udmønter sig bl.a. ved, at de rigide kønsroller er mere tydelige, hvor det typisk er manden der
arbejder fuldtid og er hovedforsørgeren, hvorimod kvinden ofte er hjemmegående eller
arbejder deltid15 og tager sig af børn og hjem.
Udviklingen i velfærdssamfundet har medført, at der findes en angst for, at gældende
familiepolitik er med til at ødelægge kernefamilien og de værdier, der følger med denne
livsform. Samtidig bliver udviklingen anset at være med til at give de enkelte individer større
frihed og muligheder. Bekymringen sker på baggrund af, at der i det senmoderne samfund
lægges op til, at den enkelte selv kan afgøre, hvorvidt denne vil være i en traditionel
kernefamilie eller ej. Der tales om familiens forfald, og at dette vil påvirke samfundet, da
familien ses som grundstenen i samfundet. Tanken om familien som grundsten for samfundet
sker på baggrund af, at familien ses som en enhed, der har til formål at socialisere børnene og
stabiliseringen af de voksnes personlighed (Talcott Parsons 1956:16). Der er her tale om
kernefamilien som er far, mor og børn og ikke eneforsørgerfamilien. Talcott Parsons ser
kernefamilien som eneste mulighed for en sund udvikling af børnene, da faren skal stå for den
instrumentelle del og moren den ekspressive del, som tilsammen giver barnet det grundlag,
som det har behov for, for derefter at blive en god borger i samfundet, hvor de samme
gældende roller også findes (ibid:157). Han ser eneforsørgerfamilien som et problem, idet han
siger, at én person ikke kan indeholde begge dele og, at dette vil bidrage til, at barnet ikke
bliver socialiseret ordentligt og stabiliteten trues (ibid:312). Talcott Parsons refererer til
familien i 50‟ernes Amerika, men han har påvirket familiesociologien gennem tiderne. Hans
tilgang er, til dels, stadigvæk aktuel i dag i forhold til familien på Færøerne, hvor
15
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kernefamilien og slægten ses som en værdifuld og til dels en uundværlig del af et godt liv på
Færøerne. Jógvan á Lakjuni, politiker, har også denne tilgang til familien, hvor han siger:
“Jeg vil gerne prioritere at folk lever sammen som ægtefæller eller lever sammen i hvert fald
som far og mor ad disse børn, det er bedre for et samfund (...) jeg mener, at et samfund består
af familier først og fremmest, sådan ser jeg samfundet.”
Der skal stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt denne holdning ligger til grund for valget af
kernefamilien, men kernefamilien er, trods udviklingen af forskellige familieformer,
stadigvæk den mest almindelige familieform. Tal fra 2006 viser, at der i Danmark var 73 %
der boede hos far og mor, og 17, 45 % der boede enten hos far eller mor16. Der findes ingen
tal der dækker de færøske forhold, men alt tyder på, at det samme gør sig gældende på
Færøerne, hvor man kan forestille sig, at antallet af dem, der bor i eneforsørgerfamilier er
endnu lavere set i forhold til dem, der lever i en kernefamilie. På Færøerne findes der
stadigvæk en meget traditionel holdning til familien og ovenstående eksempel viser også, at
kernefamilien bliver fremhævet og ses som den afgørende faktor for et samfunds
velbefindende. Helena Dam á Neystabø erkender også, at det er den traditionelle kernefamilie,
der er den dominerende på Færøerne, men siger at der er ved at ske en ændring, hvor hun
siger:
”… man kan sige at familiemønstret på Færøerne er meget traditionelt altså, det er en
holdningsændring der skal til for at anerkende rettighederne hos enlige forsørgere til særlige
omstændigheder... men vi er nok ikke mentalt helt der, hvor vi anerkender, at familiemønstret
har ændret sig grundlæggende. Så jeg synes, at det er der vi skal hen, at få en accept af, at
kernefamilien måske ikke er den eneste familieform på Færøerne mere.”
Erkendelsen af, at der findes flere familieformer, og at der derfor er behov for flere forskellige
foranstaltninger i den forbindelse, er ikke helt slået igennem på Færøerne. Det kan skyldes, at
der findes en frygt for at kernefamilien derefter ikke mere vil være den dominerende
familieform, og dette kan skabe utryghed, da man ikke kender konsekvenserne af disse
ændringer, da enhver ændring af familien aldrig vil blive den samme igen (Bauman
2002:18ff). Trods det, er det ikke er et nyt fænomen, at familien skifter form, da familien
historisk set altid har gennemgået ændringer i takt med samfundsudviklingen. Dette erkender
16
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Talcott Parsons, der samtidig med, at han ser kernefamilien som eneste mulighed for, at et
barn kan socialiseres hensigtsmæssigt, og hvor samfundets værdier bliver overført, også er
klar over at familien ændrer form og tilpasser sig samfundets udvikling. Derfor er han ikke
bange for at kernefamilien vil forsvinde, men at denne mere skifter form, for derved at
tilpasse sig samfundet og siger samtidig, at kernefamilien er universal og altid vil være den
foretrukne livsform, men med ændringer (Parsons 1956:8f). Selv om der er sket store
ændringer inden for politik, økonomi, teknologi, arbejdsvilkår osv., ser det ud til at
kernefamilien består, men alligevel ikke er den samme, som den har været (Dencik et al.
2008:115), hvilket tyder på, at det ikke nødvendigvis er de traditionelle værdier, der er
afgørende for kernefamiliens overlevelse. Anthony Giddens konkluderer på ændringerne, når
han siger:
”Den traditionelle moral kan ikke være det kit, der holder moderne samfund sammen – gamle
fællesskabsidealer bliver forældede” (Giddens 2002:62).
I takt med globalisationen og informationen på tværs af tid og rum (jf. Giddens), er det blevet
sværere at fastholde ideen om et ‟naturligt fællesskab‟, da der findes flere muligheder, der
indebærer løfter om et bedre liv (Bauman 2002b:18f). Ændringen af familien tyder på, at
kernefamilien i højere grad er en konstrueret enhed end en naturlig betinget enhed. i FN‟s
Verdenserklæring om Menneskerettighederne, art. 16, stk. 3, står der at:
”Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets
og statens beskyttelse”17
Det, at benævne familien som naturlig, kan give et indtryk af, at familien er noget biologisk
forankret i mennesket, hvilket kan være en uheldig betegnelse af familien, fordi hvilken
familieform er så den mest naturlige? Ifølge Bourdieu, er den naturlige familie, kun noget der
eksisterer på papir og noget, der er konstrueret af Staten. Familien er en slags politisk
ideologi, hvor der følger nogle værdier, og det er et symbolsk privilegium at være en del af en
familie, da man i (kerne-)familien følger normen og er som ‟man bør være‟ (Bourdieu
1997:134f). Dette kan også ses i forhold til de enlige forsørgere, hvor Staten afgør hvilke
ydelser, der skal gives og hvor høj satsen skal være, og dermed kan Staten være med til at
fremhæve en bestemt livsform. Staten bestemmer derfor, med dens materielle og symbolske
17
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ressourcer, hvordan de sociale felter fungerer gennem forskellige former for økonomisk og
juridisk intervention. Samtidig konstrueres det legitime statslige monopol på fysisk og
symbolsk vold, hvor borgeren accepterer, at det er sådan (ibid:55). I det ligger, at det vil være
en fordel at vælge den familieform, som Staten fremhæver, hvor der vil følge en større accept,
da man som borger handler i overensstemmelse med Statens ideologi. Dermed opstår Staten
som en slags bank der handler med symbolsk kapital (Bourdieu 1997:121). Det er nemlig
staten, der råder over midlerne med hensyn til, hvordan kapitalerne skal anskues og opdeles,
hvor agenterne derefter lægger en egenskab værdi (ibid:115). Med det mener vi, at
kernefamilien ikke er en naturlig form, men at det er Statens tilgang til familien, der vil afgøre
hvorvidt kernefamilien vil bestå. Dette står i modstrid til Parsons udlægning af kernefamilien,
der mener, at kernefamilien definerer samfundet, og at udviklingen, den har gennemgået,
tyder på, at kernefamilien er den grundlæggende familieform. Her mener vi, at en ændring af
familiepolitikken altid vil påvirke familieformen, men at der kan argumenteres for, hvorvidt
kernefamilien står i forfald, hvis Staten gør det muligt og mere attraktivt at vælge
eneforsørger familien. Individet vil altid reflektere over, hvorvidt denne vil opnå noget i den
ene eller anden livsform, som ikke kun vil være bygget på økonomiske antagelser, men også i
forhold til spørgsmålet om livsstil (jf. Giddens), og hvad denne vil indebære. Her til kommer,
at Staten må muliggøre et individs livsstil og dennes ‟jagten på lykke‟. For at nå ønsket om et
samfund, der gør det muligt ‟at give alle en chance‟, vil derfor betyde, at der fjernes de mange
hindringer for, at en sådan chance kan tages, selv om der vil være nogle livs- og
samværsformer, der vil være på et højere etisk niveau end andre (Bauman 2002b:81), hvilket
er i overensstemmelse med den universelle velfærds ideologi. På samme måde som Statens
manglende interesse eller prioritering af en gruppe vil påvirke gruppens placering i
samfundet, vil Statens anerkendelse af en gruppe også medføre, at der opstår en offentlig
accept (Bourdieu 1997:122). For de enlige forsørgere betyder det en inddragelse af dem i den
eksisterende familiepolitik på lige fod med kernefamilien.

3.2.3 Familien som socialt netværk
Ændringen af familien har bl.a. medført, at kernefamilien har bevæget sig fra den store
familie til at have opbygget en privat sfære inden for hjemmets fire vægge, som har medvirket
til en mere individuel økonomisk uafhængighed af familien. Børnene kommer i børnehave,
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når forældrene skal på arbejde, fordi bedsteforældrene selv tager på arbejde. Når
bedsteforældrene bliver gamle, flytter de ind på et ældrehjem og staten betaler en del af
opholdet. Staten er blevet en del af familiernes dagligdag og leverer den del af trygheden, som
familien ikke selv kan sørge for. Dette betyder ikke, at der ikke findes en tilknytning mellem
bedsteforældrene, børnene og børnebørnene, men at denne er bygget på ønsket om nærvær og
omsorg frem for et forhold, der var afgørende for at skaffe de fornødne livsnødvendigheder.
Selv om Staten er mere ind over familien og er en integreret del af familielivet i
velfærdssamfundet, så betyder det nødvendigvis ikke at individerne vælger fællesskabet fra,
for når samfundet fejler, træder det lokale fællesskab til (Bauman 2002b:113). Dette kan være
i de tilfælde, når man har brug for mere økonomisk støtte end det Staten kan tilbyde, eller når
der er brug for anden støtte i form af pasning af børnene i tilfælde af sygdom og hjælp ellers i
det daglige. Der foreligger også en forventning om, at fællesskabet vil og kan træde til, når
der er brug hjælp, for i fællesskabet er der ikke nogen, der beder om garantier eller spørger
hvordan eller hvornår der vil gøres gengæld. Det er vores pligt at hjælpe hinanden og derfor
kan der også forventes at hjælp er på vej (ibid:8). For de enlige forsørgere på Færøerne vil
fællesskabet typisk være den nærmeste familie og slægtninge, og forventningen til
fællesskabet betyder, at de enlige forsørgere ser det som naturligt, at forældrene vil hjælpe,
ligesom forældrene ser det som en selvfølge at hjælpe deres børn. I takt med
individualiseringsprocessen i det senmoderne er der også et behov for at hæve sig selv og
fremhæve det, der er anderledes, for at finde sin egen identitet, som kan skabe splittelse og
grupperinger. For de enlige forsørgere kan det betyde, at det ‟naturlige fællesskab‟ bliver
erstattet med ‟knagefællesskaber‟, hvor individerne finder andre, der er i samme situation, for
at skabe deres egen fællesskab. Disse fællesskaber kan være med til, at det enkelte individ
føler sig mere ensom, da forskelligheden fremhæves og gøres endnu mere tydelig (ibid:21f).
Samtidig med at fællesskabet i form af familien giver støtte til de enlige forsørgere forligger
der også en idealisering af fællesskabet som altid værende af det gode. Det bliver forbundet
med varme og tryghed i forhold til kulden og utrygheden ude, uden familien (ibid:16).
Historier på Færøerne om ældre mennesker, der dør alene i lejligheder og ligger op til flere
dage, inden nogen opdager det, er en af mange skrækhistorier der trækkes på, når der tales om
familieforhold i andre lande, herunder Danmark, og vigtigheden af familien på Færøerne, og
at man på Færøerne ikke vil ende som de samfund, der ikke værdisætter familien på samme
måde.
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Det viser sig, at skandinaver generelt prioriterer personlig selvstændighed højere end f.eks.
traditioners autoritet og bundethed til familien (Halman, Luijkx & van Zandert i Dencik et
al:125). Her skiller færinger sig fra, i deres tilgang til familien, hvor der blandt de
professionelle, vi interviewede, var flere der anså familiemønstret på Færøerne generelt som
noget positivt og til tider uundværligt i samfundet, men samtidig er Bergtóra H. Joensen også
bekymret for, hvad denne holdning kan medføre, hvor hun udtaler sig:
”Min påstand er stadigvæk, at vi er mere om hinanden (end i Danmark), men jeg synes også,
at vi har tendens til at lulle os i søvn til at tro, at alt er så utrolig lyserødt, og at man faktisk
ikke behøver andet, bare vi har hinanden”
Bergtóra H. Joensen mener dermed, at familiemønstret på Færøerne kan komme til at fungere
som en sovepude i forhold til håndteringen af f.eks. de enlige forsørgeres situation politisk.
Det kan resultere i, at man overser de problemer, der gør sig gældende blandt borgerne i
samfundet, idet familien er ind over den enkelte, hvilket kan medføre, at der ikke handles på
det politiske plan, da problemerne ikke er synlige i samfundet. Dette kan betyde for de enlige
forsørgere, at de fastholder fællesskabet, i frygt for at stå alene, hvor de uden det ville være
ekstra sårbare, hvilket står i kontrast til de socialdemokratiske velfærdsideologier om, at det er
Staten snarere end familien, der står for den sociale tryghed (Dencik et al 2008:127). Denne
form for samspil mellem individ, familie og Stat og graden af hvor meget familien forventes
at træde til, kan kaldes for de-familialization, som er:
”… graden hvormed den enkelte voksne kan opretholde en socialt acceptabel levestandard
uafhængigt af familierelationer enten gennem lønarbejde eller gennem sociale ydelser”
(Lister 2003, citat fra Dencik et al 2008 s. 139)
Ud over det, kan fællesskabet også stå i vejen for individets selvstændige udfoldelse, da man i
fællesskabet er nødt til at tilpasse sig de indre strukturer. I fællesskabet mister individet en del
af friheden, og for at besidde friheden vil det altid være på bekostning af den sikkerhed
fællesskabet bidrager med (Bauman 2002b:10,25).
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3.3

Den enlige forsørgeres position i samfundet

Ændringen fra at være en kernefamilie til en eneforsørger familie medvirker til, at den enlige
forsørger får en ny status i samfundets øjne og skal kunne agere ud fra et nyt økonomisk
fundament. Hvordan dette påvirker den position, som den enlige forsørger er bekendt med, er
møntet på kapitalerne (jf. Bourdieu) han eller hun har til rådighed før og efter bruddet.
Hvordan denne ændring afvikles og hvilke konsekvenser den har, vil vi diskutere nærmere i
afsnittene:

3.4

-

Konsekvenserne af brud med den traditionelle familieform

-

Enlige forsørgere som professionelle sociale nassere

-

Enlige forsørgere – marginalisering og fattigdom

Konsekvens af brud med den traditionelle familieform

Ændringen til at blive enlig forsørger medfører en ny livssituation og nye livsvilkår at agere i,
og bruddet kan opdeles i tre faser af overgange: separationsfasen, marginalfasen og
reintegrationsfasen. Reintegrationsfasen opstår når overgangen fra separationsfasen og
marginalfasen er fuldbyrdet. Heri ligger, at der i reintegrationsfasen forefindes en accept af
den nye situation (Bak 1997:91f). Efter et brud foreligger der som oftest en flytning, da én
indtægt ikke kan fastholde den tidligere fællesbolig. Den nye bolig er af afgørende betydning
for reintegrationsfasen, hvor den enlige forælder har mulighed for at etablere sig og skabe
stabilitet i eget hjem. Boligen eller huset, vil ud fra Bourdieu, være det faste holdepunkt for
familien og fremstå som et sted der består hvor husstanden er uadskillelig tilknyttet (Bourdieu
1997:136).
Hvordan denne nye situation former sig er afhængigt af, hvordan den enlige forsørger er
stillet i forhold til bl.a. den økonomiske og kulturelle kapital. Den økonomiske kapital er
knyttet til den kulturelle kapital gennem den enlige forsørgeres uddannelsesniveau og dermed
job og indtægt samt bolig, som skal danne fundament for den nye livsstil som eneforsørger.
(ibid:21) Dette skaber en differentiering af de enlige forsørgere, da de befinder sig i alle
sociale lag i samfundet med forskellige uddannelser og jobs. Per Schultz Jørgensen (Halskov
2000:183f) påpeger sammenhæng mellem livskvalitet og arbejdsmuligheder, hvor de
veluddannede enlige forsørgere er bedre knyttet til arbejdsmarkedet end enlige forsørgere
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uden uddannelse og oplæring. Tilknytningen til arbejdsmarkedet har afgørende betydning, da
de enlige forsørgeres indtægt er den bærende for familiens ophold. Dette indbefatter, at et
barn som lever med et forælder har en markant mere beskeden økonomi end et barn, som
lever sammen med to forældre. Ifølge Dencik et al. (2008:56) har par med børn en
årsindkomst på ca. 650.000 kr. i gennemsnit, hvor enlige fædre har ca. 350.000 kr. og de
enlige mødre har ca. 290.000 kr. I sammenligning med Færøerne, så kan vi kun henvise til
den gennemsnitlige årsindtægt, som er på 191.03018 kr., hvilket giver en indikation på, at de
enlige forsørgere på Færøerne har en lavere indtægt end de danske eneforsørgere. Familiens
økonomi afgør hvilket forbrug og bolig man er i stand til at finansiere, som så videre
signalerer et socioøkonomiskt udtryk, der medvirker til en placering i forhold til de andre
familier. Dette kan også ses i forhold til hvem som har råd til bil, og hvis man har bil, hvilken
bil er det så, har familien ”høj bilrådighed” eller ”lav bilrådighed”? En eneforsørger familie
vil oftest have en ”lav bilrådighed” og agerer i fleste tilfælde ud fra nogle betingelser, hvor
der ifølge Bourdieu indbefatter, at:
”Nødvendigheten tvinger fram en smak for det nødvendige, og dette innebærer en form for
tilpassing til nødvendigheten og, gjennom det, en aksept av det nødvendige, en resignasjon
overfor det uunngåelige.” (Bourdieu 1995:186)
Denne tilgang kan være en tilpasning til nogle nye livsvilkår i og med, at de økonomiske
vilkår ændres så drastisk som de gør, når familien kun har en forsørger. Helt konkret kan det
omhandle skift af bopæl, ingen bil eller måske en gammel bil, hvor kun 30 % af enlige med
børn har bil, nedsættelse af forbrug og færre sociale aktiviteter såsom f.eks. biografture, ud at
spise eller forlystelser til børnene (Dencik et al. 2008:57). På Færøerne er procenttallet for
eneforsørgere med bil højere, da bilen i højere grad ses som en nødvendighed. Vores
empiriske undersøgelse indikerer også en høj prioritering af bilen, da over halvdelen af de
enlige forsørgere, vi var i kontakt med, havde bil19.
Kapitalerne som ressourcer danner fundamentet for hvordan en enlig forsørger vil positionere
sig i det sociale rum. Bourdieu (1997:21) opererer med det sociale rum, som bygger på
forskelligheden, der eksisterer blandt mennesker. Placeringen bliver foretaget ud fra en
statistisk fordeling af de to differentieringsprincipper, den kulturelle og økonomiske kapital,
18
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men er også baseret på de sociale spilleregler, der henviser til de forskellige positioner i det
sociale rum (Elm Larsen 1998:123). Hvad er accepteret og prestigefuldt osv.? Her vil de
enlige forsørgere som eneforsørgere i en familie altid være lavere positioneret end forsørgere
fra en toforsørger familie, da indtægten ikke strækker til de samme materielle goder. Men vi
vil understrege, at de enlige forsørgere er en heterogen gruppe og vil derfor også positionere
sig forskelligt i forhold til hinanden.
Kapitalerne er dog foranderlige afhængigt af de sociale positioner og dermed reproduceres og
transformeres det sociale rum (Bourdieu 1997:53f), da situationen som enlig forsørger ikke
altid er varig, hvor undersøgelser viser, at de enlige forsørgere i gennemsnit lever alene med
deres børn i ca. 5-6 år. (Christoffersen 2004:117f)
Hvordan den enlige forsørger er stillet i samfundet, er også afhængigt af hvilket
velfærdsregime der er gældende der, hvor den enlige forsørger er bosiddende. Er det baseret
på, og her refereres til kvinden som eneforsørgeren, at kvinden antaget foretrækker at blive i
hjemmet som omsorgsperson, hvor der gives offentlig støtte til fattige familier? Eller hvor
kvinden kan vælge mellem lønarbejde og omsorg. I Danmark er der en universel tilgang til at
mænd og kvinder skal kunne deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og i hjemmet, som er en
fundamental del af den socialdemokratiske velfærdsmodel (Elm Larsen 1998:55).
Som en ny familieform er det af stor betydning for den enlige forsørger, at der i samfundet
foreligger et fundament for, en:
”… bæredygtig sammenhæng mellem det offentlige, det private og det personlige plan.”
(Dencik & Schultz Jørgensen 1999:129)
Det vil sige, at der ligger mange følelser og forventninger bag beslutningerne omkring
familien, som i dag fremstår som et refleksivt projekt (jf. Giddens). Her skal den enlige
forsørger forholde sig til det offentlige plan og den voksnes personlige planer. Det kan være
svært at få det hele til at hænge sammen, især, da der kun er en forsørger i familien og det kan
let blive et trængt familieliv. (Dencik & Schultz Jørgensen 1999:128)
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3.4.1 Enlige forsørgere som professionelle sociale nassere
Velfærdssamfundet har som formål at udligne social ulighed gennem en høj skat der
financierer bl.a. pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, SU og diverse ydelser (Friisberg
2000:13). De enlige forsørgere er berettigede til nogle af disse ydelser, som medvirker til en
modregning af, at en enlige forsørger har brug for 30 % mere indkomst for at opretholde den
samme levestandard i én husholdning (Elm Larsen 1998:51). Hvorvidt de enlige forsørgere er
disse ydelser berettiget, findes der flere holdninger til på det politiske plan. Den socialliberale
holdning, der bunder i en accept af denne nye familieform, lægger op til at enlige forsørgere
skal have offentlig støtte, når økonomien ikke strækker til. Hvor det andet yderpunkt er det
konservative synspunkt, som ser de enlige forsørgere som sociale nassere, der udnytter det
offentlige hjælpesystem til at skaffe sig forsørgelse. Dette synspunkt er fremstillet i forhold til
det amerikanske samfund, men kan også spores i det danske samfund (Bak 1997:22). I
forhold til det danske samfund så omtales denne form for udnyttelse som professionelt socialt
nasseri - skyggesiden af velfærdssamfundet. Her lægges vægt på, at velfærdssamfundet
fordrer til at berøve socialklienten ansvaret for sin egen forsørgelse. Velfærden medvirker til
en nedværdigende afhængighed, som virker passiviserende på socialklienten, hvor det i stedet
burde fordre til, at folk tager ansvar for sit eget liv (Friisberg 2000:14). Disse holdninger kan
også spores i det færøske samfund, hvor det konservative synspunkt, kan spores i Jógvan á
Lakjunis advarsel om, at:
“... så bliver det dyneløfteri .... der må være styr på det, således at sådan nogle lovgivninger,
der bliver lavet, at de ikke bliver udnyttede, og det er der altid en fare for i lignende
lovgivninger, det er selvfølgelig derfor at man sætter spørgsmålstegn ved det her...”
Her tager han nogle forbehold i forhold til hvilke ulemper, der kan være ved at de enlige
forsørgere får ydelser i kraft af deres sociale status. Hvor politikeren Bergtóra H. Joensen ser
denne problematik mere som en generel problemstilling frem for noget der især er gældende
for enlige forsørgere og sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt:
“... der er noget som tyder på, at denne gruppe skal være mere kriminel end andre...”
Videre pointerer hun, at der f.eks., indenfor fiskeindustrien også foreligger muligheden for
kriminelle handlinger, som der ikke tages stilling til, når emner her angående bliver diskuteret
i tinget. Men når der:
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“... tales om enlige forsørgere, så bliver de altid mistænkeliggjorte og får dem til at lyde som
om de simpelthen er anførerne indenfor kriminaliteten på Færøerne...”
Disse to færøske politikere repræsenterer to yderpunkter i forhold til hvilke holdninger der
gør sig gældende angående de enlige forsørgere og deres situation i det færøske samfund. Ind
imellem disse to modstridende holdninger, foreligger der gradvise holdninger både til den
konservative og den liberale side i den færøske befolkning.

3.4.2 Enlige forsørgere – marginalisering og fattigdom
Livsstilen for enlige forsørgere er, som påvist tidligere i afsnittet, underlagt et strammere
økonomisk budget, der medvirker til en marginalisering fra kernefamilien for en kortere eller
længere periode (Elm Larsen & Hornemann Møller 2004:21). En marginalisering bunder i
afvigelser fra forskrifterne i normalsamfundet, hvor de i værste fald vil blive ekskluderede og
udstødte, set i forhold til en integration. Normaliseringen af de enlige forsørgeres
omstændigheder afhænger således af den offentlige hjælp, de er berettiget til (Jerlang &
Jerlang 1996: 275). For at omfatte en social eksklusion, så er det tale om en marginalisering
på flere områder og det behøver ikke nødvendigvis være fra arbejdsmarkedet, men er
nærmere en kombination af nogle andre områder såsom i relationen til familien, venner,
naboer, dårlige boligforhold samt en sporadisk tilknytning til politiske, kulturelle og religiøse
aktiviteter. Dette er ikke aktuelt for ret mange enlige forsørgere, da ekskluderede personer
ofte vil være psykisk syge eller afhængige af rusmidler (Elm Larsen & Hornmann Møller
2004:22). Derfor vælger vi at benytte begrebet marginaliseret, da det i højere grad omfatter de
enlige forsørgere individuelt i et gradvis omfang, hvilket er mere relevant for dette speciale.
Med det normale som udgangspunkt for en påtvungen gennemsnitlig måde at leve på (Jerlang
& Jerlang 1996:290), kan det medvirke til, at de enlige forsørgere kan have svært ved at
efterleve normen. I et forbrugersamfund vil enlige forsørgere med en stram økonomi være
uden adgang til et lykkeligt eller normalt liv, da deres situation lægger op til, at de i
samfundet agerer som defekte eller mislykkede forbrugere (Bauman 2002a:62). Bauman
pointerer her videre, at denne utilstrækkelighed som forbruger også kan medføre social
nedværdigelse. Dette kan også spores i Bourdieus (1997:54) sociale rum og kapitalernes
foranderlighed, hvor den sociale kapital kan ændres for den enlige forsørger. Det vil sige, at
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de relationelle positioner i det sociale rum ændres og den enlige forsørgeren placerer sig
lavere ud fra en statistisk fordeling af de to før omtalte differentieringsprincipper.
Denne udvikling kan, i værste fald for den enlige forsørger, munde ud i en så økonomisk
anstrengt situation, at de kan defineres som relativt fattige. Relativ fattigdom defineres i
forhold til den normale levevis i samfundet set ud fra de aktuelle behov for mad, bolig og
klæder, men det gælder også behovet i de sociale roller såsom arbejder, samfundsborger og
forælder. Den relative fattigdom opstår derfor ved utilstrækkelige materielle ressourcer for at
kunne udleve disse roller (Elm Larsen 2004:30).
Fattigdom i dagens samfund kan ikke sidestilles med den traditionelle definition på fattigdom.
I dag er der tale om en relativ fattigdom, som er møntet på et økonomisk fundament, der
medvirker til en ligeværdig deltagelse i det sociale liv. For de enlige forsørgere vil en relativ
fattigdom medvirke til, at de skulle afstå fra diverse sociale begivenheder hvis de indbefatter
en betaling af gaver, billetter osv. Det kan dog være svært at konstatere fattigdom, hvis der
ikke forefindes en definition på, hvornår man er fattig eller hvilke omstændigheder, der gør
sig gældende for et individ, der lever i relativ fattigdom.
Der eksisterer ikke en officiel fattigdomsgrænse i det danske kongerige, hvor man så i stedet
bl.a. bruger EU‟s fattigdomsgrænse når, der er tale om fattigdom. EU‟s fattigdomsgrænse er
defineret ud fra et livsgrundlag, baseret på 50 % - 60 % af medianindkomsten i det
pågældende land. I Danmark vil der så skønsmæssigt være ca. 10 %, som lever i relativ
fattigdom, men hvis man brugte 60 % grænsen20 ville tallet være det dobbelte. De enlige
forsørgere udgør de højeste andele i fattigdom og dette kan konstateres uanset hvilken
opgørelsesmetode, der bliver brugt21, hvilket sandsynligvis også gør sig gældende i det
færøske samfund.
De før beskrevne konsekvenser af ændringen til eneforsørger status bliver i en artikel fra den
færøske avis Dimmalætting fremhævet ved at det især er enlige forsørgere, der har brug for
‟Hjálpin‟ (hjælpen). ‟Hjálpin‟ er en hjælpeorganisation, der kører ud med madvarer, som er
overskudsvarer fra fødevarebutikker til mennesker/familier hos hvem pengene ikke strækker
til22. Dette er en indikation på, at der på Færøerne eksisterer en relativ fattigdom blandt de
20

Espersen 2004:8
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Speciel_teori/fattigdom
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Jacobsen, R.: “Stakar mammur fáa neyðhjálp”: Dimmalætting 12/10-2007
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enlige forsørgere, men der eksisterer ikke konkrete tal på dette. I en undersøgelse 23 lavet i
Danmark bemærkes de enlige forsørgere også som en udsat gruppe, undersøgelsen fremstiller
problemstillingen således:
”Enlige mødre er en af de grupper i det danske samfund, som er aller ringest stillede
levevilkårsmæssigt. Det gælder ikke kun i forhold til økonomien og materielle forhold, men
også i forhold til sociale relationer, faglig og politisk deltagelse og helbredsforhold.” (Elm
Larsen 2004:20)
Denne familieform er formentlig den mest udsatte i det danske kongerige, hvor Larsen (2004)
konkluderer, at eneforsørgere er en højrisiko gruppe med hensyn til at leve under
fattigdomsgrænsen. Denne konklusion, som undersøgelsen kommer frem til, fremstår som
nogle sorte pletter i den socialpolitiske udvikling i Danmark, hvor bl.a. enlige forsørgere
placeres (Dencik et al 2008:300).
Med fokus på selve livsstilen som enlig forsørger og hvilke konsekvenser det kan have for
familien, så er det ikke selve familieformen, der skaber problemer, da:
”(…) det ikke er ene-forælderfamilieformen per se, der skaber problemer for børnene og
deres mødre, men derimod de socio-økonomiske rammer og livsvilkår, der er for familien.”
(Dencik og Jørgensen 1999:472)
Eneforsørger familieformen medfører nødvendigvis ikke negative konsekvenser, men
indbefatter nærmere nogle påtvungne hårde livsvilkår. Disse livsvilkår danner rammerne for
et socioøkonomiskt fundament, som medfører nogle negative konsekvenser. Disse
konsekvenser er årsagen til, at de enlige forsørgere i mindre eller højere grad, har kontakt med
den sociale forvaltning.

