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Abstrakt 
Genom att leva i konsumtionssamhället förväntas vi underställa oss dess normer och 

värderingar. Dock finns individer som väljer att försöka begränsa sin konsumtion och vara 

självförsörjande. Syftet med den här uppsatsen är att klarlägga de faktorer, med bakgrund mot 

hur det moderna konsumtionssamhället ger oss identitet genom konsumtion, möjliggör ett 

individuellt identitetsskapande utan medverkan i ovan nämnda konsumtion. Frågeställningen 

lyder då Hur är det möjligt att hantera identitetsproblem utan att underordna sig 

konsumtionssamhällets dominerande normer och värderingar? 

 

Tillvägagångssättet var att genom intervjuer med fem informanter få inblick i deras specifika 

tillvaro. I analysen har jag först med hjälp av Becker beskrivit deras avvikarkarriärer för att 

sedan med hjälp av Goffman visat hur identitetsambivalens driver dem till att söka utträde ur 

avvikargemenskaper. Slutligen har jag redogjort för de strukturella förutsättningarna och 

sedan med hjälp av Beck visat på hur dagens samhälle och dess normer tillåter avvikelse. 
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1. Inledning.  
Samhället idag kräver att vi konsumerar. Konsumtion visar vilka vi är och att konsumera 

målas upp i media som det yttersta beviset på framgång. Detta samtidigt som allt färre behövs 

på arbetsmarkanden vilket innebär att allt fler förnekas möjlighet att konsumera. De som ställs 

utanför arbetsmarkanden ställs även utanför konsumtionssamhället med ökad social misär, 

identitetsförlust och möjlig brottslighet som följd.  

 

Dock finns det individer som mer eller mindre själva väljer att inte konsumera. Då det känns 

viktigt för mig att få kunskap om hur den nuvarande konsumtionsspiralen skulle kunna 

motverkas har jag valt att undersöka hur dessa individer motiverar sitt val och även hur det 

över huvud taget är möjligt att välja graden av deltagande i konsumtionssamhället.  

 

De som jag har valt att undersöka är de som kallar sig själva för självhushållare. Detta innebär 

att de på något sätt själva producerar vad de konsumerar. Hur detta går till skiljer sig mellan 

individerna men d4e anser alla att de på något sätt gör detta för att ta avstånd från 

konsumtionssamhället. 

 

1.1. Syfte och Frågeställning  

Jag syftar med den här uppsatsen till att klarlägga de faktorer, med bakgrund mot hur det 

moderna konsumtionssamhället ger oss identitet genom konsumtion, möjliggör ett individuellt 

identitetsskapande utan medverkan i ovan nämnda konsumtion. Jag syftar till att visa den 

process som kan ge individen, genom tillgång till olika normsystem, utrymme för att välja 

huruvida denne vill ingå, och i så fall till vilken grad, i konsumtionssamhället. Jag syftar till 

att belysa detta genom att undersöka de som kallar sig självförsörjare. Min frågeställning 

lyder således: 

 

Hur är det möjligt att hantera identitetsproblem utan att underordna sig 

konsumtionssamhällets dominerande normer och värderingar? 

1.2. Uppläggning 

Jag kommer att först i bakgrunden resonera mig fram till vad och vilka jag avser att undersöka 

för att sedan redogöra för vilka teorier jag kommer att använda mig av. Sedan följer det 
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sedvanliga metodkapitlet med val av metod, urval av informanter, etiskt förhållningssätt, 

förförståelse, validitet och tillförlitlighet. Sedan kommer jag att redovisa mitt resultat och jag 

har valt att göra detta i form av kortare livsberättelser då ett sådant format tydliggör mitt 

senare resonemang i analysen. Sedan följer då analyskapitlet där jag kopplar mina 

informanters livsberättelser till de valda teorierna och på så sätt visar den process som jag 

menar ligger till grund för mina informanters utveckling. Sist så följer en sammanfattning och 

avslutande diskussion.  
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2. Bakgrund.  
Samhällsekonomin av i dag är uppbyggd på tillväxt och konsumtion. Det är ett ständigt 

utbasunerat meddelande från politiker och näringsliv att utan tillväxt stannar samhället och för 

tillväxt krävs att människor köper mer och mer. Produktion flyttas till låglöneländer eller 

automatiseras då personalkostnad är det kanske största hindret för en ökad vinst, en vinst som 

behövs för att få företagen att växa. I denna spiral av tillväxt för tillväxtens skull dras 

kostnaden för arbete ner för att öka konkurrenskraften, det vill säga få oss att konsumera mer 

och öka företagens vinst. Marknadsföring får oss att vilja ha dessa produkter oavsett om de är 

nödvändiga eller ej. Det är marknadsföringens syfte att få oss att vilja ha dem, som symboler 

på framgång eller genom tro på hur dessa produkter skulle göra våra liv så mycket lättare.  

 

Vi i Sverige har under efterkrigstiden gått från att vara ett produktionssamhälle där lönearbete 

utgjorde basen för samhällets välstånd, alla skulle arbeta och bidra till den ökande välfärden, 

till att vara ett konsumtionssamhälle. Skam och skuld följde i arbetslöshetens spår då som nu, 

men skillnaden ligger i varför. I produktionssamhället fick människor mycket av sin sociala 

identitet från sitt arbete, till skillnad från i konsumtionssamhället där vad och hur mycket vi 

konsumerar utgör en måttstock för framgång. Den trygga varaktiga identitet som en livslång 

anställning innebar har omöjliggjorts av kvartalsrapportens och marknadens oemotståndliga 

makt. Att genom egen kraft och eget arbete bli erkänd som samhällsmedborgare har ersatts 

med en drift att konsumera, köpa, sig till en identitet, vilket Bauman (1998) beskriver som att 

arbetsetiken har ersatts av konsumtionsetiken. Det var förut vår plikt att arbeta, nu är vår plikt 

att konsumera. 

 

Att inte konsumera, av oförmåga eller av ovilja, betraktas som att misslyckas med att uppnå 

den nödvändiga förutsättningen för lycka eller rent av människovärde skriver Bauman(1998). 

Detta innebär att de ”otillräckliga konsumenterna”, det vill säga de fattiga, förnekas detta. Att 

inte konsumera uppfattas som avvikande eller till och med samhällsfientligt. Här kan vi dock 

fråga oss om det behöver vara så. Är det verkligen så att alla icke-konsumenter är fattiga och 

samhällsfarliga? Givetvis är fattigdom och den medföljande brottsligheten en fara för de 

”vanliga” samhällsmedborgarna/konsumenterna. Deras tillgångar skapar avundsjuka hos dem 

som inte har, vilket leder till motsättningar som i sin tur leder till ökad segregering och så 

vidare. Men måste avsaknaden av konsumtion vara ett tecken på misslyckande? Finns 
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möjligheten att skapa sig en identitet utan konsumtion? Det givna svaret på det är förstås 

genom medlemskap i en avvikargemenskap. Gruppen förser individen med mening och 

identitet i utbyte mot lojalitet. Men om nu inte individen vill eller kan ingå i ett 

avvikarkollektiv uppstår svårigheter vid icke-konsumtion. Samhället motverkar avvikelsen 

som detta skulle innebära och individen har heller inget stöd av likasinnade. Hur är det i en 

sådan situation möjligt att skapa sig en egen identitet?  

 

När jag började den här uppsatsen ställde jag konsumtion mot icke-konsumtion för att försöka 

få grepp om vilka dessa individer skulle kunna vara. Efter mycket funderande kom jag fram 

till att motsatsen till att köpa det man behöver är att producera det själv. Detta ledde då till 

termen självhushållning. Att självhushålla är således ett legitimt sätt att bryta med det som 

Bauman (1998) kallar konsumtionsetiken, men även som termen antyder är det något som 

görs på egen hand. Således borde rimligen även dessa skapat sin egen identitet och de lyckas 

på något sätt bibehålla den. Den här uppsatsen handlar om några av dessa människor. 
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3. Teorier  
Jag kommer att redogöra för hur mina informanter genomgår en process, eller karriär, för att 

hamna där de är i dag. Med hjälp av Beckers teori om hur ett avvikande beteende leder till vad 

han kallar en avvikarkarriär kommer jag att visa hur mina informanter tillägnar sig ett språk 

och ett normsystem för sin avvikelse. Sedan med hjälp av Goffmans stigmatiseringsteori, 

framförallt kommer jag att koncentrera mig på begreppet identitetsambivalens, kommer jag 

att visa på hur det sedan sker en avvikelse från avvikargemenskapen vilket kan ses som en 

utveckling av Beckers teori om avvikarkarriär. Slutligen används de samhälleliga 

förutsättningarna som finns idag tillsammans med Beck och teorin om individualisering i det 

moderna samhället för att visa hur detta stabiliseras. 

 

3.2. Beckers avvikelsekarriär  
Howard S. Becker(1963) menar att första steget i en avvikarkarriär är utförandet av en 

avvikande handling. En avvikande handling är i det här sammanhanget en handling som 

bryter mot en specifik uppsättning regler. Dessa regler kan givetvis vara av samhället 

upprättade lagar, vilket kanske är det som avses i allmänhet, men det kan även vara de regler 

och normer som gäller inom en specifik gemenskap eller i en specifik situation. När en 

avvikande handling utförs kan det vara medvetet, man vet att den här handlingen inte är 

accepterad men utför den ändå, antingen i hopp om att undgå upptäckt eller så är driften att 

utföra handlingen så stor att personen inte bryr sig i de konsekvenser som denne utsätts för 

vid upptäckt.  

 

Becker menar att den omedvetet utförda avvikande handlingen beror på okunskap om regelns 

existens (Becker, 1963). Detta låter självklart när vi diskuterar lagöverträdelser, men om vi 

istället koncentrerar oss på de sociala regler som utgör vår livsvärld så måste vi komma ihåg 

att dessa regler är flytande och föränderliga. En avvikarkarriär kan således inledas med såväl 

ett rent lagbrott, men lika gärna kan den första avvikande handlingen vara överträdelse av 

normer inom en viss familj. Det normala sociologiska förfarandet för att förklara en avvikelse 

är ofta att leta efter de ”stresspunkter” som uppstår i ett samhälle, exempelvis kan invandrares 

överrepresentation på våra fängelser kunna förklaras med segregation och diskriminering eller 

att kvinnor föder senare i livet nu då karriären förhindrar föräldraskap. Dessa exempel på 

avvikelser är givetvis löjligt förenklade men tjänar som referenspunkter till det som komma 

skall. Becker (1963) menar dock att det inte alls behöver vara så, utan att vi alla någon gång 
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får impulser att utföra en avvikande handling. En god vän till mig har berättat att han ibland 

när han står bredvid någon på ett övergångsställe får en impuls att knuffa ut den som står 

bredvid honom i trafiken. Min vän har givetvis aldrig agerat på denna impuls då detta ofelbart 

skulle leda till stränga konsekvenser, men det faktum att han fått den, han är faktiskt en 

väldigt skötsam människa, tyder på att Beckers påstående stämmer. Becker (1963) menar då 

att vi kanske inte ska fråga oss varför avvikare gör som de gör utan istället bör fråga oss 

varför vi andra som betraktas som konventionella inte gör det. Becker (1963) säger att 

normala individer kontinuerligt och i ständigt ökande grad samlar på oss normer och 

värderingar som förpliktigar oss att förhålla oss till vår omgivning på ett konventionellt sätt. 

Den investering individen gör genom detta blir för hög för att följa okonventionella normer 

som vid upptäckt skulle riskera hela detta investerade kapital.  

 

För den här uppsatsen är det inte intressant att diskutera den dolda avvikelsen, den handling 

som utförs utan andras vetskap, exempel på detta skulle kunna vara konsumtion av 

barnpornografiskt material, då individen gör sig stora besvär att undanhålla detta från sin 

omgivning. Inte heller är det intressant att diskutera den enstaka avvikelsen, den där pipan 

opium i bergsbyn i Thailand, då dessa är just enstaka avvikelser som inte leder inpå en karriär 

som avvikare. Becker menar att för att gå från slumpvist experimenterande till mer ihållande 

avvikelse så krävs att individen utvecklar motiv och intresse för avvikelsen (Becker, 1963). 

Detta i sin tur innebär att avvikelsen, enligt Becker (1963) är socialt inlärd, om inte personen 

vet hur det känns kan denne inte heller uppskatta det. Som vi kommer att se senare är dock 

den här inlärningen bara ett sätt att inleda en avvikarkarriär. 

 

Becker (1963) menar att individer som är avvikare blir identifierade av sin omgivning som 

avvikare först innan någon annan kategorisering sker, det vill säga innan de kategoriseras som 

förälder, kollega eller vad det nu må vara. Detta har stor inverkan på hur denne blir sedd av 

sin omgivning som då frågar sig varför denne individ bryter mot reglerna. Den vanliga 

reaktionen är då att denne individ saknar moral och även kan bryta andra regler. Således går 

det inte att lita på denne och därför bör denne betraktas med misstänksamhet. Uteslutningen 

ur gemenskapen kommer som ett brev på posten och den uteslutne individen kan inte fortsätta 

med det liv som denne har förutom avvikelsen. Förlängningen av detta är att avvikaren blir 

mer och mer avvikande som ett resultat av omgivningens reaktion på den första gången denne 

ertappades. Det här scenariot kan undvikas om avvikaren vid första tillfället fortfarande kan 

göra avbön och på så vis välkomnas tillbaka i gemenskapen. Om så inte är fallet kan 
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avvikaren ta det, enligt Becker, följande stegen in i en gemenskap som är organiserad kring 

det avvikande beteendet. 

 

3.3. Goffman och stigma 

Goffman (1963) menar att varje samhälle avgör vilka medel som används för att kategorisera 

människor samt vad som uppfattas som vanligt och normalt. I den sociala miljön vet vi 

således vilka kategorier av människor vi förväntar oss att möta och vi vet även vad vi kan 

förvänta oss av dessa. De uppställda normativa förväntningarna gör att individer med 

egenskaper som betraktas som mindre önskvärda reduceras och vanhedras, vad då Goffman 

(1963) kallar att individen stigmatiseras.  

