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Abstract 

Back to the Future – a Study of Objectors who Create a Vision of the Future   
 

The Swedish magazine Åter, which offers a forum for people with an interest in making 

a self-sufficient household, constitutes the material for this study. The magazine is 

examined with an interest in finding outspoken and unspoken ideological values that 

may be considered as the motivation to actively choose an alternative lifestyle such as 

the one a self-sufficient household represents. The main interest for doing so is to 

elucidate any views on modernity from the many voices in the magazine. Previous 

studies of similar lifestyle choices have had a focus on them being a part of a social 

movement or a result of an environmental awareness. This study increases the 

understanding of this lifestyle as being a reaction against a modernity that does not 

agree with their individual experiences of a meaningful existence.  

 

Several complementary theoretical perspectives have been regarded in order to 

examine the ample material, with main emphasis on Ulrich Beck and his notion of sub-

politics and reflexive modernity. As a result, the study suggests that the magazine offers 

an intellectual fellowship for people interested in creating a self-sufficient household. 

Within that community spirit several issues are raised against the industrial 

modernity, as well as numerous suggestions for how to create a new, reflexive, 

modernity. 
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Inledning  

För den urbana, moderna människan i Sverige idag finns ett ständigt överflöd av 

konsumtionsvaror tillgängliga i en omedelbar närhet, dygnet runt, året runt. Matvaror, 

kläder, prylar, hus, värme och vatten produceras och distribueras utan vår medverkan 

i processen, och finns tillgängligt närhelst vi önskar och vill. På så vis har vi det 

onekligen väl förspänt i vårt moderna samhälle. Men trots denna effektiva och 

rationella framställning av dagligvaror, som möjliggör för människor att ägna sin tid 

åt annat än jordbruk och att ombesörja produktion av förbrukningsvaror, så finns det 

de som aktivt väljer en livsstil som innebär en strävan efter att bli självhushållande på 

allt eller delar av den mat och även andra produkter som de och deras familjer behöver 

för sin överlevnad. Vissa av dessa människor finner kunskap och likasinnade genom 

tidningen Åter, en tidning som drivs utan vinstintresse, och som skapas och läses av 

människor som strävar efter en livsstil där de kan vara helt eller delvis 

självhushållande, företrädelsevis på landsbygden.  

      

Att välja en alternativ livsstil som i en eller annan mening tar avstånd från det 

förhärskande är varken nytt eller unikt för vår samtid. Ända sedan den industriella 

revolutionen, med start under 1700-talet i Storbritannien, har motrörelser mot 

urbaniseringen och industrikapitalismen förekommit. Följderna av moderniseringen 

har alltid varit tveeggade, och uppfattningen om vilka omständigheter och faktorer 

som bäst gynnar samhället såväl som individen tycks utgöra ett ständigt aktuellt ämne 

för debatt. Ända sedan 1800-talet har människor reagerat mot livet i staden och 

följderna av industrialiseringen.  Teknikutveckling och mekanisering av produktionen 

ledde till stora möjligheter, men även en oro för påverkan av människors själsliv och 

välmående. Industrikritikerna menade att de framväxande industristäderna ledde till 

moralisk depravation och den kulturella utvecklingens förfall, vilket ledde till en 

motrörelse som innefattade en idealisering av ett liv närmare naturen.1 Detta 

förknippas exempelvis med de pastorala ideal som omnämns främst inom litteratur, 

musik och konst, och som beskriver något som anses idylliskt, präglat av lantlig 

enkelhet och stillhet. I 1800-talets England var möjligheten att fly städerna och bosätta 

sig på landet definitivt inte alla förunnat. Det var främst de förmögna som 

                                                           
1 Martin Kylhammar, Maskin och idyll: teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam, 1. 
uppl., Liber Förlag, Diss. Linköping : Univ., Malmö, 1985, s. 10. 
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överhuvudtaget hade valmöjligheten. Tydligt var dock att det under den här tiden 

uppstod en diskussion angående moderniteten och den tekniska utveckling som man 

ansåg höll på att urarta och mekanisera människors liv, där de intellektuella kunde föra 

en debatt där man diskuterade ideal som inte alltid sammanföll med den verklighet 

som gällde för de allra flesta.2  

      

De pastorala ideal som den svenske litteraturvetaren Martin Kylhammar  diskuterar i 

sin avhandling Maskin och idyll: teknik och pastorala ideal hos Strindberg och 

Heidenstam, är alltjämt aktuella, liksom frågor om teknikens påverkan på människan. 

Idealiseringen av ett liv nära naturen har haft påverkan på stadsplanering och 

utformning av bostadsområden i och utanför städerna. Även den amerikanske 

sociologen och filosofen Lewis Mumford uttryckte, exempelvis i Technics and 

civilization, (ursprungligen utgiven 1934) under 1900-talets första hälft kritik mot 

teknikens inflytande över människan, som han menade riskerade att förslavas under 

tekniken.3 Mumford gav uttryck åt sina farhågor långt före informationsteknikens 

genombrott, som ytterligare aktualiserat frågan. Att förslavas av det moderna livets 

tekniker och samhällsstrukturer var något som 1970-talets gröna vågen-rörelse tog 

avstånd från. Man önskade ett liv bortom modernitetens stress, men också dess 

bekvämligheter. I stället sökte man ett enklare liv med närhet till naturen. Det fanns 

flera sätt att lösa detta. För många räckte det att flytta ut till villa- och radhusförorter, 

medan det för andra lockade mer att flytta ut på landsbygden. 1970-talets gröna vågen-

rörelse sammanföll med miljörörelsens framväxt, och många grönavågare var också 

miljömedvetna, även om det inte var det primära intresset för alla. Den ökade 

medvetenhet om global klimatpåverkan som därefter växte fram, kombinerat med en 

önskan om ett liv bortom storstadens stress, ledde till en idéströmning som på många 

sätt påminner om det intresse av självhushållning på landsbygden som vi kan se idag.  

      

Det är lätt att finna likheter mellan 1970-talets gröna vågen-rörelse och temat för 

tidningen Åter, som har självhushållning på landsbygden som gemensamt intresse. 

Dock är det viktigt att betrakta dessa trender i sin samtida kontext för att även förstå 

deras tillhörighet i ett samhällskritiskt sammanhang. Tydligt är ändå att det finns 

                                                           
2 Kylhammar 1985, s. 10. 
3 Lewis Mumford, Technics and civilization, 1. Harbinger books ed., Harcourt, Brace & World, New 
York, 1963. 
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återkommande civilisationskritiska idéströmningar som har en liknande grundton. 

Gemensamt är exempelvis att det finns en återkommande kritik mot följderna av en 

storskalig anonym produktion, en uppmuntran till konsumtion som inte upplevs 

tillfredsställande eller hållbar, samt en kritik mot ett tillika ohållbart uttag av 

naturresurser. Det som i stället attraherar är bland annat närhet till natur, odling, ett 

antikommersiellt synsätt och intresse för hantverkande i olika former. Motiven till 

valet av en alternativ livsstil till det urbana livet är något som återkommer inom ramen 

för denna studie. 

      

Modernitet ställs ofta i relation till tradition, där vetenskaplig och teknisk utveckling 

anses vara förutsättningen för samhällets utveckling framåt, och traditionella tekniker 

och kunskaper ses som förlegade och ineffektiva. Bland de som strävar efter 

självhushållande i småskalig jordbruksverksamhet förekommer ofta en tillämpning  av 

traditionella tekniker, metoder och grödor. Bevarande och återupptäckande av gamla 

kunskaper kombineras dock gärna med användande av ny teknik och nyttjande av 

modernitetens fördelar för att kunna leva ett samhällstillvänt liv och samtidigt uppleva 

närheten till naturen, matvarorna och människorna i närområdet. Spänningen mellan 

de av upplysningstankens rationella, moderna idéerna och det traditionellt 

oföränderliga, samt mångfalden bland de röster som gör sig hörda genom tidningen 

bäddar för ett rikt och komplext material att undersöka.    

           

Syfte och frågeställningar 

Studiens ärende är att genom en ideologikritisk analys av textmaterial i tidningen Åter 

söka identifiera  och kategorisera ideologiska uppfattningar som ligger till grund för 

valet av en självhushållande livsstil. Liksom tidigare historiska idéströmningar som 

kritiserat det moderna samhället och presenterat visioner om en alternativ modernitet, 

finns även idag liknande tendenser. Detta är studiens fokus, där tidningen Åter genom 

dess karaktäristiska beskrivningar av vår samtid kan ses som en bärare av en alternativ 

modernitet. Därmed  fungerar Åter som fallstudie för undersökningen. Med hjälp av 

min empiri ämnar jag söka analysera och förstå hur samtiden karaktäriseras och 

problematiseras, och därmed undersöka hur drömmar om en självförsörjande livsstil 

kan förstås i ett vidare samhällsperspektiv. 
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Studiens huvudsakliga syfte är att svara på frågorna:  

1) Vilka gemensamma ideologiska uppfattningar återfinns i tidningen Åter, och  

2) hur kan dessa förstås i ett ideologikritiskt perspektiv med modernitet som 

huvudsakligt fokus?  

3) Kan den livsstil som förordas i Åter ses som en vision om en alternativ 

modernitet, och vad är dess karaktäristikor?   

 

Avgränsning 

Tidningen Åter har givits ut sedan 1998, utkommer med fyra nummer per år, och har 

idag en upplaga på ca 8000 exemplar. Det centrala temat i tidningen är praktiska råd 

för en självhushållande livsstil, och tidningen vänder sig till ”alla som vill bo på landet 

och leva ett enkelt och jordnära liv nära sin egen försörjning.”4 Tidningen uppmuntrar 

till och genomsyras av en gör det själv-anda, och fungerar i det närmaste som en 

handbok för den som intresserar sig för en småskalig självhushållande livsstil, oavsett 

erfarenhet och ambitionsnivå. Varje volym är i regel 35 sidor. Tidningen kompletteras 

med en hemsida (alternativ.nu) som bland annat består av ett omfattande 

diskussionsforum för ytterligare fördjupning och hjälp att bli självförsörjande.  

      

Inför min undersökning har jag valt att uteslutande intressera mig för tidningen Åter, 

och helt utelämna det kompletterande forumet på internet. Skälen till detta är flera. 

Huvudskälet är att det just är tidningen som kulturellt uttryck som är en viktig del av 

mitt intresse. Det har även av praktiska och tidsmässiga skäl varit nödvändigt att 

begränsa omfattningen av undersökningsmaterial. Tidningens omfattning har, sett till 

studiens omfattning och frågeställning, utgjort ett hanterbart corpus med rikt innehåll. 

Mitt empiriska material har utgjorts av totalt närmare 70 nummer av tidningen, det 

vill säga nära nog samtliga nummer, med ett fåtal undantag, vilket jag betraktar som 

tillräcklig mängd för att kunna dra tillförlitliga slutsatser i förhållande till mina 

frågeställningar. 

 

                                                           
4 Diskussionsforum för självhushållning, alternativ.nu, http://www.alternativ.nu/butik/info/om-ater, 
[hämtad 2017-03-07]. 

http://www.alternativ.nu/butik/info/om-ater
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Disposition  

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som presenterar studiens empiriska material, vilket 

syftar till att ge läsaren en förståelse för materialets karaktär. Vidare diskuteras de 

metoder som ligger till grund för studien, vilket huvudsakligen handlar om en 

ideologikritisk ansats för att få syn på vilka uttryck av ideologi som visar sig i Åter. 

Både de tydligt uttalade uttrycken av ideologi, som de mer underliggande, har varit av 

största vikt att kunna utläsa. I nästa avsnitt belyses de teoretiska perspektiv som 

studien kommer att förhålla sig till, där utvalda teoretikers synsätt på modernitet är 

centralt. Avsnittet kommer vidare in på för studien centrala ämnen som 

individualisering, ideologikritik och samhällskritik. Diskussionen syftar dessutom till 

att skapa förståelse för hur valda teoretiker förhåller sig till varandra, samt hur de olika 

perspektiven förväntas bidra till analysen av materialet. Det tredje avsnittet består av 

en kortare bakgrundsdel, som syftar till att placera studiens empiriska material i en 

historisk kontext. Därefter följer ett avsnitt om forskningsläget, innan det är dags för 

analysdelen. Studiens analysdel är tematiskt uppdelad och består av fyra avsnitt, tre 

större och ett mindre. Avsnitten belyser de mest utmärkande temata som framkommit 

i materialet, nämligen Det apolitiska, Processens betydelse, Produktion och 

tillvaratagande, samt Pluralistisk utopi. Dessa avsnitt är samtliga indelade i mindre 

underrubriker. Avslutningsvis består studien av ett avsnitt som ger en reflektion kring 

analysen, samt belyser viktiga kärnpunkter och ställer dem i relation till varandra. 

Avsikten är vidare att vidga det textnära perspektivet, samt avslutningsvis ge förslag 

på vidare forskning. 

 

Material och metod 

Följande avsnitt går mer utförligt in på studiens empiriska material. Vidare 

diskuteras de metoder som ligger till grund för undersökningen, samt det konkreta 

tillvägagångssätt som använts vid insamling av och analys av materialet.  

 

Material och insamlingsmetod  

Det empiriska materialet till denna undersökning består av en tidskrift som skapas och 

läses främst av människor som är intresserade av ett liv bortom stadslivets anonymitet 

och ymniga överflöd av industriproducerad mat och massproducerade 
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förbrukningsvaror. Ansvarig utgivare för Åter är Petter Bergström, som själv 

praktiserar en självhushållande livsstil sedan många år tillbaka. Tidningen är politiskt 

och religiöst obunden och drivs utan vinstintressen. Syftet med tidningen är enligt dess 

hemsida att ”sprida nödvändig kunskap och inspiration för ett mer självhushållande 

liv.”5 Vem som helst har möjlighet att bidra med artiklar till tidningen. Det enda kravet 

är att artikelförfattaren har goda kunskaper inom det ämne artikeln avhandlar, samt 

en önskan att dela med sig av sin kunskap till andra. Artikelförfattarna erhåller ingen 

ersättning för sina publikationer, men har full frihet att använda sitt skrivna material 

även i andra tidningar eller i andra sammanhang. 