3.5

Magtrelationer mellem velfærdsarbejdere og de enlige forsørgere

Tilgangen til det sociale arbejde bliver ofte sat i forbindelse med velfærdssystemet i det
gældende land, hvor man ser en sammenhæng mellem de socialpolitiske systemer og det
sociale arbejde (Meeuwisse et al 2007:197). I de nordiske velfærdssamfund er det
23
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hovedsagelig offentlige organisationer der varetager opgaven som velfærdsproducenter.
Organiseringen af det sociale arbejde sker, som oftest, i den kommunale socialforvaltning,
med få undtagelser – herunder de private og frivillige organisationer (ibid:204). De offentlige
organisationer har et tæt samarbejde med staten, der angiver hvordan arbejdet skal udføres og
af hvem. Det er især socialrådgivere, der arbejder inden for socialforvaltningen. De ses som
eksperter i socialforvaltningen i kraft af deres uddannelse, der giver dem den faglige
kompetence til at varetage arbejdet som ansat i socialforvaltningen med dens iboende
strukturer (ibid:179). Derfor er det som regel en socialrådgiver, borgeren møder, når denne
henvender sig til den offentlige socialforvaltning, som på Færøerne er Almannastovan.

3.5.1 Mødet mellem socialrådgiver og borgeren
Der kan være forskellige årsager til hvorfor en borger kommer i kontakt med en social
arbejder. Enlige forsørgere tilhører en gruppe, der på et eller andet tidspunkt kommer i
kontakt med socialforvaltningen. Nogle mere andre mindre. Derfor kan graden af kontakt
variere og der er også forskel på oplevelsen af kontakten med det offentlige.
Når en enlig forsøger sætter sig i kontakt med socialforvaltningen, går en proces i gang, som
Leila Billqvist beskriver således:
”Her begynder den proces, som indebærer, at den, der søger bistand gennem kontakt med
myndighedernes embedsmænd, forvandles til klient, og de personlige problemer ændres, så de
passer ind i organisationens administrative kategorier. Forvandlingen af individer til tilfælde
eller sager indledes.” (Billqvist 1999:64)
Borgeren forvandles gradvist til klient og kategoriseres for at passe ind i de gældende regler
og love i organisationen, ikke omvendt. Derfor er det kun en lille del af klientens livsverden,
der bliver taget udgangspunkt i, da de skal passe ind i virkelighedskategorierne, der eksisterer
i forvejen (Meeuwisse et al 2007:246). Det vil sige at personens individuelle karakteristika
forsvinder i administrative kategorier, som socialforvaltningen opererer med. Foucault vælger
at kalde disse for ‟sandhedsregimer‟, hvor systemer differentierer sande diskurser fra falske
(Foucault 1980). Hvor visse definitioner af sociale problemer fremstår som mere indlysende
sandheder end andre og visse kategorier af borgerne fremstår som naturlige målgrupper.
Bourdieu kalder denne forudindtagne tilgang til en gruppe for et områdets doxa, der opstår i
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socialiseringen af socialrådgiverne gennem f.eks. uddannelsen (Bourdieu 1996:214)). Med det
mener han, opfattelser der virker så indlysende, at de ikke diskuteres (Bourdieu 1997:137f).
Opfattelsen af en gruppes handlinger bliver godkendte egenskaber forankret i en biologisk
eller kulturel essens hos de pågældende individer, som en slags common sence (ibid:19).
Gruppen, enlige forsørgere, er også et forsøg på at kategorisere forskellige individer, der har
nogle fællesstræk for derefter at tillægge denne gruppe nogle bestemte værdier. Men
socialrådgivernes mere personlige træk eller habitus, som Bourdieu vælger at bruge, vil også
have en indflydelse på, hvordan denne vil modtage og se klienten. En persons habitus ligger
til grund for, hvordan vedkommende handler, hvilket er et produkt af den opdragelse og
socialisationsproces, personen har gennemgået, det vil sige, som et produkt af historien
(Bourdieu 1996:120f). Når en problemstilling derfor gentager sig gang på gang, kan det være
svært for en socialrådgiver at møde klienten uden en forudindtaget tilgang til, i dette tilfælde,
den enlige forsørger, og socialrådgiveren vil være disponeret at handle derefter.

3.5.2 Magtrelationen mellem socialrådgiver og klient
I mødet mellem socialrådgiveren og klienten udspiller der sig en magtrelation, hvor
socialrådgiveren er den dominerende og klienten den dominerede. Socialrådgiveren besidder
ikke magten i sig selv, men gør det i kraft af organisationen. Magtfordelingen udspiller sig,
fordi socialrådgiveren har adgang til de ressourcer, som klienten er afhængig af. Derfor kan
magten opfattes som ”… muligheden for, at man kan sætte sin vilje igennem i en social
situation, selv om det strider mod modpartens ønsker og interesser.” (Meeuwisse et al
2007:241). Klienten godtager denne magtfordeling og indordner sig de regler og strukturer,
der er gældende i den pågældende relation. Bourdieu kalder denne accept for symbolsk vold.
Det er, når de sociale aktører velvilligt bøjer sig for en magt, som de ikke oplever som magt,
og er dermed med til at styrke effekten af de strukturer, der holder dem nede (Bourdieu
1996:151f). Ved at volden kalder sig noget andet, så som omsorg, støtte osv., vil klienten
mene, at volden er bygget på de bedste intentioner, og vil derfor ikke opleve den som magt.
Denne magtrelation kan medvirke til, at socialrådgiveren selv kan have svært ved at se, at
denne udøver symbolsk vold overfor klienten, da beslutninger træffes i ønske om at hjælpe
klienten ud fra de bedste intentioner (Järvinen, 2002:17). Beslutningerne bliver taget ud fra
områdets doxa, og hjælpen vil bestå af det, som, ud fra socialrådgivernes synspunkt, er bedst
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for klienten. Det kan samtidig være svært for klienten at stille krav, når mange ikke kender
deres rettigheder på grund af et ugennemskueligt system af lovgivninger og regler. Anthony
Giddens ser det som en del af moderniteten, at individerne er afhængige af abstrakte systemer,
hvor ekspertviden, ”… har en tendens til at afhænge af procedurer og symbolske former, som
modsætter sig eksplicit kodificering”, som derfor gør klienten afhængig af socialrådgivernes
udlægning af lovgivningen, da ”… evnen til at læse [loven] er de fås nidkært beskyttede
monopol.” (Giddens 1996:43).
Ifølge Giddens (ibid:31) er klienten derfor nødt til at have tillid til sin socialrådgiver, at denne
vil handle i overensstemmelse med klientens livsform, selv om socialrådgiveren ofte må tage
en beslutning baseret på skøn og ‟hvad de vurderer, er rimeligt‟. Socialrådgivernes udannelse
og faglige viden, vil være den væsentligste måde at sikre sig, at denne er i stand til at tage
sådanne skøn baseret på en faglig tilgang til de aktuelle procedurer og kodificeringer
(Järvinen 2002:189).

3.5.3 Mikromagten og makromagten
Mødet mellem klient og socialrådgiver vil ikke kun være præget af en mikro-magt relation,
men i lige så høj grad af makromagten, der udmøntes i nogle konkrete forudsætninger, der gør
sig gældende for en målgruppe, i dette tilfælde de enlige forsørgere. Dette gælder de
socialpolitiske indsatser, økonomiske prioriteringer, velfærdsbureaukratiets opbygning og de
gældende regler og procedurer for socialrådgivernes arbejde (Järvinen 2002:188). Bourdieu
vælger at kalde makromagten for statens højre hånd, som indebærer politikere, embedsmænd
osv. Hvor sociale arbejdere, så som socialrådgivere, pædagoger og lærere er statens venstre
hånd. Der er ikke altid sammenhæng mellem de beslutninger, der bliver taget af
højrehænderne og så den praktiske virkelighed, som venstre hænderne arbejder under, eller
som Bourdieu siger: ‟højre hånd ved ikke hvad venstre hånd laver‟ (Bourdieu 1999:183f
(egen oversættelse)). Denne fordeling giver anledning til konflikter på området, da politikerne
ikke altid er bevidste om, hvilke konsekvenser en afgørelse vil have, og ofte ikke har den
videnskapital, der skal til, for at lave sådan en vurdering, der oftest vil være af økonomisk
eller administrativ karakter. Hvorimod socialarbejderne vil være mere bevidste om
konsekvenserne i praksis. Udover det, kan politikere indbyrdes være uenige i hvilken
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fremgangsmåde, der skal vælges, idet et valg altid vil være ét ud af flere mulige (Giddens
1996:103).
Socialrådgivernes tilgang til et område er således påvirket af hvilken tilgang staten har til det
gældende område og konstruktionen af sociale problemer, eller hvorvidt noget skal anses som
et socialt problem, som konstitueres som symbolsk magt:
”Mere præcist udtrykt er den symbolske kapital lig med den form, som enhver kapital antager
i det øjeblik den opfattes på basis af nogle opfattelseskategorier, der er resultatet af
kropsliggørelsen af de opdelinger og modsætninger som er skrevet ind i den pågældende
kapitalforms fordelingsstruktur (fx stærk/svag, stor/lille, rig/fattig, dannet/udannet etc.).
Heraf følger at Staten, der jo råder over midlerne til at indprente og sætte nogle vedvarende
anskuelses- og opdelingsprincipper igennem som matcher dens egne strukturer, par
excellence er stedet hvor koncentrationen og udøvelsen af den symbolske magt finder sted.”
(Bourdieu 1997: 115).
Socialrådgivernes arbejde er påvirket af statens anskuelses- og opdelingsprincipper, ved at de
må forholde sig til de kategoriseringer der finder sted, som dannes ud fra en fælles princip om
hvordan verden skal anskues (Bourdieu 1997:137). Klientens behov er imidlertid ikke altid i
overensstemmelse med de retningslinjer eller doxa som socialrådgiveren handler ud fra, og
denne uoverensstemmelse vil besværliggøre socialrådgiverens arbejde. Leif Olsen fra
Almannastovan udtaler sig om dette dilemma således:
”Generelt vil man gerne, at den klient, man har med at gøre, får så meget ud af det som
muligt, men samtidig er det klart, at vi står med et ben i begge lejre. Vi kan ikke bryde
vejledningerne, lovene og så videre, fordi så får vi revisoren efter os, og det er heller ikke
særlig behageligt, og vi kan heller ikke have det således, at folk ikke får det, de er berettiget
til”
Samarbejdet mellem sociale arbejdere og embedsmændene eller politikerne, kan betyde at
klienten ikke får den hjælp, som der er behov for (Meeuwisse 2007:242). Det kan være
angående, som ovenstående eksempel, i forbindelse med udøvelse af bureaukratiets
retningslinjer og lovgivning, men det kan også være angående spørgsmålet om, hvor en
gruppe skal henvises eller ‟høre til‟. Klienten vil derfor møde magten i form af både statens
prioritering og socialrådgiverens habitus og områdets doxa i mødet med det offentlige.
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Det at klienten oplever denne magtrelation i mødet med det offentlige, betyder ikke, at denne
altid vil underlægge sig den gældende magtudøvelse, for: ”Hvor der er magt, er der
modstand” (Foucault 1994:101). Magten kommer nemlig ikke kun ovenfra og ned, men fra
alle tænkelige sider og er indlejret i alle relationer (ibid:99). Forholdet mellem klient og
rådgiver er derfor en magtrelation, hvor magten udøves af begge parter, og det er ikke kun
socialrådgiveren, der kan gøre brug af magt. Selv om klienten er underlagt både mikromagten
og makromagten er denne ikke fuldstændig magtesløs i forhold til de beslutninger der bliver
truffet eller den relation den indgår i sammen med socialrådgiveren. Modmagten kan komme
til udtryk på forskellig vis ved at forhandle og love forbedring, udeblive fra møder
osv.(Meeuwisse et al 2007:242). Det betyder nødvendigvis ikke, at enhver modmagt vil give
det ønskede resultat, men klienten vil give sig til kende og mærke også at have mulighed for
at udøve magt og modstand. Modstanden kan også ske ved at klienten finder ‟lidelsesfæller‟,
hvor der dannes relationer på baggrund af samme oplevede uretfærdigheder, i dette tilfælde,
med socialforvaltningen med ønske om at mobilisere sig mod ‟skurken‟. Denne form for
modstand kan være tvivlsom, idet det kan være svært at opretholde et fællesskab på baggrund
af interesser, da motivet hos de forskellige individer nødvendigvis ikke er af samme karakter.
I det senmoderne samfund, hvor det er det op til det enkelte individ at skabe sin egen lykke og
hvor ethvert problem vil ses i forhold til individets refleksive projekt (jf. Giddens), kan det
være svært at finde en fælles løsning på individuelle problemer (Bauman 2002b:87). Dette
problem, ser vi også gøre sig gældende for de enlige forsørgere, ved at de er en heterogen
gruppe og derfor kan have det svært ved at danne en fælles front for at skabe ændring, da de
vil have forskellige behov og tilgange til hjælpeforanstaltninger.

34 Den empiriske analyse
Tidligere i dette speciale har vi præsenteret vores teoretiske tilgange, som vi har været
inspireret af. Den teoretiske tilgang, vi har valgt, er Bourdieus feltanalyse, som giver
mulighed for inddragelse af relevante teoretiske tilgange grundet emnet der behandles. Vores
inspiration fandt vi ud fra vores interviews og undersøgelse af enlige forsørgere, og disse var
bestemmende i forhold til de temaer, som præsenteres. Vi valgte at forfølge de temaer, som
løbende kom til udtryk, som resultat af vores metodiske tilgang, hvor analysen er resultat af
de tematikker og generelle mønstre, der optrådte i materialet. Der er altså tale om en
kombineret deduktiv og induktiv tilgang, idet nogle temaer er opstået på baggrund af
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teoretiske betragtninger og tidligere studier, imens andre temaer er blevet til på baggrund af
datamaterialet.

3.14.1

Introduktion til kapitlerne

Vi har valgt, at opdele analysen i tre dele for at skabe et overblik over dennes opbygning,
hvor første del omhandler de færøske levevilkår, der er gældende for de enlige forsørgere.
Anden del handler om de socialpolitiske foranstaltninger og hvordan denne kommer til udtryk
i det sociale arbejde på Almannastovan. Den sidste og tredje behandler, hvordan de enlige
forsørgere oplever deres tilværelse ud fra de færøske levevilkår og socialpolitik. Vi har valgt,
at opbygge analysen således, for at sikre os, at læseren har den nødvendige baggrundsviden
for at forstå alle aspekter i analysens indhold.
Under de tre dele er der fem kapitler, en i første del, to i anden del og to i tredje del. Disse
kapitler er derefter inddelt i nogle temaer. Temaerne er fremkommet undervejs og er dels et
resultat af vores teoretiske udgangspunkt, dels af de empiriske fund. Til sidst i hvert kapitel
vil der afsluttende være en delkonklusion.

I det første kapitel Levevilkår vil vi anskueliggøre de levevilkår, der gør sig gældende for de
enlige forsørgere på Færøerne. Vi kommer ind på tre temaer, som er Leveomkostninger på
Færøerne, Cases af fire forskellige enlige forsørgere, En vurdering af den økonomiske
sammenhængskraft hos den enlige forsørger og Den geografiske betydning, hvor vi vil belyse
de leveomkostninger, der er gældende for de enlige forsørgere på Færøerne, samt lave en
vurdering af de geografiske forhold.

I analysens andet kapitel, Socialpolitik, vil vi i det første tema, Lovgivningen, komme ind på
lovgivningens opbygning og den politiske tilgang til socialpolitikken, der er gældende for de
enlige forsørgere. Efterfølgende vil vi i Socialpolitikkens fundament bearbejde det ideologiske
fundament, som den færøske velfærd er bygget på set i forhold til de enlige forsørgere. I
forlængelse heraf kommer temaet Den økonomiske ansvarsfordeling, som tager udgangspunkt
i hvad en ansvarsfordeling mellem begge forælder har af socialpolitisk betydning for den
enlige forsørgers position.
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I analysens tredje kapitel, Almannastovan, vil vi komme ind på temaet Velfærdsarbejderne
som statens venstre hånd, hvor vi vil belyse samspillet mellem socialrådgivernes tilgang til
deres opgave som formidlere af velfærden i forhold til enlige forsørgere. Hvilket fører os
videre til Magtforholdet mellem socialrådgiver og den enlige forsørger, hvor de enlige
forsørgere udtaler sig om deres forhold til socialrådgiverne og deres meninger angående
behandlingen af deres sag.

I analysens fjerde kapitel, Familien, kommer vi ind på de enlige forsørgeres oplevelser af det,
at være enlig forsørger på Færøerne. Her kommer vi ind på temaerne Kernefamilien som ideal
samt Den praktiske sammenhængskraft, hvor deres udtalelser angående deres dagligdag,
belyser hvordan denne familieform adskiller sig fra kernefamilien. Derefter sætter vi fokus på
temaet, Boligsituationen i forhold til de enlige forsørgere, hvor vi belyser deres boligsituation
ud fra deres fortællinger, som leder os hen til sidste afsnit Familien som det afgørende
netværk, hvor de udtaler sig om deres afhængighed af deres familie i det daglige.

I analysens femte kapitel, Fattigdom, fokuseres der i det første tema, Fattigdom på Færøerne,
på den manglende anerkendelse af den relative fattigdom, samt de enlige forsørgeres
opfattelse af denne. I de to følgende temaer, Den økonomiske sammenhængskraft i forhold til
de basale nødvendigheder og Købekraft i forhold til materielle ting belyses de enlige
forsørgeres økonomiske formåen i forhold til deres købekraft og de medfølgende afsavn i
forhold til deres børn og dem selv. Det sidste tema handler også om afsavn under temaet
Konsekvenser i det sociale liv, hvor deres begrænsede økonomiske kapital medvirker til
fravalg af sociale aktiviteter, når de er bekostende.
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I. del af analysen:

3.24.2

Levevilkår

De enlige forsørgere er en heterogen gruppe med forskellig livsfundament med hensyn til
uddannelse og job. Derfor har vi valgt, at lave en analyse ud fra nogle konkrete oplysninger
om omkostningsniveauet på Færøerne, samt en vurdering af omkostningerne ved at have
børn, som er bearbejdet ud fra danske forhold og som videre er blevet sammenlignet med de
færøske forhold. Dette vil anskueliggøre deres økonomiske sammenhængskraft og kan være
med til at give et nuanceret billede af de enlige forsørgeres økonomiske situation
For at kunne komme nærmere ind på hvordan de enlige forsørgere fordeler sig som gruppe,
har vi fire cases fra fire enlige forsørgere, som har forskellige indtægter, hvor en er
studerende, en er på revalidering, en har en mellem løn og en er højt lønnet. Disse cases skal
medvirke til, at vi kan give et billede af hvilke økonomiske forhold enlige forsørgere med de
enkeltes lønniveau lever under og hvilke livsvilkår, der gør sig gældende.
Denne tilgang vil også blive behandlet i forhold til de tre fokusgrupper vi interviewede, da de
geografisk blev opdelt ud fra, hvor de var bosiddende. De blev fordelt i en gruppe fra
Tórshavn, en fra nord og en fra syd/vest, for at få en viden om, hvordan de oplever tilværelsen
som enlige forsørgere i det pågældende nærmiljø. Vi kan derved gå i dybden med deres
fortællinger for at skelne hvorvidt der forekommer nogle konkrete forskelle i forhold til, hvor
de kommer fra. Derfor vil vi komme ind på disse temaer:
-

Leveomkostningerne på Færøerne

-

Cases af fire enlige forsørgere

-

Den økonomiske sammenhængskraft hos den enlige forsørger

-

Den geografiske betydning

Afsluttende vil vi lave en delkonklusion på levevilkårene på Færøerne for den enlige
forsørger.
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3.2.14.2.1

Leveomkostningerne på Færøerne

Vores indtryk af det færøske samfund er, at det er et dyrt samfund at leve i, hvilket kommer til
udtryk i vores empiriske materiale gennem de enlige forsørgeres oplysninger angående deres
indtægt og forbrug. De enlige forsørgere udtalte sig om deres opfattelser af priserne på
Færøerne i forhold til i Danmark, da flere af de enlige forsørgere har boet i Danmark. De
fortæller om flere valgmuligheder, hvor de kan vælge discountbutikker frem for de dyrere
fødevarebutikker, hvor der på Færøerne kun findes et relativt højt prisniveau, da der kun er en
lille prisforskel på de forskellige fødevarebutikker. En undersøgelse24 af omkostningsniveauet
på Færøerne viser, at fødevarer er 22 % dyrere og ikke fødevarer er 14 % dyrere på Færøerne
set i forhold til Danmark. Dette er især i forhold til dagligvarer som mælk, brød og kød. I
forhold til de faste udgifter var der stor forskel på telefoni og husleje, hvor telefoni er hele 45
% dyrere og husleje 30 % dyrere end i Danmark. Der findes også produkter, der er billigere på
Færøerne fx fyringsolie, diesel og benzin, som er mellem 17-22 % billigere. På trods af, at
dette er billigere på Færøerne, har det nødvendigvis ikke en afgørende virkning på de enlige
forsørgeres økonomiske sammenhængskraft, da de daglige nødvendigheder, så som madvarer,
er svære at undvære. For at give et billede af, hvilke udgifter en gennemsnitlig kernefamilie
på Færøerne har, vil vi henvise til en vurdering af en toforsørgerfamilies udgifter på årsbasis
som ligger på 233.912 kr. inkl. mad25. Vurderingen viser, at den enkelte forsørger i en
toforsørgerfamilie har en udgift på 116.956 kr. som på månedsbasis er ca. 9746 kr. Ud fra
disse informationer har vi valgt at lave fire cases, hvor vi benytter toforsørgerfamiliens
vurderede udgifter som et modspil.

3.2.24.2.2

Cases af fire enlige forsørgere

For at få overblik over de fire cases, vælger vi først at give nogle faktuelle oplysninger
angående indtægt og udgifter, hvor vi derefter vil analysere på deres tal, for at give et billede
af deres situation. Deres indtægter og udgifter ser således ud:

24
25

Á Rógvi, H. 2008: ”Den færøske kæbekraft”
Arbeiðarafeløgini í Føroyum 2007: ”Gongdin í keypiorkuni 2003-2006” (Se bilag 4)
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Høj løn

Mellem løn

Indtægt netto

kr. 42.000,00

kr. 22.000,00

Indtægt brutto

kr. 20.000,00

kr. 13.000,00

kr. 11.525,00

kr. 4.359,0026

Udgifter ca.

kr. 13.741,00

kr. 12.472,00

kr. 10.366,00

kr. 2.675,00

Rådighedsbeløb

kr. 6.258,00

kr.

kr. 1.159,00

kr. 1.684,00

Rådighedsbeløb efter
mad
Efter børnepenge og
børnebidrag27før mad
Efter børnepenge og
børnebidrag og mad

kr. 3258,00

kr. -1472,00

kr. -841,00

kr. 7774,00

kr. 2044,00

kr. 2675,00

kr. 4774,00

kr. 44,00

kr. 675,00

528,00

Revalidering
-

Studerende
-

kr. 3.200,00
-

De fire enlige forsørgere, bor alle til leje, undtagen den studerende, og de har alle sammen en
bil. Deres indtægter varierer meget, hvilket er med til at give et nuanceret billede af de enlige
forsørgere, der fremstår som en heterogen gruppe. På trods af, at deres indtægter varierer
meget, er forskellen på deres udgifter ikke lige store. Denne variation viser, at der i et hushold
er nogle basale nødvendigheder, som er nødt til at blive dækket uanset indtægt, og at
forskellen derfor vil ses på deres rådighedsbeløb.
I forhold til hvad den gennemsnitlige familie på Færøerne har af udgifter, så viser vores cases,
at en enlig forsørgeres udgifter er en del højere, end hvad de er for hver enkelt forsørger i en
toforsørgerfamilie Det bunder i, at toforsørgerne kan dele flere af udgifterne, som den enlige
forsørger er alene om at betale, så som leje, licens, forsikring, bil osv. Dette er overens med
Jørgen Elm Larsens udlægning af, at en enlig forsørger har brug for at tjene 30 % mere for at
opretholde samme levestandard som før bruddet.
Den studerende har kun opgivet udgifter til bil, telefon og sygesikring, hvilket tyder på, at
vedkommende får alle sine andre udgifter dækket af forældrene, herunder også mad. De tre
andre bruger mellem 2000-3000 kr. på mad, hvilket betyder at deres rådighedsbeløb er
betydeligt mindre, når maden medregnes.
26
27

Se bilag 5 tabel 8
Se bilag 5 tabel 7
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3.2.34.2.3

En vurdering af den økonomiske sammenhængskraft hos den enlige forsørger

Almannastovan arbejder ud fra et grundbeløb på ca. 4500 kr., som de vurderer en borger bør
have til rådighed til at dække udgifter så som mad, telefoni, tøj, personlig pleje osv.28. Ud af
disse fire cases, er det kun den højtlønnede, der har et rådighedsbeløb over 4500 kr., når
maden er medregnet. Hvor de tre andre, på trods af at de sociale ydelser er medregnet, ikke
havner på dette grundbeløb. Fraregner vi bilen havner de 3 andre cases på et rådighedsbeløb
på ca. 5000 kr.. Derfor er bilen en tung post i deres økonomi, men at den bliver prioriteret,
trods deres beskedne økonomi, tyder på, at de ser bilen som noget, de ikke kan undvære. Det,
at den studerende får et rådighedsbeløb over 5000 kr. efter at bilen er fraregnet, kan siges at
være misvisende. Hvis vi antager, at den studerende har de samme udgifter som de andre tre
cases, ville hun havne på minus, hvis ikke familien forsørgede hende. Vi kan derfor se at
familiens forsørgelse er afgørende for at denne kan tage en uddannelse.
Den studerende og kontanthjælpsmodtageren får begge friplads af kommunen til børnenes
institutioner, og har derfor et højere rådighedsbeløb end den mellem lønnede ud fra skemaet,
da den højt og mellem lønnede hverken får fuld eller delvis friplads. Den mellem lønnede
havde fået oplyst af kommunen, at der ikke var andet end børnebidraget, hun havde mulighed
for at søge om, og mente derfor, at hun ikke var berettiget delvis friplads. Ud fra oversigten29
over hvem der har mulighed for at søge, og hvor meget de er berettiget, vil hun have ret til at
få 24 % af institutionsbeløbet betalt, som i hendes tilfælde svarer til 456 kr. ekstra om
måneden (andelen var på 14 % før 1.august 2009).
Hvor meget de enlige forsørgere vil have til rådighed om måneden, afhænger også af antallet
af børn og børnenes alder, da omkostningerne på børn varierer i forhold til deres alder. Dette
viser en ny dansk undersøgelse (Bonke:2009), hvor de har regnet på hvor meget forældre
bruger af penge på deres børn i form af mad, tøj, institution, fritidsaktiviteter osv. Det
fremkommer, at udgifterne ved at have et barn, afhænger af dennes alder, da der er forskel i
barnets brug af førnævnte faktorer, samt forældrenes indtægter, da forældre med høj indtægt
bruger flere penge på deres børn end de lavt lønnede. Vi har omregnet de danske tal til
færøske forhold30, hvor vi har udregnet, at et barn på Færøerne som er 5 år koster ca. 4458 kr.
28

Vejledningen til Forsorgslovens § 9 stk. 2, afsnit 2.1
Se bilag 7
30
Ud fra beregninger hos Heri á Rógvi koster mad 22 % mere og ikke fødevarer 14 % mere på Færøerne, og vi
har derfor lagt de 22 % og 14 % oveni de danske tal, for at lave en vurdering af hvad et barn vil koste på
Færøerne.
29
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inklusiv mad om måneden. For at give et billede af hvilken påvirkning barnet har på
eneforsørgerens økonomi, har vi lavet en fiktiv case31 af en mellem lønnet eneforsørger
baseret på vores fire cases. Her havner denne enlige forsørger på et rådighedsbeløb på minus
2728,50 kr. om måneden efter de faste udgifter og mad. På trods af, at dette er en fiktiv
udregning, mener vi, at dette giver et realistisk billede af, hvad en mellem lønnet eneforsørger
har af udgifter, hvis vi vurderer at denne betaler alle udgifter selv, uden støtte af familien til
betaling af mad og bolig. Derudover indeholder denne case kun de nødvendige udgifter,
herunder bilen, hvor de uforudsete udgifter ikke er medregnet, hvilket ville påvirke
rådighedsbeløbet yderligere, samt barnets alder og antal børn. Førnævnte undersøgelsen viser
nemlig også at omkostningerne ved at have børn vokser i takt med deres alder, samt at antallet
af børn også bidrager til en forhøjelse af omkostningerne, men at udgifterne til det første barn
er højest. Grundet stordriftsfordele vil de efterfølgende børn have lavere omkostninger, men
at der under alle omstændigheder vil følge flere omkostninger ved at have flere børn.