 
Goffman (1963) definierar det han kallar sociala avvikare som de individer som öppet tar 

avstånd från samhällets godkända banor och vägrar ”veta sin plats”, de som representerar den 

bristande förmågan hos samhällets motivationsmekanismer.  Om dessa personer, som 

Goffman (1963) även kallar avståndstagare, samlas i ett mindre kollektiv eller speciell miljö 

kan så detta kallas ett avvikande kollektiv. Då blir förnekelsen av den allmänna ordningen 

kollektiv vilket gör att det uppfattas som om dessa visar öppet förakt för de som allmänt anses 

som välanpassade. Tillflykten till kollektivet blir ett självförsvar och de individuelle 

avvikaren kan åtminstone inom kollektivet hävda att denne är lika god som andra.  

 

Dessa sociala avvikare tolereras i kollektivet så länge dessa håller sig inom gränserna för 

kollektivet. Goffman (1963) menar att trots att den stigmatiserade individen står nära sina 

likar så uppstår vad Goffman kallar en identitetsambivalens då denne individ blir varse om att 

dessa andra uppför sig självömkande eller stereotypt. Att inte meningsfränderna eller 

olycksbröderna motsvarar förväntningarna är en källa för besvikelse och tvivel på den egna 

identiteten då denna varit starkt knuten till de kollektiva normer och värderingar som utgjort 

hela grunden för deras gemenskap. Det är i sådana situationer svårt att skilja värdering från 

grupp, vilket innebär att individen ifrågasätter sig själv. Trots att individens sociala och 

psykologiska identifikation med dessa normbrytare håller honom kvar känner denne skam 

över att associeras med dem, vilket sedan individen skäms över. Ett känslomässigt dubbelspel 

tar vid och individen tvingas anpassa sig efter vem som denne interagerar med och i vilken 

situation individen befinner sig. Gruppens uttalade olikhet drar fram i ljuset individens mest 



 12 

privata vilket gör att den identitetsambivalente måste försöka skilja sig från gruppen vid 

kontakt med utomstående. Detta kan då ta sig uttryck i vad Goffman (1963) benämner 

Minstrelization, då individen inför ”normala” likt en gycklare agerar ut de dåliga sidor som 

tillskrivs hans grupp, eller raka motsatsen, De-minstrelization, då individen i stället noga 

skyler sitt stigma och uppvisar sig som högst respektabel trots alla invändningar som kan 

finnas mot hans gelikar.  

 

När vi nu ser till olika avvikargemenskaper så finner vi att om avvikaren försöker avskärma 

sig från ett stigmatiserat kollektiv, men inte normaliseras, så finner vi att denne inte kan 

undvika att använda sig av dels det stigmatiserade kollektivets språk och stil, dels det språk 

och den stil som tillhör samhället som helhet. Goffman (1963) menar att då denne individ som 

passerar från en stigmatiserad roll till en mer accepterad roll besitter kunskap om och 

behärskning av bägge dessa roller vilket gör att denne enkelt kan falla in i den roll som för 

tillfället erfordras.   

 

3.4. Beck och individualisering  

Beck (2002) menar att människor nu mer är tidigare är benägna att ha en individuell vilja, ha 

en mer uttalad drift att söka äventyr och att de är mindre benägna att rätta sig till ledet. Detta, 

enligt Beck (2002), beror på att driften att vara den som skapar sitt eget öde och sin 

individuella identitet är den centrala karaktären för den tid vi lever i, särskilt då vi i 

västvärlden. Förutsättningarna för detta är att när ett samhälle blir höggradigt differentierat så 

uppstår en drift att leva ett eget liv på egna villkor. Det differentierade samhället bryts ner i en 

mängd olika funktionssfärer som inte är kompatibla med varandra vilket innebär att individen 

endast delvis integreras på basis av vad den tillför i den specifika sfären, inte som kompletta 

individer (Beck, 2002). Utvecklandet av nationalstaten både producerade och uppmuntrade 

individualisering och välfärdssamhället gör individen till mottagaren av bistånd, vilket 

grundmurade regeln att människor ska ta ansvar för det egna livets organisation. Beck (2002) 

menar här att möjligheten att leva ett eget liv är beroende av institutioner som ersätter 

traditionernas kvävande kontroll med moderna riktlinjer som framtvingar individuell kontroll 

över det egna livet. Detta innebär att den egna biografin blir en uppsättning valfria 

brottstycken, inte en sammanhängande livshistoria. Att konstruera sin egen livshistoria kräver 

aktivitet och eget ansvar, för framgång såväl som misslyckande. Händelser tillskrivs inte yttre 
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faktorer utan snarare aspekter av ens egen person, ens beslut eller icke-beslut, segrar eller 

nederlag. 

 

Beck (2002) karaktäriserar världen vi lever i som irreversibelt, det vill säga utan återvändo, 

och globalt sammanhängande. Den utveckling som skett är oåterkallelig och även om vi ville 

skulle vi inte kunna bortse från den. Exemplet som används är att den naturligaste av 

handlingar, att vilja andas frisk luft, hänger samman med en förändring av global 

industrialism. Detta innebär att även den egna livshistorien globaliseras, individen är inte 

längre varken bunden till eller beroende av endast en plats. Våra liv är beroende av händelser 

på andra platser än den egna, och således måste individen även ta ansvar för dessa. Denna 

globalisering innebär även en upplösning av gamla traditioner och konstruktionen av nya. Den 

konflikt det innebär att leva i en sådan motsägelsefull och diversifierad värld kan bidra till 

idealiseringen av de gamla, traditionella förhållanden som nu framstår som stabila och trygga. 

 

I ljus av allt detta framstår det som att den egna tillvaron är ett personligt experiment. Gamla 

modeller och stereotyper fungerar inte, vilket innebär att det är upp till individen att försöka 

skapa harmoni i sitt sociala liv. Enligt Beck (2002) beror mycket av den osäkerhet och 

rastlöshet som karaktäriserar den moderna tiden på det faktum at ingen vet hur, eller ens om, 

detta är möjligt. I en sådan tillvaro är vad Beck (2002) betecknar som ”active management” 

av det egna livet en nödvändighet för att hantera motsägelsefulla krav. Den individuella 

distinktionen uppstår först genom kombinationen av sociala kriser som tvingar individen att 

tänka, handla och leva. Det blir normalt att prova olika kombinationer av identiteter som 

resulterar i det egna livet.  

 

Ur historiskt perspektiv har individualistiskt beteende betraktats som avvikande och alltid 

förknippats med en defekt. Beck (2002) menar att det är precis samma orsak som förut 

nervärderade det individuella som nu uppvärderar detsamma, nämligen att det inte går att 

härleda det individuella från det generella, då det generella nu bara kan antas medan det 

individuella är verifierbart. Detta ger då att individualismens innersta väsen, med Beck´s ord, 

blir ”radikal icke-identitet” (Beck, 2002). De traditioner som förr styrde den kultur vi lever i 

har ersatts med en öppen yta av individuell frihet, vilket gör individen mer anpassad till 

framtiden än de sociala institutionerna. De gamla värdesystemen där individen underställdes 

kollektivet har ersatts med individuella samarbeten, med osjälvisk individualism. Detta 

innebär paradoxalt nog att det individuella livet blir ett socialt liv. 
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4. Metod  

4.1. Val av metod och förförståelse 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är de två vanligaste metoderna för utförandet av olika 

studier. Kvantitativa metoder innebär studier som experiment, enkätundersökningar, 

innehållsanalys och statistisk analys. Kvalitativa metoder utgörs främst av intervjuer, 

fallstudier, samt historisk-komparativa studier.  

 

Kvalitativa metoder bygger på den hermeneutiska vetenskapsteorin, en humanistisk 

tolkningsmetod som grundar sig på att förstå individen. Hermeneutiken innebär kunskap som 

bygger på förförståelse, empati och själviakttagelse. Enligt hermeneutiken finns det andra 

källor till kunskap än våra fem sinnen och vår rationella intelligens. Vi kan förstå hur 

människor reagerar och tänker och hur de upplever olika situationer. Vi kan sätta oss i andras 

situationer och förstå deras känslor samt upplevelser genom introspektion, det vill säga genom 

vår egen förförståelse. Genom våra egna erfarenheter och förförståelse tolkar vi andras 

mentalitet  (Thurén, 1991).  

 

Forskningsintervjun är en konversation om den humana livsvärlden, där det muntliga samtalet 

förvandlas till texter som ska tolkas. Genom den hermeneutiska cirkeln sker tolkningen av en 

text genom en process som innebär en pendling mellan de enskilda delarnas mening och hela 

textens mening, men även att varje förståelse visar på en förförståelse. Förförståelsen är 

således grunden för förståelsen av texten och måste klargöras. Meningar av de enskilda 

delarna kan i sin tur förändra den ursprungliga meningen hos helheten, vilket återigen kan 

förändra meningen hos de enskilda delarna osv. I praktiken upphör processen när man har 

kommit fram till en rimlig och giltig mening men en sådan hermeneutisk texttolkning kan ha 

en oändlig process. 

 

Min egen förförståelse av ämnet var från början mycket begränsad och den egentliga 

förståelsen utvecklades egentligen inte förrän jag börjat leta efter informanter. I detta sökande 

efter informanter tog jag dock del av en mängd olika åsikter och perspektiv då det rent 

praktiskt gick till på så sätt att jag läste deras egna inlägg i diskussionsforum på Internet samt 

vad de själva och andra skrev på personliga hemsidor. Jag blev då medveten om att ämnet 

inbegrep en stor variation av sätt att självhushålla och minst lika många skäl till det. Utifrån 
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detta och själva intervjuerna, som jag medvetet försökte genomföra som livsberättelser, har 

jag sedan börjat revidera mina högst begränsade kunskaper. 

 

Kvale (1997) framställer den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att få kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld. I en forskningsintervju utvecklas kunskap i form 

av en dialog i mänskligt samspel. Interaktionen liknar varken den personliga, emotionella 

terapeutiska intervjun eller den neutrala, anonyma enkäten.  

 

Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt den positivistiska vetenskapsteorin vilket 

innebär sökandet efter ”trygg” och ”felfri” kunskap. Då jag med min uppsats inte förväntar 

mig denna ”felfria” kunskap, eftersom jag avser att finna orsaker till mänskligt beteende, så 

förefaller intervjuer som en betydligt mer givande metod. Trost (1997) framför samma åsikt, 

att om man är intresserad av att förstå människors beteende är kvalitativa metoder de 

rimligaste.  

 

4.2. Urval  

Som jag konstaterade i mitt bakgrundskapitel har jag resonerat utifrån hur samhället 

förändrats från att vara baserat på produktion till att vara baserat på konsumtion och hur detta 

har påverkat de normer och värderingar som bestämmer vad som är normalt. Jag har även 

visat på hur konsumtion i dag är av avgörande betydelse för vår identitet. För att då komma 

fram till hur en individuell identitet kan upprättas utan att basera denna på konsumtion måste 

således de individer som anser sig inte följa den gängse konsumtionsetiken identifieras. Jag 

utgick då från motsatsen till själva kärnan i konsumtionssamhället, behovet av/kravet på att 

köpa, och kom fram till att om man inte köper det man behöver så producerar man det själv. 

Egen produktion för egen konsumtion alltså. Det gav att självhushållning blev termen för hela 

cykeln, och således är de som praktiserar detta självhushållare. Jag utgick från den här termen 

när jag sedan sökte efter lämpliga informanter och även när jag presenterade syftet med 

uppsatsen för dessa. 

 

Jag har i min urvalsprocess använt mig av något som liknar Beckers (1998) resonemang vid 

urval. Personer vet en hel del om den värld de lever i, annars skulle de inte klarat att leva i 

den. Alltså har jag utgått från att de som praktiserar självhushållning vet en hel del om livet 

som självhushållare. Det skulle vara direkt fånigt om jag skulle försöka mig på något 
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slumpmässigt urval då chansen att någon av de jag då skulle träffa på skulle vara  

självhushållare är minimal. Således inriktade jag mig på att finna informanter som faktiskt 

hade kunskap om vad jag ville undersöka. Rent praktiskt gick det till så att jag sökte på 

Internet efter olika diskussionsforum och personliga hemsidor där det centrala ämnet var 

självhushållning. Som exempel kan jag nämna att vid sökning på Google.se gav ordet 

självhushållning över 70 000 träffar. De forum och hemsidor jag besökte gav mig då en bild 

av hur mina blivande informanter levde och vad de hade för värderingar. Jag kontaktade 

sedan ett antal av dessa per e-post då jag presenterade mig själv och vad jag ville göra. De 

som sedan svarade att de var villiga att medverka kontaktades ytterligare en gång då tid och i 

vissa fall plats bestämdes.  

 

Ett undantag från detta skedde dock. En av de som ställde sig positiva till att medverka 

rekommenderade ytterligare en person som han trodde skulle vara intressant för min uppsats 

och erbjöd sig sedan att ordna kontakt med denne. Det föll sig sedan så att den som jag 

ursprungligen skulle ha intervjuat drog sig ur på grund av påstådd tidsbrist men att intervjun 

med den som rekommenderats kunde genomföras. Just detta förfarande skulle då vara vad 

Denscombe (1998) betecknar som snöbollsurval.  

 

4.3. Tillvägagångssätt  

Då informanterna var utspridda över en stor del av södra Sverige var det inte möjligt att 

genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte, vilket dock gjordes i två av fallen. I tre av 

fallen genomfördes intervjuerna således per telefon. En av informanterna ville inte heller att 

jag skulle komma hem till honom, av anledningar som inte var helt klara. Det framgick dock 

av själva intervjun att informanten var misstänksam på de som ”lade sig i hans val av livsstil” 

då detta var något som han sade sig vara innerligt trött på. Intervjun kunde dock 

framgångsrikt genomföras per telefon då denne informant förstod att syftet inte var att 

ifrågasätta, bara förstå. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant. Då ljudupptagningstekniken gjort 

stora framsteg användes en så kallad mp3-spelare, med mycket gott resultat. Ljudkvalitén var 

god och manickens litenhet, ljudlöshet och det faktum att inget bandbyte var nödvändigt mitt i 

en intervju gjorde att informanterna snabbt glömde bort den, vilket gjorde 

intervjusituationerna mer avslappnade. I de fall som intervjuerna skedde per telefon användes 
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högtalarfunktionen på min mobiltelefon, vilket gjorde att även dessa intervjuer kunde spelas 

in utan hinder.  