      

Tidningen har ända sedan start 1998 haft en förhållandevis stabil innehållsmässig 

struktur under åren, om än med variation på marginalen. Åter innehåller olika delar: 

en ledare författad av ansvarig utgivare, ett antal artiklar med praktiska råd angående 

allt möjligt inom självhushållningens område, samt så kallade ”utflyttarbrev” där 

läsare delar med sig om sina berättelser och erfarenheter av att leva en 

självhushållande livsstil. Vidare finns i Åter utrymme för  annonser, både 

kommersiella och privata, samt möjligheten att köpa böcker genom Åters egen 

bokförsäljning.  

      

Bland tidningens läsare och skribenter ryms en variation av olika grader av 

självhushållarambition. Åter vänder sig därmed till en förhållandevis bred läsekrets, 

oaktat dess specialisering mot självhushållning. I analysdelen av min undersökning 

kommer denna bredd att belysas närmare. Bredden på intresseområden inom temat 

självhushållning innebär dessutom att närbesläktade begrepp kommer att användas 

för att beskriva läsare och skribenter i tidningen. En vanligt förekommande synonym 

till självhushållning är självförsörjning. I tidningen används båda begreppen 

omväxlande, vilket även kommer att återspeglas i min analys där båda används, men i 

stort kan ses som synonymer för samma sak.  

      

På grund av det omfattande materialet har, utifrån stöd i studiens frågeställningar, 

något större fokus lagts på tidningens ledare och utflyttarbrev för att få syn på de 

ideologiska värderingar som uttrycks av skribenterna. Dock bör betonas att även de 

                                                           
5 Diskussionsforum för självhushållning, alternativ.nu. 
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andra delarna av tidningen varit av stort intresse för undersökningen, och tagits i 

noga beaktande för att kunna skapa en helhetsbild av materialet.  

      

För studien har i stort sett alla nummer av tidningen som givits ut sedan starten  varit 

tillgängliga. Alla nummer utom de två första finns att tillgå via bibliotek, och många 

nummer finns fortfarande att köpa via hemsidan alternativ.nu. Alla nummer som varit 

tillgängliga har använts i studien, och ligger till grund för analysens generella 

argument. Vad gäller citering syns en viss överrepresentation av tidigt respektive sent 

utgivna nummer. Dessa citat är utvalda för att de tydligast beskriver den tematik som 

belyses i analysen. Redan inledningsvis stod det klart att studiens huvudsakliga fokus 

skulle ligga på vilka uttryck av ideologiska värderingar som skulle visa sig i tidningen. 

Dock var tidningsmaterialet inför arbetets början i det närmaste okänt för mig, vilket 

gav möjlighet att angripa materialet med en intention av öppenhet och nyfikenhet.  

      

Genom en närläsning av materialet med fokus på ideologi har sedan vissa strukturer 

framträtt. För ett så rikt material visade sig närläsning vare en lämplig metod, då den 

ger närhet till texten och därmed möjlighet till noggrann granskning. Vid granskning 

av empirin upptäcktes att de delar av tidningen där skribenternas ideologiska 

värderingar tydligast kom till uttryck var tidningens ledare samt i de ”utflyttarbrev” 

där skribenterna berättar om sina personliga erfarenheter av självhushållarens vardag. 

Detta gjorde att dessa delar blev extra intressanta för undersökningen, och det är 

härifrån de flesta uttryck för ideologi hämtats. Dock bör här ännu en gång poängteras 

att det är tidningen som helhet som varit målet för undersökningen, och att den stora 

innehållsmässiga bredden i Åter har spelat stor roll för analysen.  

      

Mitt empiriska material har således studerats och sedermera sorterats med fokus på 

ideologi. Genom närläsning kunde jag finna vissa återkommande teman, inom vilka 

jag sorterat skribenternas uttryck av ideologi. Denna sortering ligger till grund för 

kapitelindelningen av analysavsnittet nedan. Trots ett försök till kategorisering på 

detta sätt har det under arbetets gång blivit tydligt att inga vattensäkra skott finns 

mellan dessa kategorier. Detta var heller inte förväntat. Metoden har snarare varit ett 

försök att tydliggöra och skapa en förståelse för det rikliga material som tidningen 

utgjort. 
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Etiska överväganden 

För denna studie är det en tidning som utgör det empiriska materialet. Tidningens 

innehåll är offentligt och tillgängligt för allmänheten. Studien behandlar således inte 

något känsligt material ur sekretessmässig synpunkt. Givetvis finns ändå krav och 

förväntningar på en respektfull och forskningsetisk behandling av materialet. Med 

tanke på empirins natur och studiens tolkande ansats har stor hänsyn tagits till 

artikelförfattarnas integritet. Texterna i tidningen har studerats och analyserats utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det är följaktligen själva texten och vad den är 

bärare av som varit det intressanta, inte intentionen bakom. Därmed har således inte 

artikelförfattarna stått i centrum för undersökningen. I studien är klart redogjort för 

artiklars namn och vart dessa står att återfinna. Dock återges inte artikelförfattares 

namn, då dessas identitet av nyss nämnda anledning inte anses nödvändiga att 

redovisa i löpande text. Undantaget från denna princip är tidningens ansvarige 

utgivare, tillika grundare. Detta för att ansvarig utgivare står bakom tidningens ledare, 

som visat sig betydelsefulla för undersökningen, samt det faktum att kontinuiteten i 

hans medverkan måste anses ha en viktig tongivande betydelse för tidningens 

karaktär, vilket i sin tur ger bäring för studien.  

      

Ingen skribent i tidningen är sålunda fullt anonymiserad. Dock har under arbetets gång 

en kontinuerlig diskussion pågått kring forskarens roll, inklusive dennes önskan att 

minimera skada för någon.6 I studien är det texten som behandlas som en ideologi, inte 

personen. Vidare betraktas materialet som en del av en större diskurs. Med det i åtanke 

blir det tydligt att det inte skulle tillföra studien något att synliggöra enskilda författare. 

Avsikten är att förstå ideologin genom diskursen. Fokus ligger således inte på att finna 

”sanningen” bakom diskursen, eller att demaskera människorna bakom utsagorna, 

utan på diskursen i sig.  

 

Kritisk teori som analysmetod   

En ideologikritisk ansats har använts för tolkning och analys av det empiriska 

materialet. Detta för att få syn på vilken dominerande ideologi som finns i Åter, men 

även vilka ideologier som nekas utrymme i tidningen. Ideologikritik är en metod för 

                                                           
6 Vetenskapsrådet, God forskningsed [Elektronisk resurs], Reviderad utgåva, Stockholm, 2017, 
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningsed/, [hämtad 2017-10-16]. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningsed/
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att undersöka social, kulturella och politiska omständigheter i olika samhällskontexter, 

i detta fall från textmaterial i form av en tidning. För att kunna få syn på bakomliggande 

ideologi krävs ett kritiskt förhållningssätt till texten. Kritisk teori är ett klassiskt och 

användbart förhållningssätt för att synliggöra ideologi, som även beaktar forskarens 

egen roll i det samhälle denne verkar inom. Frankfurttraditionens kritiska teori hör till 

den mest inflytelserika inom den kritiska samhällsforskningen under 1900-talet. Inom 

denna tradition har flera studier utförts med en ideologikritisk ansats, bland annat av 

för traditionen tongivande personer som Max Horkheimer, Theodor Adorno och 

Herbert Marcuse. Även Jürgen Habermas kom senare att starkt förknippas med 

Frankfurttraditionen.  Att hålla ett kritiskt förhållningssätt är en självklarhet inom en 

mängd forskningstraditioner. Inom kritisk teori söker man dock nå längre än annan, 

mer begränsad form av kritik. Man gör detta med målsättningen att nå djupare i en 

mängd olika samhällsanalyser, vilket lämpar sig synnerligen väl för undersökning av 

exempelvis sociala institutioner, ideologier och diskurser. Traditionellt sett har den 

kritiska samhällsvetenskapen intresserat sig för ”hur kulturella traditioner och 

mäktiga aktörers handlande bidrar till att förstena den sociala verkligheten till förmån 

för vissa särintressen och till nackdel för andra. Den bryter alltså upp den låsta sociala 

verkligheten och gör den tillgänglig för nya politiska överväganden och beslut.”7 Man 

har ett emancipatoriskt syfte med sina undersökningar, genom att bland annat 

ifrågasätta det etablerade och synliggöra det förgivettagna. En vanlig målsättning är 

att ideologin ska begripliggöras, eller snarare avslöjas.8 Genom att använda kritisk 

teori, som uppmuntrar till en omfattande och kvalificerad självreflektion, ges forskaren 

stöd till ett kritiskt förhållningssätt till den sociala verklighet som han eller hon verkar 

inom.9 Detta sker dock med medvetenhet om att det är nära nog omöjligt att inte ta 

vissa föreställningar och värderingar för givna. Inom Frankfurttraditionen har man 

menat att det inte är givande att tala om en värderingsfri kunskap. Däremot ger ett 

ifrågasättande av gällande samhällsordning bättre förutsättningar till synliggörande av 

det förgivettagna.10  

      

                                                           
7 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 284. 
8 Göran Bergström & Kristina Boréus, (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 148. 
9 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 323. 
10 Bergström & Boréus 2012, s. 168-169. 
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Det finns många olika områden där ideologikritisk forskning är användbart. Detta 

leder per automatik till att det finns olika varianter av inriktningar och synsätt. För 

denna studies syfte och natur förefaller det lämpligt att ansluta till den inriktning som 

utgår från att ideologikritisk undersökning inte enbart kan begränsa sig till att 

analysera ytan, utan även bör intressera sig för ett djupare, inte lika lätt åtkomligt plan. 

Detta innebär att undersökningen även måste omfatta verkligheten utanför texten, 

vilket gör det möjligt att placera denna i ett större sammanhang.11 Den svenske 

idéhistorikern Sven-Eric Liedman beskriver ideologier som något som kan uppfattas 

väldigt allmänt, men också mycket specifikt:  

 

Ideologin kan formuleras på papper, som i partiprogrammet, i den politiska 

traktaten. Men den kan bli synlig även på andra sätt. Man kan tala om ideologin 

sådan den döljer sig i en räcka handlingar eller åtgärder (t ex ett politiskt partis 

faktiska ställningstaganden eller en statlig institutions beslut). Ideologin kan 

sökas i olika produkter: i byggnadsstilar, i stadsplaner, i konstverk. Allt som bär 

spår av medveten mänsklig verksamhet tycks i alla fall kunna tolkas i ideologiska 

termer.12 

 

För att kunna analysera såväl ideologins synliga yta som dess inte lika lättåtkomliga 

djup, skiljer Liedman på det manifesta i ideologin (ytan) och det latenta i ideologin 

(djupet).13 Vid analys av textdokument, liksom är fallet i förevarande studie, kan 

ideologin framträda mer eller mindre tydligt beroende på dokumentets karaktär. 

Exempelvis i ett politiskt partiprogram uttrycks i klartext ideologin manifest, medan 

en ideologianalys av exempelvis en målning kräver ett synliggörande av det latenta i 

ideologin. Med andra ord är målet med analysen av målningen att göra det latenta i 

ideologin manifest. Eller än tydligare: ”i en ideologianalys görs ideologin manifest.”14 

För att kunna göra detta presenterar Liedman tre olika aspekter att urskilja i en analys. 

Man uppmärksammar för det första vilka uttryck, eller tecken, som uppfattas som 

föremål för tolkning. Det kan handla om olika tecken, föremål eller text som alla har 

någon slags betydelse. Även objekt kan jämföras för att förstå dess ideologiska 

innebörd. För det andra bör man analysera den verklighet som dessa tecken handlar 

                                                           
11 Ibid., s. 149. 
12 Sven-Eric Liedman, & Ingemar Nilsson, (red.), Om ideologi och ideologianalys: uppsatser och 
texter, [2. uppl.], Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Univ., Göteborg, 1989, s. 23. 
13 Liedman & Nilsson 1989, s. 23. 
14 Ibid., s. 27. 
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om, eftersom alla tecken är meningsbärande, handlar om någonting. För det tredje bör 

man ha i beaktande det sociala sammanhanget inom och genom det ideologiskt 

laddade objektet får sin innebörd. Ett sådant beaktande är av betydelse för att klargöra 

dess funktion.15 Dessa tre aspekter har varit viktiga under arbetet med denna studie, i 

vilken fokus legat på vilka ideologiska värderingar som kommer till uttryck  inom en 

begränsad arena, med en för läsare och skribenter gemensam nämnare – intresset för 

en självhushållande livsstil. Tidningen utgör en gemenskap för likasinnade, med 

möjlighet att diskutera och agera inom ett större ideologiskt-politiskt sammanhang. 

Medvetenheten om skillnaden mellan det manifesta och det latenta har varit 

användbart för att uppmärksamma vad texten säger rakt ut, och vad som döljs mellan 

raderna.  

      

För att finna och sortera ut det som är viktigt i materialet har jag under analysen 

således letat efter utsagor som uttrycker ideologi. Dessa utsagor betraktas som en del 

av en större diskurs. Det bör dock förtydligas att denna undersökning inte är en 

diskursanalys. Dock har vissa av diskursanalysens förhållningssätt och begrepp 

kommit till stor nytta, eftersom en ideologi produceras och bärs fram inom en diskurs. 

Därmed har studien haft ett behov av begreppsapparaten inom diskursanalys för att 

med hjälp av denna finna ideologin. Vid diskursanalys betonas språkets betydelse på 

ett sätt som varit viktigt att omfatta även i denna studie. Inspiration från 

diskursanalysen har därför varit användbart för att granska det språkliga, genom 

närläsning, skapa överblick och sortera innehållet i texten. Allt detta för att komma åt 

något i texten, nämligen ideologin. Främst är det Foucaults begreppsapparat 

presenterat i Diskursens ordning som använts i studien. I synnerhet gällande 

utestängning, samtalsordning och samsyn vid förhandlandet om vad som inryms inom 

den diskurs som utgörs av textmaterialet i tidningen Åter. 

      

Teoretiska utgångspunkter  

För undersökning av studiens empiri har flera teoretiska perspektiv varit till hjälp, av 

vilka en kortare presentation här följer. Med studiens fokus på modernitet har valda 

teoretikers synsätt på just modernitet varit centralt för att motivera deras relevans för 

                                                           
15 Ibid., s. 33-34. 
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undersökningen. Därutöver har empirins beskaffenhet och innehåll bidragit till att ett 

antal moderniseringsteoretiker varit viktiga för analysen av tidningen Åter. 