3.2.44.2.4

Den geografiske betydning

Vores overordnede indtryk af de tre geografisk opdelte fokusgrupper var, at de havde
forskellige holdninger til, hvordan de oplevede det, at være enlige forsørgere. De tre grupper
havde forskellige tilgange til deres situation, som kan have fået sit særpræg ved
gruppedynamikken som opstod under interviewet. I gruppen fra nord var det især de
økonomiske vanskeligheder der var i fokus, hvor dilemmaet var, at have nok penge til de
daglige nødvendigheder samt de sociale arrangementer, som de til tider var nødt til at
fravælge. De lagde stor vægt på familiens hjælp og deres forpligtelser over for familien, som
havde stor betydning for dem. I Tórshavn viste de nærmest en kampgejst for bedre sociale
rettigheder, hvilket gjorde, at de ikke kom i lige høj grad ind på familien, som i grupperne fra
bygderne. Og i gruppen fra syd/vest var de meget åbne om deres personlige forhold med en
humoristisk tilgang, men uden at tilsløre de reelle omstændigheder. På trods af de forskellige
tilgange havde alle tre grupper et vist fokus på familien, da den for de fleste var en
betydningsfuld faktor i deres dagligdag.
Denne geografiske fordeling satte vi også i forbindelse med, hvor mange timer de enlige
forsørgere arbejdede om ugen. Her forekom der ikke nogle bemærkelsesværdige forskelle
31

Se bilag 8
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baseret på de enlige forsørgere fra nord og Tórshavn, da tabellen forneden viser, at de fleste af
dem arbejder fuld tid eller mere. Vi blev dog opmærksomme på, at gruppen fra syd/vest
fordelte sig mere adspredt med repræsentanter for både studerende/arbejdsløse, deltid og fuld
tid, som giver indtryk af, at det kan være sværere at få arbejde på de afsidesliggende bygder,
som har begrænsede jobmuligheder. Dette kan yderligere have en betydning i forhold til
timetal af ugentlige arbejdstimer, da der sandsynligvis er et begrænset antal fuldtidsstillinger.
Tabel 3:
Fordeling af arbejdsforhold og område
Intervaller
Tórshavn
arbejdsløs/stud. (0)
1
Halvtid (>0<39)
0
Fuldtid (>=39)
8
I alt

9

Syd/Vest
1
2
3

Nord
2
0
5

i alt
4
2
16

6

7

22

Tórshavn skiller sig yderligere ud ved de mange jobmuligheder, men også i den henseende, at
det er i hovedstaden de højeste lønninger forekommer, da offentlig administration, tv/radio,
banker, forsikringsselskaber osv. i en høj grad er placeret her. De store bygder har også
banker og forsikringsselskaber osv., men i form af små filialer.
På samme måde forekommer der i Tórshavn flest forbrugsmuligheder i form af svømmehal,
bowling, butikscenter, butikker, personlig pleje, frisører osv., hvor dem som kommer fra de
afsides bygder i syd/vest opfatter disse muligheder, som fristelse til et højere forbrug. De
enlige forsørgere som bor i de store bygder i nord og i Tórshavn er af en anden opfattelse, da
disse muligheder anses som en del af nærmiljøet, som bliver benyttet, når der er brug for det
eller til en særlig anledning. Da de fleste enlige forsørgere har, som de fire cases viser, et lavt
økonomisk rådighedsbeløb, er det begrænset hvor meget disse muligheder bliver benyttet. På
de afsides bygder foregik det således, at de lægger penge til side til en hygge tur til Tórshavn,
hvor de ikke sparer på noget. Angående forbrug i forhold til madvarer er det uden betydning
hvor på Færøerne de handler, da prisniveauet stort set er det samme over hele landet.
De enlige forsørgeres fortællinger om deres boligsituation i bygderne kan ikke relateres til
myten om, at det er billigere at leje i en bygd. Hvis man skal bo billigt i en bygd, så er det
med udsigter til en gammel, fugtig bolig, som trækker, da de billige priser, på samme måde
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som i Tórshavn, ofte er baseret på leje fra familie eller venner.
Tabel 4:
Husleje fordelt på lejepris og område
Intervaller
Tórshavn
Syd/Vest
Ingen leje
2
0
500 – 3999
1
3
4000 – 4999
1
1
5000 – 5999
0
0
6000 +
3
0
I alt
7
4

Nord
3
1
1
2
0
7

i alt
5
5
3
2
3
18

Her viser tabellen, at de fleste enlige forsørgere har en leje der ligger under 4000 kr. om
måneden. Årsagen til at denne fordeling forekommer ved, at nogle af de enlige forsørgere bor
gratis hjemme hos forældrene, og betaler således ingen leje. De resterende med en leje under
4000kr. får også hjælp fra familien, det vil sige, at de enten bor til leje hos et familiemedlem
eller hos venner/bekendte, eller også drejer det sig om en kælderlejlighed hos forældrene,
hvor lejen er et symbolsk beløb. Kendskab til udlejeren kan derfor være af afgørende
betydning for, at de kan finde en bolig, der er i god stand, og som de har råd til. De højeste
huslejepriser forekommer i Tórshavn, som hænger sammen med, at det er der de høje løn
muligheder er. Det skal dog bemærkes, at en stor eneforsørger familie med f.eks. tre børn, har
brug for en stor lejlighed, som også har en indvirkning på huslejeprisen.

3.2.54.2.5

Delkonklusion

De enlige forsørgere har svært ved at få økonomien at hænge sammen grundet de høje priser
på bl.a. mad, husleje og telefoni, hvilket giver dem et lavt rådighedsbeløb. Ud fra ovenstående
cases er det kun den højtlønnede, der kan dække de basale nødvendigheder og samtidig have
et rådighedsbeløb, der giver plads til eventuelle uforudsete udgifter, og mulighed for at bruge
penge på sociale aktiviteter. Denne har derfor større mulighed for at have en individualistisk
tilværelse, som bygger på de valgmuligheder denne vedkommende har på grund af den
økonomiske kapital og er derfor uafhængig af sin familie. Hos de tre andre enlige forsørgere
giver den lave økonomiske kapital en større afhængighed af familien, hvilket medvirker til
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manglende valgmuligheder i deres refleksive projekt. Vores cases viser også, at det er dyrere
for den enkelte forsørger at leve i en eneforsørgerfamilie end i en toforsørgerfamilie, hvilket
lægger op til, at de enlige forsørgere har brug for en højere indtægt for at kunne opretholde
samme livsstil som f.eks. en toforsørgerfamilie med to mellem lønnede indtægter. Vores
fiktive case gav et billede af, at eneforsørgere med en mellem løn, der ikke får udgifterne
dækket af familie, havner på minus efter de nødvendige udgifter. Dette får os at stille
spørgsmålstegn ved hvorvidt det er økonomisk muligt at leve i en eneforsørgerfamilie.
Forestiller vi os, at denne har flere børn vil dennes økonomiske sammenhængskraft være
yderligere belastet.
Vi kan også se, ud fra vores udregninger, at rådighedsbeløbet Almannastovan arbejder ud fra,
ikke vil være tilstrækkeligt i forhold til hvad en eneforsørgerfamilie har af udgifter, da dette
kun vil dække mad udgifterne og f.eks. telefoni. Bilen er en tung post i økonomien, men vi
kan se, at det er noget alle i vores cases prioriterer, trods deres beskedne økonomi, hvilket
giver os en indikation på, at de ser bilen som en nødvendighed.
De studerende enlige forsørgere har ingen mulighed for at forsørge dem selv og deres børn,
og samtidig betale leje til egen bolig med den studiestøtte, de får. Det tyder på at deres
dagligdag afhænger af familiens muligheder for at forsørge dem, og de har derfor ikke
mulighed for at flytte hjemmefra. Hvis familien ikke har ressourcerne til at forsørge den
enlige forsørger, så vil en uddannelse være umulig at gennemføre for vedkommende på
Færøerne. Derfor kan en fravælgelse af en uddannelse forekomme på baggrund af familiens
manglende støtte, som den enlige forsørger har behov for.
Der er ikke nogen tydelig forskel på hvor på Færøerne de enlige forsørgere er bosiddende i
forhold til deres udgifter, men at der foreligger flere forbrugsmuligheder i Torshavn, grundet
byens størrelse. Den afgørende faktor synes i højere grad at være familiens muligheder for at
yde økonomisk støtte alt efter den enlige forsørgeres behov. Boligudgifterne afhænger også i
højere grad af nepotisme frem for beliggenhed.
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II. del af analysen:
3.34.3

Socialpolitik

Analysen i dette afsnit vil være møntet på den politiske tilgang til lovgivningen der er
gældende for de enlige forsørgere, dens udvikling og den danske indflydelse som resultat af
Rigsfællesskabet. Derudover vil vi analysere socialpolitikken set i forhold til hvilken
velfærdsmodel, der er gældende for det færøske samfund samt ansvarsfordelingens betydning
for den enlige forsørger. Dette vil vi gøre under temaerne:
-

Lovgivningen

-

Socialpolitikkens fundament

-

Den økonomiske ansvarsfordeling

Vores delkonklusion vil indeholde en teoretisk tilgang til temaerne.

3.3.14.3.1

Lovgivningen

Socialpolitikken angående de enlige forsørgere på Færøerne bygger i høj grad på dansk
lovgivning, som bliver brugt som støbeform, med rettelser, tilpasset de færøske forhold.
Færøerne har, som Bergtóra H. Joensen kommenterer, en tilknytning til Danmark, hvor:
”… det er også en del af det, at være en del af det danske kongerige, at der er så utrolig
mange love, som vi tager op her [på Færøerne] og som vi implementerer og vedtager, men
som er totalt danske…”
Dermed er det ikke sagt, at de færøske myndigheder ikke kan lave love fra grunden af, den
mulighed foreligger, f.eks. er man i Almannaráðnum (Socialministeriet) i gang med at
udarbejde en ny sociallov, der skal erstatte den gældende forsorgslov. Bergtóra mener, at
implementering af danske love udmunder i en kopiering, hvor lovene til tider er gamle og
ikke tidssvarende med et konservativt udgangspunkt, som kan være svært at gøre op med, når
lovene er vedtaget. Her påpeger hun, at det er vigtigt at være taktisk i forhold til, hvornår man
fremlægger et nyt forslag, med henblik på en liberalisering af lovgivningen, da dette kan give
bagslag. Helena Dam á Neystabø, undervisningsminister, forholder sig også til denne
problematik og siger således om betydningen af den bagvedliggende mentalitet, som ikke er
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samtidig med den samfundsmæssige udvikling af familien, der bunder i en manglende accept
af eneforsørgerfamilie formen:
“Det nytter ikke noget, at gå for hårdt op imod det, så får man kun en negativ reaktion og så
udskyder man forbedringerne længere ud i fremtiden, derfor synes jeg, at det, at arbejde i det
små på denne måde og langsomt få accept,(...)er den rigtige vej at tage...”
Disse to politikere har den samme taktiske tilgang til det politiske arbejde og er bevidste om,
at den eksisterende konservative mentalitet blandt politikerne, og derved også blandt
befolkningen, har en afgørende betydning for udfaldet for et lovforslag, måske især i forhold
til de socialpolitiske lovgivninger, da der tit foreligger et moralsk dilemma bag den
pågældende problematik. Eneforsørger familieformen kan i denne situation fremstå truende i
forhold til den traditionelle familieform, hvilket kan have en påvirkning på de politikere, hvis
overbevisning bunder i familien som det naturlige fundament i samfundet. Derudover påpeger
de begge to, at tidspunktet for hvornår en problemstilling skal tages op, har en afgørende
betydning, da et gunstigt tidspunkt, kan være medvirkende til et positivt udfald.
Mange af de gamle love, som bliver kopierede og implementerede har brug for en opdatering
således, at lovgivningerne er mere samtidige. Yderligere er den socialpolitiske arbejdstilgang
af stor betydning således, at de færøske samfundsmæssige forhold bliver taget i betragtning i
forhold til hvilke behov, der gør sig gældende hos de enlige forsørgere. Selv om det færøske
og det danske samfund har mange ligheder, så kan vi i vores empiri også se mange forskelle,
som vanskeliggør en kopiering, da disse to samfund har hver sin struktur og dermed
forskellige behov. Forskelligheden stammer f.eks. fra højere leveomkostninger på Færøerne,
en lavere studiestøtte, ingen boligsikring, som har stor påvirkning på den økonomiske
sammenhængskraft og et lavere lønniveau.
Dette giver indtryk af, at det socialpolitiske område er lavt prioriteret i det politiske arbejde,
hvilket kan forårsage den manglende accept blandt politikere og befolkningen af
eneforsørgerfamilieformen. Dette kan være et resultat af, at der i tidens løb har været
overvægt af mandlige politikere, som har sat dagsordenen ud fra en mandsdomineret
prioritering, som derved har nedprioriteret det socialpolitiske område. Denne lave prioritering
kan have medvirket til, at det socialpolitiske arbejde er præget af en tilfældig tilgang, som
Fróði Jacobsen beskriver således:
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”… på Færøerne er det meget ad hoc… nu opstod det fra vores opgave dengang, om at de [de
enlige forsørgere] mangler penge osv. og nu burde vi også have sådan et tilskud, som de har i
Danmark ik’? … Og det er ligesom den socialpolitiske tilgang her(…) egentlig har man
hjertet på det rigtige sted, men det er ikke sådan, at man tænker at ok, enlige forsørgere har
det generelt svært, vi skal gøre nogle bestemte tiltag…”
Efter at han havde været med til at skrive en opgave om de enlige forsørgere på Færøerne, der
konkluderede, at de manglede penge, kom der gang i en debat om denne gruppes livsvilkår.
Dette gjorde politikerne opmærksomme på de enlige forsørgeres økonomiske situation i en så
høj grad, at det udmundede i lovgivningen om børnebidraget fra maj 2008. Vi ser det som
positivt, at en opgave bidrager med oplysning om de enlige forsørgere og har sat en debat i
gang, som oven i købet udmunder i nogle konkrete forbedringer for denne gruppe. Ulempen
ved sådan en tilgang er, at arbejdsprocessen af lovgivningen var præget af en ad hoc
arbejdstilgang, som, ifølge ham, generelt gør sig gældende på det socialpolitiske område, hvor
man ikke har gennemtænkt hvad socialpolitikken skal indebære. Hvilke problematikker der
adresseres, fremstår at være af en tilfældig karakter og vil også være præget af hvilke partier
der sidder i Lagtinget. Denne ad hoc arbejdstilgang medvirker også til, at der ikke foreligger
en målrettet plan for, hvordan det socialpolitiske arbejde skal afvikles, hvor det er præget af,
det som Bergtóra H. Joensen kalder, brandslukning:
”… det viser så utrolig godt den brandslukning, man laver hele tiden. Det ved alle jo, som
bare har berørt socialt arbejde en anelse, at hvis du går ind i forebyggelse, så er det billigere.
Derfor kan jeg ikke forstå, at politikere ikke forstår dette en smule bedre, at det både er
billigere og lettere…”
En arbejdstilgang, der er præget af brandslukning indebærer, at der ikke handles før, der
foreligger en krise, som man ikke kan undgå at adressere. Det vil sige, at der sandsynligvis er
sket unødvendige skader undervejs, som dels kunne være forhindret, hvis man havde tænkt i
forebyggelse. Bergtóra H. Joensen ser ikke forebyggelse, som en del af det færøske
socialpolitiske arbejde på nuværende tidspunkt, hvilket hun ser som ulogisk, da det er en
indsats, der i sidste ende sparer på ressourcerne for alle parter. arbejde og medvirker til, at den
offentlige hjælp fremstår som en utilstrækkelig hjælp.
Når den hjælp som det offentlige kan yde ikke slår til, så kan løsningen udmunde i en flytning
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til Danmark, som kan forstås som en politisk eksport af problemerne. Enlige forsørgere ser en
flytning til Danmark som den absolut sidste løsning på deres økonomiske og praktiske
problemer på trods af, at de fleste af de enlige forsørgere har et ønske om, at forblive
bosiddende på Færøerne. Denne eksport mulighed kan afstedkomme, at politikere
nedprioriterer denne problematik, som led i en unddragelse af et ansvar overfor denne gruppe,
hvilket hviler i den viden om, at de kan få hjælp i Danmark, hvor en del af presset om
forbedringer flytter med dem, hvilket til dels retfærdiggør den manglende politiske respons.
Den gennemgående holdning mellem enlige forsørgere på Færøerne er, at det er bedre i
Danmark, dvs. det socialpolitiske system fungerer bedre, ydelserne er bedre, boligsikring
osv., hvilket medvirker til, som Fróði Jacobsen siger, at:
”… så bliver, der altid sammenlignet med Danmark ik? Uanset hvad man siger, så bliver der
sammenlignet, at hvis jeg nu bare havde været i Danmark, så havde jeg fået så og så meget,
og det lægger også et pres på det politiske system her, og et meget naturligt pres og et godt og
nødvendigt pres, for ellers ved jeg slet ikke, hvad der ville ske altså. Altså, jeg ved ikke, hvor
vi havde været ellers, hvis man ikke alligevel fik de ideer og man ikke fik den pisk, at det er
for dårligt på Færøerne i forhold til andre steder…”
Som led i den tilknytning Færøerne har til Danmark, så opstår der et pres, et naturligt pres,
som Fróði Jacobsen kalder det, som ikke udelukkende kommer fra Danmark. Det er en
påvirkning fra omverdenen, især Skandinavien, da det er lande Færøerne kan sammenlignes
med, hvor Danmark skiller sig ud som den største indflydelse. Dette pres, mener vi,
fremprovokerer en udvikling på det socialpolitiske område i forhold til de gældende
samfundsstrukturer, hvordan disse kan forstås og adresseres. Færøerne er præget af en ikke–
samtidighed, hvilket medvirker til, at de ændringer man f.eks. kan se i Danmark sandsynligvis
vil forekomme på et senere tidspunkt på Færøerne. Dette giver også et indtryk af, at det
forekommer ret naturligt, at man vender blikket mod Danmark i så høj grad, som man gør i
det politiske arbejde på Færøerne, da dette fremstår som en vejviser for, hvordan tingene kan
gøres. Presset virker derfor for, at der sker noget på det socialpolitiske område, hvilket kun er
godt, da det, ifølge Fróði Jacobsen, er tvivlsomt, hvor man ville være socialpolitisk, hvis det
ikke var for tilknytningen til Danmark og det nødvendige medfølgende pres.
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3.3.24.3.2

Socialpolitikkens fundament

Socialpolitikken på Færøerne er bygget op således, at familien er den afgørende faktor for,
hvorvidt en eneforsørger kan klare sig. Familiens betydning for socialpolitikken hænger
sammen med en utilstrækkelig socialpolitik i forhold til de enlige forsørgere, som lader til, at
være udarbejdet efter en ad hoc tilgang, og kan derfor bunde i, at:
“… der er ikke nogen, der har sat sig ned at tænke over hvordan vi skal udføre socialpolitik
på Færøerne - aldrig! Altså, man laver jo store betænkninger i Danmark, hvad man vil
socialpolitisk og så tilpasser man altså, hovedlinjerne går igen regering efter regering. Men
hvis en ny regering kommer, så retter man nogle punkter til, det bruger man jo, man har folk
der sidder og tænker disse ting hele tiden ik’? Men det har man ikke på Færøerne…”
Fróði Jacobsen giver her et indtryk af, at det ikke er gennemtænkt rent ideologisk hvad man
vil med socialpolitikken på Færøerne. Der er ikke et ideologisk fundament som går igen
regering efter regering uafhængigt af hvilke partier, der træder til. Et muligt ideologisk
fundament vil ikke kun være præget af politiske overbevisninger, men vil i højere grad være
udarbejdet i forhold til et værdigrundlag for samfundet eller et værdigrundlag, som er i
overensstemmelse med

de færøske samfundsstrukturer. Her tænker vi

bl.a. på

velfærdsideologierne, som kan danne et fundament for hvilke socialforanstaltninger man
ønsker, som ikke er ukendt på Færøerne. I Visjon 201532, som er en upolitisk bearbejdning af
målsætninger for et fremtidigt færøsk samfund, fremstilles en målsætning om en velfærd, der
bygger på universalisme, som kan realiseres gennem en den socialdemokratiske
velfærdsmodel. Dette er til en vis grad i modstrid mod den familiære velfærdsmodel, som
underbygger den eksisterende mentalitet i det færøske samfund, da den familiære model
umiddelbart bunder i det, som definerer den konservative velfærdsmodel. Det kan også være,
at den grad hvormed den socialdemokratiske velfærdsmodel forekommer i det færøske
samfund, beror på en ikke-samtidighed, som Kári Petersen omtaler således:
“... Færøerne er den universelle model, men bare ikke så veludbygget som det er i de andre
nordiske lande ... det er ikke godt nok gjort hos os [på Færøerne]...”
Han ser den færøske velfærdsmodel som universel i henhold til den socialdemokratiske
model, men er præget af, at den ikke er udviklet i samme grad som i f.eks. Danmark. Denne
32
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tilgang giver indtryk af, at lovgivningen, som fundament for socialpolitikken for de enlige
forsørgere, ikke er samtidig med de samfundsmæssige vilkår de lever under. Her vil vi mene,
at det som Kári Petersen fremstiller, er et færøsk samfund hvis socialdemokratiske
velfærdsmodel skal udvikles yderligere, før det kan defineres som en hovedsagelig
socialdemokratisk velfærd, da den stadigvæk er familiær, i og med, at familien har så stor
værdi som den har. Dette ser han som et led i processen frem til en overvejende
socialdemokratisk model.
Familien bliver her fremstillet, som til dels at være årsagen til, at det færøske samfund i en høj
grad bygger på den familiære velfærdsmodel, men her er det vigtigt at understrege, at det ikke
udelukkende er negativt. Familien som fællesskab har stor betydning for de enlige forsørgere,
uanset hvilken social status de har, og tillægges en stor værdi i det færøske samfund. Ulempen
er, når de enlige forsørgere ikke har et familienetværk. Dette udelukker derved den tryghed,
som familien og fællesskabet medvirker til, og når denne sikkerhedsforanstaltning hverken er
tilgængelig indenfor familienetværket eller i det offentlige, så er der ikke andre steder at
henvende sig. De sociale myndigheder har ikke mulighed for at hjælpe og overlader den
enlige forsørgere til selv at klare problemerne. Dette på trods af, at den enlige forsørger er en
velfungerende borger, der lever op til de krav samfundet stiller til en velfungerende borger,
som denne enlige forsørger siger:
”… hvor skal jeg henvende mig, når jeg har et reelt behov, som ikke bunder i, at jeg ikke
gider…”

3.3.34.3.3

Den økonomiske ansvarsfordeling

Det, at være enlig forsørger, betyder, at denne er børnenes hovedforsørger, men er
nødvendigvis ikke alene om ansvaret. Den anden forælder, der ikke er samboende, deler det
økonomiske ansvar, men dette er ikke lige fordelt. I dette afsnit vil vi derfor inddrage, den
ikke samboende forælder, da de indgår i en alternativ socialpolitisk tilgang til forholdene hos
den enlige forsørger. Her omtales den ikke samboende forælder som faderen, da det i fleste
tilfælde er moren, som bor sammen med børnene. Denne tilgang har sin baggrund i den
økonomiske ansvarsfordeling mellem faderen og moderen i forhold til barnet, som på
nuværende tidspunkt i højere grad tilfalder moderen. Denne forfordeling af omkostningerne af
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moderen kan medvirke til, en forstærkning af behovet for økonomisk støtte fra Staten. Der
antages derfor, at det ville være i Statens interessere, at faderen stod for halvdelen af
omkostningerne af barnet.
Kári Petersen fremlagde i Lagtinget en økonomisk beregning for, hvor meget børn koster om
måneden i forhold til hvad faderen er forpligtet at betale til børnenes omkostninger. Vores
udregninger viser, at et barn i børnehavealderen pr. måned, efter den retsmæssige ydelse
bekoster eneforsørgeren 3958 kr.33 inklusiv mad, hvoraf faderen betaler 1016 kr.34 i
børnepenge, hvilket bliver reguleret i forhold til lønniveau35. På Færøerne er faderen
berettiget til at få 40 %

36

tilbage af børnepengene, hvilket indebærer, at han betaler 610 kr.

om måneden og moderen betaler 2942 kr. Hans forslag var, at dele beløbet således, at faderen
og moderen hver især deler omkostningerne, som ud fra vores beregninger ville være 1979 kr.
om måneden. Følgerne af, at faderen ikke stilles ansvarlig på samme niveau, som moderen,
kan forstærke følgerne af de enlige forsørgeres socioøkonomiske vilkår, der skyldes en lav
økonomisk kapital. Dette udtaler Kári Petersen sig således om:
”… det interessante i et socialpolitisk perspektiv er, (…) at dette medvirker til, at man
fastholder alle enlige mødre i fattigdom, og det ved man (…) er så at sige det mest skadelige
for børn, det er at vokse op i fattigdom, at alle de andre børn får ting, som man ikke selv får.”
Undersøgelser (jf. Bak) viser, at det er socioøkonomiske vilkår, som forårsager disse negative
konsekvenser for børnene, og ikke eneforsørgerfamilieformen per se. En jævn fordeling af
omkostningerne mellem forældrene vil ikke kunne løse denne problematik alene, men ville
virke for en forbedring af deres situation. Disse forskellige udgangspunkter for moderen og
faderen er medvirkende til nogle ujævne vilkår for at komme videre i livet efter ophørt
samliv, hvilket betyder meget for de enlige forsørgere, da de udtrykker behov for at skabe et
trygt og stabilt hjem for deres børn.
På det politiske plan er der et par gange blevet fremlagt forslag om at ændre skattefradraget af
børnepengene fra faderen, men det er ikke blevet vedtaget. Her fremstiller Kári Petersen et
billede af, hvilke reaktioner, der kom i kølvandet af sådant et forslag:
33
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25. Mai 2009 (http://www.logir.fo/foldb/llofo/1997/0000090.htm)
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“... hver gang politikerne har sagt det, at ’nej nu må disse fædre forsøge at betale disse 1000
kr. selv’ ik’? Altså, ikke få de 500 kr. tilbage, man må prøve at reducere denne refusion. Der
blev kørt hetz imod disse politikere(...) medierne kørte hetz imod dem i ca. 3-4 dage...”
Reaktionen på dette forslag skyldes, at der i samfundet er en overordnet konservativ holdning
til, hvilke krav man kan stille til faderen. Dette begrundes ofte ved, at han skal have mulighed
for at kunne stifte en ny familie, som han så skal kunne være i stand til at forsørge. Faderen
vil i forhold til familien, ud fra dette synspunkt, have den overordnede forsørgerolle i den
familie, som han er en del af. Denne fremstilling bærer præg af nogle traditionelle
familieformer, som bunder i nogle rigide roller, som påvirker ansvarsfordelingen i forhold til
barnet og forsørgerpligten. I den traditionelle familieform tilfalder det ret naturligt moderen,
at det er hende som får forsørgerrollen for barnet efter en separation, hvilket giver manden et
større økonomisk råderum, da han kun er berettiget at yde 610 kr. til forsørgelse af sit barn.
Moderen derimod vil befinde sig i en økonomisk anstrengt situation. Derfor fremstår det
urimeligt, at faderen ikke skal betale mere, da moderen har en merudgift på 2332 kr. om
måneden ifølge ovenstående beregninger, siden en separation ikke ændrer faderskabet.
Modstanden og hetzen overfor dem, som har forsøgt at ændre lovgivningen om godtgørelse af
børnepengene, sker dels på grund af den konservative tilgang, dels en mobilisering af gruppen
af fædre. Kári Petersen stiller dem op imod de enlige mødre, som ikke har formået at
mobilisere sig som en stærk og forenet gruppe og at skabe opmærksomhed omkring deres
livsvilkår. Han beskriver dette således:
“.. det er sådan nogle ressourcestærke typer, der kategoriseres som politikere, ledere i
private virksomheder, der ligesom presser på for, at de ikke skal betale mere ik’? Og det er
måske det som er et af problemerne på Færøerne. Det er det, at det er en gruppe som er
velorganiseret imod en gruppe som er svag og uorganiseret, selv om der i princippet er lige
mange enlige mødre, som det må være af fædre. Men det er to grupper, hvor det virkelig er
tale om David mod Goliat...”
Denne beskrivelse viser en stor forskel på, hvordan de enlige forsørgere klarer sig i forhold til
fædrene. Hvis de har så stor indflydelse, som det fremstilles her, så er de sandsynligvis også
bedre stillet i forhold til uddannelse og arbejde, hvilket medvirker til, at de er i stand til at
have så stor en indflydelse på, hvorvidt et lovforslag bliver vedtaget. Her er mødrene
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anderledes stillet, idet de fremstår som en svag gruppe i samfundet uden en stemme, hvor de
få, som prøver at stå frem og gøre en forskel, kun får negativ respons. De enlige mødre ser ud
til at befinde sig i en situation, hvor de ikke har magten til at blive hørt eller at have
indflydelse på nogen lovgivning, da det kan betyde, at de ikke har formået at opnå det samme
uddannelsesniveau i samme grad som fædrene og har dermed ikke haft mulighed for at påtage
sig de samme jobs. Færøske kvinders alder på 25,2 år37, som førstegangsfødende figurerer
som det laveste i norden med et af de højeste gennemsnit af antal børn på 2,5 pr. kvinde38,
hvilket besværliggør tilegnelse af en uddannelse. Et fravalg af flytning til Danmark for at
studere grundes deres tilknytning til Færøerne og familiens støtte, hvor et fravalg af studie på
Færøerne kan skyldes den lave studiestøtte, boligforholdene, økonomi osv. For mange af de
enlige mødre er det en kombination af flere faktorer, der spiller ind i valg eller fravalg af
uddannelse, da de skal tage hensyn til, at de har ansvaret for deres børn. På den politiske arena
er budskabet, at uddannelse skal prioriteres, men dette er ikke noget, som de enlige forsørgere
oplever, da de efterlyser en højere prioritering af uddannelse i forhold til gruppen af enlige
forsørgere.
De enlige mødre bliver oftest fremstillet, som eneansvarlige for de respektive børn uden at der
bliver taget hensyn til, at der i de fleste tilfælde er en far inde i billedet. Faderen har nogle
rettigheder, hvor der følger nogle forpligtelser med, men mange af de enlige mødre oplevede,
at fædrene ikke tog disse forpligtelser alvorligt:
“... hvor er forpligtelsen hos faren, hvordan får man mænd til at tage ansvar og hvordan
følges forpligtelse og rettigheder ad...”
En gennemgående problematik for mange af de enlige forsørgere var, at de oplevede at
faderen ikke levede op til de forpligtelser, han har overfor barnet. Deres bekymring angående
farens rolle bundede i, at det især har en betydning for børnene, da det er dem som svigtes,
hvis faderen ikke overholder disse forpligtelser. Denne uansvarlighed fra faderens side, som
de oplever, kan bunde i, at der fra politisk side signaleres, at moderen er den hovedansvarlige
for børnene, ved at børnepenge nærmest er et symbolsk beløb. Ud over det, foreligger der
ikke mulighed for en kvinde der er blevet gravid under nogle uheldige omstændigheder f.eks.
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hvor faren ikke er til stede, hun er studerende eller økonomien ikke strækker til, at tage valget
om abort, da abort er ulovligt på Færøerne39. Hvilket forfordeler kvinderne, da faren har
mulighed for at vælge barnet fra, men hvor kvinden står tilbage med ansvaret af at forsørge
barnet. Dette er et dilemma i forhold til samfundsstrukturerne der i højere grad prioriterer
kernefamilieformen.