 

Samtliga informanter gav sitt medgivande till att delta och att intervjuerna spelades in. Dessa 

informerades även om anonymitet och vilka som skulle kunna få tillgång till materialet. 

 

De ämnesområden som togs upp berörde informanternas bakgrund, livshistoria, nuvarande 

livssituation, försörjning, synen på konsumtion, sociala relationer i såväl närmiljön som med 

andra självförsörjare och synen på det svenska samhället. Dessa teman har sin grund i min 

frågeställning och jag har försökt täcka in så många teman som möjligt för att kunna ge en så 

rättvis och tydlig bild av deras livsstilsval som möjligt.  

 

Dessa teman använde jag mig sedan av för att skapa en intervjuguide där jag på enklast 

möjliga sätt konstruerade något som närmast kan liknas vid en checklista. Åter igen 

resonerade jag på så sätt att då de ämnen som berördes var så känsliga att ett försiktigare och 

respektfullt upplägg var viktigare än att tvinga fram svar, vilket kunde ha omöjliggjort 

intervjuerna över huvudtaget. Att vid intervjuerna introducera ett tema och sedan låta 

informanterna reflektera kring detta fungerade lika bra, om inte bättre, än att göra en renodlad 

”fråga - svar” -intervju. Vid intervjutillfällena utgick jag alltså från en uppsättning teman som 

skulle täckas in. Att förbereda specifika frågor föreföll, och det visade sig senare vara riktigt, 

okänsligt och respektlöst. Då intervjuerna rörde väldigt personliga händelser och förhållanden 

krävdes ett mått av förståelse och inlevelse för att informanterna skulle öppna sig. Detta 

visade sig framgångsrikt, då den öppenhet och vilja att berätta jag möttes av var stor och att 

det var tydligt hur intervjuerna blev mer och mer öppna ju längre de höll på. Vid själva 

intervjuerna var det viktigt för mig att fånga de tankar och känslor som informanterna hade 

kring ämnet och att utrymme skulle ges för att uttrycka dessa, vilket gjorde att typen av 

intervjuer hamnade mellan semistrukturerad till ostrukturerad. Denscombe (2000) menar att 

detta är ett bättre sätt att upptäcka saker i komplexa frågor.  

 

Det var viktigt för mig att föra en intervju på ickeformell nivå, varför jag inte inledde med 

frågor av typen namn, ålder, familjeförhållanden osv. utan inledde istället exempelvis med 

´Kan du berätta lite om din bakgrund?´ , för att sedan ställa följdfrågor beroende på svaret. Att 

i den här ovana situationen ställa förutbestämda frågor, att fråga om en människas i många 
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fall mycket personliga övertygelser och livshistoria, skulle leda till att resultaten säkerligen 

blivit lidande.  

 

Längden på intervjuerna varierade mellan en dryg halvtimme till knappa en, beroende på hur 

den ovan nämnda öppenheten och villigheten på att tala om dessa ytterst personliga frågor. 

Vissa ämnen var för känsliga och undveks därför av informanterna snarare än att de vägrade 

svara. 

 

4.4. Tillförlitlighet och  validitet 

Tillförlitligheten  och validiteten i mina data, det vill säga resultatet av mina intervjuer, har 

jag försökt att fastställa genom att som Denscombe (1998) leta efter återkommande tema i 

utskrifterna. Jag har sedan försökt ta fasta på de teman som är återkommande i flera av dessa 

utskrifter och byggt min analys kring dessa. Då mina intervjuer rörde informanternas 

livshistoria utgjordes dessa teman av livshändelser och således måste rimligheten i att 

informanterna har tillräcklig kunskap om ämnet vara ställd bortom allt tvivel.  

 

Jag har under arbetets kontinuerligt reviderat mina uppfattningar om ämnet då min kunskap 

om dessa individers livsvärld ökat. Jag har enligt principen om den hermeneutiska cirkeln inte 

bara kunnat skaffa mig en bättre förförståelse genom erfarenhet utan även kunnat urskilja fler 

nyanser i ämnet. Ett flertal av de faktorer som jag från början, enligt min förförståelse, ansåg 

som viktiga har helt försvunnit då de genom ökad insikt i ämnet blivit oviktiga för det som 

min uppsats handlar om. 

 

4.5. Etik 

Då min uppsats rör ämnen som är känsliga för informanterna och kan skada dessa om deras 

identitet blir känd är det av yttersta vikt att inget som kan avslöja detta återfinns i uppsatsen. 

Jag har därför valt att undanhålla sådan information som för den här uppsatsen inte är 

relevant. Namn, bostadsort och övriga data som tillsammans med informanternas utsagor 

skulle kunna identifiera informanterna har således undanhållits. Samtliga informanter har 

informerats om detta och även om hur uppsatsen kommer att spridas. Ingen hade några 

invändningar mot något av detta.  
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Jag har i mitt arbete hela tiden försökt vara medveten om de eventuella konsekvenser som 

skulle kunna drabba våra informanter som resultat av deras medverkan. Även de 

konsekvenser som kan drabba andra, exempelvis deras anhöriga, har beaktats. I samråd med 

informanterna har vid intervjutillfällena klart redogjorts för vad som ordagrant kunde återges 

och vad som var av mer känslig karaktär. Det som bedömts som alltför utpekande i fråga om 

detaljer kring individer har inte återgetts. 
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5. Resultat  

5.1. Presentation av informanter  
Alla informanter har blivit informerade om syftet med uppsatsen och gett sitt medgivande till 

att delta. Alla namn är givetvis påhittade. Intervjuerna har skett personligen i två fall och per 

telefon i tre. Att jag valde att genomföra tre av intervjuerna per telefon beror på avståndet till 

två av informanterna och i det andra en motvilja till att få besök av mig.  

 

5.1.1. Birger 

Birger är en man i femtioårsåldern boende i ett litet samhälle i Västra Götaland. Han 

deltidsarbetar som bokhållare för ett litet företag inom skrothandel på orten. Birger är skiljd 

med två barn som bor hos mamman. Han odlar egna grönsaker, bygger på ekologiskt avlopp 

och uppvärmning.  

 

Birger är född på landsbygden i norrland. Familjen ägde en större bondgård som i 

generationer tjänat som avelscentrum. Detta hade så delats upp mellan fadern och dennes tre 

bröder. Birgers far, som hade alkoholproblem, borgade bort till slut bort största delen av sina 

tillgångar och vid tiden för Birgers yngre tonår var i princip allt borta. Birger säger att mycket 

av hans funderingar kring självhushållande föddes här.  

 

Annars präglades Birgers tonårsperiod av identitetssökande och konflikter, både hemma och i 

skolan. Han flyttade omkring mellan sin egen familj, morbror och farbröderna. Detta gjorde 

att Birger fick uppleva markant olika ideologiska perspektiv, då han beskriver morbrodern 

som socialist och farbröderna som utpräglat borgerliga. De olika perspektiven på livet som 

detta medförde beskriver Birger som:  

 

Min socialistiska morbror som satte upp att det är syndigt att spekulera med pengar 

och att man skulle försaka sitt ego, man ska inte vara självisk, sa han. Där fanns det ju 

då gemenskap å kultur. Då kände jag att det här med gemenskap och socialism var ju 

bra då. Men så var det ju pappas sida, dom var ju då högborgerliga, men dom var 

självständiga. Även om dom hade såna borgerliga jobb(kronofogde, präst och 

kyrkoherde) då så hade dom en par tre gårdar var, så dom åkte ju och fiskade kräftor 

och hade nått djur och så, och det där var ju en annan fascination. –Birger  
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Ur detta föddes så den fascination för dels gemenskap, dels avskildhet som Birger menar har 

präglat, och fortfarande präglar, stora delar av hans liv.  

 

Den situation som Birger befann sig i blev slutligen ohållbar för alla parter. De insatser som 

gjordes från familj och samhälle upplevdes som meningslösa och Birger rymde från alltihop 

genom att flytta till storstaden. 

 

Sen när jag var i sexton-sjutton årsåldern krisade jag ihop. Kuratorn på skolan tog då 

fram två böcker, primalskriket och psykiska sjukdomar. Jag läste dom och insåg att jag 

hade varenda sjukdom som fanns och att den enda lösningen var att åka till USA och 

betala 30 000. Då höll jag på så då, med buller och bång. Efter ett par år så orkade 

ingen med mej så jag packade och stack. Jag flyttade till Stockholm. – Birger 

 

Flytten till storstan hjälpte dock inte Birger som upplevde stan som stressig och överbefolkad. 

Efter några månaders arbete på posten sade han upp sig och sökte sig till det första av en lång 

rad olika kollektiv, det första vad han beskriver som:  

 

ett primaterapikollektiv, ett ställe där alla levde på bidrag och skrek. Kom ut med dina 

aggressioner var ju grejen då. Det fattade jag ju aldrig riktigt, men jag hörde talas om 

ett annat ställe på Irland. Så när det här stället brakade ihop stack jag till Irland. – 

Birger 

 

Här medger Birger att en stor del av hans sökande var sökande efter äventyret, något som han 

menar ofta glöms bort när man talar om att bryta med samhället. Väl på Irland, kollektivet han 

sökte sig till hade ett tydligt kristet budskap, hamnade Birger återigen i konflikt med de flesta 

omkring sig och återger här en fascinerande berättelse om hur de som inte klarade av att bo 

tillsammans med de övriga fick bo på en ö: 

 

Dom som inte klarade att bo i terapihuset fick åka ut på en ö, en liten jävla kobbe ute i 

Atlanten där det tydligen bott 2000 personer innan potatispesten, men alla hade dött. 

Så den här ön var full med ruiner, de enda som bodde där var ett par fiskarbröder. 

Åsså vi då. –Birger  
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Det var då här på ön som Birger för första gången verkligen fick uppleva hur det var att vara 

verkligt självförsörjande och avskuren. Kontakten med omvärlden bestod i besök från de som 

fortfarande bodde kvar i kollektivet och enstaka, oregelbundna besök till fastlandet. Birger 

beskriver sin tillvaro på ön som väldigt spartansk men lugn och att föredra framför att bo i 

kollektivet. När han pratar om livet på ön beskriver han det på ett väldigt idealiserat sätt: 

 

Därute då levde vi på getter som vi mjölkade, potatis. Åsså var det vildhästar som 

parade sej i soluppgången. Hönor som la ägg och vi tvättade oss i regnvatten. 

Värmekällan var gasol. Där levde vi verkligen avskuret. Vi hade ingen modernitet, 

förutom gasolen då. Det här vart ju då en fascination då, att tillvaron stannade av. –

Birger  

 

Efter flera månader på ön blev dock tillvaron för påfrestande och Birger begav sig först till ett 

kollektiv i London, för att sedan flytta tillbaka till Sverige i form av ett kollektiv i Bohuslän. 

Här i Bohuslän tog så kollektivtillvaron slut för den gången, då Birger under sin tid på Irland 

blivit inkallad till militärtjänstgöring, vilket han underlåtit att inställa sig för. Då detta var i 

mitten av sjuttiotalet då värnplikt var ett betydligt allvarligare kapitel än vad det är i dag 

resulterade Birgers pliktvägran i fängelsestraff. Efter avtjänat straff försökte Birger återuppta 

sitt ”kollektivliv”, men med tiden övergick detta i vad som skulle kunna karaktäriseras som 

”Svenssonliv”, studier vid högskolan, arbete först på vad som då var LM Eriksson, sedan 

inom AMU som utbildare. Med tiden följde äktenskap, två barn som nu är i tonåren och 

bostadsrätt i en förort till Göteborg. Så fortskred Birgers liv till slutet av nittiotalet då han 

skiljde sig, vilket utlöste ytterligare en kris som ledde till en kortare tids intagning för 

psykiatrisk vård följt av flera års sjukskrivning. Under sjukskrivningen började Birger som då 

var i sena fyrtioårsåldern att tänka att han aldrig mer skulle komma tillbaka i arbetslivet, 

vilket innebar att tankar på självhushållning började komma tillbaka. Efter ytterligare försök 

på att leva kollektivt, bland annat med en kristen sekt i Västsverige och på ett 

meditationscenter i Indien, sålde Birger sin bostadsrätt och köpte det hus på landet där han nu 

bor.   

 

Birger bor nu i ett gammalt, till största delen orenoverat hus utan kommunalt avlopp. Just 

avloppet är det stora projektet vilket består av ett komplicerat system av tankar samt ett antal 

planteringar av olika sumpväxter, exempelvis kaveldun, som i etapper ska rena avloppsvattnet 

till drickbart skick. Detta gäller givetvis inte vattnet från toaletten som samlas i en tank för att 
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sedan på konventionellt manér hämtas av slamsugare. Avloppsreningen sker på en inglasad 

altan i söderläge, och altanen ska även tjäna som solfångare för uppvärmning av huset.  