      

Studiens förhållande till en ”ny” modernitet har till stor del funnit stöd och inspiration 

hos två inflytelserika teoretiker och samhällsdiagnostiker, nämligen Ulrich Beck och 

Zygmunt Bauman. Dessa två sociologer delar uppfattningen att vi lever i en ”ny” 

modernitet, men har utvecklat olika teorier kring detta. Genom att i analysen av 

materialet hämta stöd hos dem båda ges möjligheten att använda Beck och Bauman i 

förhållande till varandra, vilket resulterat i en rikare bild av materialet. Beck och 

Bauman överlappar varandra på ett sätt som inspirerar och ger en spännande 

helhetsbild gällande modernitet i förhållande till empirins karaktär, då de lyfter olika 

aspekter av modernitet som problem.  

      

Den tyske sociologen Ulrich Beck förknippas kanske starkast med sin teori om en 

”andra modernitet” och en ”reflexiv modernisering”. Han gör detta med stöd i begrepp 

som risksamhället, individualisering och globalisering. Om den första 

moderniseringsprocessen handlade om förvandlingen från var ett feodalsamhälle till 

ett industrisamhälle, så är den ”andra moderniteten” ett resultat av det moderna 

samhällets behov att modernisera sig självt, vilket i sig innebär ett uppbrott från 

industrisamhället in i vad Beck kallar en andra modernitet. Detta sker via det som Beck 

benämner risksamhället. Risksamhällets karaktäristiska drag kan fångas i en idé om 

att industrialismen har inneburit en förstörelse av den naturliga miljön och dess 

förutsättningar för mänsklig tillvaro. Faktorer som utsläpp av kemikalier och andra 

avfallsprodukter, kärnkraftsolyckor, utrotning av växter och djurarter, den globala 

växthuseffekten och liknande, innebär en ny slags risker som förvisso är oavsiktliga 

konsekvenser av industrisamhällets  verksamheter, men icke desto mindre ger så 

omfattande följder att Beck anser det relevant att tala om en systematisk omvandling 

av samhället.16 Risksamhället ger uttryck för denna systemomvandling bland annat i 

förhållande till de problem det gett upphov till, vilket påverkat de grundläggande 

säkerhetsföreställningar som tidigare funnits i samhället. När riskerna i samhället 

                                                           
16 Ulrich Beck, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, Daidalos, 
Göteborg, 1996, s. 34. 
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förändras påverkas även hanteringen av dessa, vilket framförallt märks inom politiskt 

handlande och beslutsfattande.17 

 

Själva omvandlingen från ett industrisamhälle till ett risksamhälle sker oavsiktligt och 

oförmärkt. Beck kallar denna reflexartade övergången för reflexivitet – i motsats till 

reflexion som lätt förväxlas med adjektivet ”reflexiv”.18 Reflexivitet handlar i Becks 

analytiska definition om självkonfrontation. Reflexiv modernisering innebär då 

”risksamhällets konfrontation med sina egna konsekvenser”19, vilka inte kan hanteras 

i de system och inom de ramar som skapade dem, det vill säga industrisamhällets. 

Industrisamhällets grundvalar är till sin natur självbevarande, men den konflikt som 

uppstår mellan konsekvenserna av moderniseringen och det fundament som den 

bygger på, leder till en reflexartad övergång från industrisamhälle till risksamhälle. 

Övergången är oavsiktlig och bygger på reflexivitet snarare än reflexion, men har till 

följd att samhället tvingas till självkonfrontation och konstruktion av nya lösningar på 

gamla problem. Viktigt att betona är dock att det reflexartade och det reflexiva är två 

delar av en helhet, och mycket väl kan samexistera. Det finns således ingen skarp 

skiljelinje mellan industrisamhällets ”enkla” modernitet och den reflexiva 

moderniteten. Det som i stället sker när ”[I]ndustriell modernisering blir sitt eget 

problem”20 är att de reflexartade reaktionerna på problemen potentiellt kan leda till 

reflexivitet, då lösningarna på problemet tvingas sökas utom det rådande paradigmet. 

En av de viktigaste uppfattningar som Beck återkommande betonar, är en övergång 

från antingen-eller till både-och, vilket är en avgörande poäng för att förstå dynamiken 

gällande samhällets förändring mot en reflexiv modernitet.21 Den reflexiva 

moderniteten innebär en kategoriupplösning, inte enbart av det politiska ramverket, 

utan på alla områden i samhället. Välfärdssamhället har medfört en ökad 

individualisering, som i sin tur har ”upphävt grundvalarna för en indelning i sociala 

klasser, stånd och skikt.”22 Kategoriseringar såsom klass och genus gäller inte längre 

som självklara struktureringar av samhället. Detta får omfattande konsekvenser, inte 

minst genom att individen själv tvingas trygga sin existens och organisera sitt liv, då 

                                                           
17 Beck 1996, s. 36. 
18 Ibid., s. 34. 
19 Ibid., s. 34. 
20 Ibid., s. 16. 
21 Se exv. Beck 1996, s. 11-22. 
22 Ulrich Beck, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Daidalos, Göteborg, 2000b, s. 120-
121. 
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det inte längre finns några givna referensramar. Individualiseringen är en kollektiv 

process, och leder till formandet av nya kulturella samhörigheter bortom de tidigare 

kategoriseringarna.23 Även om många institutioner står kvar, så förändras dess 

innehåll. Detta leder till att vi måste finna nya sätt att uttrycka oss på, och att politiken 

därmed tar sig nya uttryck.  

 

En konsekvens av risksamhället är hur samhällets knäckfråga övergått från att vara 

hur fördelningen av industrisamhällets ”goods” hanteras, det vill säga resurser, 

tillgångar, inkomster, social trygghet med mera, till att hantera dess risker, dess ”bads”. 

Med hantering avses fördelning, avvärjning, kontroll och legitimering.24 Från att ha 

handlat om att legitimera fördelningen av de resurser som skapats av samhället, måste 

samhället idag hantera de risker och hot som systematiskt skapas av den industriella 

moderniteten.25 Beck ser dock inte industrisamhällets (själv)destruktion som något 

hopplöst negativt, utan som en möjlighet för inträdet i en andra modernitet.26 För att 

förstå risksamhällets utmaningar är det viktigt att klargöra att det moderna samhällets 

risker är något som samhället självt konstruerar. Detta sker genom kunskapen om 

dessa risker samt hur vi förhåller oss till dem.27 De risker vi talar om utgörs således av 

risker som potentiellt kan drabba oss, och som vi – vetenskapligt såväl som 

lekmannamässigt – har kunskap om. Denna kunskap kan sedan bedömas på olika sätt, 

och därmed förminska, förstora, förändra eller på andra sätt definiera riskerna på olika 

sätt. Riskerna blir därmed svårbedömda för såväl experter och beslutsfattare som för 

den enskilda samhällsmedborgaren. Riskbedömning av såväl kända som okända risker 

sammanflätas, samt kompliceras ytterligare av vetskapen om saknad kunskap om de 

risker som potentiellt kan drabba oss.28 Risker är därmed socialt konstruerade, då 

samhällets kulturella uppfattning om vad som bedöms som hotfullt är avgörande för 

vilka åtgärder som sätts in och vilket engagemang olika frågor väcker.29 Detta är en 

viktig faktor till miljöpolitikens komplexitet.  

                                                           
23 Se exv. Beck 2000b, s. 119-124. 
24 Beck 1996, s. 35. 
25 Beck 2000b, s. 30.  
26 Ulrich Beck, Reflexive modernization: politics, tradition, and aesthetics in the modern social order, 
Stanford University Press, Stanford, Calif., 1995b, s. 2. 
27 Beck 2000, s. 33. 
28 Se exv. Beck 2000b, s. 33-35, samt Ulrich Beck, ”Risk Society Revisited: Theory, Politics and 
Research Programmes”, i The risk society and beyond: critical issues for social theory, red. Barbara 
Adam, Ulrich beck & Joost van Loon, SAGE, London, 2000a, s.216-217. 
29 Ulrich Beck, Ecological politics in an age of risk, Polity, Cambridge, 1995a, s. 48ff. 
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När riskerna människor ställs inför till övervägande del består av sådant som är svårt 

eller omöjligt att förnimma med sinnena blir tilliten till vetenskaplig expertis allt mer 

avgörande. Dock står även vetenskapen inför stora utmaningar i såväl riskbedömning 

som lösningsförslag och skadehantering. Upplösningen av de tidigare förgivettagna 

föreställningar av säkerhet som tidigare varit kollektiva och en del av 

samhällsstrukturen, innebär en övergång till att mycket av definitionsarbetet blir en 

uppgift för individen. Detta är vad Beck menar inbegrips i begreppet 

individualiseringsprocess.30 Becks syn på individualiseringsprocessen och individens 

hantering av det ansvar som åläggs henne ger ett intressant perspektiv till att förstå 

studiens empiriska material.   

 

För denna studie är Beck dessutom intressant för hans teorier om hur det politiska 

görs, där begreppet subpolitik är centralt. För att närma sig begreppet subpolitik är det 

lämpligt att utgå från Becks syn på individualisering, och hur individualiseringen blir 

politisk. Beck motsäger sig att individualisering skulle handla om isolering, ensamhet, 

slutet på ett gemensamt styrt samhälle eller en tillvaro utan samhörighet. Han 

motsätter sig likaså att individualiseringsprocessen skulle uppstå ur tomma intet.31 

Tvärtom menar han att individualisering sker i ett sammanhang. Närmare bestämt 

under de rambetingelser som förekommer i ”det utvecklade industriella 

arbetssamhällets välfärdsstat”, för att använda Becks egna ord.32 Det som Beck menar 

sker är att industrisamhället löses upp, och avlöses av andra livsformer, inom vilka 

individerna själva måste ”forma, iscensätta och lappa ihop sina liv.”33 

Individualiseringen är således något framtvingat, inte något individen själv har valt. 

Den är därmed heller inte privat, utan blir, i en ny mening, politisk – subpolitisk.34   

 

Industrisamhällets starka politiska arenor, med ett hierarkiskt, institutionaliserat 

politiskt system, förlorar sitt inflytande och sin genomslagskraft i ett mer rörligt och 

individualiserat samhälle. När makten över ekonomin förflyttas, risker blir 

svårbedömda och mer ansvar läggs på individen växer naturligt nya grupper, 

                                                           
30 Beck 1996, s. 36. 
31 Beck 1995b, s. 13. 
32 Beck 1996, s. 134. 
33 Ibid., s. 134. 
34 Ibid., s. 137. 
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organisationer och initiativ fram. Det politiska bryter således fram i nya konstellationer 

och på nya arenor, vilket Beck ser som en möjlighet att ”uppfinna det politiska” på nytt. 

En slags ”politikens politik”.35 En sådan övergång är givetvis inte smärtfri. Beck talar 

om två olika epoker som avlöser varandra – den industriella och den reflexiva 

moderniteten – och i det här skiftet formas en ny politik i samband med att 

”individerna återvänder till samhället.”36 En politisk fråga som väl exemplifierar den 

nya politiken är miljöfrågan, som är världsomspännande på ett sätt som gör den 

otroligt komplex. Beck har genom sin forskning om samhällets reaktioner på 

miljöproblem visat hur det är en fråga som går bortom de klassiska motpolerna inom 

politiken. Beck menar att industrimoderniteten tänkte och handlade politiskt enligt 

höger-vänster koordinater, ett politiskt förfarande som i den reflexiva moderniteten 

bryts upp och ersätts av nya axlar för att förstå de politiska spänningar som 

industrimoderniteten själv gett upphov till.37  

 

I enhet med subpolitiska kännetecken visar miljöfrågan hur något inte är antingen 

eller – höger/vänster, radikalt/konservativt, demokratiskt/odemokratiskt och så 

vidare, utan både och. Det vedertagna politiska systemet med exempelvis den klassiska 

höger-vänsterskalan gäller inte längre.38 I stället är var och en både och, och politiska 

frågor uppstår, hanteras och diskuteras utifrån andra premisser. Den reflexiva 

moderniteten medför inte per automatik vare sig framtidstro eller misströstan, utan 

inrymmer både och. Den är det oundvikliga resultatet av ett samhälle som tvingas finna 

nya lösningar för att hantera de samhälleliga risker som industrimoderniteten ligger 

till grund för. Eftersom det inte är möjligt att lösa problem med samma metoder som 

skapade dem, blir det avgörande för den reflexiva moderniteten att bestämma, eller 

snarare uppfinna, det politiska på nytt.39 Inte minst, menar Beck, finns det ett 

uppenbart behov av att förnya det ramverket för att förstå och hantera det 

kosmopolitiska samhälle vi lever i idag. Det förefaller, enligt Beck, obegripligt att 

använda strategier utformade på 1800- och 1900-talet för att förstå de 

samhällsförändringar vi står inför idag. Likaså ter sig de gamla kategoriseringarna av 

samhället alltför förlegade.40 I förhållande till studiens fokus på modernitet och ämnet 

                                                           
35 Ibid., s. 139. 
36 Ibid., s. 138. 
37 Ibid., s. 81. 
38 Ibid., s. 142. 
39 Ibid., s. 83-84. 
40 Beck 2000a, s. 211. 
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för det empiriska materialet är Becks teorier om ett samhälle i förändring högst 

relevanta och användbara, inte minst för att sätta tidningen och dess utsagor i ett större 

perspektiv. Beck är dessutom relevant genom sin forskning om samhällets reaktioner 

på miljöproblem, eftersom en sådan tematik är intressant att sätta i relation till 

Återläsarnas ställningstagande i val av livsstil och förhållningssätt till samhälleliga 

strukturer. 

 

Zygmunt Bauman beskrev förvisso sig själv länge som postmodernist, men övergick 

senare till att tala om en ”flytande modernitet”. Som kritiker av moderniteten skiljer 

han sig därmed lite från andra klassiska modernitetskritiker, såsom exempelvis Beck. 

Just därför är han relevant att inspireras av, då han kompletterar Beck på ett intressant 

sätt, samtidigt som de har stora likheter. Bauman menar att det skett ett brott med 

moderniteten. Det moderna projektet, som strävat efter en fast och solid social 

ordning, har misslyckats, menar Bauman, som med hjälp av begreppet ”flytande 

modernitet” beskriver hur moderniteten i stället går mot att präglas av rörlighet, 

destabilisering och oförutsägbarhet.41 Bauman beskriver en övergång från en strävan 

efter stabilitet och soliditet till en modernitet där sådana ideal inte längre premieras. 