3.3.44.3.4

Delkonklusion

Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at den tilknytning Færøerne har til Danmark gennem
Rigsfællesskabet har en tydelig påvirkning på lovgivningerne. Dette bunder i, at nogle af de
love, som vedtages ikke er samtidige med det udviklingsniveau samfundet befinder sig på og
at lovene ikke bygger på de behov, som gør sig gældende i det ærøske samfund. Ifølge
Bourdieu kan dette beskrives som et manglende samarbejde mellem højre hånd og venstre
hånd. En distance mellem disse to parter er grundet, at højre hånd ikke altid ved hvad venstre
hånd laver og dette medvirker til, at politikerne ikke arbejder ud fra de omstændigheder, der
gør sig gældende for de enlige forsørgere. Staten kan derfor udøve symbolsk vold ved at de
enlige forsørgere fastholdes i en position i det sociale rum gennem den økonomiske og
juridiske intervention, som ligger til grund for de enlige forsørgeres situation.
Arbejdet bag socialpolitikken fremstår som en ad hoc tilgang, hvor det, til en vis grad, er
tilfældigt hvilke problematikker, der bliver adresseret, og som led i denne arbejdstilgang,
foreligger der ikke en målrettet arbejdsplan for, hvad man vil med den færøske socialpolitik.
Der foregår gennemgående brandslukning, som giver et billede af, at det færøske
socialpolitiske arbejde ikke bygger på forebyggelse, og som derved udelader en forebyggende
indsats, der ville være til fordel for både den enlige forsørger og for det offentlige.
Eneforsørgerfamilien bliver lavt prioriteret socialpolitisk, som påvirker hvilke rettigheder de
har i kraft af deres status. Denne position i det sociale rum er et resultat af den magt Staten har
ved at udgøre et fundament for familien, som danner nogle vedvarende og ofte definitive
forskelle mellem f.eks. kernefamilien og eneforsørgerfamilien. Forskellen mellem disse to
familieformer medvirker til, at kernefamilien er den prioriterede familieform og
eneforsørgerfamilieformen fremstår, som en marginaliseret livsstil. Denne konservative
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Lov nr. 177 af 23. juni 1956 om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v. som senest ændret ved
kongelig anordning nr. 151 af 21. Mars 1988.
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tilgang danner grundlag for den aktuelle socialpolitik, der bliver praktiseret på nuværende
tidspunkt, som de enlige forsørgere opfatter som utilstrækkelig. Denne oplevelse bunder i, at
den færøske velfærd er en familiær velfærdsmodel, der medvirker til en lav grad defamilialization. I Visjón 2015 forefindes der et mål om en velfærd med et universalistisk
fundament i form af den socialdemokratiske velfærdsmodel, hvilket ville være det optimale
ifølge Titmuss‟ ideologiske tilgang, hvor han yderligere fordrer til en positiv særbehandling.
Færøerne har til dels denne tilgang, men det konservative velfærdsmodel forekommer i højere
grad, hvilket danner fundamentet for den familiære velfærd.
Mange af de enlige forsørgere befinder sig uheldigvis i en så alvorlig situation, hvor de
offentlige foranstaltninger ikke kan yde hjælp, at de overvejer at flytte til Danmark i håb om
at få nogle bedre levevilkår, hvilket blandt de enlige forsørgere bliver betragtet som eksport af
sociale problemer på det politiske plan. Dette begrundes i, at enlige forsørgere er afhængige af
fællesskabet i form af et familienetværk for at kunne klare sig økonomisk på Færøerne.
Familien agerer som et sikkerhedsnet, hvor fællesskabet bidrager med den sikkerhed den
enlige forsørger har behov for, men et manglende familienetværk eller en ressourcesvag
familie, begrænser dennes muligheder.
Ifølge Bauman så afhænger en gruppes mobilisering af de fælles faktorer, der er afgørende for
et kollektivt konstruktionsarbejde. Dette bunder i ønsket om anerkendelse, retten til at forblive
anderledes og derved have muligheden herfor. De enlige forsørgere som gruppe positionerer
sig lavt i det sociale rum set i forhold til fædrene, som har bedre uddannelse og magt til at
have en påvirkning på det socialpolitiske arbejde. De enlige forsørgere føler sig derimod
magtesløse fordi de ikke har nogen indflydelse på deres egne levevilkår.
Ansvaret for børnene bliver overladt til mødrene, da det oftest er dem, som bliver
eneforsørgere med ansvar for den største del af de økonomiske omkostninger. Mødrene er
dårligere stillet med en lavere position i forhold til uddannelse og jobs, på grund af deres
status som enlig forsørger, hvilket vanskeliggør mulighederne for at gennemføre et studie.
Fædrene er derfor bedre positioneret til at kunne påvirke sine omstændigheder på det politiske
plan, da det ikke har været muligt at fjerne godtgørelsen af børnepengene. Den politiske debat
og beslutninger prioriterer derfor levevilkårene højere hos fædrene end de enlige mødre, da
debatten i henhold til dem er ensidigt om penge og udgifter, hvor vi mener, at den burde
indeholde flere tilgange ud fra deres tilværelse. Vi mener, at det fremstår dobbeltmoralsk fra
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statens side, at kvinder forbydes muligheden at tage abort, men hvor der samtidig ikke tages
stilling til hvilken tilværelse barnet skal vokse op i efterfølgende.

3.44.4

Almannastovan

I vores fokusinterviews var et af de tilbagevendende temaer Almannastovan og de tilhørende
socialrådgivere. Dette fyldte meget i deres beretninger om deres situation som enlige
forsørgere, da de fleste havde været i kontakt med det offentlige. Det var især beretninger om
frustrationer over et utilstrækkeligt offentligt system. Derfor så vi det som afgørende at gå i
dybden med deres forhold til Almannastovan og dennes tilgang til de enlige forsørgere. Vi vil
komme ind på de omstændigheder socialrådgiverne arbejder under i form af lovgivningen og
udtalelser hos de enlige forsørgere angående disse love. Herunder socialrådgivernes tilgang til
de enlige forsørgere ud fra de forudsætninger, de arbejder under, og hvordan de enlige
forsørgere oplever socialrådgivernes behandling. Dette gør vi under afsnittene:
-

Socialrådgiverne som statens venstre hånd

-

Magtforholdet mellem socialrådgiveren og den enlige forsørger

Vi vil afslutte afsnittet med en delkonklusion, hvor vi vil inddrage de teoretiske vinkler, vi har
fremlagt i de teoretiske diskussioner.

3.4.14.4.1

Socialrådgiverne som statens venstre hånd

De enlige forsørgere på Færøerne kommer på et eller andet tidspunkt i kontakt med
Almannastovan, men der er forskellige grunde til de henvender sig til Almannastovan. Det
kan være i forbindelse med børnetilskud, hvor de enlige forsørgere skal indsende en
ansøgning og hvor de skal vise dokumentation på, at de ikke bor sammen med den anden
forælder. Disse enlige forsørgere har ikke meget med Almannastovan og de tilknyttede
socialrådgivere at gøre, og derfor er deres oplevelser af socialrådgiverne begrænsede. Der
hvor de kommer mere i kontakt med socialrådgiveren er, når der opstår sociale
omstændigheder, der medvirker til, at de har brug for revalidering eller økonomisk støtte af
forskellig art, der ydes gennem forsorgsloven.
Forsorgslovens overordnede formål er:
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§ 1. Det offentlige er forpligtet til at komme enhver til hjælp, som ikke er i stand til at skaffe
sig og sine det fornødne til livets ophold, samt til at yde den, der ikke selv kan afholde
udgiften, hjælp til kur og pleje i sygdomstilfælde og til at yde hjælp i andre tilfælde, hvor det
er bestemt i denne lov. Det skal herved tilstræbes i stedet for understøttelse at skaffe den, der
søger hjælp, mulighed for erhvervsmæssigt arbejde eller om fornødent at yde hjælp til at
udvikle eller genoprette hans erhvervsevne, således at han kan blive i stand til at forsørge sig
selv og opfylde sine forpligtelser.
Forsorgsloven er først og fremmest møntet på dem, der befinder sig i en økonomisk vanskelig
situation grundet manglende arbejde eller helsemæssige årsager og har brug for hjælp til at
klare sig og for at komme videre. Derfor er forsorgsloven ikke en lov der bygger på
forebyggelse, men en lov der først og fremmest er for dem, hvor skaden allerede er sket. Et
eksempel er muligheden for revalidering, der kan sættes i kraft:
”§ 18. Når det anses for påkrævet af hensyn til en persons mulighed for fremtidig at klare sig
selv og sørge for sin familie, kan der ydes pågældende hjælp til uddannelse og
erhvervsmæssig optræning eller omskoling. Støtte til revalidering er ikke afhængig af
ansøgerens formue eller ægtefællens indtægt og formue.” (Forsorgarlógin)
Har den enlige forsørger ingen uddannelse, men mulighed for at tage et arbejde på en
fiskefabrik eller lignende, anses der ikke at være grundlag for at give vedkommende en
revalidering. Det er først, når det drejer sig om helsemæssige komplikationer som kan
besværliggøre en tilknytning til arbejdsmarkedet, eller når det drejer sig om en person, der har
været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid. I sådan et tilfælde vil en uddannelse være
løsningen på at få denne tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor gives der mulighed for at få en
revalidering. En enlig forsørger bekræfter dette, da hun beretter om, at hun har en dårlig ryg
der gjorde, at hun tit var sygemeldt i sit gamle job og at det besværliggjorde hendes arbejde.
Hun valgte derfor at søge om revalidering, men fik at vide, at hun først kunne søge, når hun
havde fået en alvorlig rygskade. Socialrådgiveren var ked af, at hun ikke kunne hjælpe, men
sagde, at sådan var lovgivningen. Dette forstår vi som, at man først skal være uarbejdsdygtig,
inden der ydes hjælp. En forringelse af indtægtsmulighederne grundet manglende uddannelse
kan medføre en utilstrækkelig økonomisk sammenhængskraft, hvilket ikke er grundlag nok til
en berettigelse af revalidering.
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Forsorgsloven medregner ikke enlige forsørgere per se, dvs. at være enlig forsørger giver ikke
automatisk nogle rettigheder, men loven dækker over en stor gruppe mennesker, der har det
vanskeligt af den ene eller anden årsag. De enlige forsørgere er en heterogen gruppe, som vi
fik bekræftet i vores fokusinterviews, og derfor vil deres behov for støtte være forskellige. Det
at være enlig forsørger ses ikke som et socialt problem på Færøerne, her menes, at enlige
forsørgere pr. definition ikke hører under forsorgsloven, men at der findes andre ydelser, der
er særlige for enlige forsørgere. De socialrådgivere vi talte med, vil helst undgå, at de enlige
forsørgere havner under socialpolitikken, da de mener, at det i høj grad er politikken angående
boligmarkedet og uddannelse, der først og fremmest skal forbedres, før man bør lave
socialpolitiske tiltag for denne gruppe. De mener, at de dårlige bolig- og uddannelsesforhold
er med til at gøre de enlige forsørgere til et socialt problem, og siger yderligere, at enlige
forsørgere er den gruppe, der ofte har det sværest ved at klare sig i samfundet.
Selv om forsorgsloven ikke omfatter enlige forsørgere på grund af deres status, så er en
borger berettiget hjælp i tilfælde af endt samliv:
”§ 9. Når en person på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, ophør af samlivet med
ægtefællen, manglende arbejdsmuligheder eller andre ændringer i sine forhold i en begrænset
tid er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens underhold, og udgifterne
hertil ikke dækkes gennem dagpenge eller pensionsydelser, kan der ydes en sådan hjælp af det
offentlige, at det modvirkes, at pågældendes og familiens hidtidige levevilkår i væsentlig grad
forringes.” (Forsorgarlógin)
Denne hjælp er beregnet til at være midlertidig, dvs. at det ikke er en varig løsning i form af
en fast ydelse. De enlige forsørgere kan få støtte efter endt samliv, indtil de er kommet sig
efter bruddet og igen kan forsørge deres børn. Dette giver enkelte enlige forsørgere mulighed
for at få støtte af det offentlige. En enlig forsørger udtalte sig om en samtale med en
socialrådgiver angående denne midlertidige støtte, de er berettiget, efter ophør af samliv:
”… så sagde jeg til hende ’Halvt år? Hvorfor det?’, ’Nej, det her bliver kun beregnet som
hjælp, indtil du er kommet på benene igen’, så sagde jeg ’På benene igen?’, sagde jeg ’jeg er
uddannet, har et fuldtidsjob, jeg ved ikke hvad du mener?’…”
Hun mener, at det, at hun kun kan få støtte i et halvt år, ikke er godt nok. Hun har fuldtidsjob,
men har alligevel svært ved at klare sig, og har derfor brug for støtte i mere end et halvt år, da
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situationen næppe vil ændres efter denne korte periode. Hun valgte ikke at søge om denne
midlertidige støtte, fordi hun ikke kunne se pointen i det. Hun ville hellere vænne sig til ingen
penge at have, end at få økonomisk støtte fra det offentlige i et halvt år og vænne sig til det og
så pludselig ikke få denne støtte mere. Socialrådgiver Morid Jacobsen, siger, at det kan være
svært at få de enlige forsørgere ud af systemet igen, fordi deres situation som enlig forsørger
kan være forringet i sådan en grad, at de ikke klarer sig uden den økonomiske støtte, og derfor
ikke vil af med den midlertidige løsning. Hun mener, at de, der er svære at få ud igen, især er
enlige forsørgere med flere børn og uden uddannelse, og at de ofte kommer fra socialt
belastede familier. Der findes ingen statistik over, hvilken baggrund de enlige forsørgere har,
der gør brug af den offentlig støtte, og derfor er socialrådgivernes udtalelser bygget på
antagelser. Det kan være svært at vurdere, om det er en fordom, at der især er enlige
forsørgere fra socialt belastede familier uden uddannelse, der har brug for offentlig støtte,
eller om det også er gældende for enlige forsørgere med et velfungerende bagland. Der kan
også stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt de, der har en familie at trække på, hellere vælger at
henvende sig til familien, da de kender til begrænsningerne ved forsorgslovens muligheder,
og at det derfor kun er de allermest belastede enlige forsørgere, socialrådgiverne på
Almannastovan kommer i kontakt med. Derfor mener vi, at socialrådgiverens vurdering kan
være reel nok, men det siger nødvendigvis ikke noget om de enlige forsørgeres situation eller
behov for offentlig støtte.
Forsorgsloven lægger op til, at der bliver lavet en behovsvurdering i forhold til den enkelte
klient, da der ikke findes bestemte kategorier, hvor man kan placere de enlige forsørgere i
forhold til hvilke ydelser, de er berettiget, ud over børnetilskuddet. Det betyder, at der kan
være forskel på, hvor meget de enlige forsørgere får udbetalt, da det er en vurdering baseret
på den enkeltes behov, og denne vurdering bliver til en vis grad bygget på socialrådgiverens
skøn. Socialrådgiverne har nogle brede vejledende regler til hvornår man er berettiget
forsorgshjælp, som betyder, at det i høj grad kan være op til den enkelte socialrådgiver at
tilpasse lovgivningen til den enkelte klient. Socialrådgiverne mener, at forsorgsloven trænger
til at blive moderniseret, da den mangler nogle mere konkrete retningslinjer, men at den på
samme tid er meget fleksibel, som giver dem større muligheder for at lave en
behovsvurdering ud fra den enkelte. En behovsvurdering bliver dannet på baggrund af, hvad
den enkelte socialrådgiver mener, er rimeligt for den enlige forsørger at have i udgifter og
tilsvarende støtte, hvilket nødvendigvis ikke vil være det samme som den støtte, den enlige
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forsørger ser som rimeligt. Der kan stilles spørgsmålstegn ved denne behovsvurdering fordi
en vurdering ikke nødvendigvis vil tage udgangspunkt i den enlige forsørgers situation alene,
men også i høj grad hvilken socialrådgiver de sidder overfor. Denne vurdering bygger også på
de enlige forsørgeres boligsituation, hvor socialrådgiveren vil gå ind og lave en vurdering om
den lejepris, de betaler, er rimelig eller om de burde finde et billigere sted at bo:
”… vi synes, at det er rimeligt, at man bor for sig selv, når man har børn, ja, og selvfølgelig,
hvis det er en lejlighed der koster 10.000kr om måneden, så siger vi, at det er for dyrt, man
kan finde noget der er billigere (…)så det skal være sådan, at man skal kunne klare sig selv
og betale det ik? Man må ikke have så høj en boligudgift, at man ikke – når man kommer ind i
vores system – kan klare at betale det”
Her nævner Morid Jacobsen et beløb på 10.000 kr. som værende urimelig høj leje, hvor hun
vil mene, at den enlige forsørger kan finde en billigere bolig, som således vil give et større
økonomisk overskud hos den enlige40. Samtidig er socialrådgiverne opmærksomme på, at det
kan være svært for den enlige forsørger at finde et billigere alternativ, og at de høje
boligpriser kan være med til at gøre dem afhængige af den offentlige støtte. De kommer ikke
nærmere ind på hvor stor lejligheden kan være i forhold til prisen, hvilket tyder på, at en
behovsvurdering af boligforholdene først og fremmest bliver lavet ud fra et økonomisk
synspunkt frem for hvilke boligbehov den enlige forsørger har, som kan variere, alt efter hvor
mange børn denne har og hvor meget plads der er brug for. Hvilket denne enlige forsørger
oplevede i forbindelse med et møde med en socialrådgiver:
”Jeg gjorde den fejl, at jeg ringede til Almannastovan, før jeg var flyttet, fordi jeg tænkte, at
jeg ikke havde råd til at leje noget. Jeg boede i et 9 m2 værelse hos min mor og far, og derfor
ringede jeg til Almannastovan, for ligesom at tjekke, du ved, hvad jeg kunne få, fordi jeg jo
skulle til at flytte og havde fået et tilbud på en lejlighed osv. ik’? (…) så sagde hun ’altså bor
du ikke i huset nu?’, så sagde jeg nej, ’jamen, du kan ikke forværre din situation efter du har
snakket med os’ (…) så sagde jeg, at ’jeg bor i et værelse hos min mor og far, og jeg snakker
med jer, fordi jeg skal ud. Jeg kan ikke bo her vel?’, jamen så sagde jeg, ’drop så bare dette
møde’ sagde jeg ’og så kontakter jeg jer bare igen, når jeg er flyttet og har fået en bil’, ’nå
nej, nu har du allerede kontaktet os’”
40

I vores interview kom beløb som 6000 og 7000 kr. også frem som værende for meget, især når det drejede sig
om lejeprisen i bygderne.
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Hun mener, at det er urimeligt, at hun skal bo i et lille værelse med sit barn og ønsker derfor
at flytte, men Almannastovan nægter at yde støtte, da hun vælger at kontakte dem før, hun er
flyttet, da hun ikke kan stille sig værre økonomisk efter hun er kommet ind i systemet. Derfor
bliver der ikke taget hensyn til hendes boligbehov, men der fokuseres først og fremmest på
hendes økonomiske situation. Hun oplever det som bondefangeri, at socialrådgiveren nægter
at se bort fra, at hun, inden hun reelt er flyttet, henvender sig til Almannastovan for at se, hvad
hun er berettiget i tilfælde af en flytning. Det resulterede i, at hun efter flytningen, nægtede at
kontakte Almannastovan igen efter den urimelige behandling af socialrådgiveren, som hun
kalder det. Dette giver indtryk af, at socialrådgiverne er opmærksomme på det, hvis de enlige
forsørgere har en familie, der kan yde denne støtte i stedet.
Ovenstående fortælling står i modstrid til den tilgang socialrådgiverne siger, at de har i
forhold til enlige forsørgere, der gerne vil have deres egen bolig. Dette på trods af deres
politik er, at de, der får forsorgshjælp, ikke må forøge udgifterne:
”Altså, hvis de får forsorgshjælp, så vurderer vi, om vi mener, at det er rimeligt (…)
selvfølgelig, hvis de har fået et barn og skal flytte for sig selv, så kan der godt være en
rimelighed i det, fordi vi ellers siger, at de ikke må øge om udgifterne, mens man er på
forsorgshjælp, men det afhænger utrolig meget af situationen, synes jeg”
Morid Jacobsen mener, at man hos Almannastovan kan se bort fra den regel, når det angår
enlige forsørgere, der bor hjemme hos forældrene og gerne vil flytte. Trods det, oplever enlige
forsørgere, at de får nægtet støtte i tilfælde af en flytning, hvilket kan bunde i, at den
beslutning bliver taget ud fra en vurdering hos den enkelte socialrådgiver mere end en fastlagt
procedure, som igen afhænger af den enkelte socialrådgivers tilgang til dette problemfelt. De
enlige forsørgere har oplevet, at socialrådgivere har lagt op til, at de bare kan bo hjemme hos
forældrene:
”Det oplevede jeg også, da jeg snakkede med Almannastovan, at de ligesom fisker efter, om
det ikke er godt at bo hjemme hos mine forældre og ’kan du ikke bare være der?’(…) det
hører ingen steder hjemme! Det bør slet ikke være sådan, altså, når man er voksen, så bør
man ikke være nødt til at bo hos forældrene.”
Denne fortælling tyder på, at familien medregnes i en beslutning om støtte, som
socialrådgiverne ikke afviser. De mener ikke, at det nødvendigvis er et problem, at familien
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bliver nødt til at træde til, men ser det som en af styrkerne ved det færøske samfund, der også
lægger op til, at man ikke pålægger Staten ansvaret for den enkeltes situation. Ud over det, at
familien forventes at hjælpe de enlige forsørgere vedrørende boligsituationen, bliver der også
opfordret til, at familien skal give økonomisk støtte:
”… men hvis du bor hjemme og ikke har nogle faste udgifter, så får du kun til mad og tøj (…)
vi siger, at du kan betale lidt for at bo hjemme, det godtager vi, et lille beløb for det, ca.
1000kr om måneden(…)det mener vi er rimeligt.”
Hvilket tyder på, at de går ud fra, at forældrene kan forsørge den enlige forsørger, hvis denne
bor hjemme, da 1000 kr. om måneden næppe kan dække alle de udgifterne, som en voksen
med børn har. Derfor kan det, at den enlige forsørger bor hjemme ses som en billig løsning
for Almannastovan i form af den offentlige støtte og for den enlige forsørger i form af hjælp
fra forældrene, selv om det ikke er noget de enlige forsørgere foretrækker.

3.4.24.4.2

Magtforholdet mellem socialrådgiver og den enlige forsørger

Socialrådgiverne har en dobbelt funktion ved, at de både skal tage hensyn til klienten samt
statens regler og Almannastovans tilgang til reglerne. Det op til socialrådgiveren at finde den
‟gyldne mellemvej‟, og det er ikke altid, at dette bliver opnået. Socialrådgiveren har til
opgave at hjælpe klienten, men skal samtidig sørge for at yde hjælp indenfor en økonomisk
ramme.
”…[vi må] se på det, hvor meget det koster, du ved, men principielt må man ikke gøre det. Er
du berettiget efter loven, så er det dine rettigheder (…) det, som forsorgsloven siger, er, at det
skal være så billigt og forsvarligt som muligt, det er det, man skal støttes indenfor.”
Det kan være svært for socialrådgiverne at handle indenfor disse rammer, da loven
foreskriver, at det skal være så billigt som muligt. Her er det, at socialrådgiveren må sørge for,
at den enkelte får sine rettigheder samtidig med, at løsningen ikke skal være for dyr, fordi de
derved kan risikere at få en advarsel fra revisoren. Dette er en svær balancegang, da den
enlige forsørger måske har brug for mere støtte, end det Almannastovan kan yde indenfor
gældende rammer. De enlige forsørgere kan opleve den manglende støtte som en modvilje fra
socialrådgivernes side, hvor de føler at:
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”det virker bare som, at de i Almannastovan, at de betaler ud af egen lomme.”
Dette var en udtalelse, der gik igen under vores fokusinterviews hvilket tyder på, at de enlige
forsørgere oplever, at de ikke får den økonomiske støtte, som de har brug for, og de mener at
det bunder i, at man fra Almannastovan først og fremmest ikke vil af med pengene. Det tyder
på, at de enlige forsørgere tit får afslag, når de henvender sig til Almannastovan. Hvorvidt det
er lovens begrænsninger eller modvilje fra socialrådgiverne, der gør, at de enlige forsørgere
oplever en manglende vilje til at hjælpe, er svært at sige, da de enlige forsørgere fortæller om
deres oplevelser ud fra deres egne behov uden nødvendigvis at have kendskab til
forsorgsloven. Trods det, er de enlige forsørgeres oplevelser reelle i forhold til, at de mener, at
Almannastovan ikke kan give dem den støtte, de har brug for. En enlig forsørger, der også har
boet i Danmark siger:
”Der nede [Danmark] er Almannastovan for dem, der har brug for det, at få fra landet. Her
er Almannastovan en institution for landet, at holde pengene væk fra os…”
Hvilket tyder på, at det er sværere at få støtte hos det offentlige på Færøerne end det er i
Danmark, hvilket kan bunde i en lovgivning, der har større muligheder at yde støtte til de
enlige forsørgere. Denne oplevelse kan skyldes manglende muligheder for at yde støtte hos
socialrådgiverne på Færøerne, som kan bidrage til, at de oftere kan være nødt til at afvise de
enlige forsørgere, som igen kan medføre, at der opstår konflikter mellem dem og de enlige
forsørgere. En anden årsag til hvorfor de enlige forsørgere har negative oplevelser i forhold til
Almannastovan, kan også bunde i, at der tit er mangel på uddannet personale, hvilket kan
medføre at arbejdstilgangen adskiller sig fra socialrådgivernes ideologier.

Socialrådgiverne i vores interview mente, at der er sammenhæng mellem lang behandlingstid
og mangel på uddannet personale og mangel på personale generelt, som især kommer til
udtryk på de mindre afdelinger, da de er mere sårbare. De enlige forsørgere var
opmærksomme på denne problematik, og de udviste irritation over, at man hos
Almannastovan valgte at kalde de ufaglærte for socialrådgivere på samme fod som de
uddannede, da de mente, at det var med til at give forkerte forventninger til den uudannede
socialrådgiver. Da vi ikke kender forholdet mellem uddannede og uudannede socialrådgivere
og de negative oplevelser hos de enlige forsørgere, kan vi ikke vurdere, om der er en
sammenhæng mellem deres faglige baggrund og tilgangen til forsorgsloven i forhold til de
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enlige forsørgere. Det er heller ikke noget, vi vil tage stilling til i denne afhandling, men vi
kan se, at det har en betydning i forhold til de enlige forsørgeres forventninger til deres
socialrådgiver.
Socialrådgiverne, vi interviewede, mener, at forsorgsloven er en meget fleksibel lov, som i
princippet giver dem muligheder for at tolke meget bredt på lovgivningen, men der foreligger
et økonomisk pres fra statens side om, at de skal holde sig inden for en grænse. Dette kan
være med til at begrænse deres muligheder i forhold til at yde støtte til enlige forsørgere, da
de først og fremmest er nødt til at foreholde sig til statens krav om udførelsen af deres
arbejde:
”men der er det sådan, at vi er lillebror, så vi er nødt til bare at sige ja. Vi kan sprælle så
længe vi har lyst til, men hvis socialministeren siger, at sådan skal det være, så er det
overstået (…) vi må også sørge for at pengene hos skatteborgeren bliver fordelt rigtigt, det er
også vores opgave (…) vi er nødt til at være på begge sider…”
De synes, at de ikke har muligheden for selv at tage en beslutning, som er uafhængig af
statens tilgang, og derfor vil en vurdering i sidste ende afhænge af, at der fra statens side
foreligger en godkendelse af deres beslutninger. Leif Olsen vælger at sige, at de er lillebror,
som belyser denne dynamik, hvor de er nødt til at underlægge sig de regler, der kommer
ovenfra. Ud over det, er de bevidste om, at de penge, de har at gøre godt med, i sidste ende er
skatteborgerens penge, og det bliver de nødt til at foreholde sig til og sørge for, at disse penge
bliver brugt de rigtige steder. Derfor vil socialrådgiverens ideologier om, at de er der for at
støtte op omkring den enkelte borger altid stå i samspil med de regler, der bliver stillet og de
økonomiske rammer, de skal bevæge sig indenfor:
”Det er klart, at jo længere væk man er fra det politiske system, mere kan man sige, at vi skal
komme mere på, imens siger politikerne, at vi skal spare, det koster så og så meget. Hvor skal
vi få pengene fra hva’?”
Hvilket tyder på, at de rent ideologisk gerne ville have, at der blev sat flere penge af til f.eks.
de enlige forsørgere, men hvis politikerne har besluttet, at der skal spares på området, så har
de ikke den økonomiske frihed til at yde den støtte, som den enlige forsørger måtte have brug
for. Dette kan tyde på en manglende sammenhæng mellem socialrådgivernes arbejde og
politikernes prioriteringer. Denne hensyntagen til de økonomiske forhold kan gå ud over en
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retfærdig behandling af de enlige forsørgere, da der ikke kun ses på den enlige forsørges
behov, men også på hvad socialrådgiveren kan tillade at yde i støtte i forhold til de krav der
foreligger fra Staten.
De enlige forsørgere oplever, at socialrådgiverne på Almannastovan er meget forsigtige med
at give dem den økonomiske støtte, de har behov for, og synes, at socialrådgiverne opfatter
dem som sociale nassere:
”… de fleste på Almannastovan arbejder ud fra, at du kommer ind her, du skal fanme ikke
snyde os, så du får mindst muligt, og vi fortæller dig helst intet.”
Denne udtalelse bunder i, at de mener, at det er svært at få økonomisk støtte, og at de bliver
beskyldt for at prøve at snyde systemet, når de henvender sig til Almannastovan. Ud over det,
mener de, at de ikke får oplyst hvilke rettigheder, de har, men at de selv er nødt til at
undersøge det, hvilket kan være svært, da de ikke altid ved, hvor de skal lede henne og mener,
at ”det virker som en hemmelighed.”
Samtidig mener de, at det kan være svært at få bevilliget støtte, når de først har prøvet at søge
og siger, at det ville være større sandsynlighed at få støtte, hvis de var alkoholikere eller ikke
arbejdsduelig af en eller anden årsag. Det kan bunde i, at enlige forsørgere ikke har et synligt
problem, og derfor kan det være svært at vurdere, om de har brug for støtte eller ej. De ville
ønske, at når de henvendte sig til Almannastovan, at socialrådgiverne havde tiltro til, at deres
henvendelse bunder i et reelt problem, og at de ikke er ude på at snyde systemet og ”at man
ikke vil bede om penge, hvis man ikke har brug for dem”. En enlig forsørger har prøvet at
klage til klagenævnet efter, at hun har fået nægtet støtte fra Almannastovan op til flere gange,
og at hun i hver enkel sag har fået medhold i sin klage, hvilket tyder på, at Forsorgsloven kan
være uklar, og at socialrådgiverne i høj grad medregner økonomien, når de skal lave en
behovsvurdering. Generelt viser det sig, at de enlige forsørgere ikke kender begrundelsen for
et afslag, hvilket tyder på, at de ikke bliver oplyst om deres situation af socialrådgiveren på
trods af, at det er socialrådgiverens opgave at informere klienterne ordentlig, så de forstår
eller kender til deres egen situation. De enlige forsørgere siger, at de helst ville være hjælpen
foruden, men at de befinder sig i en situation, hvor de har svært ved at klare sig alene, og at de
derfor ikke har set andre muligheder end at kontakte Almannastovan i håb om at få
økonomisk støtte.