 

I övrigt odlar Birger sina egna grönsaker, samlar ved i skogen till uppvärmning och 

matlagning. Han har även planer på hönsuppfödning och biodling. Han idkar även 

byteshandel till viss del genom att hjälpa grannar och samla skrot som han senare byter till sig 

exempelvis bilreparationer eller maskinlån för. Den lokala sociala gemenskapen säger Birger 

funkar bra och han är även lokalpolitiskt engagerad. Han har tät kontakt med sina barn, vilket 

underströks av att intervjun blev avbruten vid två tillfällen då de bägge barnen ringde. Han 

har dock ingen kontakt med sina tidigare bekantskaper från kollektiven och inte heller något 

samröre med andra självhushållare. Just att inte någon kontakt mellan självhushållare finns i 

större utsträckning tror han beror på att självhushållare som individer kan vara svåra att 

komma överens med, vilket då inkluderar honom själv:  

 

Det blir ju så att folk tröttnar på att sitta och tjata om samhället, för fan gå ut och gör 

eran egen grej! Sen finns det kristna, som gud menade ungefär. Arbeta i sitt anletes 

svett och så. Sen har du miljövänner. Det blir lite tomt. Det är inte bra det ska vara 

ännu bättre. Fanatiker. Det är ju så att vi har ju alla ett förflutet med idéer. Dels de som 

är fanatiker i negativ bemärkning och inte ser att de är nedlåtande, och dels de som är 

väldigt kunniga men egensinniga, inne på sin grej liksom. –Birger        

 

Birger arbetar deltid som bokhållare för en lokal bilhandlare och har även a-kassa. Han 

försvarar sitt bidragsberoende med att han har studielån och underhåll till sina barn att betala. 

Utan detta skulle han kunna vara betydligt mer självförsörjande än idag.  

 

När Birger blir ombedd att motivera vad det är som driver honom att leva sitt liv som han gör 

säger Birger med ett skratt att det är för att han är en bråkig jävel, för att sedan ge sin version 

av meningen med det moderna livet:  

 

Huvudsaken med livet, att man gör en massa, tjänar pengar och sen ska man köpa. 

Den som har mest saker när men dör, vinner. Det är en fin uträkning som blir tråkig, 

som ett dataspel. Det blir för enkelt. Det är den grejen som driver mig. Förvänta dig 

inte att allt ska bli bättre och att du ska bli lyckligare och gladare. Det är ju inte därför 
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du gör det. Du gör det ju inte för att du ska känna åh vad kul jag har det. Då tror jag ju 

att du kan ha lika kul i stan och springa omkring på krogar å så. –Birger  

 

På frågan vad som är svårast med att leva som han gör blir svaret att han fortfarande är 

bunden genom sina studieskulder och att han betalar underhåll för sina barn. Detta gör det 

svårt att leva utan en tillräckligt stor säker inkomst för att täcka dessa utgifter och att han 

skulle kunna vara betydligt mer självförsörjande, i den mening som avses i det här arbetet, om 

han kunde slippa dessa.  

 

5.1.2. Per  

Per är en man i knappa fyrtioårsåldern med sambo och två barn. Han har hus i Västsverige 

och har som enda inkomst prenumerationsavgifter från den tidskrift han själv ger ut och 

barnbidrag. Per odlar eget, både kött och grönsaker och praktiserar maskinfritt jordbruk, alltså 

häst och vagn. Han har el endast till ett fåtal glödlampor och datorn som behövs för 

tidskriften. Familjen har även telefon. Då vi ”förhandlade” om hur intervjun skulle gå till så 

ville inte Per att jag skulle komma dit av oklar anledning, så intervjun skedde per telefon. 

 

Per växte upp på en gård i Mellansverige som tills några år efter hans födsel var ett aktivt 

jordbruk, framförallt spannmål. Jordbruket drevs av Pers far men blev olönsamt då det enligt 

hans far var för litet för att motivera de moderniseringar som krävdes. Per hade redan i 

tonåren funderingar på att bli jordbrukare och föreslog att han och fadern skulle återuppta det, 

men att fadern inte ville. 

 

Så frågade jag pappa om vi inte kunde köra igång jordbruket då och då sa han att nä, 

det går inte att leva på men för 100 år sedan, när jag (fadern) var liten, kunde tjugo 

personer leva på den här gården. Å det begrep jag ju inte, alltså hur fan kunde tjugo 

pers leva på det för hundra år sedan, men inte en familj för 40 år sedan? –Per  

 

Per blev tidigt politiskt aktiv, först inom olika kommunistiska föreningar, sedan anarkist 

vilket han fortfarande anser sig vara. Efter att Per hoppat av gymnasiet, vilket ledde till att han 

brutit med sin familj, flyttade han till Göteborg där hans politiska engagemang ledde honom 

till gemenskapen kring och i stadsdelen Haga som då, enligt honom, befolkades av ”bara 

pundare och ockupanter och så”. Han bodde här i ockuperade hus och levde av bidrag. Detta 
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utvecklade sig med tiden till mer etablerade kollektivboenden utanför staden och Per fick jobb 

som politisk skribent för några mindre, nu avsomnade tidskrifter.  

 

Med tiden blev kollektivboendet omöjligt då det, som Per beskriver det, ”mest var prat och 

tjat och lite action” och att det rent ekonomiskt var omöjligt. Han och hans dåvarande 

flickvän, nuvarande sambo, flyttade till stan och skaffade en rad tillfälliga jobb, allt från 

tidningsbud till vårdbiträde. Under den här perioden reste de mycket och hade flera längre 

utlandsvistelser, bland annat på ett ”ashram”, ett meditationscenter, i Indien. Per och hans 

partner tillbringade flera år med att resa och när pengarna tog slut återvände de till Sverige för 

att tjäna ihop pengar för att resa iväg igen. 

 

Så i mitten av nittiotalet gick Pers mor bort, fadern hade dött några år tidigare, och Per fick 

ärva en mindre summa pengar. Då kom idén på självhushållning tillbaka och han knöt 

återigen kontakter med den gamla kollektivtillvaron, men detta blev snabbt outhärdligt då Per 

återigen tröttnade på vad han upplevde som mest prat. Han och hans flickvän beslöt sig då för 

att försöka göra det på egen hand. 

 

Jag är en gammal anarkist som tröttnade på att tjata och sa nu gör jag det fan själv. Jag 

tyckte då att det var fan så viktigare än att ideologisera. –Per  

 

Beslutet att försöka bli självförsörjande var enligt Per en logisk förlängning av det liv han och 

hans flickvän har levt. Att de sedan fick de ekonomiska förutsättningarna att förverkliga detta 

var en lycklig slump. Mer eller mindre omgående började de leta hus som skulle motsvara de 

krav de hade, exempelvis gott om mark och utrymme för djurhållning, men även att det skulle 

vara så ”omodernt” det bara gick. Att huset inte skulle ha alla moderna bekvämligheter 

motiverar Per dels med att han ville praktisera giftfritt, ekologiskt jordbruk, dels av rent 

ekonomiska skäl. 

 

Att ett nytt "modulhus" med frigolitväggar och pappdörrar för 2 miljoner vilket verkar 

vara normalt för Svensson där grannarna hånflinar åt ens "bättre begagnade" bil och 

att kylskåpet inte har Internetuppkoppling, vore ett rejält nerköp jämfört med att kunna 

köpa sig ledig och jobba med sitt eget hus istället för att jobba för banken. Jag är inte 

bekymrad över hur jag ska klara det på våran inkomst, jag accepterar att mitt hus är 
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lite skruttigt hellre än att banken äger mig eller att jag ska bo i nån rikemanskommun. 

–Per  

 

Då de hittade ett lämpligt hus i Västsverige köpte de detta och började göra det beboligt. 

Huset hade under en längre tid stått tomt med resultat att det mesta var tvunget att fixas till. 

Per och hans sambo gjorde det mesta arbetet själv och det material som behövdes, åtminstone 

till en början, bekostades med vad som återstod av arvet. De bodde kvar i sin lägenhet under 

det år det tog att renovera huset till beboligt skick. Under den här tiden föddes dessutom 

parets första barn, två år senare kom ett till, vilket enligt Per inte hade varit helt planerat och 

gjorde att både kostnader och tidsbrist blev påtagliga. 

 

Det är otroligt mycket kostnader i början när man flyttar från liten lägenhet till hus har 

jag märkt men allt eftersom det faller på plats så börjar utgifterna minska. Har man 

gott om tid kan man ofta lösa saker mycket billigare men jag ville komma igång så 

snabbt som möjligt så då kostar det lite mer tyvärr. –Per  

 

Sin tid på gården beskriver Per som fylld av problem men ser framtiden an med tillförsikt. Per 

har även stora planer på att bygga vidare på sin gård och utveckla sitt jordbruk. 

 

Jag har utedass, brunnen funkar inte just nu, jag måste duscha på bygdegården i (byn) 

men bygglovet med mina alternativa avloppslösningar och multrum är klart och 

godkänt. I somras började bygge på huvudbyggnad och hönshus. Nästa år annex och 

växthus. Jag jobbar dygnet runt men jag njuter varje morgon jag vaknar här ute i 

skogen med utsikt över (sjön). 

 

Inte heller finns det någon tanke på att barnen skulle få en sämre uppväxt än sina jämnåriga. 

De får en present på födelsedagar och jul, vilket gör att de fortfarande får tillgång till några av 

de saker som deras kamrater får. Per erkänner att det är en anpassning för barnens skull, men 

att den livsstil han valt för sina barn skulle vara sämre än ett liv i stan går han inte med på. 

Snarare målar han upp en bild av att de mår bättre av det ”naturliga” liv de har på gården.  

 

En annan tanke jag fick är varför folk absolut vill ha sina barn på dagis/fritids? Dels 

kostar det mycket och dels är det mest en massa skrik och bråk och för stora 
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barngrupper på dagis. Har man möjlighet att kunna ha barnet hemma så funkar det 

utmärkt. Barn är flexibla och älskar att gå omkring i landen och gräva i leran. –Per  

 

De sociala kontakter som Per har är med grannarna på orten samt med sambons övriga familj. 

Per har själv inte några levande släktingar. Även grannkontakten försöker Per begränsa då ha 

anser att ”folk i allmänhet är så jävla nyfikna” och syftar då på att andra har en tendens att 

ifrågasätta hans val av livsstil. Per berättar om höhässjning som ett typiskt exempel på detta. 

 

Just för att vi gärna vill ta in hö som inte är gödslat och dessutom vill göra det 

på ett annat sätt än det som gäller för dagen, så får vi ständigt förklara oss. I 

enstaka fall känns det bara roligt att berätta om fördelarna med hässjning, men 

för det mesta så håller jag nästan på och ursäktar mig för att jag inte gör som de 

flesta andra. –Per   

 

Per säger dock att hans sambo har betydligt mer kontakt med grannarna och att dessa hjälper 

med bland annat barnpassning vid behov. 

 

På frågan om vad det är som motiverar honom att fortsätta så har Per grundat detta i motstånd 

till dels moderniteten och dels det marknadsstyrda samhället. 

 

Man kan ju se sej själv som ett vaccin, att alla glömmer inte bort hur man sköter sin 

egen trädgård och eldar i vedspis, man blir nån sorts kunskapsbank. Det är mer en 

bångstyrighet, att ta sig förbi samhället byggt på konsumtion och produktion. 

 

5.1.3. Anna 

Anna är kvinna, 35 år och boende i Blekinge. Hon är sambo och har inga barn. Anna ger 

kurser i hantverk på en lokal folkhögskola och håller även studiecirklar. Sambon är 

mellanstadielärare på den lokala grundskolan. De har egenproduktion av grönsaker, frukt och 

fågel. Anna är den av mina informanter som är mest ekologisk i sin syn på att bryta sig loss, 

anser att jorden kommer att förstöras om inget görs. 

 

Anna beskriver sin barndom som väldigt kärleksfull och harmonisk. Hon växte upp i en 

mindre ort i östra Götaland med hund och katt, nära till naturen och stor egen trädgård med 
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fruktträd. Pappan var lantmätare och mamman hemmafru. Annas intresse för att leva nära 

naturen tror hon föddes ur mammans engagemang i urbefolkningar, då främst den 

amerikanska. Detta speglas ganska tydligt i inledningen av intervjun när jag frågade henne om 

hennes egna alternativa livsföring. 

 

Spontant tror jag inte att det finns alternativ livsföring i samhället idag. Samhället är 

uppbyggt på materialism.. I detta samhälle finns ett växande antal som vill ta till vara 

på våra gamlas visdom. Ett fåtal kämpar emot samhället men socialt och skattemässigt 

har de ingen plats. Vad jag menar är att de som vill leva, värna om Moder Natur är 

grovt underskattade. –Anna 

 

Efter att ha avslutat gymnasiet skaffade Anna jobb som receptionist och flyttade ihop med sin 

dåvarande pojkvän i en lite större stad. Anna trodde att det var det hon ville och efter ungefär 

tre år började hon och pojkvännen prata om att köpa hus och skaffa barn. Detta ledde dock till 

att Anna ”fick kalla fötter” och sedermera gick deras förhållande i kras. Anna menar att det 

egentligen var här som tanken på att ”leva i ett med naturen” åter dök upp.  

 

Jag satt i min lägenhet och visste inte vad jag skulle ta mej till. Trodde att det var vad 

jag behövde, flytta isär äntligen. Bli självständig. Börja bygga mer på min personlighet 

och utveckling. Då läste jag om alla självhushållningskurser och längtade bara ut! Så 

fruktansvärt mycket mera givande att skapa sitt eget hem, odla sin egen mat. Hade 

drömt om det sedan en tid tillbaka, men då varit uppbunden av pojkvännen. Nu var jag 

ensam, och världen låg väl mer eller mindre vid mina fötter, som man så fint brukar 

säga. Och allt jag ville var att våga. Våga ta något steg överhuvudtaget, i vilken 

riktning som helst egentligen. –Anna  

 

Anna vågade dock inte ta steget fullt ut, att ge upp jobb och vänner i stan för ett liv på landet, 

så hon tog vad hon kallade ”den fega mellanvägen jag alltid valt”. Anna hyrde ett litet hus och 

gav sig i kast med att försöka skapa en så naturnära livsstil som möjligt i kombination med 

sitt arbete.  