Även om formerna för det moderna livet ser olika ut, delar de, menar Bauman, en 

flyktighet och en ständig strävan efter förändring. Det moderna projektets strävan är 

inte att nå ett slutförande, utan tvärtom ett ständigt ”blivande”, där inget någonsin blir 

fastställt eller bestämt.42  Denna studie förhåller sig till Bauman främst genom att ta 

avstamp i hans ”flytande modernitet” och hans skildringar av individualism. I 

Baumans samhällsdiagnos framställs människors mål och drömmar i det moderna 

samhället som allt mer sårbara då det flytande innebär en stor ovisshet, osäkerhet och 

även utsatthet.  

 

Bauman beskriver bland annat att individer tidigare var benägna att lyda under 

auktoriteter i form av ledare som representerat exempelvis politiska partier, stora 

företag eller andra organisationer, där man i någon bemärkelse strävade efter ett 

gemensamt mål, en utopisk idé om framtiden.43 I På spaning efter politiken diskuterar 

Bauman individens förändrade förhållande till auktoriteter och den komplexa 

                                                           
41 Zygmunt Bauman, Liquid modernity, Polity, Cambridge, 2000a. 
42 Bauman 2000a, s. viii. 
43 Bauman 2000a, se exempelvis s. 59-63. 
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processen mot autonomi. Han belyser inte minst innebörden av vad han kallar 

medveten autonomi.44 Baumans idéer om autonomi och individens självskapande roll 

i relation till såväl tidigare samhällsstrukturer som den symbios av individuell frihet 

och kollektiva arrangemang som är under uppbyggnad, är intressant att jämföra med 

Becks idéer om liknande företeelser. I detta avseende har Beck och Bauman likheter, i 

det att båda observerar att människor i samtiden hyser ett allmänt ogillande mot 

auktoriteter. Såväl Beck som Bauman konstaterar att det finns en misstro mot 

samhället som system, något som är av vikt vid en granskning av tidningen Åter. Vidare 

talar Bauman exempelvis ibland om människans upplevelse av ensamhet, isolering och 

desorientering i dagens samhälle, något som Beck inte riktigt framhåller på samma 

sätt. Beck ser inte att individualiseringen nödvändigtvis får sådana följder, utan att 

människor fortfarande upplever en känsla av mening och tillhörighet, trots den 

omfattande individualiseringen. Beck och Baumans olikheter i dessa idéer om 

samhället blir viktig när vi i analysen närmare granskar det empiriska materialet. 

 

För tillämpning av en ideologikritisk undersökning har inspiration också hämtats från 

filosofen Georg Henrik von Wright, i sin tur starkt inspirerad av Frankfurtskolan. 

Bland annat har hans tankar om framsteg, förnuft och rationalitet varit intressanta att 

sätta i relation till Återläsarnas utsagor kring livsstilsval och gemensamt uttryck av 

ideologi. von Wright var engagerad i samhällsdebatten, där han presenterade en 

pessimistisk syn på vart människan är på väg. Med sin civilisationskritiska hållning 

och sitt intresse av modernitet, rationalitet och syn på framsteg har von Wrights 

arbeten Vetenskapen och förnuftet45 och Myten om framsteget46 inspirerat denna 

studie metodologiskt såväl som teoretiskt. Centralt för att använda von Wright är hans 

tankar om framsteg, eller vad som kanske snarare är myten om framsteg. Det finns en 

enkel uppfattning om att framsteg är något som kan mätas, gärna i ett före och efter. 

Denna uppfattning skiljer sig dock från det som von Wright benämner som en rådande 

”föreställning om historien som en ständigt fortgående rörelse i riktning mot något 

»högre» och därmed också »bättre»”.47 Han kritiserar denna linjära uppfattning om 

                                                           
44 Zygmunt Bauman, På spaning efter politiken, Daidalos, Göteborg, 2000b, s. 97. 
45 Georg Henrik von Wright, Vetenskapen och förnuftet: ett försök till orientering, Bonnier, 
Stockholm, 1987. 
46 Georg Henrik von Wright, Myten om framsteget: tankar 1987-1992 : med en intellektuell 
självbiografi, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2000. 
47 Georg Henrik von Wright, ”Om framsteg och framstegstänkande” i Framsteg, myt, rationalitet, red. 
Bengt Molander & May Thorseth, Daidalos, Göteborg, 1997, s. 16. 
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framsteget, och menar att den, tillsammans med vetenskapens och teknikens 

ackumulativa och transkulturella natur lett fram till en ”vetenskapligt-teknisk 

civilisationsform”, som inneburit en stor förändring i människors livsvillkor i de 

industrialiserade länderna.48 von Wright problematiserar föreställningen om 

framsteg, och utvecklar bland annat ett resonemang kring hur en värdeförskjutning 

skett från målet till medlen.49 Han ifrågasätter att vetenskapens instrumentella värde 

nödvändigtvis var lika med framsteg. Han menar att det bör ställas i relation till för 

vilka ändamål vetenskapen används, vilket i sin tur går att vidareutveckla till en fråga 

om rationalitet, vid en fördjupad diskussion gällande mål och medel.50 von Wright 

ställer sig skeptisk till ett förgivettagande av den rationaliserade värld som 

upplysningsfilosoferna förespråkade, vilkas ideal han menar bildar en kontinuitet in i 

vårt moderna samhälle.51 von Wrights civilisationskritiska hållning bygger vidare på 

en tradition efter bland annat Lewis Mumford.52 Många av de idéer som dessa filosofer 

och kulturkritiker framförde är högst relevanta vid en analys av studiens empiriska 

material, då detta bygger vidare på en liknande, men samtida civilisationskritisk 

tradition.     

 

Ytterligare en teoretiker som visat sig angelägen att förhålla sig till i studien är Harry 

Braverman. Braverman var en klassisk marxist, som i sin samhällskritik lyfte ner Marx 

teorier för att analysera arbetarnas situation. I sitt mest kända verk, Arbete och 

monopolkapital: arbetets degradering i det tjugonde århundradet53, utvecklar han en 

slags mikroanalys av marxistisk mervärdeteori, där han diskuterar hur arbetet 

utvecklats till att inte längre skapa mening för människan, utan enbart vinst för 

kapitalet. Han lyfter exempelvis faktorer som vetenskaplig och teknisk utveckling, krav 

på kapitalackumulation, och hur detta påverkar människan genom att mervärdet i 

arbetet försvinner. Bravermans text är av betydelse för analysen genom att den lyfter 

ner Marx till arbetarens situation, och därmed berör frågor som inflytande, 

yrkesskicklighet, överblickbarhet och arbetets mervärde på ett sätt som är viktigt att 

                                                           
48 von Wright 1997, s. 18-19. 
49 Ibid., s. 22f. 
50 Se exv. von Wright 2000, s. 45f.  
51 von Wight 2000, s. 49. 
52 Mumford 1963. 
53 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital: arbetets degradering i det tjugonde århundradet, 
Rabén & Sjögren, Stockholm, 1977. 
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belysa i det empiriska materialet. Användandet av Braverman utgör således ett 

betydelsefullt komplement till von Wright. 

 

De ovan beskrivna teoretikerna har sinsemellan likheter och olikheter som 

kompletterar varandra väl i förhållande till det studerade materialet. Studiens 

analysdel har upplägget att den delats upp i olika temata, som i sin tur framträtt och 

kategoriserats i samband med en systematisk genomgång av materialet. Vissa temata 

i analysen låter sig förstås av olika teoretiker eller ibland en kombination av flera. 

Analysens upplägg speglas av detta, bland annat genom indelning i olika avsnitt där 

vissa teoretiska perspektiv ges olika stort utrymme i olika delar. Detta upplägg 

tillämpas för att skapa överblickbarhet och tydlighet i ett rikt och diversifierat material.    

 

Bakgrund 

Parallellt med den industriella revolutionen och urbaniseringen har motrörelser 

florerat. Kritik mot den urbana livsstilen, det kapitalistiska systemet och utarmning av 

miljöresurser är några exempel på dessa. Beroende på samhällskontext har kritiken 

sett olika ut. I vissa fall är det rena sakfrågor som engagerar, i andra fall mer 

övergripande idéer om människans natur och sätt att förhålla sig till omvärlden. 

Civilisationskritik kan ta sig många uttryck. Romantiken under slutet av 1700-talet 

uppstod som en reaktion mot upplysningens tro på förnuftet och dess mekaniska 

världsbild, de pastorala ideal som uttrycks under bland annat 1800-talet och som 

förknippar ett gott liv med ett liv nära naturen, och gröna vågen under andra halvan av 

1900-talet har alla gemensamma drag med de ideal som uttrycks i tidningen Åter. 

Dagens samhälle präglas emellertid av radikalt annorlunda förutsättningar än tidigare 

århundraden. Nya utmaningar, såsom globalisering, individualisering, förändrad syn 

på könsroller och en kunskap om den globala miljöproblematikens komplexa påverkan 

måste hanteras simultant, vilket är en stor samhällelig utmaning.54 Trots likheter finns 

det därför anledning att närmare undersöka de ideologiska värderingar som kommer 

till uttryck i en kontext som tidningen Åter. Utan att gå händelserna i förväg är det 

rimligt att konstatera att en önskan om ett enklare liv på landet, nära naturen och med 

ambitioner om självförsörjande inom en mängd områden, vittnar om ett motstånd mot 

en urban livsstil som för många är en självklarhet idag. För att förstå de 

                                                           
54 Se exv. Ulrich Beck, World risk society, Polity Press, Cambridge, 1999, s. 2. 
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värderingsförändringar som ligger bakom ett avståndstagande mot att inrätta sig i det 

moderna urbana livet är det intressant att närmare granska en tidning som Åter.   

 

Forskningsläge  

För studiens ämne och inriktning har hänsyn tagits till främst två forskningsfält, 

närmare bestämt forskning om miljörörelsen och forskning om sociala rörelser. Det 

bedrivs, och har bedrivits en mängd forskning inom dessa områden, både i Sverige och 

internationellt. Baserat på studiens sociologiska inriktning samt dess empiriska 

material har fokus företrädelsevis riktats på forskning om miljörörelsen ur ett 

sociologiskt perspektiv. En inflytelserik sociolog inom det fältet har redan nämnts i 

denna text, nämligen Ulrich Beck, som genom sin forskning kring samhällets 

reaktioner på miljöproblem hjälper till att skapa förståelse bland annat kring vad som 

motiverar människor att visa omsorg om naturen. I Ecological politics in an age of risk 

diskuterar han bland annat hur människors engagemang för naturen kan ses som en 

social, inåtriktad rörelse som reagerar inte enbart på vad som faktiskt händer (eller kan 

hända) med miljön, utan kanske främst vad detta har för effekter på människors 

upplevelse och nyttjande av naturen.55 Den sociala betydelsen av närheten till naturen 

är komplex, och angelägen att sätta i relation till studiens empiriska material.  

 

Människans förhållande till naturen har förändrats dramatiskt ur ett historiskt 

perspektiv. För att förstå miljörörelsen ur ett sociologiskt perspektiv krävs därför 

forskning som belyser frågan ur ett flertal perspektiv. Detta faktum belyses bland annat 

i Magnus Boströms Miljörörelsens mångfald, som lyfter fram föränderligheten i 

miljörörelsens sätt att agera och integrera med och i övriga samhällsfrågor.56 

Ytterligare ett bevis på miljöfrågans komplexitet är antologin Naturen som brytpunkt, 

där ett flertal i Sverige aktiva forskare, alla med engagemang i frågor som har naturen 

som tema, bidrar med texter som belyser den komplicerade sammansättningen av 

förhållningssätt i frågan.57 Det är tydligt att samhällsutveckling och 

livsstilsförändringar är tätt sammanvävda med detta forskningsområde, och att ett 

starkt intresse för landsbygdsutveckling gör att sociala gemenskaper i likhet med 

                                                           
55 Beck 1995a, s. 55. 
56 Magnus Boström, Miljörörelsens mångfald, Arkiv, Diss. Stockholm : Univ. : 2001, Lund, 2001. 
57 Johan Hedrén, (red.), Naturen som brytpunkt: om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och 
motsägelser, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 2002. 
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denna studies empiriska material uppmärksammas direkt eller indirekt i forskning. 

Miljöfrågor och landsbygdsutveckling fordrar forskning inom såväl det 

naturvetenskapliga fältet som inom samhällsvetenskap och humaniora. 

Kombinationen av de olika vetenskapliga perspektiven är ofta nödvändig för en 

lyckosam tillämpning av exempelvis ny miljövänlig teknik, vilket tydliggörs i 

sociologen Thomas Östs avhandling Livsstilsförändringar och ”grön” teknik: om 

relationen mellan ekonomisk och ekologisk rationalitet i miljöpolitiken.58 Öst 

diskuterar bland annat hur det ekonomiskt rationella och det ekologiskt rationella är 

svårt att kombinera vid introduktion av ”grön” teknik i samhället. Komplexiteten i 

miljöfrågan och diskussionen om vår moderna livsstil medför att trenden av 

självhushållning, ökat intresse för stadsodling och antikommersialism tycks 

uppmärksammas av flera vetenskapliga områden. Detta medför att denna studie inte 

självklart låter sig placeras inom ett specifikt fält, utan tangerar flera olika. 