88

Lange behandlingstider41 og gentagne afslag, har også ført med sig, at flere har opgivet at
kontakte Almannastovan. De magter ikke at tage kampen op i form af gentagne
telefonopringninger og klager til klagenævnet. De har fået en modvilje mod Almannastovan
hvor flere nægter at kontakte Almannastovan på trods af, at de har brug for økonomisk støtte,
som en sagde: ”åh fanme nej, jeg skal vise jer, at jeg klarer mig!”.
Trods det, at de fleste berettede om negative oplevelser med Almannastovan, var der også
nogle der sagde, at de havde fået god behandling af deres socialrådgiver og at disse hver gang
blev nævnt ved navn. De positive oplevelser, bundede ikke nødvendigvis i det, at de havde
fået det, som de havde søgt om, men at de havde opnået en god kontakt med socialrådgiveren,
hvor hun havde forstået deres situation og havde lyttet til dem. Det tyder på, at jo mere
klienten kender til vilkårene for sin egen situation, jo bedre er samarbejdet med
socialrådgiveren. De enlige forsørgere i sidste ende klare over, at socialrådgiverne er nødt til
at forholde sig til nogle rammer, som en enlig forsørger sagde:
”Det er også det, at de også har deres lovgivninger, og de kan ikke gøre mere end hvad
lovene siger, vel?”

3.4.34.4.3

Delkonklusion

Ovenstående analyse er med til at give et billede af, at de enlige forsørgere ikke får den hjælp,
de har behov for, og at socialrådgiverne ikke formår at yde den støtte, de mener, at de enlige
forsørgere burde få. Vi har intet belæg for at mene, at socialrådgiverne på Færøerne er
dårligere til at udøve deres arbejde end de danske. Vi er enige med socialrådgiverne om, at de
enlige forsørgere ikke er et socialt problem og derfor ikke skal behandles sådan. Med det
mener vi, at de er velfungerende borgere, der blot er alene om at forsørge deres børn, og at
man derfor ikke skal ind at forebygge eller forhindre, at denne familieform skal forekomme.
Eneforsørgerfamilieformen er for at blive, og det bliver samfundet nødt til at forholde sig til.
Problemet ligger i det, at de enlige forsørgere på Færøerne ikke har en økonomi der strækker
til i det daglige, hvilket lægger op til, at de har brug for ekstra støtte fra det offentlige. Derfor
er det, at de er nødt til at henvende sig til Almannastovan, som de ser som eneste instans der
har mulighed for at støtte dem økonomisk. Socialrådgiverne mente, at bedre bolig- og
41

Der var flere der udtalte sig om behandlingstider på 6 måneder og mere
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uddannelsesforhold ville gøre, at de enlige forsørgere ikke havde brug for Almannastovans
støtte, og mente derfor, at de enlige forsørgere ikke hørte til under Forsorgsloven. Vi er ikke
uenige med denne udtalelse, men kan samtidig se, at så længe der ikke foreligger
lovgivninger, der er møntet på de enlige forsørgere i ønske om at forbedre deres bolig- og
uddannelsesforhold, vil de enlige forsørgere blive et socialt problem, derfor må det være
Almannastovan, der rummer denne gruppe. Vi mener, at Forsorgsloven har rige muligheder
for at inddrage denne gruppe, nemlig fordi den er så fleksibel, som socialrådgiverne også
mente, men fordi de enlige forsørgere ikke bliver nævnt direkte i selve lovgivningen kan
denne gruppe nemt blive overset, og derfor vil der være brug for en ny social lovgivning, der
giver de enlige forsørgere positiv særbehandling (jf. Titmuss).
Socialrådgiverne var meget opmærksomme på, at de var nødt til at foreholde sig til statens
højre hånd, hvilket kan gå ud over deres udøvelse af lovgivningen, som kan medføre, at de
enlige forsørgere ikke får det, de er berettiget. Ifølge Giddens kan loven være svær at forstå
for en, der ikke er uddannet til at forstå fagets procedurer og symbolske former, som gør det
svært for den enlige forsørger at gennemskue, hvilke rettigheder denne har, som lægger op til,
at socialrådgiverne skal oplyse klienten om dens muligheder og rettigheder. Her har
socialrådgiveren stor magt og mulighed for at udøve symbolsk vold i forhold til den enlige
forsørger, fordi denne selv kan vælge, hvorvidt hun vælger at oplyse om rettighederne eller ej
og hvorvidt hun vælger at godkende en ansøgning eller ej. Dette gør, at de enlige forsørgere er
afhængige af socialrådgiverens beslutning og er nødt til at have tillid til, at der bliver handlet
ud fra deres bedste interesse. De enlige forsørgere accepterer den magt socialrådgiverne har,
og oplever derfor en frustration, når der ikke tages hensyn til deres behov. Det, at de undlader
at kontakte Almannastovan igen efter en dårlig oplevelse, ser vi som et forsøg på at udvise
modmagt, men som i sidste ende kun vil gå ud over dem selv, da de ikke får det, de er
berettiget. På trods af, at der er flere enlige forsørgere, der har negative oplevelser fra
Almannastovan, formår de ikke at mobilisere sig som gruppe, hvilket tyder på, at dette er en
gruppe, der ikke har meget overskud til at kæmpe mod systemet. Ifølge Bauman kan det, at
det er en heterogen gruppe, gøre, at de enlige forsørgere kan have svært ved at finde en fælles
løsning på individuelle problemer. Gruppens formåen at kæmpe mod systemet afhænger også
af agenterne, der er involverede i dette kampfelt, hvor deres midler og mål, afhænger af deres
position i feltens magtstrukturer, og hvor de enten bidrager til at bevare eller ændre denne
struktur(Bourdieu 1997:54). Eftersom de enlige forsørgere positionerer sig lavt i dette
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kampfelt, vil de have svært ved at ændre på de gældende magtstrukturer, da politikerne har
større magt i forsøget på at fastholde den gældende struktur.
Vi er opmærksomme på, at socialrådgiverne bliver nødt til at forholde sig til både de enlige
forsørgere samt højre hænderne, og at der kan opstå en interessekonflikt imellem disse to,
hvor socialrådgiverne skal være ‟mægleren‟ mellem de to. Ud fra vores analyse, mener vi, at
socialrådgiverne i høj grad tilgodeser staten i frem for de enlige forsørgere, som derfor skaber
en ubalance i socialrådgiverens funktion. Dette medfører konflikter mellem socialrådgiveren
og den enlige forsørger, fordi den enlige forsørger ikke føler, at der bliver handlet ud fra
dennes livsverden, men i højere grad ud fra nogle økonomiske rammer. Vi mener, at denne
tilgang til de enlige forsørgere kan være en led i den manglende videnskapital der forligger på
Almannastovan hos dem, som ikke har en uddannelse, der giver dem evnen til at læse loven
og lave de kodificeringer som denne kræver. Hvor der i højere grad vil handles ud fra
områdets doxa og den enkeltes habitus, som i sidste ende går ud over de enlige forsørgere.
Forsorgslovens fleksibilitet lægger i høj grad op til behovsvurderinger baseret på skøn og
hvad socialrådgiveren mener, er rimeligt. Dette stiller store krav til socialrådgiveren, da der
ikke findes kategoriseringer, der kan være med til at sørge for at alle får en lige og retfærdig
behandling. Det, at et områdets doxa i høj grad er med til at danne bund for en
behovsvurdering, ser vi som meget problematisk som lægger op til en ujævn behandling af de
enlige forsørgere.
Vi mener, at der foreligger en kriminalisering af de enlige forsørgere, der gør, at de føler sig
som sociale nassere, når de henvender sig til Almannastovan. Dette viser sig ikke kun at gøre
sig gældende hos dem, der er arbejdsløse, men også hos dem der arbejder fuld tid, hvor
socialrådgiverne vælger at henvise den enlige forsørger til dennes familie frem for at yde
støtte gennem forsorgsloven. Vi konkluderer, at det er problematisk, at familien har så stor en
rolle i forhold til arbejdet i Almannastovan, at det påvirker socialpolitikken. De reelle
problemer hos de enlige forsørgere kan kun tydeliggøres efter en adskillelse af individ og
forældre, hvor den enlige forsørger ses som et individ der har ret til egen forsørgelse af sig
selv og sine børn, og at eneforsørgerfamilien er en familie i sig selv.
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III. del af analysen:
3.54.5

Familien

I det følgende afsnit vil vi komme ind på de enlige forsørgeres oplevelser af, at være enlig
forsørger på Færøerne, hvor kernefamilien fremstår som ideal, da det færøske samfund er
indrettet herefter. Hvordan eneforsørgeren oplever disse forhold vil vi behandle i forhold til
især familien og boligsituation. Vi vil tage udgangspunkt i de enlige forsørgeres udtalelser
angående disse temaer under disse afsnit:
-

Kernefamilien som ideal

-

Den praktiske sammenhængskraft

-

Boligsituationen i forhold til de enlige forsørgere

-

Familien som det afgørende netværk

Vi vil afsluttende lave en delkonklusion baseret på analysen af ovenstående afsnit med en
teoretisk tilgang.

3.5.14.5.1

Kernefamilien som ideal

De enlige forsørgere mærker tydeligt, at det er kernefamilien som er idealet på Færøerne, og
at det færøske samfund er indrettet ud fra denne familieform. Det medfører, at de føler, at de
ikke passer ind i normen, der er gældende, i forhold til hvordan en familie bør ser ud. En enlig
forsørger udtaler sig således:
”… du skal passe ind i denne her pakke på Færøerne, du ved kernefamilien, ellers findes der
ingen tilbud…”
De enlige forsørgere har ikke indordnet sig normen angående den dominerende familieform
og ligger under pres for ikke at leve op til normen ved at leve i et ægteskab eller parforhold,
hvilket de også oplever fra politisk side. Dette kan medføre, at der opstår en marginalisering
af gruppen både i form af manglende inddragelse i sociale aktiviteter og statens manglende
støtte til denne familieform, som vi vil uddybe nærmere i de følgende afsnit.
De enlige forsørgere, der også har oplevet at leve som eneforsørgere i Danmark, mærker en
tydelig forskel mellem de to lande, hvor de i Danmark ikke følte, at de var anderledes på
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samme måde som de gør på Færøerne. Det bunder først og fremmest i, at der fandtes flere, der
befandt sig i samme situation som dem, og at de oprettede fællesskaber med andre enlige
forsørgere, som også virkede som et netværk for dem. De oplevede heller ikke, at der blev
stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor de var enlige og følte, at deres livsform var mere
accepteret i Danmark. Det kan være begrænset hvor mange andre enlige forsørgere, de
kommer i kontakt med på Færøerne, og det besværliggør muligheden for et fællesskab, som
de kan drage nytte af i form af et socialt netværk, hvor de kan møde andre i samme situation.
De enlige forsørgere synes ikke at toforsørgere forstår deres situation som eneforsørgere, og
de føler derfor, at de er til besvær, når de taler med toforsørgere om deres situation. Det kan
medføre, at de står alene med deres problemer og føler sig udenfor, som en enlig forsørger
siger:
”Man føler sig faktisk alene i verdenen nogle gange.”
Denne udtalelse bunder også i, at de til tider bliver overset, når deres venner arrangerer
middage, hvor det kun er par, der bliver inviterede og det, at deres venner fravælger at besøge
dem frem for et par, hvor de kan medbringe deres partner. De enlige forsørgere oplever også,
at der eksisterer en medlidenhed angående deres situation og de oplever tit, at folk i deres
omgangskreds prøver at ‟pare‟ dem sammen med bygdens ungkarl, hvor de ofte hører, at de
f.eks. bare kan finde sig en rig sømand, hvilket de oplever som nedværdigende og som en
bekræftelse af, at de ikke bliver accepterede på samme måde som kernefamilien. Der
forventes, at de finder en partner hurtigst muligt, uanset hvem det er, således at de dermed kan
være en del af normen i samfundet. Ovenstående eksempler viser, at de enlige forsørgere
føler, at de skiller sig ud, og de efterlyser et fællesskab med andre i samme situation, som de
mener, vil hjælpe dem i deres situation, og at de dermed vil føle, at de hører til som
accepterede. Trods det, at de enlige forsørgere kan finde andre ligestillede at dele deres tanker
og bekymringer med, kan denne form for ‟knagefællesskab‟ være med til at marginalisere de
enlige forsørgere yderligere, da de selv vil være med til at fremhæve deres forskellighed fra
kernefamilien.
Foruden det, at være i en kernefamilie, omfatter ‟pakken‟, som eneforsørgeren omtaler i
ovenstående citat, også det at eje et hus, bil og helst mere end et barn for at føle sig accepteret
i samfundet. En enlig forsørger fortæller, at hun købte et hus, men valgte at sælge det igen, da
hun ellers var nødt til at arbejde mere end 60 timer om ugen. Hun valgte hellere at købe en
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lejlighed, som passede bedre til hendes behov, i stedet for at stå med et ‟tomt hus‟, som hun
vælger at kalde det. Denne beslutning medførte forargelse i hendes omgangskreds, da de ikke
forstod hendes prioritering, at hun valgte at sælge sit hus for at flytte ind i en ejerlejlighed.
Der findes et begrænset antal lejligheder på Færøerne og de fleste lejligheder er
kælderlejligheder hos privatpersoner. Det har først og fremmest været enlige eller unge par,
der har valgt at bo i lejligheder, og dette gør sig til dels stadigvæk gældende. At bo i en
lejlighed ses som en midlertidig løsning, indtil man har mulighed for eller råd til at købe et
hus. Huset er den mest almindelige boligform på Færøerne og et symbol på, at man har opnået
drømmen om kernefamilien og dens iboende struktur, og derfor vil en lejlighed ikke have
samme prestige. Boligformen kan derfor være med til at fremhæve de enlige forsørgeres
forskellighed, som vi vil uddybe nærmere i et senere afsnit.

3.5.24.5.2

Den praktiske sammenhængskraft

De enlige forsørgere oplever også praktiske problemer i dagligdagen i forhold til hvordan den
offentlige service er administreret, da den i højere grad tilgodeser toforsørgerfamilien. Det er
især dem, der har flere børn i institutionsalder, der har et problem, som ofte bunder i den
geografiske fordeling af institutioner, skoler, fritidsaktiviteter osv. Her er det dem fra
bygderne især, der har oplevet, at børnene er spredte mellem flere bygder, hvor børnehaven
befinder sig i én bygd, SFO‟en i en anden og arbejdet i en tredje, hvilket giver dem logistiske
problemer angående afhentning og aflevering. Det betyder, at de er nødt til at eje en bil, som
er svær at komme udenom på Færøerne på grund af vejrforholdene, den geografisk spredning
af bygderne og det offentlige transportsystem som er begrænset i forhold til forbindelser og
afgange. Det er derfor især i bygderne, at bilen fremstår som en livline og et nødvendigt onde
i forhold til at få dagligdagen til at fungere trods deres økonomiske situation. En enlig
forsørger fortæller i en artikel i den færøske avis Dimmalætting, at bussen kørte, inden
vuggestuen åbnede om morgenen, og hun havde derfor ikke mulighed for at aflevere sit barn,
inden hun tog af sted i skole. Hun blev derfor nødt til at købe en bil, hun ikke havde råd til
som studerende, men uden bilen ville det ikke være muligt at fortsætte med uddannelsen42.
Derfor er bilen noget, de enlige forsørgere prioriterer, men trods det at 16 ud af 2243 af de
interviewede havde en bil, havde de enlige forsørgere en lav bilrådighed. De fleste berettede,
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at bilen enten var betalt af familien eller, at det var en gammel bil, som de havde råd til.
Ud over det, at få dagligdagen til at fungere i forhold til transport, har de fleste institutioner
lukket i 6 uger i sommerferien, og det er et problem for de enlige forsørgere, da de ikke kan
dele ferien med en anden forælder. De ser sig derfor nødsaget til at benytte sig af
bedsteforældrene, hvilket betyder, at bedsteforældrene må bruge en del af deres sommerferie
på at passe deres børnebørn. Det, at institutionerne lukker kl.17, kan også være et problem for
de enlige forsørgere, hvis de ikke har nogen at afhente deres børn. En enlig forsørger
fortæller, at hun blev nødt til at opsige sit arbejde, da hun først fik fri en time efter, at
børnehaven lukkede, og hun ejer ingen bil, som også besværliggjorde en eventuel afhentning,
da børnenes skoler og institutioner ligger i to forskellige bygder. Hun bor på en ø, hvor der
ikke er mange jobmuligheder og ser sig selv fanget uden valgmuligheder, og holder fast i
håbet om at finde et job på øen, der kan tilpasses hendes børns institutioner.
Dagligdagen er præget af travlhed, hvor det især er dem med flere børn, der er hårdt ramte.
Trods det, prioriterer de enlige forsørgere det højt, at deres børn kan medvirke i
fritidsaktiviteter på samme fod som deres jævnaldrende, fordi de ser stor social værdi i det og
vil ikke have, at deres børn står udenfor de sociale aktiviteter. Dette betyder, at de er nødt til
at planlægge dagen grundigt, som skal tilpasses børnehave, skole, fritidsaktiviteter og arbejd,
hvor de fleste arbejder 40 timer om ugen eller mere44. Ud over det, er der også de praktiske
ting så som indkøb, rengøring, vedligeholdelse af boligen, som de står alene med, hvilket gør,
at de føler sig hårdt pressede. De siger, at de derfor kan have problemer med at få tid til at
være sammen med børnene, hvilket resulterer i dårlig samvittighed og en følelse af ikke at
strække til. For de enlige mødre bunder det også i, at de skiller sig fra arbejdsmæssigt. Ud fra
vores spørgeskema arbejder 16 ud af de 18 arbejdende enlige forsørgere fuldtid, men på
Færøerne er det almindeligt at kvinderne arbejder deltid45. De enlige mødre oplever, at de ofte
får bemærkninger om det, at de arbejder fuldtid, fordi det betyder, at de ikke har lige så meget
tid til deres børn, som dem der arbejder deltid, og at de ofte er de sidste til at hente deres børn
i børnehaven. De lever derfor ikke op til idealet som mor, men de ser ikke andre muligheder,
da de er alene med det økonomiske ansvar. De ovenstående eksempler tyder derfor på, at det
er svært for de enlige forsørgere at få en god sammenhæng mellem det offentlige, private og
personlige plan, hvilket betyder at dagligdagen præges af et trægt familieliv, og som igen
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medvirker til, at de ikke klarer at leve op til normen og idealet om hvad en familie bør
indeholde. Samfundets strukturer er tilpasset kernefamilien, som betyder, at en kernefamilie i
højere grad kan få dagligdagen at fungere i og med, at de er to til at varetage opgaven
vedrørende arbejde, pasning af børn og de daglige gøremål ellers. De enlige forsørgere passer
ikke ind i denne struktur, som er med til at give problemer i det daglige som et resultat af at
have valgt at leve i en utraditionel familieform.
De enlige forsørgere oplever, at det at leve i en utraditionel familieform kan give flere
problemer i dagligdagen, hvilket de enlige forsørgere stort set har affundet sig med, hvor en
udtaler:
”det er ikke muligt for mig at have en ambition om, at jeg kan give mine børn det samme som
en mor, der har en mand”
De kan se, at der er forskel på, hvad de formår at tilbyde deres børn i forhold til en forsørger i
en toforsørgerfamilie, hvilket tyder på, at der ikke tages hensyn til eneforsørgerfamilien, hvor
der kun er én forsørger til at varetage en opgave, der er beregnet til to personer at
administrere. Trods det, foretrækker de, at deres børn vokser op i en eneforsørgerfamilie frem
for et hjem præget af heftige diskussioner, svigt, druk osv., som er en realitet for flere af de
enlige forsørgere, vi interviewede.
De enlige forsørgere ser værdien i det, at være i en kernefamilie, men de fortæller, at der har
været forskellige årsager til, at de ikke har haft mulighed for at træffe det traditionelle valg.
Ønsket om det rene forhold har haft med sig, at de har valgt deres partner fra i et forsøg på at
opnå det gode liv, som betyder, at de ikke vil vælge kernefamilien for enhver pris, da det vil
stå i modstrid til deres refleksive projekt, så derfor:
”… hellere lykkelig alene end ulykkelig sammen med nogen… ”46
I vores fokusinterviews var der også nogle enkelte, der var meget unge, da de fik deres første
barn og andre hvor deres partner forlod dem, som har medvirket til, at de ikke kan forenes
med, at der bliver sagt, at det er deres eget valg at være enlige forsørgere. De føler, at de
dermed bliver beskyldt for selv at være ansvarlige for den situation, de befinder sig i. Der kan
stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det kan defineres som et valg, at blive enlig forsørger,
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eller om det er et nødvendigt valg, hvor de ikke har set andre muligheder i forhold til deres og
deres børns velbefindende.

3.5.34.5.3

Boligsituationen i forhold til de enlige forsørgere

Et tilbagevendende problem hos målgruppen, er boligsituationen. Det viser sig at være en
afgørende faktor angående de enlige forsørgeres velbefindende i kraft af, at deres økonomiske
situation begrænser deres muligheder, da lejepriserne er høje og deres ene indtægt ikke giver
dem mulighed for at tage et lån til at købe et hus eller lejlighed 47. Dette medvirker til, at de
ofte bor under kummerlige forhold, da de er nødt til at tage det, de har råd til. En enlige
forsørger fra en bygd lejer i et gammelt hus for kun 500 kr. om måneden og fortæller om
hendes bolig, at:
”Jeg ejer ikke et hus, men jeg har tag over hovedet og betaler ikke meget i leje fordi det
lækker så meget og trækker så meget, at ikke en kæft ville bo der for det første…”
Dette tyder på, at de enlige forsørgere tager det, der er til rådighed, og som de har råd til uden
at være alt for kritiske. Det kan også være svært at finde en lejlighed der passer til de enlige
forsørgeres behov, især hvis den enlige forsørger har flere børn. De ser helst, at deres børn
kan have deres eget værelse således, at de kan have et sted at være, når der kommer
kammerater forbi. En enlig forsørger, der har en lejlighed med kombineret stue og køkken og
et soveværelse, fortæller, at det kan være belastende at få barnets kammerater på besøg, fordi
der er så lidt plads og de fylder meget, da de ikke har et sted, hvor de kan lege i fred. De, der
har større børn oplever, at deres børn ikke inviterer kammerater hjem, fordi de enten mangler
et sted at være eller, fordi de er pinligt berørte over deres hjem, som adskiller sig fra det
ideelle hjem på Færøerne. De enlige forsørgere oplever også, at de selv ikke inviterer gæster
hjem i lige så høj grad, som når de har boet i et hus eller i en større lejlighed. Dermed kan en
lille bolig være med til at begrænse deres og deres børns sociale liv, ved at de i højere grad
kan være afskåret fra de sociale relationer. Et aktivt socialt liv for de enlige forsørgere vil
derfor i høj grad være afhængigt af et stort socialt netværk, hvor de har mulighed for at få
børnene passet, hvis de skal ud.
En større bolig vil som regel betyde en højere lejepris, og derfor kan det være svært at finde
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noget, de enlige forsørgere har råd til og som passer til deres behov. Der foreligger en myte
om, at svaret er at flytte til en bygd i stedet for at bo i Torshavn, da lejepriserne siges at være
lavere i bygderne. Ud fra vores levevilkårsanalyse og fokusinterviews, er dette kun en
påstand. En enlig forsørger beretter om, at hun valgte at flytte fra Torshavn ud til en bygd i
håb om bedre boligforhold:
”Jeg begyndte med at bo i Torshavn, da jeg flyttede hjem [fra Danmark], men at betale noget
i Tórshavn, det er slet ikke muligt. Så enten er man afhængig af forældrene, eller flytter man
ud til bygderne. Det som var muligt at betale for her, var et forfærdelig usselt hus. Det er
iskoldt, det trækker og stinker af gammelt hus og alt muligt. Så det er ikke muligt at betale for
noget som er ordentligt. Heller ikke på bygderne.”
Dermed afliver hun myten om, at svaret på boligproblemerne er, at flytte ud til en bygd.
Samtlige enlige forsørgere, der bor til leje i en bygd, beretter om det samme, og at de er nødt
til at betale en høj leje, hvis det skal være en lejlighed i god stand. Skal det være ordentligt, er
der ikke stor forskel på lejepriserne i bygderne og i Tórshavn.
Den manglende boligpolitik, medvirker også til, at der er flere, der udlejer sort. Det giver de
enlige forsørgere mulighed for at have råd til lejen, ved at de kan betale halvdelen eller hele
lejen sort, men de kan også komme i klemme ved at vælge den udvej. Hvis de skal have hjælp
fra Almannastovan, er det afhængigt af deres økonomiske situation, om de får bevilliget
økonomisk støtte eller ej, og denne vurdering bliver til dels vurderet ud fra deres udgifter her
under lejen. De oplyser derfor kun en del af deres reelle lejeudgifter, og det giver
socialrådgiveren på Almannastovan nogle falske forudsætninger at arbejde ud fra, hvilket i
sidste ende kan medføre en afvisning af økonomisk støtte. Ud over det, fortæller en enlig
forsørger, der allerede får støtte gennem Almannastovan, at udlejere nægter at udleje til
hende, hvilket besværliggøre hendes boligsituation yderligere:
”… hvis man f.eks. har forbindelser til Almannastovan, så kan man stort set ikke leje ude på
[bolig-] markedet eller fra nogen man kender, fordi så er de nødt til at oplyse det til skat og
så videre, og det betaler sig ikke, så derfor kan de ikke udleje…”
Den manglende boligpolitik - og derfor også boliglov - bidrager således til, at der eksisterer
en lovløshed på den private boligmarkedet, som de enlige forsørgere kan blive fanget i.
Udlejeren kan fastsætte en tilfældig pris, og en opsigelse kan forekomme når som helst. Det er
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ikke en ukendt situation, at når et familiemedlem hos udlejeren har brug for lejligheden, så
opsiges lejemålet. Det er med til at skabe en usikkerhed og en frustration hos de enlige
forsørgere:
”… hvis jeg bliver det [opsagt], så skal jeg til at flytte, og måske har man kommet sine børn i
skole der, og så skal man flytte. Det er sådan noget der gør mig rasende … det er mit store
frustrationspunkt, det vil jeg sige, at det ikke er muligt at få, om ikke andet, en fast lejebolig.
Jeg forlanger ikke nødvendigvis, at jeg skal have disse store huse i Hoyvík … men at man kan
have et fast bopæl, ’her vælger jeg at bo så længe, jeg har lyst til og flytter, når jeg beslutter
det’. Det er det, jeg vil have.”
En flytning kan også betyde, at børnene er nødt til at flytte over i en anden institution eller
skole. Boligsituationen kan derfor også medføre en manglende stabilitet i børnenes liv.
Stabiliteten trues ved, at de enlige forsørgere til enhver tid kan være nødt til at flytte, og for
nogle kan det betyde op til flere flytninger på et år 48. Utrygheden hos den voksne kan også stå
i vejen for en etablering af et hjem, som vil være af stor betydning for de enlige forsørgeres
familieliv.
Samtlige enlige forsørgere gav udtryk for ønsket om at eje et hus, men anser det, at være
husejer engang som en uvirkelig drøm. Kun 4 ud af 2249, af de interviewede ejede et hus, hvor
en havde købt et gammelt hus for en billig pris og de resterende havde fået huset efter en
skilsmisse. De enlige forsørgere understreger samtidig, at det nødvendigvis ikke behøver at
være et hus så længe det er en bolig, de har råd til, og at det er et stabilt hjem som er i god
stand. De ser sig nødvendigvis heller ikke i stand til at købe en lejlighed, da de siger, at de er
for dyre, og at de ikke har økonomien til det. Heller ikke andelsboligerne, som boligpakken
lægger op til, ses som en løsning hos de enlige forsørgere. En enlig forsørger udtaler sig om
boligpakken således:
”Det må være ufattelig lang tid siden, at de [politikerne] har været dårligt stillede, fordi hvis
man er dårlig stillet, så får man ikke lån til en andelsbolig. Man kan ikke få lån, hvis man ikke
har penge, så hvordan kan man købe en del af noget, hvis man ikke ejer noget? Altså, det må
være at leje(…) Ofte virker det som, at tankerne er utrolig langt fra realiteterne.”
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De synes, at der er en manglende sammenhæng mellem de politiske afgørelser og deres reelle
situation og anser derfor ikke andelsboligerne, som er omtalte i boligpakken, som værende
svaret på deres boligproblemer. Dette bunder også i, at de billige ejerlejligheder, der i sin tid
blev bygget i Tórshavn, til sidst endte med at blive meget dyrere end lovet. De tror derfor ikke
på, at andelsboligerne, som politikerne har omtalt, vil være på et prisniveau, de vil have råd
til. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om de selv har læst boligpakken, eller om deres
vurdering bliver baseret på, hvad de har læst og hørt i medierne.
Usikkerheden der råder på det private boligmarked, kan medføre, at de enlige forsørgere
undgår at leje på det private boligmarked og vælger at flytte ind hos forældrene i stedet for,
der hvor det er muligt. De ser det som uværdigt at være nødt til at flytte ind til forældrene,
men dem der bor hos forældrene, ser ikke andre muligheder, når det drejer sig om børnenes
velbefindende som bl.a. indebærer stabilitet i dagligdagen.
De enlige forsørgere oplever, at det mere eller mindre bliver forventet af dem, at de kan bo
hjemme hos forældrene. En studerende enlig forsørger, ser det som en selvfølge, at man som
studerende er nødt til at bo hjemme hos forældrene, da studerende enlige forsørgere ikke får
nok studiestøtte til at klare sig selv økonomisk. Grundet de høje priser på lejligheder og
manglende kollegier, er der ikke mulighed for de studerende enlige forsørgere, at finde deres
egen bolig, som medvirker til, at de er mere afhængige af deres forældre end enlige forsørgere
i arbejde.
Forventningen om, at enlige forsørgere kan bo hos forældrene, er ikke kun gældende for de
studerende, men for enlige forsørgere generelt, og dette er også gældende på det offentlige og
professionelle plan. En enlig forsørger med høj indtægt fortæller, at hun tog i banken i håb om
at få et lån til en bolig, men hvor der blev spurgt, om hendes forældre ikke kunne hjælpe
hende. Hun var lige flyttet tilbage til Færøerne efter at have boet i Danmark og siger, at det
ville de ikke have gjort i hendes bank i Danmark. Hun ser det derfor som en modvilje på
Færøerne, at man ikke vil acceptere, at hun vil stå på egne ben, på trods af, at hun er enlig
forsørger. Indenfor det offentlige forventes der også, at forældrene træder til. Flere af de
enlige forsørgere vi interviewede, havde været i kontakt med Almannastovan i håb om, at få
hjælp med at få en bolig, men hvor de blev opfordret til at bo hos forældrene. De oplever det
som respektløst, at de mere eller mindre får pålagt at bo hjemme hos forældrene, fordi de er
enlige forsørgere. Samtidige siger de, at det ikke er fordi, de ikke er glade for deres forældre,
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men at der altid vil være nogle konsekvenser ved at bo i forældrenes hjem, ud over manglende
plads. En enlig forsørger fortæller om hendes tid hjemme hos sine forældre, inden hun fandt
en lille kælderlejlighed:
”… hvis man har været væk og boet for sig selv og har haft muligheden for at lukke døren og
låst og du ved, gjort som det har passet en, fordi man er inde hos sig selv, det er ikke rigtigt
muligt, hvis man bor hos forældrene, fordi det er deres, altså, man er hos dem ik’? Det er
utrolig hårdt. Sådan følte jeg det. Men altså, jeg fik alt serveret og du ved, de gav mig,
prøvede at give mig det rum, jeg havde brug for, men det er bare ikke det samme, fordi man
har ikke samme rettigheder, man er ikke selvstændig på samme måde, vel?”
Trods det, at hun fik „alt serveret‟, som hun siger, vælger hun at flytte i egen bolig, fordi hun
dermed får mere frihed til at agere, som hun har lyst til. Det vægter hun højere end den
tryghed, familien kan give hende. Hun ønsker også at være selvstændig, som ikke er muligt,
så længe hun bor hjemme hos forældrene. Ud over det, at det går ud over de enlige
forsørgeres frihed og muligheder, er opdragelsen af børnene også noget, der vil være påvirket,
når de bor hjemme hos forældrene med deres børn:
“man skal opdrage sit barn under deres tag, og så må jeg bare tilpasse mig dem, men
stadigvæk opdrage mit barn”
Hvilket tyder på, at de først og fremmest ser deres hjem som forældrenes hjem og derfor i en
vis grad føler sig som gæster i forældrenes hjem, hvor de må tilpasse sig deres regler:
“man lever stadigvæk efter reglerne hos forældrene, uanset hvordan man vender eller drejer
det”
Det er derfor den manglende selvstændighed og frihed til selv at bestemme over eget liv og
deres børns liv, der til dels må opgives, hvis de skal bo hos forældrene. De er utrolig
taknemlige for, at forældrene har givet dem tilbuddet om at bo hos dem, men at de alligevel
ville foretrække at bo for sig selv.
Selv om det på Færøerne er meget almindeligt at bo hos sine forældre, indtil man bliver gift
og får eget hus eller bolig, er det noget, der er ved at ændre sig. Ønsket om at have egen bolig
er stigende, omend det er en kælderlejlighed hos forældrene. Dette har medført, at de enlige
forsørgere synes at det er pinligt at være en voksen med barn og stadigvæk bo hjemme hos

101

forældrene. Det bunder i, at de fremstår som nogle voksne der ikke selv kan tage sig af deres
børn, ved at de ikke formår at skabe et hjem for deres børn. Det kan også være en indikation
på at boligpolitikken ikke følger den udvikling, der er sket i det færøske samfund, og at der i
fremtiden vil være endnu større pres på boligmarkedet, der ikke kun er gældende for enlige
forsørgere. Det er også noget de enlige forsørgere understeger, når der blev talt om
boligsituationen i fokusgrupperne, at de påpeger, at der også er andre grupper i samfundet, der
er påvirket af boligproblemerne på Færøerne.