 

Jag hade iallafall turen att hyra ett hus med en liten trädgård. Jag grävde upp halva 

tomten och odlade grönsaker. Jag hade femtielva kaninburar runt huset och garaget 

blev stallet eftersom jag hade kaniner, höns och senare duvor där inne. Jag tänkte att 
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jag kommer att hålla på mer och mer tills jag antingen får myndigheterna eller 

grannarna på mig, men jag bryr mig inte för jag måste hålla på med detta. –Anna  

 

Så levde Anna en tid, tills dess att hennes grannar inte längre accepterade hennes livsstil och 

efter påtryckningar från grannarna sade hennes hyresvärd upp hennes kontrakt. Anna blev 

mycket besviken på samhället i allmänhet och sina grannar i synnerhet, vilket ledde henne till 

att försöka få kontakt med likasinnade. Efter att ha svarat på en tidningsannons om kollektivt 

jordbrukande på en gård i norrland åkte hon dit på besök och blev kvar där i nästan fem år. 

Hon sade upp sig från jobbet och satsade helhjärtat på att försöka bo kollektivt och naturnära, 

vilket kraftigt ifrågasattes av människorna i hennes omgivning. Hon ansåg att trots 

omgivningens negativa attityd var hon tvungen att prova. 

 

Folk har i hela mitt liv talat om för mig att olika drömmar jag har haft inte går att 

genomföra av ett eller annat skäl. Det bästa man kan göra ar att tillåta sig att prova! 

Går det inte får man väl gå tillbaka till ruta ett och så är man en erfarenhet rikare. 

Har man starka drömmar i sitt liv så måste man pröva dom. En stark vilja är ett bra 

redskap. –Anna  

 

Den kollektiva gemenskapen fungerade bra för Anna och hon säger att hon verkligen mådde 

bra. De var sammanlagt fem personer som skötte gården och hushållningen, de sedvanliga 

grönsakerna, hönsen, fåren och korna, samtidigt som två av dem lönearbetade som 

taxichaufförer under vinterhalvåret. En av de andra boende på gården var hennes nuvarande 

sambo som då studerade till lärare.  

 

Gemenskapen på gården fungerade bra under nästan hela tiden som Anna bodde där, men när 

två av ”medlemmarna” (Annas ord) valde att flytta därifrån, vilket lämnade Anna, hennes 

käresta och gårdens ägare, blev arbetsbördan för stor. Detta utlöste stora konflikter och till 

slut valde även Anna och pojkvännen att flytta. Pojkvännen hade dessutom längtat söderut, 

han är från Skåne, under en tid vilket resulterade i att de sökte sig neråt landet. Anna hade 

också tröttnat på kollektivlivet som hon då tyckte var för begränsande.  

 

Eftersom alla hade så starka viljor så blev det ofta så att man inte kunde göra sin egen 

grej. Sen så var man ju faktiskt beroende på att de andra skötte sina jobb. Man var hela 

tiden tvungen att ta sån himla hänsyn. –Anna  
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Detta är dessutom Annas syn på självhushållare i allmänhet. Hon menar att självhushållning 

inte är ett tydligt begrepp i sig, utan att det finns snarare en grad av självhushållning som 

varierar beroende på vilken övertygelse man har i grunden. 

 

Så är det med självhushållare, dels för att det är så egensinniga människor, dels för att 

det finns så många överallt, i alla grader. Det finns inte den här jag är självhushållare, 

utan jaha gör du det själv? Jag tror inte att det finns en gemensam idé bland 

självhushållare. Det rör sig mer runt den här allmänna glädjen runt att göra saker.  

–Anna 

 

Då de hade tröttnat på kollektivet sökte de ett eget hus där de kunde förverkliga sina 

övertygelser. Här blev dock pengar ett problem. Efter en tids sökande kom de fram till att utan 

pengar kunde de inte köpa, eller ens hyra, ett hus och så togs beslutet att Annas sambo skulle 

ta ett jobb som lärare. Jobbet dök upp i Blekinge, vilket de båda tyckte var på bekvämt 

avstånd till bägges familjer och slutligen hittade de ett lämpligt hus.  

 

Huset de köpte, med banklån, kostade 210 000 och var i behov av renovering. De har 

kommunalt vatten och avlopp, uppvärmningen är vedeldning. De har nu bott där i dryga fem 

år och är självförsörjande vad gäller höns, grönsaker och frukt. Det är mest Anna som sköter 

djur och trädgård då sambon har kvar sitt arbete. Anna säger att hon har en mer realistisk syn 

på att leva nära naturen nu än tidigare utan att för den skull helt ha övergivit sina ideal. 

  

När jag talar om självförsörjning menar jag inte att alla människor ska bli som små öar 

som inte samarbetar med varandra. Men ni måste väl hålla med om att frakta råvaror 

över jordklotet som man kan odla på sin egen bakgård är ganska absurt. För att inte 

tänka på hur farligt det är för miljön. –Anna  

 

Anna har inte bara haft positiva erfarenheter av att försöka bryta sig loss, men trots allt slit så 

är hon nöjd med var hon är idag och vill inte ändra på någonting. Även de som i början ställde 

sig tvivlande till vad hon har gjort tycker hon har ändrat inställning. 

 

Jag ångrar mig inte en sekund över mitt val även om bekantskapskretsen ställde sig 

tveksam till en början. Nu är det de som undrar om dom kan göra som jag. –Anna  
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5.1.4. Lena 

Lena är kvinna, 26 år och boende i södra Sverige. Hon bor på en gård som hon fått ärva av sin 

far. Hon deltidsarbetar som ”matkärring”(Lenas ord) i en skolbespisning. Hon har även A-

kassa på deltid. Hon har kaniner, höns och odlar egna grönskar. Vid tiden för den här 

intervjun är Lena i processen att avveckla sin alternativa livsstil på grund av orsaker som 

behandlas senare. Detta gjorde att Lena var mycket nerstämd och väldigt pessimistiskt inställd 

till hela sin tillvaro. Intervjun genomfördes per telefon. 

 

Lena är född i Stockholm, men flyttade till gården där hon nu bor som treåring. Den enda tid 

som hon inte bott på gården var under fyra år efter att föräldrarna skiljt sig, under vilka hon 

bodde med sin mamma. Hon flyttade tillbaka efter att ha vunnit en bitter arvstvist med sina 

syskon om vem som skulle ta över gården när pappan dog. Att hon tagit över gården under 

sådana omständigheter är nu ett faktum som plågar henne. 

 

Min far brukade bo på den här gården, innan vår familj gick sönder i och med 

hans frånfälle. Att återvända hit har gjort att han saknas så mycket. Han finns 

överallt här och eftersom jag är ensam nästan jämt så får jag alltför mycket tid 

över att tänka på. –Lena  

 

När Lena tog över gården var hennes tanke att förvandla den till ett kollektiv, ett beslut hon 

nu bittert ångrar och nu tvingar henne att överväga att sälja gården. Efter en lång rad 

misslyckanden vad gäller de personer hon bjudit in för att bo på gården är hon nu ensam kvar 

med stora skulder. 

 

Jag har försökt att få folk att flytta hit. De lovar runt och håller, minst sagt, tunt. 

Sedan är man ensammare än förut, kvar med en massa drömmar och 

förhoppningar om hjälp med vardagens vedermödor och sällskap vid köksbordet 

över en kopp kaffe och en intressant diskussion. Så nu står jag ensam med alla 

förbannade räkningar, och elräkningen samt telefonräkningen som komma skall 

är förmodligen från helvetet. –Lena  
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Då Lena ärvde gården beskriver hon sig själv som glad och positiv. Hon hade stora drömmar 

om att förvandla gården till sitt drömkollektiv och att leva i gemenskap med liktänkande. 

Denna positiva inställning till andra kollektivister har dock gått i kras och hon berättar om 

flera episoder där hon blivit sviken av de personer som hon trodde var hennes själsfränder. 

Dessa episoder är många och långa varför endast några kommer att beskrivas här. En episod 

som verkar ha påverkat Lena är den som hände med två personer som jag valt att kalla M och 

K, beteckningen på deras kön. 

 

Först in var K. Hon var en trevlig och positiv tjej som jag träffat en vecka förra 

sommaren. Det var hennes förslag och hon tyckte att ”Vi kan ju testa ett år och 

se om det fungerar”. Finemang, tänkte jag. Då slipper jag bli lämnad ensam för 

hon är pålitlig och får inga ryck som att dra och lämna mig med räkningar jag 

inte har råd att betala. –Lena  

 

Allt var frid och fröjd och allt fungerade kring gården. Dock var utgifterna fortfarande lite för 

tunga för två personer och för att få tag på en till satte Lena ut en annons i tidningen. En för 

henne obekant man hade sett annonsen och ville komma ut och titta. 

 

Han och K verkade komma bra överens och då jag hade dåligt samvete för att 

jag aldrig var uppe i samma tider som hon så gick jag med på att han flyttade in. 

Det var ju ett gårdskollektiv jag ville ha. –Lena  

 

Rätt snart visade det sig dock att M och K inledde ett förhållande och att saker inte stod rätt 

till. Lenas inneboende hade inte någon större kunskap om vad som krävs för att bo på en gård 

och visade inte någon hänsyn för att det var Lenas gård. 

 

Så en kväll när jag kom hem, trött och grinig, så hade K stängt av elementet i 

mitt rum för att ”spara ström”. Det var iskallt. Hon och M hade dessutom 

skärmat av sin del av huset så att det var den enda del som hade värme. Jag 

kunde inte sova i min säng, jag kunde inte sova i det iskalla vardagsrummet. Jag 

satt i vardagsrummet, svor för mig själv och kastade då och då någon pryl i 

golvet, men ville inte skälla. –Lena  

 

Situationen blev bara värre och värre tills en dag då K flyttade utan att meddela detta.  
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Dagen därpå meddelade M att K flyttat och skulle hämta resten av sina saker 

senare. Utan ett ord till mig. Då jag var bortrest på helgen så var hon tydligen 

där och hämtade prylar. M sa att han inte visste var hon stuckit och jag orkade 

inte bry mig. Vi hade ju klarat utgifterna på två förr, så det gick väl igen. Han 

hade nämligen inga planer på att sticka. Jag noterade också att en av 

kaninhannarna var borta och tänkte att K tagit med sig den då hon drog. –Lena  

 

Hon litade på den killen som då bodde kvar, vilket hon i efterhand medger var mycket naivt. 

Hon säger att det var mycket rädslan för att bli ensam som gjorde att hon tillät honom att bli 

kvar. Ytterligare en gång tog hon ett beslut som hon kom att ångra bittert.  

 

M betedde sig mer och mer underligt. Han öste ut alla saker från ladan för att 

”städa”, men sedan fick de ligga ute. Han omringade avloppsbrunnen med 

skräp, vilket innebar att slamsugaren skulle få nippran då den kom om det inte 

flyttades. Jag nämnde det och han lovade att flytta på det. Då jag var borta tog 

han hand om djuren, vilket han sade sig inte ha något emot då jag frågade.  

–Lena  

 

Situationen blev helt ohållbar i samband med att M släppte ut Lenas avelskaniner som 

givetvis sprang till skogs och aldrig sågs till igen. Detta utlöste en konflikt som till slut skulle 

leda till slutet för M’s boende på gården. 

 

Jag skrek åt M att han var en skitstövel och att han kunde packa och dra åt 

helvete. Senare lugnade jag ned mig en aning och tyckte att vi kunde diskutera 

saken i ett senare skede när jag lugnat ned mig. Hans kommentar var ”Men oj, 

jag visste inte att du var så fäst vid dem.” Hallå! Jag kände mig som om jag likt 

en förälder skulle bli tvungen att slå mig ned och säga: ”Du förstår, en del saker 

är dina, men en del saker tillhör faktiskt andra.” –Lena  

 

Det definitiva slutet kom när M flyttade utan förvarning. 

 

När jag kom hem stod ytterdörren öppen. El-patronen var uppskruvad på max 

och ändå var det, på grund av den öppna dörren, tolv grader inomhus. M hade 



 34 

stuckit. Han hade länsat kylskåpet och skafferiet, inte ens matoljan fanns kvar. 

Ingen lapp, inte ett ord, ingenting. –Lena  

 

Allt detta var en episod, men Lena beskriver ytterligare upplevelser av att försöka skapa ett 

kollektiv, varav samtliga slutade med att Lena kände sig sviken och blåst. Hon funderar nu 

allvarligt på att ge upp, flytta in till stan och skaffa sig ett jobb där. Hon avslutar intervjun 

med en ironisk kommentar om sina erfarenheter. 

 

Visst är det konstigt att jag inte vill bo med folk igen någonsin? –Lena  

 

5.1.5. Kent 

Kent är en man på 35 år som efter många år som ”skogsdräng”, det vill säga anställd vid 

jordbruk som skogsarbetare, gjorde slag i saken och flyttade ut till ett torp mitt i skogen en 

mil från närmsta samhälle. Torpet består av kök och ”kammare” och saknar el, vatten och 

avlopp men ”med en rejäl vedspis”. Kontakten förmedlades genom en annan tilltänkt 

informant som sedermera inte hade tid att medverka. Intervjun genomfördes på det lokala 

biblioteket då det inte var möjligt att ta sig hem till honom utan bil. Han själv hade cyklat en 

dryg mil för att träffa mig. Kent var väldigt verbal och uttryckte sig vårdat, för att inte säga 

konstlat. 

 

Kent berättar att han är född i stan och är uppvuxen där. Han kom dock tidigt på att han 

trivdes med att vara i skogen och efter att ha arbetat med diverse småjobb så sökte han i 

tjugofem års åldern till en folkhögskola och utbildade sig inom skogsbruk. Han beskriver sin 

uppväxt kortfattat och verkade ovillig att gå djupare in på det än att hans far var polis och 

hans mor undersköterska. Han har heller inga syskon.  

 

Efter utbildningen levde Kent, som han själv beskriver det, en nomadiserande tillvaro där han 

arbetade kortare perioder på olika bondgårdar på flera olika platser i Sverige, i huvudsak med 

skogsbruk. Efter några år träffade Kent en kvinna, blev förälskad och flyttade ihop med 

henne. Hon bodde då redan i ett slags ”mini-kollektiv” tillsammans med ett annat par där de 

enligt det nu bekanta mönstret försökte odla grönsaker, hålla djur och allt det andra som ingår 

i självhushållande. De bodde i en liten by där alla kände alla och där deras val av livsstil inte 
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förstods. Detta utvecklades snart, genom by-skvaller och det faktum att det andra parets barn 

tidigare omhändertagits av de sociala myndigheterna, till regelrätt utfrysning.  