 

När man talar om miljörörelsen ligger det nära till hands att även betrakta den som en 

social rörelse. Inom detta område finns mycket forskning, men inte som helt 

överensstämmer med denna studie. En artikel skriven av den amerikanska sociologen 

Amory Starr utgör dock ett exempel på ett närliggande ämne, nämligen utvecklingen 

av inrättningar för ”local food”.59 Starr undersöker om utvecklingen av 

lokalproducerad mat kan ses som en social rörelse, med stöd av liknande teoretiska 

ramverk för undersökande av nya sociala rörelser som varit aktuella för den här 

studien.  Trots att tidningen Åter inte med självklarhet går att betrakta som en social 

rörelse, har det för studien funnits goda skäl att ta avstamp i detta forskningsområde, 

inte minst på grund av likheterna med den grönavågen-rörelse som även Återläsarna 

själva till viss del jämför sig med. I Sociala rörelser – politik och kultur, ger Åsa 

Wettergren och Andrew Jamison en presentation av ett brett forskningsfält, samt går 

djupare in på vad som kännetecknar nya sociala rörelser.60 Flera av dessa egenskaper 

stämmer överens med den gemenskap som tidningen Åter formar, vilket i kombination 

med arvet från grönavågen-rörelsen hjälper till att betrakta Åter i förhållande till dessa, 

                                                           
58 Thomas Öst, Livsstilsförändringar och "grön" teknik: om relationen mellan ekonomisk och 
ekologisk rationalitet i miljöpolitiken, Uppsala universitet, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 
2007,Uppsala, 2007. 
59 Amory Starr, ”Local Food: A Social Movement?”, Cultural Studies Critical Metthodologies 
[Elektronisk resurs] 10:6 [2010]. 
60 Åsa Wettergren & Andrew Jamison, ”Rörelseforskningens historia och perspektiv”, i Sociala 
rörelser: politik och kultur, red. Åsa Wettergren & Andrew Jamison, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 
9-41. 
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och att lyfta fram de aspekter som ger dem dess karaktäristika. Intressanta perspektiv 

som belyses är bland annat det kognitiva perspektivet, presenterat av Jamison.61 

Andrew Jamison och Ron Eyerman analyserar i Sociala rörelser i en ny tid sociala 

rörelser som kunskapsproducenter.62 Jamison och Eyerman diskuterar bland annat de 

rörelseintellektuellas påverkan på miljörörelsens utformning.63 Hur de intellektuella 

fann nya vägar för att kombinera sitt kunnande med andras och nå ut till nya arenor 

än de traditionellt akademiska spelade stor roll för skapandet av nya kognitiva rum. 

Jamison och Eyerman menar att skapandet av nya tankar och idéer, det vill säga ny 

kunskap, är en av den sociala rörelsens kärnuppgifter.64 De har även en viktig roll i att 

påverka och lära samhället om de nya kunskaperna. Detta synsätt kan kopplas till 

denna studie inte minst på grund av dess koppling till den miljörörelse som uppstod 

under 1960-talet, som genom att kritiskt utvärdera vetenskap och teknik kom att 

hjälpa miljörörelsen att nå en bredare publik, och sedermera inspirera grönavågen-

rörelsen.65 Sociologen Alberto Melucci har skrivit  mycket om sociala rörelser i vår 

samtid, och ägnat sig mycket åt att diskutera vad som skiljer ”nya” sociala rörelser från 

”gamla”. Detta är något som han menar inte är alldeles enkelt att urskilja, då de 

samhälleliga förutsättningarna förändrats. I Nomader i nuet: sociala rörelser och 

individuella behov i dagens samhälle har han dock givit ett betydelsefullt analytiskt 

verktyg som bidrag till analys av samtidens sociala rörelser.66 Han pekar bland annat 

på betydelsen av samhörighet i sociala rörelser, som tycks allt viktigare i de komplext 

sammansatta samhällen vi lever i idag. Melucci betonar betydelsen av 

identitetsskapande genom rörelsen, och därmed de sociala rörelsernas betydelse för 

uppfyllande av individuella behov. En social rörelse blir med Meluccis synsätt en 

tillfällig social konstruktion av enskilda individer som förenas i solidaritet kring en 

gemensam fråga och genom sitt engagemang hjälper till att skapa en social 

förändring.67  

 

                                                           
61 Andrew Jamison, ”Sociala rörelser och vetenskap: ett kognitivt perspektiv” i Sociala rörelser: politik 
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63 Eyerman & Jamison 2005, s. 105ff. 
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Analys  

Vid analysen av studiens empiriska material stod det tidigt klart att det är en 

mångfacetterad grupp människor vilkas utsagor representeras i tidningen. Jag finner 

denna polyfoni intressant – att en så varierad grupp enas kring en och samma fråga, 

på en och samma plats. För att undersöka vad det är för ideologi som förenar gruppen 

har jag, med en ideologikritisk ansats, delat in analysen i fyra tematiska avsnitt. 

Materialet belyses genomgående med hänsyn till de teoretiker som presenteras ovan. 

På grund av den tematiska uppdelningen blir vissa teoretiker mer framträdande i vissa 

avsnitt, och mindre i andra. Trots sortering i teman är de olika avsnitten dock 

sammanflätade, vilket även medför att de olika teoretikerna återkommer i de olika 

delarna. I det inledande avsnittet, Det apolitiska, ligger fokus på tidningens icke-

politiska profil, samt undersöker huruvida det icke-politiska i själva verket blir 

politiskt. I detta avsnitt har även Foucaults begreppsapparat gällande diskursiva 

utestängningssystem betydelse för att förstå tidningens diskursiva funktion, vilket är 

viktigt för att skapa en förståelse för tidningens upplägg och vad det har för betydelse. 

I det följande avsnittet, Processens betydelse, undersöks Återläsarnas syn på 

upplevelsen av mening och värde i förhållande till vardag och fritid. Förhållningssätt 

till tid och olika former av rationalitet är framträdande aspekter som belyses. Därefter 

följer avsnittet Produktion och tillvaratagande, som  i mångt och mycket bygger vidare 

på uppfattningar om rationalitet, men något mer kopplat till produktion och 

tillvaratagande av resurser. I det avslutande avsnittet, Pluralistisk utopi,  undersöks 

tidningens utsagor om samhällskritik och framtidsvisioner. Genom belysa såväl 

tillbakablickande som framåtsyftande utsagor undersöks hur självhushållardrömmen 

kan forma tro på framtiden.   

 

Det apolitiska 

Tidningen Åter håller genomgående en personlig ton, inte enbart i ledare och de 

återkommande ”utflyttarbrev” som beskriver läsares personliga erfarenheter av och 

väg till ett självhushållande liv, utan även i många andra artiklar. De utpräglat 

opersonliga artiklarna är snarast undantag. Eftersom tidningens tema är 

självhushållning i alla dess tänkbara former har alla artiklar anknytning till detta. 

Ämnet är dock brett och tämligen svårdefinierbart, vilket gör tidningens innehåll 

varierande och brokigt. Trots artiklar som spretar åt olika håll, eller kanske tack vare 
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detta, visar min undersökning på att tidningen utgör en arena med väldigt få polemiska 

tendenser. Genom att undersöka bredden i tidningen kommer vi bättre förstå vad som 

förenar Återläsarna i deras diversitet, samt även närma oss vad det är man saknar i 

moderniteten, och vad det är man söker för alternativ.  

 

Vissa skribenter återkommer regelbundet eller oregelbundet, andra gör enstaka 

bidrag. Överlag präglas tidningen av en familjär ton, vilket kan tolkas som att det råder 

någon slags samförstånd kring liknande värderingar. De som är bekanta med 

tidningen vet vad tidningen står för, vad dess läsare och skribenter står för och behöver 

inte förklara eller kanske framför allt inte försvara vad detta är. Vad som också är 

utmärkande för tonen i tidningen är en påtaglig ödmjukhet och respekt för det som är 

bristfälligt eller ofullkomligt eller olikt. Som tidigare nämnts är tidningen Åter politiskt 

obunden och mycket försiktig med att publicera artiklar som kan uppfattas proklamera 

vad man uppfattar som politiska budskap. Denna apolitiska hållning till trots har jag 

vid min analys av materialet funnit rikligt med ideologiskt laddat stoff. Kanske går 

denna motsättning att förklara med att tidningen genomgående antar en icke-

polariserande hållning, som trots dess många fritänkande skribenter uppmanar till 

samförstånd inom gruppen. Då samförstånd i  en politisk fråga råder inom en 

gruppering blir den per automatik apolitiskt, även om människor utanför gruppen må 

uppfatta frågan som tydligt politisk.  

 

Vad som uppfattas som politiskt eller apolitiskt avgörs tillsynes i betraktarens öga, en 

iakttagelse förenlig med Becks teorier om skapandet av en ny politik. När politiken är 

under omförhandling och inte längre präglas av industrisamhällets institutionella 

struktur, går det heller inte att definiera politik utifrån samma kriterier. Vi ser hur det 

politiska tar plats på nya arenor, med hjälp av nya aktörer.68 Tidningen Åter utgör en 

sådan arena, vilket vi kommer att belysa ur olika aspekter i följande avsnitt. 

 

Personlig ton och underförstått samförstånd 

Tidningen Åter inleds i samtliga nummer av en ledare skriven av ansvarige utgivaren 

Petter Bergström. Ledarna har en personlig ton, och ger intryck av att återspegla 

skribentens egna reflektioner och erfarenheter gällande stort som smått, alltifrån 
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arbetet på den egna gården, tankar om saker och ting som händer i världen, nära och 

på avstånd, samt ofta inblickar i vad som händer i hans eget liv och hur det påverkar 

hans syn på livet och tillvaron. Petter delar exempelvis med sig om hur hans tillvaro 

och syn på livet förändras sedan han blivit förälder,69 om att ta ansvar för både sig själv 

och ett bättre samhälle genom att börja med sig själv,70 eller hur ankomsten av  

nyanlända flyktingar på orten kan leda till såväl nya vänner, receptutbyten som viktiga 

perspektiv på tillvaron.71 

      

Genom att delge läsarna sina egna upplevelser och erfarenheter lyfter Petter i sina 

ledare olika frågor som är relevanta även för andra som gjort liknande livsstilsval, 

samtidigt som han i viss mån sätter tonen för vad jag upplever som de ideologiska 

värderingar som underförstått delas, eller åtminstone respekteras, av tidningens 

läsare. Att ta avstamp i det personliga gör sannolikt att det är lätt för läsare i liknande 

situationer att relatera och känna samhörighet, samtidigt som han behandlar frågor 

om det stora, gemensamt angelägna, i det lilla privata sammanhanget, vilket indirekt 

går att förstå som ideologiska värderingar som delas av många av Åters läsare. I och 

med sina ledare, och rollen som ansvarig utgivare för tidningen, får Petter en viss 

definitionsmakt över vad som innefattas i begreppet självhushållning. Tidningen Åter 

är förvisso en arena för en mängd olika röster, men den utgör även en diskurs, där vissa 

frågor får lov att diskuteras, andra inte. I Diskursens ordning diskuterar Foucault sex 

olika utestängningssystem vid diskursskapande, tre yttre och tre inre, där förbudet är 

ett av de mest välbekanta.72 Enligt Foucault skapar de olika formerna av förbud ett 

”komplicerat galler” som avgör vad som inryms i diskursen, något som innebär att 

diskursen är i ständig förändring.73 Han menar även att politiken är ett av de områden 

där detta galler är som tätast, något jag finner intressant i relation till den 

återkommande diskussion som förs i tidningen kring vad som får anses som relevanta 

ämnen, och kanske ännu mer hur man kan tala om dessa ämnen på ett sätt som gör 

dem ”apolitiska”, trots deras potentiellt kontroversiella innehåll. Vi kommer ha 

anledning att återkomma till vissa av dessa utestängningssystem senare i analysen, 

                                                           
69 Åter, nr 4/02, Ledare ”En far har fötts”, s. 2. 
70 Åter, nr 2/99, Ledare ”Sätt potatis på 1:a maj”, s. 2. 
71 Åter, nr 4/15, Ledare ”Gamla hederliga svenska bondbönor”, s. 2.  
72 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 
december 1970, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, s. 7f.  
73 Foucault 1993, s. 8.  
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exempelvis i det följande avsnittet som handlar om självförsörjandets bredd, där vi 

bland annat kan se hur diskursens tabun utmanas och förhandlas. 

      

Som ansvarig utgivare är det Petter som har ett övergripande ansvar, och i viss mån 

den som i viss mån därmed har en slags maktposition angående vad som är tillåtet att 

talas om i tidningen och inte. Denna funktion kan närmast liknas vid det som Foucault 

benämner som författafunktion.74 Det är således inte han som person som är 

avgörande för diskursen, men i och med författarfunktionen fyller rollen som ansvarig 

utgivare en viktig funktion för diskursens utformning. Som vi ska se i exempel nedan 

är han medveten om sin roll, och bidrar återkommande till att öppna för en diskussion 

med läsarna om tidningens innehåll och begreppet självhushållning. Trots rollen som 

ytterst ansvarig för innehållet är Petter själv innesluten i diskursen. Det är dock 

odiskutabelt att ansvarig utgivare varit en stabil komponent i tidningens historia, och 

därmed kommit att få inflytande över dess diskursiva utformning. I och med att han är 

innesluten i diskursen är han dock en av flera röster som deltar i praktiserandet av 

diskursen, som är i ständig rörelse och omförhandling.75 Petters röst väger förvisso 

tungt, men det som ger den dess tyngd är samspelet med den diskurs inom vilken den 

verkar.  

           

Självförsörjandets bredd  

Som tidigare nämnts är Åter med Petters ord ett ”forum för självförsörjning och 

alternativt boende på landet”, och innehållet i tidningen är, om än rikt och varierande, 

alltid knutet till dessa områden. Ur analytiskt hänseende måste jag tillstå att det inte 

alltid är uppenbart hur artiklarnas kopplingar till självförsörjning och alternativt 

boende på landet ser ut. Detta tycks även vara fallet för Åters läsare och utgivare, 

eftersom frågan diskuteras vid återkommande tillfällen, och såväl skribenter som 

ansvarig utgivare kommenterar och reflekterar kring vissa artiklars legitimitet i 

tidningen. En skribent passar på att inflika en kommentar angående tidningens icke-

politiska policy i inledningen av en artikel om hur man själv kan bygga en miljömässigt 

hållbar toalett: 

 

                                                           
74 Ibid., s. 19f. 
75 Se exv. Foucault 1993, s. 13.  
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Först bara några djupsinniga funderingar som jag brukar försöka smuggla in i 

Åter så fort jag får chansen, bara för nöjet att bryta mot tidningsredaktionens 

tabu mot ideologi och politik. Transmodern toa? Modernisering innebär bland 

annat att teknik och pengar, som borde vara våra medel att skapa mänskligt 

välbefinnande på ett hållbart sätt, mest används för att skapa mer teknik och mer 

pengar. Därför behövs Åter och andra fora för att sprida kunskaper om 

befrielseteknologi, metoder att plocka de goda russinen ur den moderna inte 

alltid så välsmakande kakan.76  

      

Skribenten visar i citatet ovan uppskattning för vad Åter står för och möjliggör, 

samtidigt som han markerar att man genom att vidta praktiska åtgärder gällande 

tillsynes något så trivialt som en toalett på ett aktivt sätt kan plocka det bästa ur 

moderniteten och använda det för att bidra till ett bättre samhälle. Intressant är vidare 

att skribenten uttryckligen kommenterar att vissa ämnen (ideologi och politik) upplevs 

som tabun i Åter. Vad vi ser här är ett exempel på Foucaults utestängningssystem, och 

en uppenbar förhandling om vad som är tillåtet eller otillåtet att tala om i den aktuella 

diskursen. Att en läsare/skribent själv uttrycker nöje i att ”bryta mot tidningens tabu” 

belyser att vissa ämnen faktiskt upplevs som tabu, samtidigt som skribentens sätt att 

uttrycka sig även antyder att det finns en (utbredd) önskan om att diskutera dessa 

ämnen – att de är relevanta i förhållande till den självhushållande livsstilen – även om 

tidningen Åter inte önskar vara arenan för sådana diskussioner. En av de inre 

utestängningssystem Foucault beskriver är att verka inom disciplinen.77 I Diskursens 

ordning exemplifierar Foucault med vetenskapliga discipliner, och menar att 

disciplinen utgör det som krävs för att göra nya yttranden, det som möjliggör detta är 

just möjligheten ”att i det oändliga formulera nya påståenden.”78 I förhållande till 

tidningens tematik menar jag att det är möjligt att betrakta självförsörjningens område 

som en disciplin inom vilken det är möjligt att föra en diskussion med högt i tak, och i 

och med det föra en pågående förhandling kring vad som inryms inom disciplinen.   