3.5.44.5.4

Familien som det afgørende netværk

Det er ikke kun i forhold til boligen at forældrene træder til. De enlige forsørgere får også
direkte og indirekte økonomisk støtte i form af mad, bleer osv. og derudover er forældrene
også et afgørende netværk i forbindelse med pasning af børnene. De, der ikke har denne
mulighed, er værre stillede økonomisk og har ikke mulighed for at tage alle job herunder de
job, de er uddannet til. En enlig forsørger fortæller, at hun har en uddannelse indenfor et fag,
som kræver, at hun kan tage aften- og nattevagter samt weekender. Det har hun ikke mulighed
for, da hun ikke har en familie, hun kan trække på. Hun så sig derfor nødt til at opsige sit
daværende arbejde og fandt et job, der passede til åbningstiderne i børnenes institutioner. Hun
kan derfor ikke bruge sin uddannelse, og det betyder, at hun tjener mindre, da hun nu sidder i
en stilling som uudannet. Det kan derfor også være afgørende for de enlige forsørgere at have
familien som netværk i forhold til hvilket arbejde, de kan tage, og om de overhovedet kan
varetage et arbejde, som i sidste ende kan gå ud over deres økonomiske situation.
Fordi, de enlige forsørgere i høj grad er afhængige af den hjælp, de kan få af deres forældre,
har flere valgt at flytte til det sted hvor forældrene bor, på trods af, at de inden de blev enlige
forsørgere ikke havde tænkt sig at flytte tilbage til deres hjemby. Forældrene fremstår derfor
som en afgørende faktor for, hvor de enlige forsørgere vælger at bo, også selv om de ikke
flytter ind hos forældrene. Det er både pasning og den økonomiske støtte forældrene kan
bidrage med. Flere af de enlige forsørgere spiser regelmæssigt hos forældrene, og det kan i
sidste ende være det afgørende for den økonomiske sammenhængskraft. Det var også tydeligt
i vores spørgeskema, at flere af de enlige forsørgere bruger meget lidt penge på mad fordi de
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får mad af forældrene. Ud over det, svarer 13 ud af 2250, at de får økonomisk støtte af
forældrene, både direkte og indirekte i form af mad, bil, bleer osv., hvilket betyder at
forældrene ikke kun er det afgørende netværk for de enlige forsørgers boligsituation og
pasning af børnene, men i lige så høj grad i forhold til at få økonomien at hænge sammen.
Trods de svære boligforhold og økonomi, vælger de enlige forsørgere vi interviewede at bo på
Færøerne, selv om de mener, at de ville få mere økonomisk støtte af det offentlige i Danmark
og dermed ville stå bedre økonomisk. Årsagen til, at de vælger Færøerne frem for Danmark,
er familien. Dette gjorde sig gældende for alle de enlige forsørgere vi talte med, undtagen to,
hvor den ene blev tvunget til at flytte hjem grundet personlige årsager og den anden har planer
om at flytte til Danmark i nærmeste fremtid, da hun ikke har en familie at trække på
Færøerne. Hvis der skal ske en flytning vil de enlige forsørger veje forholdene op imod
hinanden, som i deres tilfælde vil være valget mellem bedre økonomi eller socialt netværk,
som denne siger:
”Men jeg mener, at det som gør, at vi faktisk klarer os med de her få penge og med det som
er, er (…) det sociale, trygheden, altså denne her ballast i det daglige med dem, fordi det
bagland, vi har, har meget mere at sige end de egentlige penge, altså vi er ok, det er næsten
ok, bare vi får mad i munden hver dag…”
De ser familien som synonym for tryghed og kan ikke forestille sig, at de ville klare sig uden
familien, selv om de muligvis ville være bedre stillede økonomisk i f.eks. Danmark. Denne
vurdering bliver også dannet ud fra usikkerheden ved det ukendte, og utrygheden ved at flytte
til et andet land kan være afgørende for en flytning, som denne enlige forsørger fortæller:
”Jeg er utrolig glad for, at jeg har hende[moren ] der … ja, der var for eksempel et
spørgsmål om jeg havde overvejet at flytte til Danmark eller om jeg kunne tænke mig det –
nej, altså, det ville jeg ikke turde, jeg ved ikke hvor jeg skal tage hen eller hvem skal passe
dem [børnene]”
Derfor kan angsten for det ukendte også stå i vejen for en eventuel flytning, da de ikke kan se,
hvordan deres liv kan opretholdes i Danmark uden deres familie, som igen giver et billede af,
at familien på Færøerne ses som en afgørende faktor for de enlige forsørgeres velbefindende i
det daglige. En dagligdag i Danmark uden familien, som kan indebære, at barnet bliver sygt,
50
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kan virke uoverskuelig for de enlige forsørgere. På Færøerne har de mulighed for at trække på
forældrene samt den udvidede familie, og derfor vil de i større omfang have mulighed for at
få deres børn passede, når der er behov for det. Danmark fremstår derfor først og fremmest
som et land uden det sociale netværk de kender, og de har svært ved at forestille sig et liv
uden familien, trods den økonomiske støtte de som enlige forsørgere ville være berettiget til i
Danmark. Her sidestilles Færøerne med det varme og trygge samfund og Danmark som det
kolde samfund uden hjælp og sympati, og er i sidste ende en vurdering der bliver taget ud fra
de familiære forhold.
For dem, der har boet i Danmark, og har valgt at flytte tilbage til Færøerne, er det også
familien som ligger bag dette valg. De vil ikke frarøve deres børn for deres fætre og kusiner
og resten af familien, som de ser som et meget værdifuldt socialt netværk, og som har været
afgørende for deres valg i at tage tilbage til Færøerne, selv om de oplever en forværring af
deres økonomiske situation. En enlig forsørger fortæller, at hun var klar over, at det ville ske
og havde derfor sikret sig et job på Færøerne, inden hun flyttede:
”… jeg er lige flyttet hjem fra Danmark og har følt hvor stor forskellen er. Jeg er så heldig, at
jeg er kommet hjem til et lederjob, hvor jeg tjener rigtig godt. Hvis jeg ikke havde gjort det, så
ville jeg ikke have en chance på Færøerne og, som du også nævner, er det boligmulighederne.
Man får nærmest den holdning ’jamen kan du ikke bo hos dine forældre?’, det ville de aldrig
finde på at sige i Danmark. Der bliver man behandlet med respekt og man får
socialboligbyggeri og osv., det eksisterer ikke på Færøerne. Så hvis jeg ikke havde haft et
højtlønnet lederjob at komme hjem til, så havde jeg slet ikke kommet hjem, fordi så havde jeg
vidst på forhånd, at det var helt umuligt… hvis jeg ikke havde haft dette job, ville jeg have
været flyttet tilbage til Danmark for længst, fordi man er så utrolig bedre stillet i Danmark.”
Hun har valgt at flytte til Færøerne, fordi hendes familie er på Færøerne, men har overvejet
sin økonomiske situation inden. Hun ville derfor i tilfælde af, at hendes økonomi ikke
dækkede hendes behov, flytte tilbage til Danmark, da hun kender til systemet der, og har
sandsynligvis været glad for det. Derfor kan familien, for de enlige forsørgere, være motivet
for en flytning til Færøerne, men ikke nødvendigvis det, der vil fastholde dem der. Hvor
mange enlige forsørgere, der vælger at flytte til Danmark på grund af deres situation, og hvor
mange der bor i Danmark nu og som ikke vil flytte tilbage, findes der ingen tal på. Men det
ville være meget interessant at undersøge, eftersom man på Færøerne har svært ved både at
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fastholde folk, og at få folk til at flytte tilbage til Færøerne, hvor de enlige forsørgeres
situation kan være en indikation på, hvorfor det forholder sig sådan.
Det, at de enlige forsørgere får hjælp af forældrene i form af bolig, pasning, økonomi osv.,
gør, at de føler sig forpligtede overfor familien. Det kan virke belastende for dem, fordi de
hele tiden har en fornemmelse af, at de skylder forældrene noget. De tør ikke at sige fra, hvis
forældrene har brug for noget, fordi så vil de fremstå som utaknemlige. Dette forhold til
familien gør, at de enlige forsørger må gå på kompromis med deres egne behov, som en enlig
forsørger fortæller:
”… jeg kan ikke gå ud og gøre det, jeg har lyst til. Det er som om, man får sådan en selv
censur, fordi man er afhængig af forældrene. Man har ikke råd til at gøre sig uklar med
dem.”
De enlige forsørgere føler sig forpligtede til at hjælpe forældrene, eftersom de modtager hjælp
af forældrene, fordi, som ovenstående citat siger, „man har ikke råd til at gøre sig uklar med
dem‟. Det bunder i en angst for, at der kan opstå konflikter, hvis de ikke lever op til
forældrenes ønsker om hjælp, da de ser deres forældre som deres sikkerhedsnet og er bange
for at dette vil forsvinde i tilfælde af en konflikt. Det kan i sidste ende gå ud over deres
forhold til forældrene, hvor de enlige forsørgere siger, at “det bliver et anderledes forhold”.
Det sker på baggrund af, at de enlige forsørgere føler, at de hele tiden skylder deres forældre
noget, men at forældrene samtidig også er forpligtede til at give deres børn den støtte, de har
brug for:
“... men du ved, de siger aldrig nej til at hjælpe mig og de gør det med glæde, fordi de ved,
hvordan jeg har det, men det er bare det (…) at man hele tiden skylder nogen noget, sådan
føler man det.”
Der opstår derfor et afhængighedsforhold mellem dem og deres forældre, da de har brug for
støtte i det daglige og de ved, at forældrene vil give dem denne støtte, og det kan gå ud over
deres forhold, som i høj grad bliver præget af pligter frem for ønsket om socialt nærvær. De
enlige forsørgere synes samtidig, at det er urimeligt, at forældrene skal føle sig forpligtede til
at tage sig af dem, når de er blevet voksne og selv har fået børn. Der er også forskel i
forældrenes økonomiske forhold, og derfor er det ikke alle forældre, der har de samme
muligheder for at give deres børn den støtte, de har brug for. De enlige forsørgere synes, at
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det er uretfærdigt, at forældrene, der har arbejdet og forsørget sine børn hele deres liv, ikke
kan have mulighed for at opleve, at de er frie for det ansvar, og at de har mere penge mellem
hænderne. En enlig forsørger er irriteret over, at forældrene forventes at forsørge deres voksne
børn på Færøerne, og fortæller at:
“... det er lidt usselt, fordi min mor og far har lige solgt deres hus og har bygget et lille hus,
fordi de gerne vil have råd til at eksistere. De bliver snart pensionerede og ingen af dem får
efterløn eller har en opsparing, fordi de begge to har haft sådan et almindeligt arbejde, men
ups, nu fandt vi ikke ud af det sammen og nu skal de betale det hele for mig. Shit, det var godt,
at de solgte det hus sådan, at de skulle have råd til mig, hva’? ... dårlig smag i munden af det,
synes jeg”
Hun ser sig selv som værende årsagen til, at hendes forældre ikke kan leve „det gode liv‟, nu
hvor de nærmer sig pensionsalder, og har det dårligt med det og synes, at det er usselt, at det
skal forholde sig sådan på Færøerne. De enlige forsørgere ved ikke hvornår eller om deres
situation vil ændres, og det kan virke uoverskueligt for dem at være afhængige af forældrene,
da de ikke ved, om det kun drejer sig om en kort og afgrænset periode eller om det kan dreje
sig om flere år. De ser det som et uværdigt liv uden mulighed for at stå på egne ben, som de
enlige forsørgere gik meget højt op i under vores interviews. Dette kan også relateres til det
refleksive projekt, hvor de enlige forsørgere ikke ser sig selv i stand til at tage de ønskede
valg grundet begrænsede valgmuligheder, som resulterer i, at de ikke kan skabe det liv, de
havde håbet på for dem og deres børn.

3.5.54.5.5

Delkonklusion

Ovenstående viser, at de enlige forsørgere ser deres afhængighed af forældrene i form af bolig
og økonomisk støtte som en umyndiggørelse af dem som gruppe. Umyndiggørelsen kommer
til udtryk på forskellige niveauer og sker på baggrund af, at de ikke lever op til normen om
kernefamilien, der bliver skabt grundet statens prioritering af kernefamilien, som de enlige
forsørgere positionerer sig ud fra. Dette udmønter sig ved, at de enlige forsørgere kan have
svært ved at få dagligdagen til at fungere optimalt, da de ikke formår at leve op til de krav, der
bliver stillet til en familie i det færøske samfund, hvilket i højere grad tilgodeser
kernefamilien. Dette betyder, at de ser sig nødt til at henvende sig til deres familie i håb om,
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at de kan være med til at give de enlige forsørgere en større sammenhæng i dagligdagen. De
enlige forsørgere uden familie positionerer sig lavere end de enlige forsørgere med familie, da
deres økonomiske og kulturelle kapital påvirkes grundet et manglende netværk, ved at deres
arbejds- og studiemuligheder begrænses. En lav økonomisk kapital vil medføre manglende
valgmuligheder, når de skal til at finde en bolig, og i værste tilfælde en flytning til Danmark.
Dette kan medføre en yderligere marginalisering af denne gruppe.
De enlige forsørgere, der har en familie at trække på, er bedre stillede, end dem der ikke har
en familie. De har mulighed for at få en bolig ved at flytte ind til forældrene, eller den
udvidede familie kan være med til at skaffe dem en billig lejebolig. Ud over det, har de også
mulighed for at spise hjemme hos forældrene og få økonomisk støtte, som er med til at give
de enlige forsørgere en større økonomisk sammenhængskraft. Hvor meget familien kan støtte
op omkring den enlige forsørgers familie, afhænger af familiens økonomiske og kulturelle
kapital som igen vil påvirke de enlige forsørgeres position i samfundet, hvilket betyder, at en
familie ikke nødvendigvis vil medføre et økonomisk overskud. Trods familiens muligheder, at
give de enlige forsørgere støtte, foretrækker de enlige forsørgere at klare sig selv, som er i
tråd med det senmoderne samfund, hvor det enkelte individ ses som et refleksivt projekt, hvor
det er op til denne at vælge hvilken livsstil denne vil føre. Ønsket om selvstændighed, hos de
enlige forsørgere, ser vi ikke som manglende taknemlighed over familiens hjælp, men som en
del i den ændring (kerne)familien har gennemgået gennem tiderne, hvor kernefamilien er
blevet mere privat, og hvor dette også er gældende for eneforsørgerfamilien. Derfor vil enhver
hjælp af familien og den udvidede familie i højere grad ses som en indblanding i de enlige
forsørgeres private sfære, idet at de ser sig nødsaget at følge familiens regler, da de modtager
hjælp af familien. Dette står i modstrid til Baumans udlægning af fællesskabets dynamik at på
trods af, at fællesskabet forventes at træde til, så forligger der en skyldfølelse hos de enlige
forsørgere og de nærer et ønske om at gengælde enhver hjælp. De enlige forsørgere går derfor
i høj grad på kompromis med deres frihed og selvstændighed i modtagelsen af familiens
hjælp, men får til gengæld den tryghed, som de ikke selv formår at sørge for, og som staten
ikke kan give dem. Dette ser vi som led i den lave grad af de-familialization i det færøske
samfund, der ikke er samtidigt med den udvikling familien har gennemgået.
Vi oplevede, ud fra de enlige forsørgeres fortællinger, at noget der optog dem meget var
boligen. De dårlige boligforhold der i høj grad er præget af nepotisme, medvirker til at deres
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situation forværres yderligere ved, at de kan risikere at bo i en bolig, der er i meget dårlig
stand, som går ud over dem og deres børn sociale liv, men at der foruden det, sandsynligvis
også spiller en helsemæssig risiko ved at bo i en bolig hvor det trækker og fugter. Lejeprisen
er også med til at stille dem værre økonomisk, som igen positionerer dem lavere, ved at de
bliver defekte forbrugere. De kan ikke leve op til den materielle norm, som yderligere vil
synliggøre dem som gruppe i samfundet, og igen lægger op til en afhængighed af familien.
Ud over det oplever de enlige forsørgere en utryghed ved at bo i en lejebolig, grundet den
manglende lejelov, der bidrager til, at deres lejemål til enhver tid kan opsiges af udlejeren.
Dette kan medvirke til en ekstra stressfaktor i deres dagligdag, da de ikke formår at skabe
stabilitet og tryghed for dem selv og deres børn. En utryg bolig eller en manglende bolig giver
dem ikke mulighed for at skabe et hjem, som er af stor betydning for den enlige forsørgers
reintegrationsfase efter et brud. De enlige forsørgere mener, at det er nedværdigende at bo
hjemme hos forældrene eller i en utryg og dårlig bolig, fordi de føler, at de ikke kommer
videre med deres liv. Det kan gå ud over det psykiske overskud, som deres børn kræver. Det
kan tænkes, at den holdningsændring der gør sig gældende i forhold til det, at bo hjemme hos
forældrene, er led i den individualisering, der har stået på de sidste mange år, som nu også
udmønter sig i familierne på Færøerne. De enlige forsørgere ser en bolig som et symbol på, at
man har etableret sig og skabt et hjem for sin familie. Huset er den mest almindelige
boligform på Færøerne og et symbol på, at man har opnået drømmen om kernefamilien og
dens iboende struktur, og derfor vil en lejlighed ikke have samme symbolske kapital. Et
manglende hjem kan også betyde en manglende sikring af fremtiden, da de står uden den
egenkapital der følger, ved at eje sin bolig, som flertallet af de færøske borgere gør. Det kan
betyde, at deres børn i sidste ende står værre i det end andre børn, da de som børn af enlige
forsørgere ikke kan trække på familiens formue, som er kutyme på Færøerne i forbindelse
med at tage lån i banken, når man selv står uden en bolig. En ejerbolig er således en forsikring
af fremtiden.
De enlige forsørgeres position i det færøske samfund, kan også bunde i det, at deres situation
ses som et resultat af deres eget valg, dvs. at skylden lægges på de enlige forsørgere. Den
senmoderne individualisme lægger op til, at det er op til den enkelte at vælge ud af alle
valgmulighederne og hvor den enkelte selv er ansvarlig for at skabe sin egen lykke. Derfor
kan de enlige forsørgere blive beskyldt for selv at være ansvarlige for deres situation og de
vilkår der følger med ved at være enlig forsørger på Færøerne. Dette kan bidrage til en
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manglende sympati for denne gruppe, som kan medføre, at det ikke ses som et fælles ansvar
at støtte dem gennem f.eks. ekstra ydelser, som er i tråd med den socialdemokratiske ideologi.
De enlige forsørgere mener derimod, at det ikke kan stilles så simpelt op, da der er mange
forskellige årsager til hvorfor, de er enlige forsørgere. Der var også forskel på hvorvidt de
valgte at kalde det for et valg eller ej, hvor de der undgik denne definition enten var blevet
forladte af deres partner eller havde været meget unge, da de fik deres første barn og derfor
ikke kan forenes med, at det var et bevidst valg, de tog. Men de var alle sammen enige om, at
de ikke havde planlagt at blive enlige forsørgere, men at der har været nogle skæbnesvangre
øjeblikke i deres liv, der har lagt op til en risikokalkulation (Giddens:1996), hvor de har set
det, at være enlig forsørger, som en bedre løsning frem for at være i et dårligt parforhold.
Ønsket om det rene forhold for de enlige forsørgere i vores analyse vægtes derfor højere end
en bedre økonomi.
Vi mener ikke, at det er eneforsørgerfamilien per se, der er afgørende for de enlige forsørgeres
evne til at forsørge sig selv og deres børn, men at det i højere grad er statens tilgang til denne
familieform, der gør, at de lever under nogle andre forudsætninger end kernefamilien. Parsons
udlægning af kernefamilien som en naturlig enhed og som noget der er afgørende for
socialisering af børnene står i modstrid mod Bourdieus tilgang til familien, som han ser som
en konstrueret enhed af staten. De enlige forsørgeres beretninger om deres dagligdag giver et
billede af, at deres omstændigheder som eneforsørgerfamilie i høj grad besværliggøres ved at
Staten udøver symbolsk vold overfor denne gruppe, ved at underprioritere dem i økonomisk
og juridisk forstand, og derfor fremstår denne eneforsørgerfamilien som en uønsket
familieform. Der er ikke grund til at mene, at eneforsørgere ikke formår at socialisere deres
børn i samme grad som toforsørgere, men at deres forsørgermuligheder begrænses ud fra
Statens

prioritering

af

kernefamilien

og

manglende

positive

særbehandling

af

eneforsørgerfamilien.

3.64.6

Fattigdom

I dette afsnit vil vi analysere forholdene hos de enlige forsørgere set ud fra relativ fattigdom,
hvorvidt den gør sig gældende for denne gruppe ud fra de færøske forhold og hvordan
kommer den til udtryk i deres dagligdag. Her vægtes det økonomiske fundament hos den
enlige forsørger og de konsekvenser denne kan have med sig. Dette vil vi gøre ved at
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analysere ud fra disse punkter:

-

Fattigdom på Færøerne

-

Den økonomiske sammenhængskraft i forhold til de basale nødvendigheder

-

Købekraft i forhold til materielle ting

-

Konsekvenser i det sociale liv

Vi tager udgangspunkt i deres fortællinger om deres hverdag og vil afsluttende konkludere i
delkonklusionen, hvor vi vil inddrage et teoretisk perspektiv.

3.6.14.6.1

Fattigdom på Færøerne

På nuværende tidspunkt, foreligger der ikke nogen form for dokumentation for, hvor udstrakt
fattigdom er på Færøerne. Der foreligger viden om, at der er et lille antal hjemløse, hvor de
relateres til alkoholisme og psykiske problemer, som alle har kendskab til, men i forhold til
f.eks. relativ fattigdom har man ikke nogen konkrete tal eller viden om.
Sonja Jógvansdóttir, forkvinde i Samtak, gør opmærksom på denne problematik i en artikel51,
hvor hun laver en sammenligning ud fra, at danskerne har konstateret, at 50.000 børn lever i
relativ fattigdom i Danmark, hvor Færøerne så forholdsvis vil have ca. 500 børn, som lever i
relativ fattigdom. De færøske forhold lægger oven i købet op til, at tallet sandsynligvis er
højere, da leveomkostningerne er højere, de sociale ydelser er ikke lige så høje, studiestøtten
er mindre, der er ingen boligsikring på Færøerne osv. Denne sammenligning giver et indtryk
af, at der sandsynligvis er mennesker som lever i relativ fattigdom på Færøerne, men hvor
mange der er tale om, vides der ikke. Vores feltarbejde underbygger, at der er færinger, som
lever i relativ fattigdom, da en del af de enlige forsørgere, både med arbejde og studerende og
på forsorg, kunne fortælle om en hverdag præget af økonomiske begrænsninger og fravalg i
henhold til, hvad relativ fattigdom er (jf. afsnit 6.3.3).
Dette indikerer, at det politisk er nødvendigt at blive opmærksom på denne problematik ved at
praktisere en fremadrettet socialpolitik, som kan være svært, grundet den manglende viden på
området, hvilket medvirker til, at det socialpolitiske arbejde i højere grad er præget af en ad
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hoc arbejdstilgang. På nuværende tidspunkt er det, ifølge Sonja Jógvansdóttur, tvivlsomt hvor
målrettet det politiske arbejde er:
”Jeg synes slet ikke at politikerne er bevidste om, at forslaget, som de sidder og arbejder med
under alle omstændigheder som (…) fastholder den sociale ulighed og måske øger den
betydeligt. Jeg synes slet ikke at man er bevidst om det – det synes jeg – det er måske det
største problem som er. Man har haft for få sociale aktører som har handlet, som er rimelige
stærke, og har handlet i det offentlige rum. Det vil sige, at man ikke har haft nogen
socialpolitisk modvægt til alle disse lovgivninger…”
Ovenstående fremstår som et resultat af den lave prioritering af det socialpolitiske område
hvor den manglende bevidsthed kan bunde i en manglende viden om de konkrete sociale
områder. I lovgivningsarbejdet, fik vi indtryk af, at det økonomiske aspekt blev vægtet høj,
hvorimod, at det sociale aspekt kun blev inddraget højst nødvendigt. En fastsættelse af satsen
til børnetilskud fra 2008, blev ikke vurderet ud fra omstændighederne hos de enlige
forsørgere, men ud fra de danske forhold og hvad der sandsynligvis ville være penge til.
Yderligere er skattelovgivningen iøjnefaldende, som vedrører når børnene til de enlige
forsørgere påtager sig et fritidsjob, som mange unge vælger at gøre, da beløbet udover
grundbeløbet af børnepenge fra den ikke samboende bliver registreret som A-indkomst hos
barnet52. Dette medfører, at barnet til eneforsørgeren vil have et mindre bundfradrag end et
barn i en toforsørgerfamilie, hvilket er modsigende, da børnene til de enlige forsørgere ofte er
mere økonomisk udsatte end børn i en kernefamilie. Sonja Jacobsen efterlyser med
ovenstående citat, at det politiske arbejde kunne være mere gennemtænkt i forhold til hvad
der bliver lovgivet om og hvilke følger og konsekvenser det har for samfundet og dem det er
møntet på, da det ideologisk set modarbejder den velfærd, som bl.a. bliver fremstillet i Visjón
2015 for det færøske samfund. De sociale kræfter, som har været indenfor færøsk politik har
ikke kunnet magte at give den nødvendige modvægt i forhold til de pågældende lovgivninger,
hvilket også er svært med de prioriteringer, der gør sig gældende på den politiske arena.
Den generelle holdning i det færøske samfund er, at der ikke eksisterer nogen fattigdom, og at
alle har et familienetværk i værste tilfælde, hvilket udelukker denne mulighed. Vi mener dog,
at nogle af de interviewede enlige forsørgere befandt sig i en økonomisk situation, som kunne
relateres til relativ fattigdom, men de udtrykker tydeligt, at de ikke opfatter sig selv som
52
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fattige da:
”… fattigdom er når man ikke har råd til at bo nogen steder, det er når man er fattig. Vi er
ikke fattige…” og ”… ja, vi har det ikke så godt som enlige forsørgere, men vi er ikke fattige.
Det føler jeg ikke, det synes jeg ikke, jeg overlever som det er, så ja ja…”
Beskrivelsen af fattigdom var lidt svingende blandt de enlige forsørgere, men de fleste havde
den opfattelse, at det skulle virkelig stå slemt til, før man kunne betragtes som fattig. Her
oplevede vi, at de enlige forsørgere som havde studeret indenfor det sociale område, havde
viden om begrebet relativ fattigdom og hvad det indbefattede, men det gjaldt kun nogle
ganske få. Vi kunne yderligere fornemme en holdning til, at fattigdom er skamfuld og pinlig,
hvilket bunder i at vedgå sig en økonomisk utilstrækkelighed. Det kunne godt være, at de
havde det dårligt, men fattige var de i hvert fald ikke, da ingen er interesseret i at blive
defineret som fattige. Men ifølge deres egen definition på fattigdom, så vil de ikke beskrive
sig selv som fattige, men på trods af det, så kan deres omstændigheder forenes med en
tilværelse i relativ fattigdom.