 

Och i byn, där vände vissa grannar bort ansiktet när man hälsade. Och jag mitt 

pucko, stod där och ropade hej och vinkade på en meters håll. –Kent    

 

Detta innebar att gruppens huvudförsörjning, att arbeta för lokala bönder, snabbt torkade upp 

och att de blev helt isolerade. Gruppen fortsatte att bo tillsammans, men då de ekonomiska 

förutsättningarna inte längre fanns tvingades Kent att söka sig utanför närområdet för att tjäna 

pengar. Dessa ”utflykter” blev längre ju mer tiden gick, vilket orsakade slitningar mellan 

honom och hans partner, vilket Kent medger var jobbigt till en början men att det till slut blev 

jobbigare att komma tillbaka än att åka.  

 

Jag menar, vem vill längta till en plats där man bara bråkar. Jag kände mig inte 

längre som hemma där. Dom (andra boende) ville bara att jag skulle ge dom 

mina pengar. –Kent  

 

Slutligen bestämde sig Kent för att flytta och göra något annat med sitt liv. Han hade fått 

anställning som ”skogsdräng” hos en bonde och hyrde även en mindre bostad av denne. Han 

säger sig ha trivts där.  

 

Här berättar Kent sedan om att han blev sjuk och lades in på sjukhus. Han säger det inte rakt 

ut men det framgår tydligt att sjukdomen var av psykiskt slag. Bland annat säger han att han 

inte ville vara där men att de tvingade honom, vilket tyder på psykiatrisk tvångsvård. Detta 

pågick under, vad jag förstår, flera år då han periodvis var intagen på sjukhus och periodvis 

bodde själv.  

 

Slutligen köpte Kent det torp han nu bor i och på frågan om var pengarna kom ifrån uppger 

Kent att det var besparingar från tiden som anställd. På frågan varför han valde att bo som han 

gör motiverar Kent det med att det var ju vad han alltid velat. 

 

Jag hade varit långtidssjuk och ville tillbaka till livet, jag hade fått perspektiv på 

det. Jag har ett liv och jag vill känna att jag levt det som jag velat. –Kent  
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Nu har Kent bott där han bor i sedan sommaren 2004 och uppger sig vara mycket nöjd. Han 

odlar sina grönsaker och tar sitt kött ”från skogen”. Han planterar även skog åt lokala bönder 

mot betalning. Då han tidigare uppgett att han har sjukpenning, måste denna betalning således 

vara obeskattad, det vill säga svartarbete. Han sköter sin hygien på bygdegården i närmsta by, 

dit han cyklar på sommaren och skidar på vintern, ”nån gång i veckan”. Det händer även att 

han utför småjobb som målning åt de boende i byn.  

 

På frågan varför han känner att det här livet är rätt så svarar han att han har vad han behöver 

och att han inte vill ha mer, samt att det ger honom harmoni. 

 

Jag vill jobba åt mig själv, för mig själv, själv styra över min tid. Konsumtion är 

för mig starkt förknippat med stress. Man måste jobba för att kunna köpa alla 

onödiga prylar. Jag vill bruka jorden och ta tillvara allt som naturen har att ge, 

och för mig är dessa arbetsuppgifter rofyllda, även om de även kan vara tunga. –

Kent  

 

Vi avslutar sedan intervjun med en lite allmännare diskussion kring varför inte fler gör som 

han, det vill säga söker lugn och ro långt ifrån alltihop, det vill säga jobb, stress och prylmani.  

 

Jag tror man måste vara lite galen för att nå sina drömmar, i alla fall tyckte alla 

andra att jag var det. Så frågan är hur galen vågar man vara? –Kent  
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6. Analys.  
Jag kommer här att visa hur en avvikarkarriär skapas genom att använda mig av Becker 

(1963). Jag kommer att redogöra för hur en inledande avvikelse leder till att individen stöts 

bort eller stöter bort sig själv från olika ”välanpassade” gemenskaper och hur detta leder till 

sökande och senare medlemskap i ett avvikande kollektiv. Jag kommer sedan att visa hur 

tvivel och desillusionering leder till att individen känner ett behov av att distansera sig från 

dessa med hjälp av Goffman (1963). Slutligen använder jag mig av Beck (2002) och en 

redogörelse för de praktiska förutsättningarna för att visa på hur det över huvud taget är 

möjligt att skapa en ganska stabil identitetskonstruktion vid sidan av det konsumtionsbaserade 

samhället.     

6.1. Avvikelsen och avvikarkarriären. 
Som Becker (1963) konstaterade så inleds en avvikarkarriär med en avvikande handling, 

medveten eller omedveten. Bland mina informanter så verkar uppbrottet från familjen, eller 

någon som de betraktat som viktig och avgörande för deras tillvaro, ha varit en sådan 

handling. Givetvis är det normalt att flytta från sina föräldrar för att skapa sig ett eget liv, men 

i de fall vi har för handen verkar uppbrotten varit plötsliga och definitiva. Det faktum att 

ingen av mina informanter givit någon närmare beskrivning av sina föräldrar samt att de inte 

förekommer i någon större utsträckning i deras livsberättelser efter det att informanterna 

flyttat hemifrån tyder på att åtminstone familjen betraktat deras uppbrott som avvikande och 

sanktionerbart. För mina informanter verkar uppbrottet föregåtts av konflikt av något slag, 

kring informantens politiska åskådning, arvstvist eller psykisk ohälsa. Att inte bara flytta från 

familjen utan även orten och att helt byta inriktning på sitt liv tyder även det på att konflikten 

varit av det allvarligare slaget, vilket i sin tur gör en försoning så mycket svårare.  

 

När så mina informanter en gång klart och tydligt blivit utpekade som avvikare av sina 

familjer, eller den närmsta omgivningen kring familjen, har således den avvikande karriären 

inletts, om dock inte så planerat, och som Becker (1963) påpekar identifieras avvikarna som 

först och främst just avvikare, inte familjemedlem. Detta i sig gör att familjen är misstänksam 

och ifrågasätter de motiv som lett till avvikelsen. Oavsett varför sonen eller dottern valt att 

bryta med dem så är de den skyldige.  
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Hur sedan informanterna tagit de påföljande stegen in i en avvikargemenskap har varierat, 

men det centrala är att alla har betraktat sig som annorlunda. De som de jämför sig med och 

betraktar sig som annorlunda mot är då de som haft ett tydligt inflytande på deras liv. Becker 

(1963) menar att avvikelsen måste vara socialt inlärd, det vill säga att de måste lära sig 

uppskatta den, men från mina informanters utsagor kan vi se att de i vissa fall börjat med att 

definiera sig själva som avvikande. Det här grundar sig då på att de känt sig annorlunda i 

jämförelse med sina närstående. Således har de sökt bekräftelse för sin duglighet trots 

avvikelsen vilket lett dem till kollektivet, inte att de nödvändigtvis först varit medvetna om 

avvikelsens fröjder. För att problematisera avvikarkarriär kan vi då konstatera att individen 

först blivit definierad som avvikare av sig själv eller andra och som resultat av den uppkomna 

situationen sökt stöd för sin avvikelse i en gemenskap. 

 

Här kan vi se att familj och närstående varit av stor betydelse för individens känsla av att vara 

annorlunda. Mina informanter har alla känt en stark vilja att vara nära naturen, ett faktum som 

i vissa fall kan förklaras med att deras familj upplevt en förlust av deras naturnära livsstil. 

Familjen har förlorat den identitetsgrund som de haft genom nerläggande av jordbruket av 

ekonomiska eller sociala skäl, en förlust som säkerligen skapat djupa sår. Här kan vi även 

spekulera i om informanternas vilja att återgå till den livsstilen även är en av källorna till de 

konflikter som lett till att informanterna brutit med familjen. Med sonens eller dotterns 

strävan har det egna misslyckandet tydliggjorts och således blir det omöjligt att skylla på yttre 

omständigheter, alltså måste denna strävan motverkas och betraktas som avvikande. I sådana 

fall är det paradoxalt nog informanternas vilja att leva som denne blivit uppfostrad till att 

betrakta som ett ideal som även leder till deras uteslutning ur familjen. 

 

För att fortsätta med när informanterna gjort avvikande val, att inte göra som andra med 

arbete och familj, kan vi konstatera att dessa val har gjorts i unga år. Becker (1963) menar att 

det är en förutsättning då man under livet genom samlandet av normer och värderingar gör en 

social investering som blir svårare att bortse från ju mer omfattande den blir. Mina 

informanter har med de inledande avvikelserna raserat de investeringar de dittills gjort då 

dessa i huvudsak rört familjen. Det är naturligt att i en sådan situation söka efter gemenskaper 

där deras initiala avvikelse betraktas som normal, till och med uppskattas. De har funnit sådan 

uppskattning i olika kollektiv där avvikelse, allmän eller specifik, varit den gemensamma 

nämnaren. Således har de även lärt sig uppskatta själva avvikelsen och har på så sätt kunnat 

motivera sin fortsatta karriär som avvikare. Flera av informanterna har varit medlemmar av ett 
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antal kollektiv vilket tyder på att det är just avvikelse som varit centralt, inte en specifik 

gemenskap.  

 

Om vi sedan tittar närmare på informanternas avvikarkarriärer en och en, med början hos 

Birger, så finner vi att han redan i unga år slets mellan den sociala gemenskapen hos den 

socialistiska morbrorn och den högborgerliga, ”klara-dig-själv” attityden hos släkten på 

faderns sida. Då Birger uppger att hans tidiga ungdom präglades av flyttande mellan dessa 

kan vi anta att dessa två poler upplevdes som i skarp kontrast till varandra, vilket säkerligen 

ledde till såväl inre som yttre konflikter. Det som Birger upplevde som positivt hos den ene 

bemöttes med kritik hos den andre och vise versa. Denna identitetskris låg sedan till grund för 

hans utagerande beteende i skolan som inte heller kunde hjälpa honom och slutligen ”krisade 

jag ihop”, som Birger själv uttrycker det. Som följd av detta flydde han från allt detta till 

storstan som han, lantisunge som han var, säger sig ha upplevt som skrämmande och kaotisk. 

Då han själv beskriver sig som ”besvärlig” kommer det inte som någon överraskning att han 

då sökte sig till en gemenskap där det var norm att vara besvärlig, och att det var just detta 

som attraherade honom. Att Birger beskriver det som ”ett ställe där alla levde på bidrag och 

skrek” tyder på detta.  

 

Här finner vi så bevis på att, som Becker menar, avvikelsen är socialt inlärd och socialt 

motiverad. Detta väckte då intresset för kollektivvärlden och i kombination med Birgers 

äventyrslystnad begav han sig sedan till ytterligare ett kollektiv, denna gång på Irland. Då 

dessa hanterade konflikter med avskiljning till, med Birgers ord, ”en jävla kobbe ute i 

atlanten” så sattes han i en situation där han mer eller mindre tvingades vara självförsörjande. 

Det är den här perioden, i alla fall i efterhand, som Birger beskrev som den mest idylliska i 

sitt liv. Det som från början var menat som en bestraffning upplevdes i stället som en 

befrielse, men även en bekräftelse på att hans omgivning betraktade honom som avvikande, 

även de som själva betraktade sig som avvikare. Den långa period som följer denna, där 

Birger sakta men säkert återgår till vad som skulle kunna betraktas som en mer normal tillvaro 

med lönearbete, familj och insatslägenhet, börjar med ett fängelsestraff för värnpliktsvägran. 

Att denna starka sanktion från samhället skrämde Birger, och även satte kollektivtillvaron i 

ofördelaktigt ljus, framgår av att efter fängelset så kunde Birger inte återgå till kollektivlivet 

trots att han försökte.  
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Dock tog även den här perioden i Birgers liv slut i och med skilsmässan från frun och den 

påföljande krisen. Det här blev ytterligare en bekräftelse på att han inte var som andra och 

efter år av sjukskrivning och ekonomiskt förfall, under vilka han åter igen försökt hitta en 

plats i kollektivvärlden, slutligen beslöt sig för att ta avstånd från allt det där och försöka 

skapa sin egen tillvaro. 

 

Om vi sedan fortsätter med Per så kan vi se att han tidigt hamnat i konflikt med sin familj då 

deras uppgivenhet kring deras nerlagda familjejordbruk inte kunde förstås av Per. Den 

ekonomiska ”verklighet” som tvingat fram nerläggningen gick stick i stäv med både Pers vilja 

att återuppta driften och hans dåvarande politiska åskådning. Det var även denna politiska 

åskådning som ledde honom till gemenskapen kring stadsdelen Haga i Göteborg. Här är det 

intressant att notera hans beskrivning av omgivningen, ”bara pundare och ockupanter och så”, 

vilket dels ger oss hans bild av de andra i gemenskapen, dels gemenskapen i sig. Det ger oss 

även anledningen till att han sökte sig därifrån. Dock lärde han sig att, i enlighet med Beckers 

teori, att uppskatta kollektivboende och gemenskapen. Den påföljande perioden av mer 

organiserad avvikargemenskap upplevdes dock som falsk, vilket gjorde att han tillsammans 

med sin partner sökte sig därifrån.  

 

Därefter följde en period av äventyr och även identitetssökande, med resor och tillfälliga 

arbeten, till dess att han paradoxalt nog fick ekonomisk möjlighet, genom arv från familjen 

han brutit med, att försöka leva som självförsörjande. Dock föregicks det verkliga 

självförsörjningsförsöket av att han och hans flickvän åter försökt ingå i en kollektiv 

gemenskap, vilket dock bara befäste Pers uppfattning om att dessa inte var på allvar.  