      

Exemplet belyser vidare bredden i vad som ryms inom gränserna för vilka teman som 

hör hemma i tidningen, något som Petter ännu en gång får anledning att fundera över 

                                                           
76 Åter, nr 4/05, ”Bygg din egen transmoderna urinseparerande toa”, s. 20-21. 
77 Foucault 1993, s. 22ff. 
78 Ibid., s. 22. 
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i nr 1/17, då tre artiklar i numret kan anses töja en aning på begreppet självhushållning. 

Han beskriver hur han tvingats ställa sig själv frågan:  

 

var går gränsen för självhushållning? Eller rättare sagt: är texterna intressanta 

för oss Återläsare? Vad är grundbulten, det vi är ute efter?79  

 

Han svarar själv på frågan: 

 

Jag tror vi vill slå två flugor i en smäll och tillfredsställa både yttre och inre behov 

samtidigt. Genom att själva handgripligen tillgodose ett yttre behov som värme, 

mat, boende eller kläder, tillfredsställs samtidigt ett inre behov av att känna 

mening, delaktighet och sammanhang.80  

 

Petter talar här om yttre och inre behov, och självhushållarens handlande för att ta 

ansvar för sin egen livssituation. Han adresserar sedan just det som jag i denna 

undersökning önskar utforska och belysa från olika aspekter, nämligen:  

 

När modern livsstil fungerar som sämst hänger yttre och inre behov ihop dåligt. 

Vi köper anonyma produkter och tjänster med lön från ett arbete som inte alls 

har med saken att göra. Ingen inre upplevelse av delaktighet kommer med 

makaronerna från ICA och ingen känsla av sammanhang strålar från lägenhetens 

element. Ett naturligt samband som alltid funnits i människans historia 

försvinner.81  

 

Här belyses problematiken med att en modern livsstil upplöser det till synes enkla 

sambandet mellan tillgodoseendet mellan inre och yttre behov. Genom att ta kontroll 

över sin egen tillvaro söker självhushållaren med olika medel åter finna sambandet 

mellan yttre och inre behov. I citatet ovan påtalas det ”naturliga samband” som 

självhushållaren tycks finna i ett holistiskt sammanhang där det yttre och det inre får 

en chans till kontakt, något som det är lätt att gå miste om i den moderna livsstilen. 

Det tycks finnas något ”naturligt” som föregått det ”moderna”, som i stället upplevs 

som artificiellt, storskaligt och distanserat. Vad som framkommer i ovanstående citat 

                                                           
79 Åter, nr 1/17, Ledare ”Självhushållning utanför bubblan”, s. 2. 
80 Ibid., s. 2. 
81 Ibid., s. 2. 
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är även hur närhet hänger samman med en upplevelse av meningsfullhet, något vi 

kommer återkomma till längre fram i analysen. 

      

Petter tillstår vidare att det varken är realistiskt eller önskvärt att vara totalt 

självförsörjande. Tiden har sin gång, och vi gör bäst i att välja det som passar oss bäst, 

det som var och ens tid, lust, ork och resurser räcker till. Men sedan återstår en mängd 

saker, såsom:  

 

Skor, vägar, skola, salt, elektronik, tallrikar, sjukvård, toapapper, hammare, kaffe 

och bildäck? Är det utanför vår kontroll och förmåga, utanför vårt ansvar?82  

 

Hans resonemang leder fram till att det är inom denna slags gråzon de avvikande 

artiklarna kommer in. De som i det aktuella numret handlar om:  

 

Hur man bor gratis genom uthyrning och återbruk, hur man skapar system för 

att dela saker och tjänster, samt hur vanliga människor skulle kunna bli delaktiga 

i samhälleliga beslut.83  

      

Ovanstående exempel, i synnerhet delaktighet i samhälleliga beslut,  är svåra att tolka 

som något annat än politiska, om än med tydlig koppling till många självhushållares 

vardag. ”Delaktighet i samhälleliga beslut” är närmast en definition av vad demokrati 

handlar om. Det finns alltså en tanke om att engagemang och delaktighet i sig är något 

positivt, även om man inte för den skull önskar föra sakpolitiska diskussioner på 

tidningens arena. Petter avslutar ledaren med vad som på ett karakteristiskt och subtilt 

sätt motiverar varför han ändå valt att ta med de artiklar som kan ses sticka ut, något 

vi dessutom kommer ha anledning att återkomma till senare i analysen, samtidigt som 

han ger sitt erkännande till den självförsörjande livsstilen och dess relevans för ett gott 

samhälle:  

 

Att bli självförsörjande på något är en fantastisk grundsten att plocka in i 

livsbygget, men en stor del av våra behov kommer alltid behöva tillgodoses 

utanför den lilla sfären. Vi kan och bör försöka bli mer delaktiga även i dem. Med 

                                                           
82 Ibid., s. 2. 
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fötter stadigt i mylla och händer vana att ta tag, har vi de bästa möjligheter att 

börja ta oss an det som hör våra liv till, även i världen utanför.84  

 

Den som har ambition att bli självförsörjande får per automatik en delaktighet i 

produktion av olika slags varor. På så vis tar självhushållaren makt över sin tillvaro, sin 

konsumtion och nivå av delaktighet i det moderna samhällsmaskineriet. Vi ser här 

exempel på vad Beck kallar subpolitik, det vill säga hur det som tidigare varit opolitiskt 

blir politiskt genom att det politiska förskjuts från de politiska institutionerna till ett 

mer individualiserat engagemang för samhällsfrågor.85 Denna förskjutning öppnar 

upp för att andra aktörer och andra frågor att ta plats och forma det politiska.  Oavsett 

intention blir självhushållarens livsstil och dess påverkan på resten av samhället i 

någon mån politisk, vilket till viss del erkänns och uppmuntras i citatet ovan. Vad som 

här går att urskilja är att politiken blir en performativ form av politik. Att odla sina 

egna morötter i stället för att handla dem i butik är en performativ akt. Liksom att 

bedriva småskaligt jordbruk, avstå från att lönearbeta, driva andelsjordbruk eller 

bygga en egen transmodern toa också är exempel på performativa akter, som 

tillsammans bidrar till att presentera alternativ till de etablerade samhällsstrukturer 

som majoriteten av befolkningen följer. Likafullt är detta ett resultat av den 

individualisering Beck ser som en väsentlig del av en andra modernitet. I samband med 

upplösningen av industrisamhällets formalisering av samhället blir det upp till 

individerna själva att definiera sin tillvaro.86 Att som individ agera för en 

självhushållande livsstil är därmed på samma gång ett agerande för att skapa sin egen 

historia, som det är ett agerande som får faktisk betydelse i en samhällelig, 

demokratisk kontext.  

      

Diskursiv stabilisering  

På samma sätt som det tycks vara svårt att få grepp om vad som innefattas i begreppet 

självhushållning, tycks det tillika vara svårt att definiera vad som kan anses vara 

politiskt. Petter talar om självhushållning som en grundsten i ”livsbygget”, något man 

gör i den pågående process som är livet. Betydelsen av närvaro i- och uppskattning av 

själva processen är för övrigt något vi kommer återkomma till senare i analysen. Han 
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ger vidare uttryck för att den som känner trygghet och stabilitet i sitt liv, och som är 

bekant med erfarenheten att ta ansvar för saker och ting i sin vardag, också har goda 

förutsättningar att ta sig an även det som faller utanför de allra vardagligaste 

åtagandena. Vad han här beskriver är de facto att ta ställning i politiska frågor, men 

inom ramarna för den samsyn gällande värderingar som råder i tidningen Åters 

diskurs, uppfattas ställningstagandet som apolitiskt.   

      

Utifrån exemplet ovan ges läsaren en inblick i hur resonemanget kring publicering av 

vissa mer ”avvikande” artiklar kan se ut. Värt att notera är att ovan nämnda utsagor är 

hämtade ur ett nummer av Åter som i skrivande stund är tämligen nyutgivet. Då jag i 

och med arbetet med denna undersökning fått en överblick över tidningsmaterial som 

spänner över nära tjugo år, vill jag mena att det under årens lopp publicerats artiklar 

som sett till resonemangen i ovanstående avsnitt kan anses vara betydligt mer 

”avvikande” än de artiklar som publiceras i nr 1/17. Detta kan möjligtvis tyda på att 

tidningens innehåll med åren fått en något mer enhetlig blandning, en diskursiv 

stabilisering, och att de avvikande artiklarna därför tydligare utmärker sig.  Hur det än 

förhåller sig med detta, kvarstår det faktum att Petter i det ovan nämnda numret 

markerar just dessa artiklar genom att belysa deras ”annorlundahet”. Han bidrar på så 

sätt till en gränsdragning av vad som är givet innehåll i tidningen, vad som inryms 

inom ”disciplinen”, samtidigt som han bjuder in till att diskutera självhushållning ur 

ett vidare perspektiv, utan att för den delen ta tydlig ställning i någon av frågorna. Att 

han gör detta med ett personligt tilltal som på något vis tar udden av det politiskt 

laddade gör det möjligt att inkorporera mer påtagligt politiska frågor inom tidningens 

repertoar. Det är inte enbart ledarna som har det personliga tilltalet. Även många av 

artiklarna, samt inte minst ”utflyttarbreven” som vi kommer att få se fler exempel från 

senare i denna undersökning, är baserade på och redogör för skribenternas egna 

erfarenheter av sjävhushållarlivet, i stort som smått. Foucault talar om hur diskursen 

utövar kontroll över sig själv med hjälp av inre procedurer som verkar som 

utestängningssystem, däribland om hur vissa berättelser berättas, återkommer och 

varieras.87 Just denna procedur kallar Foucault kommentaren, och exemplifieras i 

Foucaults text med återkommande berättelser som har stor betydelse i vår kultur, 

såsom juridiska eller religiösa berättelser. Kort sagt berättelser som antas dölja något 

betydelsefullt för samhället. I samband med denna studie ser vi hur de personligt 
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uttryckta berättelserna om självhushållarlivet upprepande gånger, i olika versioner, 

artikulerar och bekräftar olika nivåer av vad som ryms inom diskursen.88  

      

Tidningen Åter har med åren etablerats som en arena för ett öppenhjärtigt 

kunskapsutbyte gällande självhushållande. Dock utgörs denna arena av en diskurs 

inom vilken vissa frågor låter sig diskuteras och andra inte. De frågor som ryms inom 

diskursen diskuteras som apolitiska, trots att de utanför den etablerade diskursen må 

upplevas som utmanande. Då Åters övergripande tema handlar om en alternativ 

livsstil som valmöjlighet i stället för den modernitet som omger oss, är det rimligt att 

anta att mycket av innehållet i tidningen per automatik kan anses politiskt laddat för 

många, och därmed väcka såväl entusiasm som provokation. Att ta sig an ämnen som 

i vissa anseenden strider mot allmänna normer och föreställningar genom att utgå från 

personliga vittnesmål och erfarenheter medför att potentiellt provocerande ämnen 

filtreras genom individualitet och en ömsesidig respekt för människors olika livstilsval. 

En slutsats som går att dra ur detta är att man anammat den individualism som så 

tydligt karaktäriserar det samtida moderna samhället. Industrimodernitetens 

strukturer har förändrats och lett till en ökad individualism, men denna bör, enligt 

Beck, inte missförstås som frihet. I stället ser vi hur dagens massiva individualisering 

är att den sker i enighet med de förväntningar och krav som ställs från samhället.89 

Sökandet efter en alternativ livsstil, baserat på ett eget, självständigt val, är på ett 

motsägelsefullt sätt ett svar på de yttre förutsättningar  och förväntningar samhället 

ger. Denna kollektivism av individualisering var något som Beck förutsåg skulle leda 

till en ”ny socio-kulturell samhörighet”90, något som stämmer väl överens med vad vi 

ser hos Återläsarna. Återläsarna finner samhörighet i tidningen, men ges samtidigt 

stort utrymme för uttryck av protest mot vad man upplever som hotfullt och 

besvärande i samhället. Genom de alternativ som presenteras inom den arena som 

Åter erbjuder, ges därmed en möjlighet att få syn på vad Återläsarnas syn på vad det 

moderna samhället är. Oavsett ambitionsnivå på självhushållandet hos läsarna, har de 

gemensamt att de värdesätter ovan nämnda valmöjlighet för att på ett eller annat sätt 

intressera sig för ett alternativ till strukturer och system man anser vara felaktiga, 

obekväma eller otillräckliga. Den stora variationen bland Åters artiklar fungerar 
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närmast som inspiration till hur man kan göra, snarare än hur man bör göra. Genom 

att låta en mängd personliga skildringar återge erfarenheter av att ta steget, att göra ett 

aktivt val för att utifrån sina egna premisser och villkor skapa en tillvaro som känns 

något mer givande och bekväm än den som det moderna samhället annars erbjuder. I 

tidningen synliggörs ett värdesättande av individualism som ideologiskt värde, där 

individens valmöjlighet hyllas och uppmuntras och betraktas som en viktig komponent 

för att skapa en meningsfull tillvaro.  