3.6.24.6.2

Den økonomiske sammenhængskraft i forhold til de basale nødvendigheder

Som enlige forsørger får man ikke nok at leve for, hvor en enlig forsørger siger, at: ”man får
ikke nok at leve for, man får ikke muligheder, man får ingenting”, hvor det selv i forhold til
de basale nødvendigheder er svært at få økonomien til at strække til. De finder smutvej for at
få maden at strække til i forhold til, hvad der er billigt, billige alternativer til slik og chips
osv., som er med til at skabe en sammenhængskraft i deres økonomi. Det er også begrænset
hvor hensigtsmæssigt, det er at gå på kompromis, da det er vigtigt at børn får god og sund
mad, men dette er et dilemma, som en af de enlige forsørgere fortalte om:
”… altså, det står nok så slemt til, ud over det, så skal du, altså sundheden siger det, at du
skal have så og så meget mælk til børn om dagen, det er fuldstændig umuligt, jeg kan ikke
købe det, børnene kan ikke få det, altså jeg køber kalktabletter, du ved, de skal have kalk og
det er billigere, det koster 100 kr. om måneden i stedet for mælken...”
Her skal det tilføjes, at den citerede enlige forsørgere får forsorgshjælp og at denne situation
efter vores oplevelse kun var realitet for dem, som er i en lignende økonomisk situation. Dette
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er derfor et billede af hvad de dårligst stillede i samfundet er nødt til at forholde sig til i deres
hverdag. Deres daglige kamp om de nødvendige madvarer, som de fleste færinger tager for
givet, sætter præg på familien, da måltiderne bliver reguleret i henhold til et stramt budget,
som indskrænker muligheden for udfoldelse og hygge. På det sociale plan har sådan en
familie f.eks. ikke muligheden at invitere middagsgæster, da det har sine omkostninger, især
fordi man vil have, at det er en god og hyggelig middag, men dette foreligger ikke som en
mulighed for disse enlige forsørgere, hvilket indskrænker deres sociale aktiviteter.
Organisationen „Hjálpin‟ hjælper mange af disse enlige forsørgere med at køre ud med mad til
dem. Det er også noget nogle af de enlige forsørgere var bekendte med og havde også prøvet
at modtage varerne. De oplever det som ydmygende at være nødt til at modtage maden, selv
om de er taknemlige for den hjælp det er, men det, at det er gammel mad, som er blevet
forkastet af butikkerne tilføjer et ydmygende aspekt til denne form for hjælp. Vi ser dog, at
nogle af de enlige forsørgere har brug for hjælpen på trods af, at det byder dem imod. For en
af de enlige forsørgere stod det så slemt til, at:
“... jeg får alle mine middagsretter her fra, jeg har ikke råd til at købe middag...”
Den enlige forsørger ser dette som en nødvendighed selv om kødet, som skal være rødt,
normalt er brunt og gammelt, men det danner fundamentet for familiens middage. Igen vil
sundheden blive kompromitteret, især med tanke om, at det er børn, som står i vækst, der skal
leve af gammelt kød, som den enlige forsørger dog vurderer, er bedre end intet kød eller
meget lidt kød. Det scenarie, vi blev opmærksomme på, var især gældende for enlige
forsørgere, som ikke havde et ressourcestærkt familienetværk, som kunne hjælpe til med mad
i form af måltider, især middage. Det er ret udbredt blandt de enlige forsørgere, at de spiser
mange måltider hos forældrene, hvilket også er en hjælp i forhold til mad budgettet.
En enlig forsørger fortalte som sin oplevelse af at være studerende, hvor økonomien var så
begrænset, at der ikke var nok penge til de mest nødvendige daglige madvarer, som
medvirkede til, at det var nødvendigt at benytte alle kneb for at få pengene til at strække så
langt som muligt. Denne enlige forsørger bad sin søn om at gå ud og samle flasker således, at
han kunne få mælk den følgende dag, hvilket giver indtryk af, at de manglende penge til mad
går ud over de vigtigste fødevarer i kosten. Vi kan se, at både de enlige forsørgere på
forsorgshjælp og de studerende er de mest udsatte i gruppen af de enlige forsørgere set i
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forhold til indkøb af de daglige madvarer, men når vi berører beklædning osv., så er det
gradvis gældende for hele gruppen.
For de enlige forsørgere vil en del af udgifterne være møntet på beklædning. Børn vokser
hurtigt og det kræver nyt tøj og nye sko med jævne mellemrum. Tøj i forhold til dem selv
bliver nedprioriteret, da det kan bruges over længere perioder, hvor deres behov normalt
kommer i anden række. En enlig forsørger fortæller:
“... jeg har ikke købt min datter tøj i tre år. Det tøj hun har det er sådan noget hun har arvet
fra forskellige, fået til fødselsdage og jul...”
Men her er det som noget nyt på Færøerne, at:
“... mange enlige forsørgere køber tøj til børnene i genbrugsbutikker, som ikke er nyt tøj, jeg
kender flere som gør det...”
Tidligere har der været og muligvis er der stadig en holdning til, at det er ilde set og beskidt at
købe genbrugstøj fra en butik uvidende om, hvor det kommer fra. Men vi fik indtryk af, at
denne holdning er ved at ændre sig, da de enlige forsørgere i Tórshavn så dette som en
accepteret mulighed, hvor det ikke blev diskuteret i syd/vest og nord grupperne, måske på
grund af mangel på genbrugsbutikker i de fleste bygder, og fordi en tur til Tórshavn ikke
forekommer så ofte. Derimod forekommer der en generel accept af at arve tøj indenfor
familierne, fra søskende som har ældre børn osv., men dette er ikke til samme grad
tilgængeligt for de enlige forsørgere, som ikke har et ressourcestærkt familienetværk. For
mange af de enlige forsørgere er dette en betydelig hjælp, at kunne arve tøj således, at det kun
er sko og nogle andre enkelte ting, som er nødvendige at købe, som skaber lidt luft i
økonomien.
Derudover har de enlige forsørgere også svært ved at få råd til grundlæggende
nødvendigheder såsom tandlæge og briller. En fortalte, at denne ikke havde været til
tandlægen i flere år grundet den økonomiske situation, hvor en anden havde brug for briller,
men blev nødt til at vælge dem fra, da denne ikke har økonomi til at betale dem. De føler
ikke, at de har råd til noget som helst, hvor vi vil mene, at tandlæge og briller kommer under
at være nogle basale ting, som økonomien helst skal strække til, men som bliver sorteret fra,
da det hjælper på den økonomiske situation i håb om ikke at få brug for tandlægen og så kan
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det blive nødvendigt at klare sig uden briller.

3.6.34.6.3

Købekraft i forhold til materielle ting

En yderligere hindring, som opstår af den økonomiske situation for enlige forsørgere er i
forhold til deres købekraft af materielle ting, som også er af stor betydning, men i højere grad
for børnene. Her skiller børnene til de enlige forsørgere sig ud, da de ikke har mulighed for at
få det nye flotte legetøj, som er populært og som er vigtigt for at kunne være deltagende i de
sociale aktiviteter med vennerne. For de enlige forsørgere er det umuligt at kunne give
børnene det samme som et forældrepar har mulighed for at give sit barn, hvilket kan medfører
nogle afsavn:
“... lige nu er det nyeste her nordpå, at alle skal have rulleskøjter, jeg kan ikke købe hende
rulleskøjter...”
Dette giver et billede af, at børnene i højere grad oplever begrænsninger for, hvad legetøj de
kan få. Derfor kan det være svært at deltage i legen på lige for med andre børn, som kan
medvirke til, at børnene måske oplever at blive marginaliserede, fordi de ikke er i besiddelse
af det legetøj, som er nødvendigt for at deltage i legen. De enlige forsørgere ser dette som en
stor frustration, da de kan se, at børnene til tider oplever denne form for marginalisering, i og
med at børn sandsynligvis ikke har forståelse for en materiel utilstrækkelighed.
Børnene kan også skille sig ud fra de andre, når de ikke har kendskab til f.eks. computere, da
der ikke er råd til det:
“... som enlig mor, har jeg heller ikke råd til at købe dem Playstation eller Nintendo DS osv.,
nabopigen, som datteren leger med, hun har Nintendo DS, hun har Playstation og hun har sin
egen computer osv., og hun er 5 år gammel. Min datter kan ikke engang tænde den...”
Men når der ikke er en computer tilgængelig for barnet, så lærer barnet ikke at benytte
computeren, da det ikke ser sin forælder benytte den. Dette kan medvirke til, at barnet ikke
har det samme kendskab til brug af computeren på samme niveau som jævnaldrende
klassekammerater, hvilket igen kan påvirke i retning af en marginalisering, da barnets
opvækstvilkår er anderledes end hos de fleste børn.
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Vi mener at kernen i det materielle afsavn bunder i, at det har en betydning for børnenes
udvikling og sociale liv. Et barn kan ikke altid have det nyeste nye legetøj, men det skal heller
ikke altid være det samme barn, som står uden det ønskede legetøj.

3.6.44.6.4

Konsekvenser i det sociale liv

Hverdagen er for nogle af de enlige forsørgere præget af, at skulle beslutte hvad pengene skal
bruges til, som også indebærer, at de skal prioritere, hvad der er vigtigst. Dette kan være
svært, da et tilvalg af f.eks. en social aktivitet i værste tilfælde bliver på bekostning af nogle
dagligvarer som familien bliver nødt til at være foruden i et stykke tid. En enlig forsørger
fortæller således om dette svære valg:
”Ja, de vil have det samme som de andre, skolebørn går ud og så går de ud sammen, og gør
du sådan og sådan, så står det dårligt til – jamen så skal I ikke drikke så meget mælk denne
måned og ikke have så meget rugbrød…”
Dette viser, at børnene ikke får de samme oplevelser som deres venner, hvor den enlige
forsørger føler, at denne ikke har mulighed for, at give sine børn det samme, som andre børn
får. Dette kan have nogle følger, som påvirker børnene, da de meget hurtigt forstår den
økonomiske situation i hjemmet og hvorfor der er de begrænsninger i forhold til sociale
aktiviteter. De har nemt ved at påtage sig et ansvar, hvor de undgår at forværre situationen,
hvilket medvirker til, at de går glip af en del af deres barndom på grund af de økonomiske
omstændigheder. Disse børn lever under omstændigheder, der kan medvirke til, at de i denne
henseende bliver hurtigt voksne, da kravene til dem er nogle andre end til et barn som vokser
op i nogle bedre økonomiske rammer.
For de enlige forsørgere fremstår det som en frustration, at deres økonomiske situation har
nogle konsekvenser for børnene. De kan se, hvordan deres børn er forfordelte i forhold til
deres venner, men er også enige om det, at de har nogle velfungerende børn på trods af den
økonomiske situation og fortæller, at deres børn lærer i højere grad at tage ansvar for dem
selv og deres omgivelser, da de også på hjemmefronten naturligt hjælper til med de daglige
gøremål. De tilegner sig en bevidsthed omkring nogle ting, da de naturligt indgår i de
familiens funktioner, hvor der måske stilles højere krav til dem end hvis de havde haft to
forældre. Men de enlige forsørgere ønsker dog, at kunne give deres børn de samme
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muligheder og mener at:
“... det er forfærdeligt, at der skal sættes en kløft i, fordi I [de enlige forsørgere] ikke skal
have det for let, at det skal være årsagen til at børnene ikke kan et eller andet – hvorfor skal
de ikke forkæles lidt ligesom alle andre, hva?”
Den økonomiske situation bliver gentagne gange årsagen til, at børnene må udeblive fra
sociale arrangementer, som medvirker til, at deres børn ikke får de samme muligheder som
andre børn. De har ingen interesse i at nægte dem disse sociale aktivitet, de ville derimod
ønske, at de havde råd til, at give dem disse oplevelser. Fælles oplevelser sammen med andre
børn medvirker til, at børnene føler, at de har et tilhørsforhold, at de udvikler sig på samme
måde og har viden og interesse for de samme ting. Det, at de har viden om de samme ting og
kan bidrage med deres egne oplevelser, som kan relatere til de andre, kan medvirke til, at
børnene føler sig inkluderede. De kan derimod hurtigt fremstå som anderledes, da de ikke i
lige høj grad deltager i skoleaktiviteter, fødselsdage eller andre arrangementer, som koster
penge og dette kan nemt få børn til at føle sig anderledes og udenfor
Mange af de enlige forsørgere følte, at der ikke var lydhørhed i skolens regi i forhold til, at
opsamlinger til rejser o.l. En fortæller, at der normalt oprettes en rejsekonto, som man i dette
tilfælde betaler 300 kr. om måneden til. Det er upopulært at fremkomme med en bekymring
om, at beløbet er for højt og det har ingen gennemslagskraft, da de enlige forsørgere oplever
det som om de andre forældre ikke tror på, at man kan mangle penge til lignende tiltag. Dette
udmunder også i, at mange af de enlige forsørgere ikke vil stille sig op og igen være den der
påpeger, at det måske er for dyrt, men vælger i sin stilhed at prøve at finde en løsning. En
enlig forsørger fortæller således dennes barns skolerejse:
“.. nu skal min af sted, det koster 10.000 kr. plus lommepenge ... de skal til London på hotel 8
dage ...og samtidig siger man, at folkeskolen er for alle, ja åbenbart ikke da du er nødt til at
hoste op med 10.000 kr. ...”
Vi ser det som problematisk med den økonomi, som en enlig forsørger har, når
omkostningerne er så høje som disse enlige forsørgere fortæller om. Det bliver yderligere
vanskeligt, når de har flere børn, da det f.eks. med en betaling på 300 kr. om måneden vil
udmunde i næsten 1000 kr. om måneden, hvis man f.eks. har tre børn. Vi mener også, at den
ovenfor citerede enlige forsørger har et pointe med, at folkeskolen skal kunne rumme alle
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børn, men et krav på 10.000 kr. for at ens barn kan komme med klassen ud at rejse, kan ikke
forenes med denne målsætning. Læreren, anser vi, som den ansvarlige for, hvorvidt samtlige
elever bliver taget i betragtning og skal varetage alle elevernes interesser således, at der ikke
gøres forskel på deres deltagelse i skoleaktiviteterne. Dette er især vigtigt, da børnene hos
nogle af de enlige forsørgere også oplever, at de ikke har mulighed for at gå til idræts- og
fritidsaktiviteter, hvor der skal betales kontingent for at være med. Her ville skolen i hvert
fald være et område, hvor de har mulighed for at være med i alt, hvad der foregår uanset
familiens økonomiske situation.
Den økonomiske situation har også nogle konsekvenser for deltagelse i fødselsdage, som
bliver opfattet som hyggeligt sociale samvær, som børnene glæder sig til, især hvis det er
deres egne. Men her er det også svært at leve op til forventninger og standarder for en
børnefødselsdag, da:
“... her er det nærmest som, også med børnefødselsdage i skolen, man kan ikke overgå
hinanden med middage og altså du ved, det er så frygteligt...”
De fortæller at fødselsdage på Burger King eller i Bowling hallen er ganske almindelige, men
umulige at leve op til for en enlig forsørger, og en slikpose med hjem når fødselsdagen er
færdig, som de ser som unødvendigt, da fødselsdagen på daværende tidspunkt er færdig. Der
er næsten ingen grænser for hvad en børnefødselsdag skal indeholde, hvor de føler, at de også
på dette punkt bliver nødt til at sætte nogle begrænsninger for hvilken fødselsdag deres børn
kan få og hvor mange der kan komme. Antal af gæster kan også komme på tværs af det som
lærere og forældre vedtager, skal være kriteriet for den pågældende klasse, da en af de enlige
forsørgere oplevede, at barnets klasse havde besluttet, at hele klassen skulle inviteres, hvis der
skulle holdes en fødselsdag. Dette var der ikke økonomi til og denne valgte kun at invitere
drengene i fødselsdag på trods af beslutningen. Dette er udtryk for, at der heller ikke her tages
hensyn til, at der kan være nogen, som hverken har økonomi eller omstændigheder til en stor
fødselsdag.
Fødselsdage er en tilbagevendende begivenhed, hvor der kan være mange fødselsdage på en
måned, især med tanke på de familienetværk, som er ret store og almindelige på Færøerne.
For hver fødselsdag skal der gives en fødselsdagsgave og det kan derfor løbe op i et højt
beløb, når der er flere fødselsdage inden for en kort tid. De enlige forsørgere fortæller, ”da
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man bliver inviteret i fødselsdag og jeg ikke kommer, fordi jeg ikke har råd, det er rigtig
svært”, hvilket er genkendeligt for mange af de enlige forsørgere, da gaverne også forventes
at være relativt store. Her tænker vi især på konfirmationer, som var aktuelle i perioden, da vi
lavede vores feltarbejde på Færøerne. De enlige forsørgere oplevede det som anstrengende, da
gaverne skulle være så store. De føler ikke, at en gave på 100 kr. er socialt accepteret, hvilket
har resulteret i, at flere af de enlige forsørgere valgte ikke at tage i konfirmation, alene på
grund af, at de ikke havde råd til en gave:
“... jeg droppede at tage i konfirmation i går, fordi at jeg simpelthen ikke havde råd...”
Blandt nogle af dem som havde været til konfirmation, havde forældrene hjulpet med gaven.
Fravalg af familiefødselsdage og konfirmation medvirker til, at de distancerer sig fra disse
familierelationer og udelukkes fra en sammenkomst med venner og familie, hvilket ikke er til
favør for de enlige forsørgere, der i forvejen er begrænset i forhold til at komme ud socialt,
da:
“... du er nødt til nærmest at socialt isolere dig fra meget, da du simpelthen ikke har råd til
det...”
Pengene strækker ikke til de sociale aktiviteter, især ikke når deres første prioritet er, at
børnene ikke skal lide noget afsavn, hvilket stiller dem selv i anden række.

3.6.54.6.5

Delkonklusion

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at de enlige forsørgere er hvad Bauman kalder defekte
forbrugere, da oplevelsen af deres situation kan relateres til den sociale nedværdigelse, som er
en af konsekvenserne af at være en defekt forbruger. Denne sociale nedværdigelse kan
relateres til de enlige forsørgeres oplevelse af ydmygelse i forhold til at modtage mad fra
Hjálpin, som de dog ikke kan undvære. Dette er ikke ensbetydende med, at det er nogle
ressourcesvage enlige forsørgere, da de viser deres styrke ved at finde alternativer løsninger,
som medvirker til, at økonomien strækker så langt som muligt, men økonomien medfører på
trods af det et afsavn. Deres største bekymring er ikke for deres eget personlige afsavn, men
næsten udelukkende for hvordan dette afsavn påvirker deres børn både i forhold til en god,
sund og varierende kost, den materielle formåen og deres sociale liv. De enlige forsørgere
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føler sig ikke marginaliserede i deres nærmiljø, men ud fra deres fortællinger ser vi en
mulighed for, at børnene oplever en form for marginalisering, da de er begrænsede af at kunne
deltage i sociale aktiviteter og endvidere kan have en oplevelse af, at de ikke har det
påkrævede legetøj for at kunne deltage på lige fod med de andre børn. Marginaliseringen
bliver en del af den sociale arv børnene får fra familiens sociale og økonomiske
omstændigheder. Bourdieu begrunder den sociale arv som en selvdetermination, der ligger til
grund for, at:
“... de perceptions- og vurderingskriterier, der ligger til grund for denne (selv-)
determination, er i vidt omfang selv determineret af de sociale og økonomiske
omstændigheder, hvorunder de er blevet til.”(Bourdieu 1996:121)
Børnene hos de enlige forsørgere vil ud fra ovenstående bliver påvirkede i form af en negativ
social arv grundet de omstændigheder, som de vokser op under. Vi mener derfor, at det mest
sårbare i problematikken med de enlige forsørgere er ikke, hvorvidt denne kan komme i bio
eller komme på cafe, men at denne i tilstrækkelig grad kan forsørge sine børn således, at de
ikke ender i risikogruppen for at blive marginaliserede på grund af manglende basale ting,
som er nødvendige for et barns trivsel og udvikling.
Tilværelsen hos flere af de enlige forsørgere er præget af en relativ fattigdom, da deres
økonomiske kapital er ændret så drastisk efter en separation. Ændringen af den økonomiske
kapital har medvirket til en foranderlighed af alle kapitalerne, hvilket har medført en lav
placering i det sociale rum. Dette har de enlige forsørgere accepteret og har ikke nogle ønsker
om at få en høj placering i det sociale rum, men har et ønske om at kunne forsørge sin familie.
Denne lave placering er relativt ualmindelig på Færøerne og er ikke noget der kan ses på en
person hvilket derfor kan være svært at forstå for andre, som ikke har nogen kendskab til,
hvad fattigdom i et færøsk senmoderne samfund er. Her tænker vi specifikt på den relative
fattigdom og ikke en fattigdom, som indebærer at være hjemløs og tiggeri. Dog vil den
symbolske kapital også give udtryk for den økonomiske situation, da de f.eks. ikke har nogle
fine ejendele i form af hus, lejlighed eller en fin bil, da bilen normalt er af en gammel årgang.
Konsekvenserne ved at leve i relativ fattigdom kan derfor være en tilbagetrækning fra sociale
aktiviteter, da de i de fleste tilfælde koster penge og hvor fødselsdage eller konfirmationer
også kan fravælges på grund af den lave økonomiske kapital. Vi vil mene, at det er vigtigt at
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skolen kan rumme alle ved, at læreren påtager sig ansvar for, at alle elever har mulighed for at
deltage, som bunder i en bevidsthed om, at alle ikke har de samme økonomiske ressourcer.
Videre er det lærerens opgave at pengeindsamlinger af ugentlige eller månedlige betaling er
på et beløb alle har mulighed for at betale. Derudover vil de enlige forsørgere befinde sig i
situationer, hvor de bliver nødt til, at undlade at f.eks. gå til tandlægen og at få briller.
Denne fremstilling af hvordan den enlige forsørgere forholder sig til sin økonomiske situation
kan relateres til Bourdieus nødvendighedens stil, hvor denne lave placering indbefatter, at de
enlige forsørgere tvinges til at tilpasse sig nødvendigheden og acceptere, hvad denne måtte
indebærer.

45 Konklusion
Vi vil på baggrund af ovenstående analyse konkludere på de faktorer, der er mest centrale i
forhold til de enlige forsørgere på Færøerne, hvilket vi vil gøre ud fra vores problemstilling
som er:
1. Hvilke levevilkår gør sig gældende for de enlige forsørgere i det færøske samfund?
2. Hvilke samfundsmæssige strukturer og socialpolitiske instanser er gældende for de
enlige forsørgere på Færøerne?
3. Hvordan oplever de enlige forsørgere dagligdagen på Færøerne i forhold til deres
sociale og økonomiske kapital?
Vi vil besvare vores problemstilling i kronologisk rækkefølge som også er i
overensstemmelse med analysens opbygning.
Vores undersøgelse viste, at de enlige forsørgere positionerer sig i alle sociale lag, og at det er
en heterogen gruppe. I denne heterogene gruppe er det kun de højtlønnede, der har en
tilstrækkelig økonomisk kapital til at forsørgere sig selv og deres børn i henhold de færøske
levevilkår. De andre tre cases i vores undersøgelse, har ikke en økonomi, der strækker til de
basale nødvendigheder, som begrundes i, at der på Færøerne er et højt prisniveau, samt det, at
de ser bilen som en nødvendighed, som er en tung post i deres økonomi. Der, hvor de høje
priser især gør sig gældende, er i forhold til lejepriser og madvarer, og de manglende
forbrugsvalgmuligheder efterlader de enlige forsørgere med en begrænset indflydelse på deres
nødvendige udgifter. Disse basale udgifter afhænger også af antallet af børn og hvilken alder

121

børnene har. Med de basale nødvendigheder, mener vi også, at bilen er indbefattet, da de
enlige forsørgeres muligheder i høj grad begrænses, hvis ikke de har en bil. Dette gør sig især
gældende i forhold til de enlige forsørgere i bygderne, da de lange afstande kan påvirke deres
arbejdsmuligheder og mulighederne for at aflevere og afhente deres børn. De offentlige
transportmuligheder kan ikke erstatte bilen, da disse ikke er fleksible nok, i forhold til den
dagligdag, de fleste enlige forsørgere kræver. Derfor er bilen ikke nødvendigvis en luksusvare
på Færøerne, men i høj grad en nødvendighed.
Ovenstående omstændigheder påvirker samtlige enlige forsørgeres levevilkår uanset, hvor de
geografisk er bosiddende, og derfor er der ikke særlig store forskelle ved at bo i en by eller
bygd på Færøerne. Det er i højere grad de enlige forsørgeres lønniveau, der er den afgørende
forskel, idet det kun er de højtlønnede, der formår at forsørge dem selv og deres børn,
uafhængige af deres familie. Samt er antallet af børn også afgørende for deres økonomiske
sammenhængskraft, da flere børn vil betyde flere udgifter, hvilket stiller de enlige forsørgere
med flere børn i en sværere situation både økonomisk og praktisk. Antagelsen om, at de
enlige forsørgere er bedre stillede økonomisk, hvis de bor i en lejebolig i en bygd, kan vi ud
fra vores undersøgelse afkræfte, da der ikke er stor forskel på lejen. En billig leje tyder på, en
bolig i dårlig stand eller at udlejeren er et familiemedlem eller en bekendt, hvilket også gør
sig gældende for de enlige forsørgere bosiddende i Tórshavn.
Den færøske socialpolitik er præget af en ad hoc arbejdstilgang i form af brandslukning, da en
social problematik først bliver behandlet, når skaden er sket, hvilket bunder i en lav
prioritering af dette politiske område. Dette er de socialpolitiske foranstaltninger en indikation
på, da vi mener, at de ikke dækker de enlige forsørgeres behov således, at de kan føre en
selvstændig tilværelse, hvor de enlige forsørgere kan forsørge dem selv og deres børn. Vi
mener, trods de socialdemokratiske universelle rettigheder, at det bunder i den socialpolitiske
tilgang, der hovedsagelig bygger på den familiære velfærdsmodel, som ud fra EspingAndersen kan forenes med den konservative velfærdsmodel, idet at familien i høj grad
fungerer som sikkerhedsnet frem for staten. Vi mener, at den familiære velfærdsmodel fordrer
til at familien fungerer som sikkerhedsforanstaltning for de enlige forsørgere, og at dette har
nogle konsekvenser især for dem som ikke har denne mulighed. En af konsekvenserne er, at
det har en selvforstærkende effekt, da familien forventes at kunne virke som økonomisk og
praktisk støtte for de enlige forsørgere, som medvirker til, at problematikkens omfang
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angående de enlige forsørgere til dels skjules for samfundet, og derved er familien med til at
udsætte en mulig politisk behandling af det reelle problem. Yderligere kan kvindens position i
højere grad trues ved at blive gravid, da hun ikke har mulighed for at tage en abort på
Færøerne, og hvor de socialpolitiske rammer ikke yder de nødvendige foranstaltninger for at
de enlige forsørgere kan have en selvstændig tilværelse og forsørge dem selv og deres børn,
hvilket vi ser som dobbeltmoralsk.
Vi ser det som problematisk, at Almannastovan som instans ikke kan yde mere støtte til de
enlige forsørgere, der har behov for det, samt at gentagne afslag og negative oplevelser
kommunikativt har medført, at flere undlader at kontakte Almannastovan, på trods af, at de er
berettiget hjælp, hvilket er med til at lægge yderligere pres på familien. Socialrådgivernes
arbejdstilgang tyder på, at være præget af den familiære tilgang, hvor de ikke tager
udgangspunkt i den enlige forsørgeres reelle situation, men at de medregner familiens
forsørgermulighed i en behovsvurdering af den enlige forsørgeres situation. Vi mener, at
forsorgslovens fleksibilitet er til favør for de enlige forsørgere, hvor vi ser, at der er rige
muligheder for at yde støtte til dem, men praktiseringen af loven i form af behovsvurdering
står i vejen for denne mulighed, da områdets doxa i høj grad kommer til at påvirke en
vurdering. Vores opfattelse er at Almannastovan, som statens venstre hånd, bærer præg af en
økonomisk tilgang, som begrænses af statens højre hånd, hvor behovet hos den enlige
forsørger kommer i anden række efter den økonomiske vurdering, og at dette skyldes et
underprioriteret område på det socialpolitiske plan. Dette mener vi har sin grund i, at de
sociale kræfter, der har arbejdet med dette område, ikke har formået at agere, som en
tilstrækkelig modvægt til den familiære tilgang.
Familien ses som en af grundstenene i det færøske samfund, hvor den stadig agerer som
sikkerhedsnet for borgerne. Vores analyse viser, at familien er en afgørende faktor for, at
denne gruppe kan klare sig, hvilket vi mener, er forårsaget af en lav grad de-familialization i
samfundet, som besværliggør en selvstændig tilværelse. Vi kan se, at disse livsvilkår
foranlediger til en umyndiggørelse af de enlige forsørgere, som berøves muligheden for at
genopbygge en ny og tryg tilværelse med deres børn, som står i kontrast med det senmoderne
samfund, der fordrer til en selvstændig og refleksiv livsstil. Derved vil vi ikke underminere
familiens værdi, da den fremstår som en styrke i den færøske kultur og kan yde den
nødvendige hjælp, når samfundet ikke strækker til. Men de enlige forsørgere, som ikke har
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denne mulighed, har svært ved at opretholde en tilværelse i henhold til de færøske levevilkår,
som i sidste ende kan føre til en flytning ud af landet. Vi kan se, at dette også er gældende for
de enlige forsørgere på forsorgshjælp og de studerende, som er de mest udsatte i denne
gruppe. Her er det de studerende, der positionerer sig lavest ud fra deres økonomiske kapital,
men at denne positionering kun er aktuel i et afgrænset tidsrum. Muligheden for at studere
som enlig forsørger er udelukkende på grund af familiens hjælp, hvilket kan medføre, at der
er flere enlige forsørgere, der fravælger en uddannelse eller tager til Danmark for at studere.
Vi mener, at dette er yderst beklageligt, da en uddannelse vil være til gavn både for den enlige
forsørger samt samfundet, idet at de får mulighed for at få højere løn og er derved mindre
afhængig af offentlig støtte. Det er ikke ensbetydende med at en uddannelse er det endelige
svar på deres økonomiske problemer, da flere af de enlige forsørgere i vores undersøgelse
havde en uddannelse, men formåede alligevel ikke at forsørge sig selv og deres børn på trods
af et fuldtids arbejde.
Vi mener, at det største problem for de enlige forsørgere er boligsituationen, da en manglende
boligpolitik medvirker til et usikkert boligmarked. Lejepriserne er høje, og det går ud over de
enlige forsørgeres økonomi og begrænser derfor deres valgmuligheder. Grundet manglende
lejelov foreligger der ingen kontrol af lejeboligerne, som fordrer lovløshed på området, hvor
pris og kvalitet ikke altid er i overensstemmelse. Ud over det, kan en opsigelse forekomme
når som helst, som gør, at de enlige forsørgere står i en utryg situation med manglende
muligheder for at skabe et stabilt hjem for deres børn og derfor foretrækker flere at bo hos
familien i håb om en mere stabil hverdag. En fast bopæl er vigtig i reintegrationsfasen efter et
brud, hvor den kan være afgørende for, hvordan eneforsørgerfamilien kommer sig efter
bruddet. Boligsituationen er derfor ikke kun et spørgsmål om deres økonomiske
sammenhængskraft, men også deres trivsel generelt.
Ovenstående problematikker medvirker til at enlige forsørgere er en udsat gruppe i forhold til
at leve i relativ fattigdom. Vi kan se i vores empiriske materiale, at der er flere af de enlige
forsørgere, som lever en tilværelse, som kan relateres til en relativ fattigdom. Derudover
kunne vi konstatere, at deres største bekymring var angående børnenes ve og vel og hvordan
de påvirkedes af de økonomiske omstændigheder. Eneforsørgernes manglende økonomiske
kapital danner fundament for en marginalisering af børnene, da bl.a. legetøjet og muligheden
for at kunne deltage i sociale aktiviteter med bekostning, kan være afgørende for, at børnene
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kan være en del af fællesskabet med de andre børn. Relativ fattigdom er et usynligt problem,
som medvirker til, at det kan være nemt at overse i det politiske arbejde og de enlige
forsørgere positionerer sig lavt i dette magtfelt og formår ikke at mobilisere sig i en kamp for
bedre omstændigheder.