 

Anna däremot beskriver inte sin uppväxt som problematisk eller konfliktfylld, utan som 

kärleksfull och harmonisk. Det som istället inledde Annas avvikarkarriär var uppbrottet från 

vad hon upplevde som en begränsande tillvaro tillsammans med pojkvännen. Inte heller sökte 

hon sig direkt till en avvikargemenskap, utan försökte leva en mellan tillvaro på egen hand 

detta möttes dock av motstånd från hennes närmaste omgivning och slutade i förnedring då 

hon tvingades från sitt hem. Här ser vi att omgivningens kategoriserande av henne som 

avvikare, återigen i enlighet med Becker, leder henne till att aktivt söka en gemenskap med 

andra likasinnade. Reaktionen på hennes initiala avvikelse ledde till mer och större avvikelse, 

trots hotet om mer och allvarligare sanktioner. Den gemenskap hon fann upplevde hon som 

väl fungerande, men att den slutligen föll samman då påfrestningarna, ekonomiska och 
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sociala, blev för stora. De begränsningar som det innebar att leva med andra gjorde att Anna 

och hennes partner sökte sig bort från kollektivlivet. Dock ville Anna och hennes partner 

fortsätta leva enligt sina principer om en naturnära tillvaro, vilket de förverkligade med ett 

eget hus och ett delvis självförsörjande.  

 

Lena skiljer sig från övriga informanter då hon inte tagit avstånd från att leva i ett kollektiv, 

snarare är det så att hon aktivt försöker upprätta ett sådant. Hon lärde sig att uppskatta det 

lantliga livet av sin far och genom sin uppväxt på hans gård. Att just gården varit grunden för 

hennes utstötning från familjen gör den känslomässiga krisen som gemenskapsmisslyckandet 

innebär än mer påtaglig. Lena är även betydligt yngre än övriga informanter vilket innebär att 

hennes avvikarkarriär fortfarande är i ett tidigt stadium och att hennes behov av bekräftelse 

genom gemenskap fortfarande är så viktig för henne. Dock har hennes misslyckade 

gemenskapssökande fått henne att börja tvivla på den tillvaron även om hon fortfarande 

känner ett starkt behov av den. Hon är dock väldigt besviken och uppgiven vad gäller de som 

sökt sig till det kollektiv hon försökt upprätta. 

 

Slutligen så har vi Kent. Vad gäller Kent uppväxt vet vi inte så mycket då han inte ville 

diskutera den. Vi kan bara konstatera, just på grund av denna ovillighet, att den troligen inte 

upplevts som positiv. Även det faktum att Kent inte ville diskutera sina föräldrar över huvud 

taget tyder på att deras relation inte varit konfliktfri. Efter en tids, med Kents ord, 

nomadiserande tillvaro hittade han sedan sin gemenskap med en kvinna och ytterligare ett par 

som likt honom inte levde efter gängse normer. Då detta ”mini-kollektiv” kraftigt 

sanktionerades av omgivningen föll dock denna tillvaro samman för Kent då han till slut 

upplevde sig som utnyttjad. Uppbrottet som sedan följde ledde slutligen till en stor kris med 

påföljande hospitalisering vilket säkerligen bekräftade Kents egen uppfattning om sin särart. 

Det enda alternativ som Kent sedan upplevde sig ha var att försöka bli så oberoende som 

möjligt. 

 

Som vi ser nu är Beckers teori om avvikarkarriär i mina informanters fall ofullständig då 

dessa tar steget ut ur avvikargemenskapen. Det är intressant att notera att mina informanter 

har betraktat gemenskapen som antingen för begränsande eller direkt falsk, för att sedan tappa 

tron på det kollektiva avvikandet. För att förstå hur dessa sedan gått vidare med en mer 

individualiserad avvikartillvaro måste vi titta närmare på vad det är som gör att individen 

väljer att vara avvikare på egen hand. Det faktum att Becker konstaterade att det sista steget i 
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en avvikarkarriär var steget in i en avvikargemenskap, så måste vi anta att det är dels 

besvikelsen på kollektivet, dels förändringar i samhället som nu, till skillnad från den tid då 

Becker konstruerade sin teori, tillåter avvikelse i individuell form. 

 

6.2. Relation till den egna gruppen. 

Av mina informanter var det ingen, med ett undantag till vilket vi återkommer, som sade sig 

tillhöra en särskild grupp trots att de vid en eller annan tidpunkt i livet ingått eller velat ingå i 

en gemenskap med likasinnade. Att underordna sig en generell beteckning kommenterades 

nedlåtande och emellanåt till och med föraktfullt. Vissa beteckningar var dessutom värre än 

andra, till exempel ”gröna vågare”, eller miljövänner, benämndes eko-fanatiker. Ett 

ställningstagande mot dem som sades följa en bestämd idé eller ideologi var vanligt, nästan 

självklart. Identifieringen av sig själv var genomgående bestämt av vad de gjorde, inte med 

hjälp av någon bestämd ideologi. De odlar grönsaker för att slippa inverka negativt på miljön, 

de vägrar använda moderna metoder då de vill leva mer ”naturligt” eller vägrar ge upp 

kontrollen av sin egen tid genom att vägra lönearbete.  

 

Det enda undantaget från detta var Per som identifierade sig själv som ”gammal anarkist”, 

vilket i sig är intressant då detta faktiskt är den enda möjliga ideologi som går att ha och 

samtidigt betrakta sig som kollektiv individualist. 

 

Goffman (1963) menar att skammen över att tillhöra en av samhället stigmatiserad grupp, i 

kombination med den egna identifikationen med gruppen ger upphov till identitetsambivalens, 

ett behov av att både skilja sig från gruppen och att anamma gruppens ideal. Som nämnt ovan 

så försöker mina informanter att komma runt detta dilemma genom att utgå från vad de 

sysslar med, inte den ideologiska bakgrunden till det. Detta blir tydligt då samtliga bestämt tar 

avstånd från konsumtionssamhället och dess kapitalistiska värderingar, men tydliggör detta 

med egenproduktion av ekologiskt odlade grönsaker eller finurliga lösningar på uppvärmning 

av huset, inte politiska/ideologiska slagord.  

 

Då det framgår av mina informanters utsagor att dessa har haft uppenbara svårigheter, av 

ovilja eller oförmåga, att anpassa sig till vad som samhället föreskriver som normalt, det vill 

säga lönearbete och konsumtion samt det faktum att de inte gjort någon hemlighet av detta 

kan dessa betecknas som vad Goffman (1963) kallar sociala avvikare. Det framgår tydligt hos 
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exempelvis Anna som valde att gräva upp hela sin trädgård och ha allehanda flygfän i garaget 

trots att hon visste att detta skulle provocera både grannar och myndigheter. Att dessa sedan 

uteslutits eller valt att utesluta sig själv från de gemenskaper de varit medlemmar av tyder på, 

precis som Goffman menar, att dessa tolererats så länge de höll sig till kollektivets interna 

regler för avvikelse. Som exempel på hur denna villkorsmässiga acceptans har sina gränser 

och hur det vid överträdelse leder till uteslutning har vi då Birgers berättelse om hur han efter 

konflikter på kollektivet skickades till en nästan öde ö.  

 

Birger utgör även ett exempel på hur inte bara samhällets motivationsmekanismer, utan även 

avvikargemenskapens, misslyckats att motivera honom till anpassning. Att informanterna 

sedan betecknar dessa gemenskaper som falska eller fanatiska tydliggör avståndstagandet. Jag 

fick även exempel på Minstrelization, raljerande med den egna gruppen, framförallt hos 

Birger som ofta berättar om avvikelsegemenskaperna i form av roliga anekdoter, exempelvis 

hur han varit medlem i ”ett primaterapikollektiv, ett ställe där alla levde på bidrag och skrek”. 

Det förekom även exempel på De-minstrelization, uppvisandet av ett bättre, mer respektabelt 

jag, exempelvis hos Anna som kritiserar de andra medlemmarna med att ”sen så var man ju 

faktiskt beroende på att de andra skötte sina jobb” och insinuerar därmed att de inte gjorde 

det, eller Lena som konstaterar att de andra var underliga och inte visste vad som krävdes för 

att bo på en gård.  

 

Mina informanter har alla förlorat tron på de gemenskaper de en gång valt att ingå i och gör 

allt för att skilja sig från dessa. Som vi sett tidigare definierar de sig inte i termer av 

tillhörighet utan de ser sig alla som individer med egna värderingar och egna sätt att hantera 

sina liv. Detta till trots har de alla, utom Kent, fortfarande kontakt med de som de inte vill 

grupperas med genom sin Internetnärvaro. Som jag redogjorde för i urvalet hittade jag mina 

informanter med hjälp av olika forum och hemsidor på Internet vilket då utgör en materiell 

möjlighet att bibehålla kontakten med de gamla kollektiva förhållningssätten till varandra, 

dock på distans och utan att behöva stödja någon kollektiv åsikt eller ideologi.   

 

Detta till trots kan vi se att det anti-konsumismiska perspektivet framhävs hos samtliga, vilket 

tyder på att de förhåller sig till samhället utifrån de normer som varit förhärskande i de 

kollektiva gemenskaperna. Även att göra motstånd mot moderniteten eller ifrågasättande av 

globaliserad handel förekom vilket även det tyder på att mycket av deras identitet fortfarande 

är formulerad genom det språk som varit förhärskande i de kollektiv som de sedan tagit 
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avstånd från. Paradoxalt nog så identifierar de sig själva gentemot sina före detta 

kollektivkamrater med hjälp av samhälleliga normer om vad som är acceptabelt, de var lata, 

tokiga, samtidigt som deras identitet mot samhället definieras med hjälp av de i 

avvikelsegemenskapen förhärskande värderingarna om exempelvis konsumtionssamhället. 

Detta innebär att de identifierar sig själva utifrån de gemenskaper de säger sig inte vilja ingå i. 

Den identitetsambivalens mina informanter uppvisar har således stabiliserats då de förhåller 

sig till den för tillfället gällande normen genom dess motsats. De kan vid behov växla till det 

normsystem som just då kan användas för att påvisa deras säraktighet och därmed vidhålla att 

de har en klar identitet som inte följer normen. De har konstruerat två komplimenterande 

motidentiteter som tillsammans skapar en stabil identitet genom att visa hur individen 

förhåller sig till normsystem inom respektive gemenskap.  

 

6.3. Strukturella förutsättningar. 

Vi kommer här att se närmare på hur samhällets utveckling ger mina informanter de 

grundläggande materiella, ekonomiska och sociala förutsättningarna att leva ett avvikande liv 

utan att ingå i ett kollektiv. Jag kommer här att visa hur individen får praktisk tillgång till ett 

utrymme mellan samhälle och avvikarkollektiv. För att förstå hur den materiella och sociala 

tillvaro som ger utrymme för den sortens avvikelse som diskuteras här ser ut måste de faktorer 

som möjliggör detta identifieras och förklaras. 

 

6.3.1. Boende  
.Om vi först tittar på bostadsförhållanden så uppger informanterna till den här uppsatsen att de 

bor i billiga, lantligt benägna hus varav flera är före detta lantbruk av storlek mindre. För att 

förstå tillgången till sådana hus krävs att vi först undersöker de historiska 

samhällsekonomiska faktorer som gjorde att dessa små lantbruk avfolkades.  

 

Om vi ser till jordbrukets historia så framgår av Robert Mattsons skrift Jordbrukets utveckling 

i Sverige att det totala antalet jordbruk har minskat mycket drastiskt sedan andra världskriget, 

i huvudsak brukningsenheter med mindre än 30 hektar (Mattson, 1985). Småbruk, torp och 

backstugor har lämnats att förfalla om de inte gjorts om till fritidshus. Den industrialisering 

som jordbruket i Sverige genomgick under framförallt efterkrigstiden gjorde det omöjligt att 

driva mindre enheter med vinst eller ens utan förlust. Även den proletarisering Sverige 

genomgick under industrialiseringen betydde att den arbetskraftsintensiva formen av jordbruk 
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omöjliggjordes. Billig arbetskraft i form av inneboende drängar och pigor flyttade i stället till 

städerna och blev industriarbetare. De jordbruk som varit beroende av dessa tvingades 

mekanisera eller avvecklas. Detta bekräftas av de informanter som är uppväxta på före detta 

jordbruk, att de ekonomiska förhållandena gjorde en fortsatt drift omöjlig. I ett fall berättar 

informanten att gården tidigare livnärt upp till tjugo personer, för att nu inte kunna livnära den 

egna familjen.  

 

Det förfall som dessa gårdar genomgått, i kombination med avsaknaden av kommunalt vatten 

och avlopp, modern uppvärmning och i vissa fall elektricitet, gör dessa betraktas som 

hopplöst omoderna. En upprustning till modern standard skulle bli mycket kostsam och i vissa 

fall helt enkelt för omfattande för att vara realistisk. Dessa hus säljs således till ”vrakpris” då 

ägarna är angelägna om att avyttra dem. De informanter som deltagit i den här uppsatsen har i 

samtliga fall antingen ärvt sitt hus eller köpt dem för en billig penning, och dessa har varit i 

stort behov av upprustning vilket kräver stort engagemang. Ett engagemang som i sin tur 

kräver tidsmässiga och ekonomiska tillgångar. 

 

6.3.2. Bidrag. 

En huvudsaklig form av inkomst för mina informanter är bidrag i olika former, exempelvis A-

kassa och barnbidrag. Dessa bidrag utgör sedan den ”trygga” inkomsten för mina informanter, 

för att sedan fyllas ut av deltidsarbete, ströjobb, försäljning av egentillverkade produkter eller 

tjänster. Dock utgör bidraget den grund på vilken deras hela tillvaro vilar. Utan bidraget 

skulle inte de regelbundet återkommande utgifterna täckas och i vissa fall försvarar 

informanterna bidragstagandet med att de måste betala tidigare skulder, inte bara de som 

uppkommit i samband med den nuvarande livssituationen. Underhåll för barn och 

studieskulder var återkommande sådana betalningar som måste göras som resultat av tidigare 

”liv”. Här är det intressant att notera att de skulder som flera av mina informanter dragit på sig 

under livet betraktas som en smula orättvisa och på så sätt undflyr informanterna det 

moraliska ansvar som bidragstagandet ställer. Exempelvis beskylls de tidigare skulderna för 

att omöjliggöra större självständighet, vilket gör att det inte är mer än rätt att låta bidraget 

betala dessa.  