 

Föräldraskapet  

I det mångsidiga utbudet av artiklar som förekommit i tidningen genom åren är det 

således många som utmärker sig som ideologiskt laddade, trots att de inte uttrycker en 

uttalad politisk agenda. Som exempel på artiklar som både utmärker sig utifrån ett 

självförsörjarperspektiv samt i fråga om att föra fram ett ideologiskt budskap kan 

nämnas diverse artiklar som handlar om barn. Barn och familjeliv är ett 

återkommande centralt tema i tidningen, men vissa artiklar utmärker sig lite mer än 

andra. Bland annat finns artiklar om rätten att/möjligheten till att föda barn hemma,91 

en text som delger information om att ge barn hemundervisning,92 tips och reflektioner 

kring hur det fungerar att kombinera barn och arbete i artikeln ”Arbeta hemma med 

barn”93 för den som bor och arbetar som självförsörjande på en egen gård, samt 

artikeln ”Naturligt föräldraskap”94 där artikelförfattaren berättar om naturliga 

instinkter vid barnuppfostran som blivit bortglömda i vår moderna kultur. Motivet till 

artikeln ”Arbeta hemma med barn” beskrivs i inledningen:  

 

Frihet, självhushållande och egenföretagande. När man förverkligar sina 

drömmar så som man mår bäst av, vill man förstås ge sina barn samma sak. 

Långa dagar på förskolan med tidiga morgnar och trötta barn, eller sena 

eftermiddagar på fritids för skolbarnen, känns för många inte som en pusselbit 

som passar in i ett liv där man själv har friheten att styra över sina dagar. Men 

går det att kombinera barn och företagande för att minska timmarna på förskolan 

(eller ha barnen hemma på heltid)? Visst gör det det.95 

                                                           
91 Se exempelvis artiklarna ”Födseln” och ”Föda hemma” i Åter nr 3/99, s. 10-13, samt ”Hemmafödsel” 
i Åter nr 1/02, s. 3-5.  
92 Åter, nr 3/00, ”Självförsörjning i utbildningens värld: hemundervisning”, s. 12-15. 
93 Åter, nr 2/16, ”Arbeta hemma med barn”, s. 28-29. 
94 Åter, nr 4/00, ”Naturligt föräldraskap”, s. 6-7. 
95 Åter, nr 2/16, ”Arbeta hemma med barn”, s. 28. 
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Skribenten belyser vikten av att inkludera barnen i den livsstil man valt. Att de faktorer 

man valt att prioritera för sin egen del, med frihet och möjlighet att styra över sin tid 

och tillvaro, även ska gälla för barnen. Det förefaller naturligt att vilja erbjuda barnen 

samma livskvalité man själv önskar, utan att låta sig styras av påtvingade strukturer 

mer än nödvändigt. I artikeln delar skribenten med sig av sina bästa tips och viktigaste 

erfarenheter, samt även tips hon samlat ihop från andra i samma situation. Vad som 

beskrivs är arbetsdagar som visar stor hänsyn till barnens (föränderliga) behov, samt 

uppmaningar om att våga tänka annorlunda mot hur en arbetsdag vanligtvis ser ut, 

liksom att vara medveten om hur man prioriterar, eller prioriterar bort. Att arbeta 

hemma med barn kräver kompromisser, men det framgår tydligt att även om 

kombinationen av arbete och barn medför att barnens behov kommer att påverka 

produktiviteten, så är deras närvaro en angenäm del av den ständigt pågående 

processen av att forma sin egen tillvaro: 

 

Men landa i att det aldrig finns tillräckligt många timmar på dagen och att du 

aldrig kommer att känna dig klar. Tänk istället att du är mitt i strömmen, mitt i 

det levande livet, du flyter med och du styr i lagom balans. Ibland går det 

långsamt och ibland går det fort framåt, men det är som i dikten att det är vägen 

som är mödan värd och du kommer aldrig i mål på så sätt att du kan säga ’nu är 

jag klar, nu har jag gjort allt jobb som behöver göras och varit tillräckligt mycket 

med barnen’.96 

 

För att lyckas arbeta hemma med barn krävs stor förmåga till anpassning, liksom 

självtillit nog för att sticka ut hakan genom att ta med barn på möten, resor och annat 

som för många andra ses som en omöjlighet. Genom att omfamna tillvaron så som den 

är och känna tillit till den väg man valt att gå framstår det ändå som ett fullt möjligt 

alternativ. Att lita till sina egna instinkter kring vad som är möjligt att göra tycks 

avgörande. Idealet att arbeta hemma med barn kan även betraktas som ett 

avståndstagande från den påtvingade anpassning till ett effektiviserat och 

rationaliserat arbetsliv som Braverman diskuterar i Arbete och monopolkapital: 

arbetets degradering i det tjugonde århundradet.97 Att kombinera förvärvsarbete med 
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barnens närvaro, och utforma arbetstakt och miljö delvis utifrån barnens behov är att 

gå motvalls mot utvecklingen Braverman beskriver, där arbetarna i stället anpassat sig 

till det kapitalistiska produktionssättet.98  

      

Vi ser här en likhet med andra teman i tidningen, bland annat känslan för djurhållning 

och kunskap om köttkvalité som vi kommer återkomma till senare i texten. Kritiken 

som framkommer i tidningen tycks handla om att vi i någon mening blivit i det närmast 

överciviliserade. Att viktig, djupgående kunskap, liksom naturliga instinkter, glömts 

bort för att vi ägnat oss för mycket åt det ytliga, flyktiga och standardiserade. Att 

minnas det glömda tycks däremot återge en känsla av äkthet. I tidningen är erinrandet 

av bortglömda kunskaper och metoder ständigt aktuellt. Vi lever idag, enligt Beck, i en 

värld där det inte längre går att skilja på natur och kultur.99 Det finns inga områden i 

våra liv där naturen inte är kontaminerad av mänsklig aktivitet, vilket påverkar vår 

uppfattning om vad som är äkta, naturligt, farligt och sant. I Åter påtalas ofta vikten 

och uppskattningen av att ändock uppleva en instinktiv känsla för vad som är rätt, vad 

som känns bra och sant. När Beck talar om risksamhället gäller det alla aspekter av 

samhället, och något vi måste förhålla oss till i alla aspekter av verkligheten, inklusive 

föräldraskap. I ovanstående exempel med föräldraskap, och individers strävan efter att 

utifrån de individuella förutsättningarna skapa en tillvaro där de tillåts lita till sina 

egna sinnen, instinkter och önskemål om att forma sin vardag ges en möjlighet att 

hantera osäkerheter pådyvlade av samhället. Genom att välja bort de institutionella 

lösningarna för familjelivets funktionalitet begränsas samhällets inblandning, och 

kontrollen över barnen och samhällets inflytande över dem ökar för föräldrarna.  

 

I exemplet ovan ser vi hur artikelförfattaren uppmanar till att känna tillförlitlighet till 

möjligheten att förena barn med arbete, i den mån man anser det förenligt med den 

fria livsstil så många Återläsare valt att anamma. En artikel som denna visar även på 

tidningens förmåga att föra samman människor, och föra kunskaper vidare till 

likasinnade. Att i dylika artiklar sprida kunskap om alternativa sätt att föda, fostra och 

leva med barn, hade i ett annat sammanhang kunnat uppfattas som att tydligt 

proklamera en politisk fråga och kunnat fungera som debattinlägg i en offentlig debatt. 

Utgår vi i stället från Becks uppfattning om att vi letar efter det politiska på fel platser, 
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”in the wrong place, on the wrong floors and on the wrong pages of the newspapers”100, 

kan vi i stället se hur Återläsarnas ställningstagande, som uttryck i individuella, 

personliga val, är en följd av utvecklingen av subpolitiken. Det kan även tyckas långsökt 

att se en tydlig koppling mellan självförsörjning och exempelvis hemmafödsel. Dock 

framstår det efter att ha studerat materialet att familjelivet är en viktig del av den 

självhushållande, eller kanske framför allt alternativa, livsstilen för många av läsarna. 

Berättelser om föräldraskap blir därmed naturligt inkluderat i den rådande diskursen 

om självhushållning.101 I Åter faller därför artiklarna, mycket tack vare sitt personliga 

tilltal och förespråkande av att göra individuella val, väl in i det avsedda flödet av 

förslag till alternativa tillvägagångssätt att skapa sin tillvaro och bygga en meningsfull 

framtid.  

      

Politik i praktiken  

Vad som egentligen anses politiskt är således en definitionsfråga, liksom en fråga om 

sammanhang, som på ett intressant sätt blir åskådliggjort i tidningen Åter, där just 

frånvaron av politik i sig blir tämligen politisk. Tidningen är politiskt och religiöst 

obunden, den är inte en del av någon traditionellt organiserad social rörelse eller 

intresseorganisation. Vad den däremot är, är ett forum där en mängd olika individer 

kan göra sina röster hörda, med självhushållandet som gemensamt fundament. Den 

kunskap skribenterna (frivilligt, utan ekonomisk vinning) väljer att dela med sig av i 

artiklarna är något som erbjuds läsarna, och det står var och en fritt att ta till sig av de 

tips och råd som tilltalar en mest. Trots att det framgår att skribenterna är engagerade 

inom sina respektive intresseområden, och på det stora hela nöjda och stolta över sina 

livsstilsval, syns inga försök att övertyga någon annan om att just deras val eller metod 

skulle vara överlägsen någon annans. Snarare uppmanas läsarna att plocka upp det 

som tilltalar just dem, och göra det bästa utifrån de förutsättningar som råder. Det är 

därmed lätt att se hur Åter undviker att publicera inlägg och ämnen som rör teoretiska 

system – politiska, ekonomiska eller andra. Ett sådant undvikande tyder på en 

kvardröjande traditionell uppfattning om att vad politik anses vara.102  Överhuvudtaget 

aktar man sig noga för att ge sig in på att teoretisera kring de ämnen som rör den 

självhushållande livsstilen, utan har en uttalad ambition att enbart behandla praktiska 
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råd och erfarenheter. I och med ett sådant ställningstagande går att utläsa en 

uppfattning om att det som anses vara politik främst handlar om politiska system och 

teoretiska modeller. Man ser att politik handlar om partipolitik och planer och åtgärder 

som påverkar samhället i stort, och i det sammanhanget har tidningen Åter inget 

intresse av att vara en aktör.  

      

En avgörande aspekt för alternativitet är att ta avstånd från de stora systemen, något 

som i sin tur handlar om en föreställning om att politik är att likställa med stat, och 

ingenting som praktiseras av den enskilda individen i det vardagliga livet. Dock hör 

den syn på politik som här framträder samman med industrimodernitetens syn på 

politik, som enligt Beck inte längre gäller.103 När Beck diskuterar hur politik görs och 

uppfinns i den nya moderna epok han menar att vi befinner oss i, nämligen vad han 

kallar reflexiv modernitet, betonar han individualiseringens roll i denna. Han menar 

att individualiseringen sker inom ramarna för det industriella välfärdssamhälle vi 

återfinner i många industriländer i väst, inom vilket individerna i den nya 

moderniteten ”själva måste forma, iscensätta och lappa ihop sina liv.”104 När 

artikelförfattarna i Åter berättar sina egna historier om vägen till ett självhushållande 

liv, är det exempel på just detta. I samband med att samhället förändras och individer 

inte i samma utsträckning kan finna sitt levnadssätt genom gamla traditioner utan i 

större utsträckning tvingas uppfinna sin egen tillvaro, passar tidningen Åter väl in som 

ett stöd för att i gemenskap med andra lyckas bygga en tillvaro man tror på för 

framtiden.  

     

Även Bauman har skrivit mycket om modernitet och individualitet, och beskriver i 

Liquid Modernity bland annat att individer tidigare var benägna att lyda under 

auktoriteter i form ledare som representerat exempelvis politiska partier, stora företag 

eller andra organisationer, där man i någon bemärkelse strävade efter ett gemensamt 

mål, en utopisk idé om framtiden.105 I den modernitet vi i västvärlden lever i, menar 

Bauman, i likhet med Beck, att det skett en förändring, och att det numera är upp till 

individen att uppfinna sitt eget Utopia. Han skriver exempelvis: 
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Everything, so to speak, is now down to the individual. It is up to the individual 

to find out what she or he is capable of doing, to stretch that capacity to the 

utmost, and to pick the ends to which that capacity could be applied best – that 

is, to the greatest conceivable satisfaction.106 

     

Det går här att utläsa en maktförskjutning, där människor från att ha förlitat sig på råd 

från auktoritära ledare och gemensamma mål, idag söker inspiration och stöd från 

andra slags förebilder. Då målet är att maximera de egna förmågorna och ansvaret för 

detta ligger på individen själv, är det lätt att förstå hur inspiration och stöd för detta 

sökes hos individer man anser ha lyckats med det man själv vill uppnå. Bauman ger i 

sin text bland annat exempel på att en person som under 1980-talet ville finna den 

perfekt vältrimmade kroppen sökte inspirationen hos dåvarande hälsoprofeten Jane 

Fonda, en företeelse som sedan bloggandets etablering som medialt forum med 

enkelhet torde gå att finna mängder av samtida exempel på.107 I detta sammanhang 

anser jag även att tidningen Åter utan svårighet kan placeras in, i egenskap av källa till 

inspiration och kunskapsinhämtande av individer, för individer.  

      

Denna förskjutning från att förlita sig på de stora systemen och de auktoritära ledarna, 

till att såväl ansvar som möjligheter förflyttas till individen, hur kan den kopplas till 

tidningen Åters icke-politiska ställningstagande? Vid en analys av tidningsmaterialet 

anser jag att frånvaron av vad som bedöms vara politiskt laddade artiklar kan förstås 

som en (passiv) kritik av de stora system inom vilka politiska organisationer kan 

inräknas. Samma kritik riktas mot andra storskaliga system, som likt den moderna 

industrialiseringen anonymiserar och effektiviserar sin verksamhet och de individer 

som innesluts i dess verksamhet. Frånvaron av politik blir således allt annat än 

frånvaro. Frånvaron av politik är i realiteten kritik, och kritik är lika med politik. 

Frånvaron är i själva verket närvaro.  