56 Perspektivering
Denne afhandling bygger på empiri, vi selv har produceret ved at forske i forholdene omkring
enlige forsørgere på Færøerne, da der ikke foreligger tidligere forskningsmateriale angående
vores problemstilling. Vi har undersøgt deres forhold og fulgt samfundsdiskussionen for at få
et helhedsbillede af vilkårene for denne gruppe, og baseret på vores resultater vil vi her i
perspektiveringen komme med nogle anbefalinger, som vi mener, kan medvirke til en
forbedring af forholdene for denne målgruppe.
Samfundet lægger op til, at det er kernefamilien, som er den foretrukne livsform, da den fra
politisk side prioriteres højt, hvorimod en selvstændig tilværelse som enlig forsørger
besværliggøres ved, at der ikke tages hensyn til dennes behov, som fordrer til en afhængighed
af familien og det offentlige system. For at undgå denne afhængighed, ser vi, at den enlige
forsørger, ud fra nuværende socialpolitik, enten nødsaget til at finde et højtlønnet job eller en
ny potentiel partner. Dette er selvfølgelig urimelige krav, da samfundet ikke kan forlange, at
alle borgere skal tage en høj uddannelse eller at de skal leve i et parforhold, da dette må være
op til den enkelte at afgøre. Vi vurderer, at disse vilkår for de enlige forsørgere kan medvirke
til et tilvalg af dårligt fungerende forhold frem for et liv som enlig forsørger. Derfor ser vi, at
der, foreligger en høj risiko for kvinder at få børn grundet de socialpolitiske foranstaltninger,
der er gældende for denne gruppe samt det, at de i gennemsnit har en lavere løn end
mændene. Det kan i sidste ende få betydning for kvinders ønske om at få børn, da
konsekvenserne ved et brud vil være for store.

Den færøske familiære velfærd fordrer til større ulighed i samfundet, hvilket de enlige
forsørgere fremstår som et klart eksempel på. Vi mener, at denne tilgang virker til en
voksende polarisering i samfundet, hvor de enlige forsørgere har en høj risiko for at blive lavt
positioneret. Ud fra Titmuss er den socialdemokratiske model den eneste model, der ville
modvirke en ulighed i samfundet, som Visjón 2015 også lægger op til. Dette mål burde
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prioriteres højt, da vi mener, at det ville være medvirkende til en udvikling hen imod større
lighed i det færøske samfund. Yderligere fordrer vi til en positiv særbehandling af de enlige
forsørgere, da deres økonomiske kapital også påvirker børnene, hvor en investering i de
enlige forsørgere er en investering i fremtiden i form af deres børn.
En investering i uddannelsesrammerne for de enlige forsørgere, ville være med til at stille
dem bedre økonomisk, hvor man i højere grad ville undgå at de enlige forsørgere flytter af
landet i forbindelse med en uddannelse eller fravælger en uddannelse helt. Dette kan ligge til
grund for en negativ social arv, da undersøgelser viser, at børn med forældre uden uddannelse
er mere disponible til ikke at tage en uddannelse. Ændringen i studiestøtten for enlige
forsørgere, der træder i kraft 2010, er et skridt i den rigtige retning, men situationen for de
enlige forsørgere kræver, at der må gøres flere foranstaltninger for at studiestøtten svarer til
levevilkårene i det færøske samfund.
Det lovmæssige fundament på det socialpolitiske område er ikke-samtidigt, da
familiestrukturerne har ændret sig, hvor familien ikke har samme mulighed for at træde til.
For de enlige forsørgere, der har en lav økonomisk kapital og ikke har et sikkerhedsnet i form
af familien, kan i sidste ende være nødsaget til at flytte af landet, da de ser større muligheder
for økonomisk støtte i Danmark. Denne form for fraflytning kan få konsekvenser for det
færøske samfund ved at kvinder i fødedygtig alder flytter af landet, og det kan have negativ
effekt på køns- og alderssammensætningen af befolkningen i fremtiden, hvor der allerede nu
er færre kvinder end mænd. Dette anser vi som en opfordring til at prioritere det
socialpolitiske område for at undgå, at denne problematik bliver mere fremtrædende. En
prioritering ville sandsynligvis også minimere de negative oplevelser, de enlige forsørgere har
med Almannastovan, da socialrådgiverne ville have bedre omstændigheder til at yde støtte til
de enlige forsørgere både i økonomisk og lovmæssig forstand.
Ud fra de enlige forsørgeres situation, er det nødvendigt at emnet fattigdom bliver taget
alvorligt, hvor man målrettet må arbejde for, at der ikke vil være borgere i samfundet, der
lever i relativ fattigdom. For at kunne gøre dette, er der brug for at kende til problemets
omfang. Her mener vi, at der er behov for en beregningsmetode, som er møntet på de færøske
forhold, der kan synliggøre den relative fattigdom i det færøske samfund, da f.eks. EU‟s
fattigdomsgrænse, ifølge vores empiriske materiale, ikke kan overføres til de færøske forhold
ud fra de gældende omkostnings- og løn niveauer, da denne ville være alt for lav.

126

Nogle af de foranstaltninger, vi ser som mulige i forhold til at forbedre de enlige forsørgeres
økonomiske situation er ved at få den forælder, der ikke bor sammen med barnet til at betale
et beløb, der svarer til, hvad et barn reelt koster, dvs. en jævn fordeling mellem begge
forælder. Ud over det ville en ændring af reglerne i forhold til friplads i daginstitutionerne
bidrage til en større økonomisk sammenhængskraft, da institutionsudgifterne er en tung post i
økonomien. En sænkning af grænsen for hvornår det er muligt at få friplads vil være meget
aktuelt for de enlige forsørgere, da selv en på mellem løn har svært ved at få indtægten til at
dække alle udgifterne.
Yderligere vil en målrettet boligpolitik medføre en betydelig forskel for de enlige forsørgere.
Dette både med hensyn til deres stabilitet i hverdagen og deres økonomiske situation.
Boligpakken, der er under behandling, indbefatter bl.a. en lejelov. Med denne håber vi, at den
eksisterende lovløshed på området vil aftage, således at lejeren vil få nogle rettigheder, der
ville medføre en større sikkerhed. Her tænker vi især på en kontrol af lejeboligernes tilstand,
maksimumgrænse for hvad lejen på en lejebolig kan være pr. kvadratmeter og en obligatorisk
lejekontrakt, der sikrer lejeren mod en opsigelse uden varsel. Så længe størstedelen af
lejeboligerne er på det private marked, vil forbedringen af de enlige forsørgeres
boligsituation, ud fra førnævnte foranstaltninger, være begrænset, da de ikke selv kan
bestemme, hvornår en flytning skal ske, hvilket et boligselskab ville kunne bidrage med.
For at kunne forbedre boligsituationen på Færøerne er det nødvendigt med en målrettet
boligpolitik, der vil indeholde nogle forpligtelser i form af diverse foranstaltninger, herunder
boligbyggerier. Når disse forpligtelser ikke foreligger, er der en risiko for, at ingen
foranstaltninger bliver sat i værk. Vores bekymring angående boligpakken vil være, at der
bearbejdes nogle lovmæssige rammer, men at de nødvendige foranstaltninger ikke bliver
udførte så længe der ikke foreligger forpligtelser i forlængelse af loven.
Boligpakken indbefatter ikke nogen foranstaltninger for at kunne få en boligsikring, hvor
denne ville forøge muligheden for, at de enlige forsørger vil have råd til en bolig, der passer
til deres behov, da boligsikringen bliver beregnet ud fra bl.a. indtægt, lejepris og størrelse i
forhold til antal personer. Denne foranstaltning er ikke noget, vi mener, kun skal være til gode
for enlige forsørgere, men at den vil være en stor hjælp for alle borgere med en begrænset
kapital, der bor til leje på Færøerne. En forbedring af boligsituation med ovenstående
foranstaltninger vil medføre en betydelig forbedring af de enlige forsørgeres situation.
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For at have mulighed for at forbedre de socialpolitiske foranstaltninger og omstændighederne
for de enlige forsørgere er en af betingelserne, at der foreligger socialforskning, som kan
bidrage med den nødvendige viden. Denne viden danner fundamentet for at kunne føre en
målrettet socialpolitik, der bygger på den aktuelle situation i det færøske samfund. En
målrettet forskningstilgang ville medføre en samling af eksisterende forskningsresultater, som
ville gøre viden om det færøske samfund mere tilgængelig, hvor det på nuværende tidspunkt
er et ustruktureret område. Socialforskning vil ikke kun være med til at belyse og forbedre
forholdene hos de enlige forsørgere, men hele det sociale område. Her ville en mulighed være
at samarbejde med det danske Social Forsknings Institut (SFI), der har erfaring med
socialforskning indenfor velfærd, med henblik på at have en lignende forskningsbase, der er
med til at strukturere socialforskningen på Færøerne. Den igangværende folketælling på
Færøerne kan bidrage med værdifuldt kvantitativt data om den færøske befolkning, herunder
status, lønniveau, boligforhold, børn osv. Dette kan være grundlag for kvalitativ
socialforskning, hvor områderne kan belyses nærmere, da vi mener, at en god socialforskning
skal indeholde både kvantitativt og kvalitativt materiale.
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78 Bilag
Bilag 1
18. Giver han økonomisk støtte ud over

Spørgeskema til fokusgruppeinterview

børnepenge?

1. Hvilken kommune er du tilknyttet?

19. Hvis ja – hvor tit og i hvilken

2. Hvad er din indtægt?

sammenhæng?

3. Modtager du sociale ydelser?

20. Støtter dine forældre dig

Hvilke? Og hvor meget?

økonomisk?

4. Har du lån? Hvor meget?

21. Hvis ja – hvor ofte og i hvilken

5. Hvad er dine faste udgifter, hvor

sammenhæng?

meget?

22. Ville du klare dig økonomisk uden

6. Hvor meget har du tilbage når alle

dine forældres støtte?

faste udgifter er betalt?

23. Har du bil?

7. Hvor meget bruger du på mad om

24. Hvis ja, hvor meget kostede den og

ugen?

hvor meget koster den i forbrug på

8. Hvor mange børn har du?

ugebasis inkl. Lån, skat osv?

9. Har du arbejde, er du arbejdsløs

25. Bruger du offentlig transport?

eller studerende?

Hvorfor, hvorfor ikke?

10. Er du arbejdsløs – hvorfor?

26. Har du overvejet at flytte til

11. Hvad er din arbejdsbeskrivelse?

Danmark? Hvorfor, hvorfor ikke?

12. Har du en uddannelse og har du et

27. Føler du dig accepteret som enlige

uddannelsesrelevant arbejde?

forsørger på Færøerne?

13. Hvis ikke – hvorfor?

28. Har du nogensinde modtaget hjælp

14. Hvor mange timer arbejder du om

fra ‟Hjálpin‟?

ugen?

29. Findes der enlige forsørgere i din

15. Bor du i lejebolig, ejerbolig eller

landsby ud over dig selv? Hvor

hos dine forældre?

mange ca.?

16. Hvor meget betaler du i leje ved
tilfælde af lejebolig?
17. Er faren inde i billedet?
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Bilag 2
Tabel 1:
Fordeling af bruttoløn på område og intervaller
Niveau

Tórshavn

Syd/Vest

Nord

I alt

0

14999

1

2

4

7

15000

24999

3

2

3

8

25000

34999

1

1

0

2

35000

+

4

1

0

5

9

6

7

22

I alt

Tabel 2:

Ejerskab af bil fordelt på
område
10
8
6
Bil

4

Ikke bil

2
0
Tórshavn

Syd/Vest

Nord

Tabel 3:
Fordeling af arbejdsforhold og område
Intervaller

Tórshavn

Syd/Vest

Nord

i alt

Arbejdsløs/stud. (0)
Deltid (>0<39)

1
0

1
2

2
0

4
2

Fuldtid (>=39)

8

3

5

16

I alt

9

6

7

22
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Tabel 4:
Husleje fordelt på lejepris og område
Intervaller
Tórshavn
Syd/Vest
Ingen leje
2
0
500 - 3999
1
3
4000 - 4999
1
1
5000 - 5999
0
0
6000 +
3
0
I alt
7
4

Vi vil her vise hvad de
Nord
3
1
1
2
0
7

i alt
5
5
3
2
3
18

Tabel 5:

Økonomisk støtte af forælderne
14
12
10
8
6

Serie1

4
2
0
ja

nei

Tabel 6:
Boligforhold fordelt på boligtype og område
Værdi
Lejebolig
Ejerbolig
Hos forældre
I alt

Tórshavn

Syd/Vest

Nord

4
2
3

4
2
0

I alt
4
12
0
4
3
6

9

6

7
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22

enlige forsørgere betaler
i leje og har derfor
undladt at inddrage
boligejerne, på trods af,
at de har en fast udgift i
form af lån.

Bilag 3

Húsini:
Húsalán/Leiga
Rentustuðul
El
Olja
Brunatrygging/allar
tryggingar
Viðlíkahald

Um mánaðin

Bilurin:
Billán
Biltrygging
Vegskatt
Brennievni
Verkstaður
Dekkskift
Annað:
Sjúkrakassi
Barnaansing
Kringvarpsgjald
Telefon+fartelefon
Internet

Útreiðslur tilsamans:
Matur:
Eftir mat útreiðslur íalt:
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Um árið

Bilag 4
Talva 4. Mettar útreiðslur hjá einum húsarhaldi (í 2003)
________________________________
Húsini
Um mánaðin
Um árið
Húsalán
6.883
82.596
Rentustuðul (1.582)
(18.984)
El
800
9.600
Olja
1.000
12.000
Brunatrygging 417
5.000
Viðlíkahald
500
6.000
Bilurin
Billán
Biltrygging
Vegskattur
Brennievni
Verkstaður
Dekkskift

2.050
1.167
225
600
167
167

24.600
14.000
2.700
7.200
2.000
2.000

Annað
Sjúkrakassi
Barnaansing
Útvarp
Sjónvarp
Telefon

400
1.467
167
167
700

4.800
17.600
2.000
2.000
8.400

Útreiðslur
Tilsamans

15.293

183.512

matur

4.200

50.400

eftir mat

233.912

Fyri hvønn forsyrgjara
116.956
________________________________
Kelda: Egnar metingar*
*Denne vurdering er lavet på baggrund af Arbejdernes fagforeningers egne vurderinger.
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Bilag 5
Tabel 7:
Ydelser til enlige forsørgere
Børnebidrag53

500 kr. pr. måned pr. barn

Børnepenge54

1016 kr. pr. måned pr. barn

Skattefradrag

11.000 pr. år pr. barn55*

*Skattefradraget bliver trukket fra i starten af hvert nyt skatteår og er noget alle børnefamilier er berettiget.

Tabel 8:
Studiestøtte til enlige forsørgere
Studiestøtte

3737 kr. pr. måned56 *

Børnestøtte pr. barn fra

622 kr. pr. måned pr. barn57

*Lovændringer gældende fra 1. januar 2010 ang. Studiestøtte.
Der blev d. 25. maj 2009 vedtaget, at børnebidraget på 622 kr. om måneden forhøjes til 724 kr. og der blev
yderligere tilføjet en paragraf om en ekstra børnestøtte på 1448 kr. om måneden. Vi har ikke taget disse tal
58
med i tabellen, da lovene først bliver gyldige 1. januar 2010 .

53

Løtingslóg nr. 71 frá 20. mai 1996 um barnagjald til einsamallar uppihaldarar v. fl., sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 38 frá 21. mai 2008 (http://www.logir.fo/system/dkframe.htm)
54
Løgtingslóg nr. 109 frá 12. desember 2008 um broyting í løgtingslóg um áseting og javning av
almannaveitingum (http://www.logir.fo/system/foframe.htm)
55
Dette beløb kan variere, alt efter hvilken kommune man tilhører. Tallet vi bruger, er det forældre er berettiget
til i Torshavn Kommune.
56
http://www.studulsstovnurin.fo/Default.asp?sida=573
57
http://www.studulsstovnurin.fo/Default.asp?sida=670
58
http://www.logir.fo/system/foframe.htm (Løgtingslóg nr. 76 frá 25. mai 2009 um broyting í løgtingslóg um
lestrarstuðul)
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Bilag 6
Højt lønnet:
Indkomst
Indtægt:

Pr. måned

Pr. år

Løn netto

42.000,00

504.000,00

Løn brutto

20.000,00

240.000,00

Børnepenge

1016,00

121.92,00

Børnebidrag

500,00

6000,00

Indtægt tils.

21.516,00

258.192,00

Boligen:
Leje

Udgifter
Pr. måned

Pr. år

7.300,00

87.600,00

350,00

4.200,00

1.500,00

18.000,00

375,00

4.500,00

0,00

0,00

Bilforsikring

533,33

6.399,96

Vejskat

250,00

3.000,00

Brændsel

1.000,00

12.000,00

Værksted

833,33

10.000,00

Dækskifte

0,00

0,00

Sygeforsikring

350,00

4.200,00

Daginstitution

950,00

11.400,00

Licence

300,00

3.600,00

Telefon

0,00

0,00

Internet

0,00

0,00

13.741,66

164.899,96

3.000,00

36.000,00

16.741,66

200.899,96

El
Olie
Forsikringer
Bilurin:
Billån

Andet

Udgifter tils.:

Mad:

Efter mad udgifter tils.:

140

Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb før ydelser

6258,34

75.100,04

Rådighedsbeløb før ydelser efter mad

3258,34

39.100,04

Rådighedsbeløb efter ydelser:

7774,34

93.292,04

Rådighedsbeløb efter mad:

4774,34

57.292,04
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Mellem lønnet:
Indkomst
Indtægt:

Pr. måned

Pr. år

Løn netto

22.000,00

264.000,00

Løn brutto

13.000,00

156.000,00

Børnepenge

1016,00

12.192,00

Børnebidrag

500,00

6000,00

Indtægt tils.

14.516,00

174.192,00

Udgifter
Bolig:

Pr. måned

Leje

Pr. år

5.000,00

60.000,00

El

0,00

0,00

Olja

0,00

0,00

60,00

720,00

Billån

500,00

6.000,00

Bilforsikring

230,00

2.760,00

Vejskat

200,00

2.400,00

Brændsel

1200,00

14.400,00

Værksted

300,00

3.600,00

Dækskifte

250,00

3.000,00

Sygeforsikring

220,00

2.640,00

Daginstitution

1900,00

22.800,00

Licence

302,00

3.624,00

Telefon

700,00

8.400,00

Internet

460,00

5.520,00

Lån

590,00

7.080,00

SU lån

560,00

6.720,00

12.472,00

149.664,00

2000,00

24.000,00

14.472,00

173.664,00

Forsikringer
Bil:

Andet:

Udgifter tils.:
Mad:
Efter mad udgifter tils.:
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Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb før ydelser
Rådighedsbeløb før ydelser efter mad
Rådighedsbeløb efter ydelser:
Rådighedsbeløb efter mad:
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528,00

6336

-1472,00

-17.664

2044,00

24.528,00

44,00

528,00

Revalidering:
Indkomst
Indtægt:

Pr. måned

Pr. år

Revalidering

11.525,00

138.300,00

Børnepenge

1016,00

121.92,00

Børnebidrag

500,00

6000,00

13.041,00

156.492,00

Indtægt tilsammen:
Bolig:

Pr. måned

Leje

Pr. år

5.000,00

60.000,00

868,00

10.416,00

0,00

0,00

57,92

695,00

Billån

0,00

0,00

Bil forsikring

0,00

0,00

Vejskat

196,00

2.352,00

Brændsel

300,00

3600,00

Værksted

833,33

10.000,00

Dæk skift

333,33

4.000,00

Sygeforsikring

240,00

2.880,00

Daginstitution

0,00
0,00

0,00
0,00

Telefon

600,00

7.200,00

Internet

437,50

5.250,00

1.500,00

18.000,00

10.366,08

124.393,00

2.000,00

24.000,00

12.366,08

148.393,00

El
Olie
Forsikring
Bil:

Andet:

Licens

Lån
Udgifter tilsammen:
Mad:
Efter mad udgifter:
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Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb før ydelser

1158,92

13.907

Rådighedsbeløb før ydelser efter mad

-841,08

-10.093

Rådighedsbeløb efter ydelser:

2674,92

32.099

674,92

8.099

Rådighedsbeløb efter mad:
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Studerende:
Indkomst
Indtægt:

Pr. måned

Pr. år

Studiestøtte

4359,00

52.308,00

Børnepenge

1016,00

12.192,00

Børnebidrag

500,00

6000,00

5875,00

70.500,00

Indtægt tilsammen:
Udgifter
Bolig:

Pr. måned

Pr. år

Leje

0,00

0,00

El

0,00

0,00

Olie

0,00

0,00

Forsikringer

0,00

0,00

500,00

6000,00

Bilforsikring

0,00

0,00

Vejskat

0,00

0,00

Brændsel

1600,00

19.200,00

Værksted

0,00

0,00

Dæk skift

0,00

0,00

Sygeforsikring

175,00

2100,00

Daginstitution

0,00

0,00

Licens

0,00

0,00

Telefon

400,00

4800,00

Internet

0,00

0,00

2675,00

32.100,00

0,00

0,00

-

-

Bil:
Billån

Andet:

Udgifter tilsammen.:
Mad:
Efter mad udgifter tilsammen.:
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Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb før ydelser
Rådighedsbeløb før ydelser efter mad
Rådighedsbeløb efter ydelser:
Rådighedsbeløb efter mad:

147

1684,00

20.208,00

-

-

3200,00

38.400,00

-

-

Bilag 7
Beregningstavle for friplads til daginstitutioner 1. August 2009 – 31. Juli 201059.

Beregningsindtægt
Yvir (over)
271.301 kr
270.301 kr
269.301 kr
268.301 kr
267.301 kr
266.301 kr
265.301 kr
264.301 kr
263.301 kr
262.301 kr
261.301 kr
260.301 kr
259.301 kr
258.301 kr
257.301 kr
256.301 kr
255.301 kr
254.301 kr
253.301 kr
252.301 kr
251.301 kr
250.301 kr
249.301 kr
248.301 kr
247.301 kr
246.301 kr
245.301 kr
244.301 kr
243.301 kr
242.301 kr
241.301 kr
240.301 kr
239.301 kr
238.301 kr
237.301 kr
236.301 kr
235.301 kr
234.301 kr
233.301 kr
232.301 kr
231.301 kr
230.301 kr
229.301 kr
228.301 kr
227.301 kr
0 kr
-

59

272.300 kr
272.300 kr
271.300 kr
270.300 kr
269.300 kr
268.300 kr
267.300 kr
266.300 kr
265.300 kr
264.300 kr
263.300 kr
262.300 kr
261.300 kr
260.300 kr
259.300 kr
258.300 kr
257.300 kr
256.300 kr
255.300 kr
254.300 kr
253.300 kr
252.300 kr
251.300 kr
250.300 kr
249.300 kr
248.300 kr
247.300 kr
246.300 kr
245.300 kr
244.300 kr
243.300 kr
242.300 kr
241.300 kr
240.300 kr
239.300 kr
238.300 kr
237.300 kr
236.300 kr
235.300 kr
234.300 kr
233.300 kr
232.300 kr
231.300 kr
230.300 kr
229.300 kr
228.300 kr
227.300 kr

(Friplads i %)
0%
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
22 %
24 %
26 %
28 %
30 %
32 %
34 %
36 %
38 %
40 %
42 %
44 %
46 %
48 %
50 %
52 %
54 %
56 %
58 %
60 %
62 %
64 %
66 %
68 %
70 %
72 %
74 %
76 %
78 %
80 %
82 %
84 %
86 %
88 %
90 %
92 %
94 %
96 %
98 %
100 %

http://www.torshavn.fo/get.file?ID=561
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Bilag 8
Nr.
Budget

Indkomst
Pr. måned

1 Indtægt brutto

Pr. år
14.000,00

168.000,00

2 Børnepenge

1.016,00

12.192,00

3 Børnetilskud

500,00

6.000,00

Indkomst tilsammen:
Nr.

15.516,00

186.192,00

Udgifter
Bolig:

4 Leje

6.000,00

72.000,00

125,00

1.500,00

6.125,00

73.500,00

6 Billån

500,00

6.000,00

7 Bilforsikring

500,00

6.000,00

8 Vejskat

250,00

3.000,00

9 Brændsel

1.200,00

14.400,00

10 Værksted

300,00

3.600,00

11 Dækskifte

250,00

3.000,00

3.000,00

36.000,00

12 Sygeforsikring

220,00

2.640,00

13 TV + radio licens

302,00

3.624,00

14 Telefon

600,00

7.200,00

5 Indboforsikring
Bolig tilsammen:
Bil:

Bil tilsammen:
Andet:
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15

Internet

420,00

5.040,00

1.542,00

18.504,00

16 Institution

1.900,00

22.800,00

17 Ikke fødevarer

1.558,00

18.696,00

18 Mad

1.000,00

12.000,00

4.458,00

53.496,00

15.125,00

181.500,00

3.000,00

36.000,00

18.125,00

217.500,00

391,00

4.692,00

-2.609,00

-31.308,00

Andet tilsammen:
Barn på 5 år:

Barn tilsammen:

Udgifter tilsammen:

19 Mad:

Udgifter efter mad tilsammen:

Rådighedsbeløb:
Efter mad udgifter:

Forklaringer på tallene:
1. Vi har valgt at fokusere på brutto indtægt, da det er denne der er til rådighed til at dække
udgifterne
4. Vi har valgt at se på de enlige forsørgeres lejepris og har lavet en vurdering her fra. Vi har
undladt at inddrage dem der lejer hos familie og bekendte, da vi mener, at det ikke viser den
reelle lejepris der er på boligmarkedet.
5. Indboforsikringen er sat ud fra en vurdering af vores cases.
6. Vi har valgt beløbet på billån ud fra casen hos den mellem lønnede, da dennes udgifter ligger
tæt op af ovenstående vurdering.
7. Vi har valgt at sætte bilforsikringsbeløbet ud fra hvad vores cases betaler i gennemsnit.
8. Vejskatten er også vurderet ud fra vores cases.
9. Vi har valgt at bruge udgifterne til brændsel ud fra vores cases, hvor vi har taget et
gennemsnitligt tal, uden at medregne den på revalidering, da dennes udgifter skiller sig
markant fra de andres.
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10. Vi har vurderet værkstedsposten ud fra vores cases, hvor vi har lavet en
gennemsnitsudregning. Dette er en uforudsigelig udgift og kan variere meget.
11. Vi har lavet en vurdering af prisen på dæk skift ud fra vores cases.
12. Sygeforsikringen kan variere fra kommune til kommune, hvor vi har valgt at tage et
gennemsnitligt beløb.
13. Obligatorisk licens til Kringvarp Føroya.
14. Beløbet på telefon er sat ud fra vores cases.
15. Beløbet på internet er sat i forhold til et forbrugsbetinget abonnement med hastighed på
4096/512 hos Vodafone60, som ligger tæt på, hvad vores cases betaler til internet.
16. Institutionsprisen er sat ud fra en af vores cases med et barn i børnehavealder.
17. Ikke-fødevarerne er blevet udregnet på baggrund af tallene fra undersøgelsen 'Forældres brug
af tid og penge på deres børn'61. For at tilpasse tallene til færøske forhold har vi tilføjet de 14
% ikke-fødevarer koster mere på Færøerne end i Danmark.
18. -19. Vi har omregnet barnets forbrug af mad til færøske forhold ved at tilføje 22 % og har
brugt tallene fra vores spørgeskemaer til at fastlægge beløbet på mad i nr. 19.

60
61

www.vodafone.fo
Bonke, J. (2009) Forældres brug af tid og penge på deres børn, s. 75
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Bilag 9
De vejledende retningslinjer, der gælder for 2009 er62:
Normalbidraget 1 barn
med tillæg af

2 børn

3 børn

4 børn

25%

ca. 360.000 kr.

ca. 385.000 kr.

ca. 420.000 kr.

ca. 465.000 kr. ca. 530.000 kr.

50%

ca. 385.000 kr.

ca. 420.000 kr.

ca. 465.000 kr.

ca. 530.000 kr. ca. 610.000 kr.

100%

ca. 420.000 kr.

ca. 465.000 kr.

ca. 530.000 kr.

ca. 610.000 kr. ca. 725.000 kr.

200%

ca. 6-700.000
kr.

ca. 7-800.000
kr.

ca. 8-900.000
kr.

ca. 0,9-1,0
mill. kr.

ca. 1,0-1,1 mill.
kr.

300%

ca. 1,0-1,2 mill.
kr.

ca. 1,2-1,4 mill.
kr.

ca. 1,4-1,6 mill.
kr.

ca. 1,6-1,8
mill. kr.

ca. 1,8-2,0 mill.
kr.

Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb.

62

http://www.stm.dk/_p_12731.html
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5 børn