 

Bidragstagandet är dock i den situation som mina informanter befinner sig en mer eller 

mindre ofrånkomlig del av ekonomin. De produkter och tjänster som inte de själva kan förse 
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sig med, exempelvis vissa hygienartiklar, tandläkarbesök, telefon och elektricitet måste 

betalas med pengar. Dessa kostnader försöker de dock minimera genom en stor 

prismedvetenhet, toapapper ersätts av tvål och vatten, el förbrukas ytterst sparsamt, 

telefonabonnemanget är billigast möjligt och de ringer endast på ”billiga” tider. Det verkar 

inte finnas några moraliska betänksamheter om att ta emot bidragen och inte heller har det 

framkommit några tankar på att det skulle kunna krävas någon motprestation. Ett tydligt 

exempel på detta är de som tar emot pengar från Arbetslöshetskassan. Dessa har inga som 

helst ambitioner att försöka hitta ett heltidsarbete, men upprätthåller fasaden av att leta arbete 

när de under tvång kontaktar, eller snarare kontaktas av, arbetsförmedlingen.  

 

Lars Korsell skriver i sin artikel Fiffel och fusk i slott och koja att allmänheten har lättare att 

acceptera skattefusk än bidragsfusk, trots att det i botten är samma pengar (Sjöstrand, 2005). 

Detta då för att skatten ger man och bidraget får man. Trots detta ser mina informanter inget 

fel i att acceptera dessa bidrag. Sykes och Matza (refererat i Sjöstrand, 2005) föreslår en rad 

neutraliseringsmekanismer som upphäver den skuld som ett medvetet bidragsfusk skulle 

medföra, bland annat genom förnekande av ansvar då det inte står under fuskarnas kontroll 

eller att man i sin relation till andra tvingas utföra fusket. Mina informanter stämmer bra in i 

detta då de försvarar sitt ”bidragsfuskande” med skulder till CSN- ”jag måste ju betala trots 

att jag inte har pengar”, och underhåll för barn –”jag har ju levt och älskat”.  

 

6.3.3. Andra inkomster – Strösysselsättning, försäljning och 
byteshandel.  

Mina informanter uppvisar en stor uppfinningsrikedom och även ett utbrett lokalt socialt 

nätverk när det gäller att tjäna pengar, låna maskiner eller byta tjänster utanför den vanliga 

markanden. Kaninavel, djurpassning, plantering av skog och skrotsamlande är bara några av 

de sätt som mina informanter gör för att antingen tjäna pengar eller byta till sig tjänster de 

själva inte kan utföra. Exempelvis byter en av mina informanter passning av grannens hästar 

mot lån av verktyg och maskiner, en annan byter ägg mot hjälp med slåttern. Denna lokala 

ekonomi är inte den pengamässigt viktiga, men det är den form som de själva vill framhäva. 

Detta är vad de vill vara. Deltidsarbetet som kokerska är inte lika viktigt som kaninaveln, trots 

att det rent ekonomiskt troligen är betydligt mer vinstgivande. Att lönearbeta är ett nödvändigt 

ont för att kunna göra det som de själva betraktar som sitt viktigaste arbete, att lokalt 
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producera. Vi har redan tidigare konstaterat att själva görandet är helt avgörande för hur mina 

informanter identifierar sig själva. 

 

6.4. Individualisering av avvikelsen. 

Beck (2002) menar att driften att skapa sitt eget öde och sin egen individuella identitet är den 

centrala karaktären i vår tid. Detta beroende på att vår identitet är ett pussel av valda 

livshändelser vilket uppmuntras av ett höggradigt differentierat samhälle uppdelat i en mängd 

icke-kompatibla funktionssfärer. Vi tas upp i gemenskaper utifrån vad vi tillför, inte som hela 

individer. Mina informanter uppvisar just detta genom sin medverkan i valda, lokala 

aktivitetssfärer som exempelvis lokalpolitik eller studiecirklar. Att de är uppskattade och 

accepterade inom dessa har ingen påverkan på hur de lever sitt liv i övrigt, och de olika 

aktiviteterna påverkar inte varandra. De delar av sina liv de då visar upp är klart avskiljda och 

bidrar till att de genom sina aktiviteter inom just den sfären blir accepterade för just det och 

vad de sedan gör är inte intressant. Som Beck (2002) menar är det endast ett brottstycke av 

deras identitet som visas upp och den gemenskapen kräver inte heller mer. Detta då som 

motsats till den kollektiva avvikargemenskapen som av nödvändighet måste ta upp individen 

som helhet och där den upptagna medlemmens hela identitet visas upp. Medlemmen riskerar 

sanktioner om denne uppvisar tecken på den förut diskuterade identitetsambivalensen 

(Goffman, 1963) då detta tyder på avvikargemenskapens brister.  

 

Även det faktum att de i stor utsträckning är beroende av bidrag gör att de ser sina liv som 

speciella. Beck (2002) menar att samhällets institutioner och därmed även bidragssystemet 

har ersatt traditionell social kontroll där det med hjälpen kom krav på att underordna sig 

kollektivet. När nu bidraget till stor del ersatt detta och därmed även den nära övervakning 

som det innebar har inte individen några traditionella yttre normer att leva upp till vilket gör 

individen ansvarig för sitt eget livsöde.  

 

Mina informanter talar alla om det kollektiva ansvar vi måste ta för miljön och betydelsen av 

att dra ner på konsumtionen. Som Beck (2002) menar har globaliseringen brutit ner de gamla 

traditionerna vilket tvingar fram konstruktionen av nya, vilket i sin tur kan leda till en 

idealisering av traditionella, stabila, i det här fallen lantliga, förhållanden, vilket här i vissa 

fall är en självupplevd erfarenhet från barndomen. Mina informanter talar om att ha kontroll 

över sina egna liv, att njuta av tillvaron och det lugn detta för med sig. Då de inte upplevde att 
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de hade kontroll eller lugn i de delar av sina liv de levt inom ramarna för det moderna 

samhället framstår detta som naturligt då de vill tillbaka till den trygga, stressfria tillvaro livet 

på landsbygden representerar.  

 

Då Beck (2002) menar att den moderna tiden, och därmed även det moderna samhället, 

karaktäriseras av osäkerhet och rastlöshet som följd av avsaknad av modeller att följa så är 

individen tvingad att experimentera sig fram. Mina informanter har ingått i en mängd olika 

gemenskaper, allt från politiskt radikala till religiöst motiverade. Deras livshistorier skulle 

även kunna karaktäriseras som sökande och vid ett flertal tillfällen har de känt sig ”tvungna 

att försöka”. Det är detta försökande, och de sociala kriser som det leder till då inte alla i deras 

omgivning uppskattat detta, som gör deras livshistoria unik vilket även gör att deras 

kombination av identiteter unika. Som vi sett tidigare har inte denna identitetsuppsättning 

varit möjlig att kombinera med en kollektiv tillvaro och således lett till ett försök att klara av 

ett liv på egen hand. Även här kan vi se att tvivel på och osäkerhet om kollektiven kan ha sin 

grund i individens egen identitetsambivalens. Det ”sökande” mina informanter uppger som en 

stor drivkraft i deras liv kan ses som ett uttryck för just detta då de ingått i gemenskaper för att 

sedan bli desillusionerade, varvid ett nytt ”sökande” inletts. 

 

Deras avståndstagande från dessa kollektiv när dessa inte motsvarat förväntningarna, eller helt 

enkelt inte kunnat överleva på grund av individernas olikheter, har lett till vad Beck (2002) 

benämner ”radikal icke-identitet”, att individen måste ta egna ståndpunkter utan att hämta 

stöd i en gemenskap. Det har lett till att mina informanter inte längre är inneslutna i en 

”kollektivbubbla”. De måste söka kontakt med andra, utan att blanda in de andras värderingar, 

för att behålla sin livsstil. Detta leder till att de måste samarbeta med den närmaste 

omgivningen och att de måste ha åtminstone ett begränsat socialt utbyte med denna. Till 

skillnad från livet i kollektivet så måste de acceptera andras åsikter i det här utbytet, men på 

ett mer begränsat sätt än inom kollektivet.  

 

Att sedan som Beck (2002) menar, att det här skulle leda till osjälvisk individualism, kan i 

fallen med mina informanter både diskuteras och ifrågasättas. De gör det mesta för sig själva, 

vilket även är meningen med att vara självhushållande, men det framtvingar samarbete. I en 

sådan miljö är mycket beroende av tjänst och gentjänst, vilket motverkar egoism då detta 

skulle resultera i att de tjänster de är beroende av omöjliggörs. De måste ge för att få, även om 

det grundläggande motivet är av egenintresse.  
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Här är det intressant att se hur väl den fragmenterade ”pussel-identitet” som Beck (2002) 

menar är ett resultat av det moderna, differentierade samhället stämmer överrens med det som 

Goffman (1963) kallar identitetsambivalens. Osäkerhet om huruvida det är möjligt att skapa 

harmoni i det egna sociala livets motsägelsefulla krav tvingar individen att kritiskt granska sin 

omgivning och de ingångna gemenskaperna, vilket resulterar i tvivel på gemenskapernas 

förmåga att hantera dessa krav. Det blir då omöjligt att helt identifiera sig med dessa 

gemenskaper och det blir även tydligt hur dessa gemenskaper kan vara till last för individen.  

 

Mina informanter, förutom Lena som jag menar inte har kommit så långt i sin avvikarkarriär 

ännu, uppger sig leva under stabila förhållanden trots den tydliga identitetsambivalens de 

uppvisar. Att detta är möjligt skulle då kunna förklaras av det faktum att de har tillgång till 

olika normsystem de förvärvat genom sin avvikarkarriär. De använder sig av dels det 

normsystem och det språk de internaliserat under sin kollektivtid för att ta avstånd från valda 

delar av det övriga samhället, såsom konsumtion och miljöförstöring, dels använder de sig av 

de normer och värderingar som kan sägas representera det övriga samhället när de kritiserar 

dessa avvikargemenskaper. På så sätt uppnår de en stabil plattform för sin 

identitetsambivalens men även ett stabilt förhållande till dem som inte är avvikare. Att de fått 

tillgång till olika normsystem och kan växla mellan dessa vid behov ger möjlighet att utveckla 

en egen identitet utan att koppla denna till en specifik gemenskap. De fragmenterar sin 

identitet för att passa en mängd olika situationer och gemenskaper vilket inte varit möjligt 

utan tillgången till ovanstående skiljda normsystem.  

 

Jag menar här att det finns tydliga likheter mellan Beck´s begrepp Radikal icke-identitet och 

Goffmans identitetsambivalens. Oförmåga eller ovilja att underordna sig ett kollektivt 

normsystem, avsaknad av modeller och traditioner leder till ett behov av att definiera sig som 

individ. Att sedan samhället genom sin höga differentiering inbjuder till att själv bygga en 

identitet genom deltagandet i en mängd olika inkompatibla aktivitetssfärer gör konstruktionen 

av en alldeles egen, unik identitet fristående från olika gemenskaper möjlig. Här menar jag att 

det är fullt möjligt att det som sägs karaktärisera det moderna samhället, individualiseringen, 

har sin grund i identitetsambivalens och att det inte heller skulle vara möjligt att vara 

individualiserad utan den. Att ha tillgång till en mängd normsystem är en förutsättning för att 

kritiskt kunna förhålla sig till olika gemenskaper utan att ta ställning för deras motsatser. Som 

vi tidigare såg är det fullt möjligt att definiera sig utifrån vad man inte är och att upprättandet 
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av flera sådana motidentiteter kan utgöra en stabil identitetsgrund. Om vi förutsätter att 

individualism innebär avståndstagande till kollektiva värderingar så förutsätts även att vi har 

kunskap om dessa och att vi förkastat dem. Således är den moderna, individualiserade 

människan i grund och botten identitetsambivalent, men har genom upprättandet av 

motidentiteter en stabil möjlighet att vara det.  
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7. Diskussion. 
Vi har i den här uppsatsen sett hur en avvikarkarriär kan leda till en individualisering av 

avvikelsen och att det är möjligt att upprätthålla en identitet baserad på icke-konformism till 

gällande normer, oavsett vilken sida av staketet man befinner sig. Upprättandet av 

motidentiteter ersätter bekräftelse från en gemenskap och detta leder till en mer fullständig 

individualisering än vad som är möjligt om individen skulle tillkänna sig ett kollektivt grundat 

värdesystem. Vi har även sett att det är den fragmenterande kraft som konsumtionssamhället 

utövar på oss genom kraven på anpassning till en mängd olika aktivitetssfärer som möjliggör 

motidentiteter, då vi inte längre behöver ha en enda sammanhängande identitet. 

Identitetsambivalens kan stabiliseras då det inte längre finns några krav på att uppvisa en 

sådan sammanhängande identitet och individen kan grunda hela sin existens på att inte 

identifiera sig med någon annan.  

 

Om nu utbredningen av avvikelse kan ses som tecken på samhällets utveckling, betyder då 

detta att det som kallas individualisering kan uppnås genom avvikelse från andra? Jag menar 

att konsumtionssamhället förser oss med möjligheten att ta avstånd från det samma och att det 

inte är möjligt att överhuvudtaget vara individualiserad om man underställer sig 

konsumtionssamhällets normer och värderingar. Bara genom att inte underställa oss samma 

normsystem som andra kan vi bli individer i egentlig mening och fragmenteringen av vår 

tillvaro ger oss möjligheten att välja vilket normsystem vi använder oss av och i vilken 

situation. Vi behöver inte längre vara sammanhängande, inte ens inför oss själva. Genom att 

använda oss av den splittring som differentiering medför kan vi pussla ihop en identitet som 

är situationsbaserad och vi kan välja vad vi tror på och när vi tror på det.  
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