      

Åter är uppbyggd av artiklar där frivilliga (likaledes läsare) delar med sig av egna 

erfarenheter och kunskaper inom vitt skilda områden. I föregående avsnitt gavs bland 

annat exempel på artiklar rörande barn och familjeliv. I dessa, liksom övriga artiklar, 

betonas ofta vikten av individens valmöjligheter och medvetenhet i beslut som rör det 
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som är betydelsefullt för just dem. I följande avsnitt ska vi återkomma till vikten av att 

själv kunna ta ansvar för det som känns nära och angeläget, konsten att lita till det egna 

omdömet och inte behöva känna behovet av att alltid lita till auktoriteter för att fatta 

viktiga beslut.  

 

Det ”naturliga”    

Liksom i fallet med naturliga instinkter i samband med barnuppfostran ovan, finns i 

detta sammanhang anledning att återkoppla till erkännandet av det ”naturliga”. Det 

naturliga definieras i detta fall inte som lika med ursprungligt, utan som naturligt i 

motsvarighet till det icke-industriella. Exempelvis handlar det om att inte förlita sig på 

det artificiella utan mer på egna instinkter, eller att föredra att föda barn hemma i 

hemmets trygga, välbekanta miljö i stället för på ett anonymt och hektiskt sjukhus. I 

sina ledare reflekterar ansvarige utgivare Petter Bergström återkommande om detta 

tema, vilket vi bland annat kan se i följande citat där han funderar över förmågan att 

instinktivt känna livskraften och kunna avgöra allvaret i på gården förekommande 

situationer såsom djurfödslar och sjukdomar hos djur eller barn. Han beskriver en 

känsla, en instinktiv vetskap som ger lugn inför olika situationer, en känsla som övats 

upp efter många år av arbete i vardag i närhet med natur, liv, död och växtkraft.  

 

Det är den känsla som gör mig lugn fast mitt barn ligger och flämtar i min famn 

med hög feber. Som säger att det är lugnt, hon klarar det. det är den känsla som 

är så lätt att tappa bort om en läkare eller specialist skulle säga att hon måste ha 

antibiotika och jag vet att det inte behövs men vågar inte säga emot, för tänk om 

jag har fel… Dessa förbannade men älskade specialister som räddat livet på oss, 

lärt oss och hjälpt oss så mycket, men istället tagit tron på oss själva. Inte bara 

tron på att vi kan sköta egna djur, bygga våra egna hus, odla vår egen mat och 

själva ta hand om våra egna barn och sjuka, utan även tron på vår egen känsla.108 

 

I ovanstående citat kan vi se en tydlig kritik av vissa aspekter av moderniteten, såsom 

expertsamhället som förvisso givit oss mycket, men också tagit något viktigt ifrån oss. 

Mot slutet av samma ledare kan vi läsa: 
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Hur skulle samhället se ut om det styrdes mer av våra känslor? Nej, det är för 

stort för att man ska kunna känna något. Även om man vet att hönan i 

äggfabriken och kaffeplockaren i Sydamerika lider, så är det för långt bort. Man 

kan inte klandra dagens barn som häver i sig köpekorv och hamburgare och 

gråter när hästen på ridskolan vrickat foten. Men om samhället vore lite mindre, 

om barnen gick och hälsade på grisarna och hönsen i stället på dagarna, då jäklar 

skulle det bli andra bullar i köttproduktionen. […] Trots världsläget tror jag att vi 

människor har en stark känsla för vad som är rätt och fel. Om bara verkligheten 

kommer lite närmare, så har vi nog rätt bra omdömesförmåga också.109  

 

Återigen framkommer en tydlig kritik mot vad man anser felas i det moderna, det vill 

säga signifikanter såsom storskalighet, distans, standardisering och autencitetsförlust. 

Vi ser också en tro på att det finns ett bättre alternativ. Närhet till den verklighet vi tar 

del av möjliggör engagemang, en bättre omdömesförmåga och känsla. Uttalandet kan 

jämföras med tankar presenterade av Jean-Jacques Rousseau, som på sin tid uttryckte 

kritik mot det moderna samhället och teknikutvecklingen under slutet av 1700-talet. I 

citatet ovan ser vi uttryck för en idé om att samhället korrumperar oss och hindrar oss 

från att vara de egentligen goda människor vi har potential till att vara. Standardisering 

och storskalighet göder det artificiella, och får oss att förlora kontakten med vårt eget 

omdöme. Kanske är det också denna autencitetsförlust som hindrar fler från att gå sin 

egen väg och välja livsstilar som inte följer normen? Samhället belönar vårt beteende 

när vi gör det vi fostrats till, något som tycks vara svårt att både bli medveten om, och 

att aktivt ta avstånd från, något som tycks vara avgörande för den ”känsla” Petter 

beskriver är närheten. ”Om bara verkligheten kommer lite närmare” skriver han. Han 

talar även om ”[d]essa förbannade men älskade specialister”, vilka skribenterna i Åter 

generellt tycks ha ett komplext förhållande till. I viss mån är tidningen som sådan ett 

försök att samla kunskap – expertis – gällande självhushållningens alla områden, men 

livsstilen som sådan kan anses utgöra symbol för en skepticism mot det så kallade 

expertsamhälle där individen om och om igen tvingas fatta beslut baserade på 

expertutlåtanden, många gånger motstridiga, rörande många aspekter av livet. Även 

Beck belyser i flera sammanhang vikten av kunskap och svårigheten att kunna lita på 

sina egna sinnen, företrädelsevis i förhållande till bedömning av risker. Det är närmast 

omöjligt att veta vem man kan lita på vid bedömning av risker och råd gällande beslut 
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om ”rätt” val.110 Beck, liksom Petter, menar att förmågan att kunna lita på sina egna 

sinnen är något som gått förlorat i samband med den industriella moderniteten. Trots 

olika utgångspunkt och perspektiv går det att spåra likheter i deras argument, samt att 

se Återläsarnas längtan efter närhet till natur, produktion och samhälle som ett sätt att 

minska upplevelsen av risk. När det gäller de risker som vi inte kan förnimma med våra 

sinnen eller där vi av andra anledningar tvingas lägga vår tillit till andras ord, såsom 

vid sjukdom eller gällande storskalig köttproduktion, har det i stället blivit 

normaliserat att lita på andras ord i stället för den egna känslan, sinnet och förnuftet.111 

Det är detta Petter kritiserar i citaten ovan, och vad han, i likhet med många andra 

röster i Åter, strävar efter att återfinna.   

      

Utöver att det icke-politiska därmed kan utläsas som politiskt, kan vi alltså förstå 

frånvaron av ställningstagande som ett ställningstagande i sig. En genomgång av 

tidningsmaterialet vittnar om att det för Återläsarna är viktigt att makten ligger hos 

individen, och att besluten man fattar angående livsstilsval är för ens egen skull. Många 

skribenter vittnar om hur de för att kunna leva det liv de själva önskar, samtidigt i 

större eller mindre utsträckning tvingas ta avstånd från sin tidigare livsstil, den där de 

varit en kugge i ett större maskineri. Lika lite som de finner mening i att vara en 

anonym aktör i ett stort samhällsmaskineri, lika lite uttrycker de (inom tidningens 

ramar) en önskan att verka inom det rådande politiska systemet. Deras kritik mot det 

moderna samhället syns kanske tydligast i deras praktiska handlingar. Genom att ta 

avstånd från den moderna livsstilen och i stället sträva efter att bli självförsörjande tar 

de genom sina handlingar avstånd från ett modernt samhälle där de inte känner 

meningsfullhet. De gör det med stöd av varandra, men utan att stå på några barrikader 

och proklamera sitt budskap om en bättre framtid. Det individen gör är alltjämt 

politiskt, även om det inte är partipolitiskt. Det vi ser är i stället politik i linje med Becks 

subpolitik. Beck menar att politikbegreppet står i förvandling från en institutionell 

struktur, till en där individen och hennes enskilda handlingar återigen blir viktiga, 

vilket innebär att det som tidigare varit apolitiskt kan ses som politiskt igen.112  
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Att tidningen Åter håller sig politiskt och religiöst obunden skapar goda 

förutsättningar att inkludera en bred läsekrets, som enas kring vissa underförstådda 

ideologiska värderingar. Det personliga tilltalet i tidningen bidrar starkt till att göra 

detta möjligt. Inte nog med att den familjära stämning som tydligt uttrycks i tidningen 

inger en känsla av trygghet och tolerans, så tonar de individuella reflektionerna och 

exemplen ner det bakomliggande ideologiska uttrycket. I tidningen etableras en 

diskurs som uttrycker en gemensam syn på det moderna. Genom att dela med sig av 

sina högst personliga livsstilsval, delger skribenterna de övriga läsarna erfarenheter av 

okonventionella metoder för en fri och meningsfull modern livsstil, utan att i 

påträngande allmängiltiga termer söka övertala någon om att det är det ”rätta” för alla. 

Den personliga tonen är på så vis nödvändig för skribenterna att kunna uttrycka sig så 

som de gör i exemplen ovan, för att nå ut och locka många läsare med olika 

bevekelsegrunder för en självhushållande livsstil.  

 

Enhetlig mångfald 

Under de ca tjugo år som tidningen funnits har inga dramatiska förändringar gjorts 

vare sig gällande format eller innehåll. Den utveckling som tidningen genomgått kan 

snarast beskrivas som en varsam utveckling av det ursprungliga konceptet – att 

fungera som ett forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden. 

Redan från start har man från tidningen och forumet efterlyst läsarnas kunskap och 

uttryckt önskemål om att bygga ett gemensamt nätverk bestående av tidningens läsare 

och dessas olika specialkunskaper. Bland annat sammanställdes en 

”AlternativSverigekarta”, med en uppmaning om att ”Självförsörjare; Förenen eder!”113 

Denna AlternativSverigekarta publicerades i fem olika delar, fem efterföljande 

nummer, under rubrikerna ”Föreningslista”, ”Företag”, ”Kurser”, ”Aktuella 

Ekobyprojekt” samt ”Kunskapspersoner”. Vidare återkommer regelbundet enkäter och 

uppmaningar om att läsare ska bidra med sina åsikter om förbättringar av tidningens 

innehåll och utformning. I och med att tidningen funnit sin form har därmed innehållet 

kommit att bli mer tydligt definierat kring självförsörjning snarare än alternativitet i 

sig, även om självförsörjning spänner över ett synnerligen brett område. 
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Petter Bergström reflekterar i ledaren för det tredje numret av tidningen, nr 3/98, 

kring hur stort gensvaret för tidningen har varit. Han noterar att det är tydligt att det 

är många som bär på ”drömmar och idéer om ett enklare, mer jordnära liv.”114 I samma 

ledare delar han med sig om hur mödosamt det är att få ekonomin att gå ihop kring 

tidningen, som hela tiden drivits utan vinstintressen. Ledaren i nr 1/99, inleder med 

en liknande reflektion kring tidningens ekonomiska situation, med en utveckling i 

form av resonerande kring att ”vårt ekonomiska system inte direkt bygger på icke-

kommersiell verksamhet”, och vidare om hur det kommer sig att intresset för ett 

enkelt, jordnära leverne ökat så mycket?115 Han menar att den ökade 

miljömedvetenheten visserligen kan ha påverkat, men framhäver en annan orsak som 

mer betydande, nämligen maktlöshet. Han menar att:  

 

Varje människa behöver känna att hon kan påverka sin situation och att hon är 

delaktig i sitt eget liv och de processer som håller henne vid liv.116 

  

Uttalandet visar på en upplevelse av maktlöshet inom systemet. Den trygghet som 

samhällets olika sociala nätverk erbjuder är sällan villkorslös. Inte heller många andra 

samhälleliga system, såsom möjligheter till anställning, tillverkning av förnödenheter 

eller tillgång till utbildningsmöjligheter. Den kritik som framkommer handlar inte om 

ett ifrågasättande av Sveriges välfärdssystem eller samhällskontraktet i stort. Det 

handlar snarare om självbestämmande, om att offra sin tid och anpassa sitt liv utifrån 

standardiserade system. En kritik av att vara en samhällets marionettdocka, förvisso 

delaktig i samhället, men inte nödvändigtvis i sitt eget liv. En sådan kritik påminner 

om den autencitetsförlust Braverman pekar på när han beskriver kapitalismens 

påverkan på arbetarnas situation. I samband med automatisering och rationalisering 

av arbetsprocesser har hon tvingats in i system som inte ger den känsla av delaktighet 

och meningsfullhet som Petter beskriver.117 Trots att vi här i Sverige lever i ett samhälle 

med stora möjligheter att följa våra drömmar, liksom att vi i en tid av individualism 

uppmuntras att ta ansvar för vår egen tillvaro, tycks vi ofrånkomligen sitta fast i de 

stora systemens trådar. Att bli självförsörjande tycks vara ett sätt att göra sig fri från 

dessa trådar, och att trots osäkerheten som en sådan frihet innebär ta makt över den 

                                                           
114 Åter, nr 3/98, Ledare, s. 2. 
115 Åter, nr 1/99, Ledare ”Att känna sig delaktig i sitt eget liv”, s. 2. 
116 Ibid., s. 2. 
117 Se exv. Braverman 1977, s. 130ff. 
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egna tillvaron. Häri ligger även en kritik mot hur vårt demokratiska system ser ut idag. 

Återläsarnas val att odla vad de faktiskt behöver, i stället för att odla vad som lönar sig 

bäst, kan både bokstavligt och bildligt ses som en åtgärd för att ta hand om behov som 

samhället inte lyckas tillgodose. Det är onekligen svårt att trassla sig ur samhällets nät, 

men om man upplever att man lever ett liv där vi finns för samhället, men samhället 

inte finns för oss, är det lätt att efterfråga bättre alternativ. Vems behov är det som 

tillgodoses? Hur och varför? I det avseendet fyller Åter en viktig funktion genom att 

erbjuda alternativ och sprida kunskap som i någon mening möjliggör ett sätt att ta 

tillbaka makten.  

 

När Beck författade Att uppfinna det politiska beskrev han hur industrisamhällets 

olika livsformer löses upp och avlöses av de nya livsformer som individerna själva 

måste forma, inom ramarna av det industriella arbetssamhällets välfärdsstat.118 De 

livsformer som tidigare varit bundna av traditionella premisser är nu i stället styrda av 

välfärdsstatliga regleringar, där individen förutsätts ta ansvaret för sin egen historia. 

Han skriver:  

 

Grovt uttryckt innebär »individualisering» att självklarheterna i 

industrisamhället smulas sönder och att människor tvingas att för egen del och 

tillsammans med andra förutsättningslöst finna och uppfinna nya 

»självklarheter».119  

 

 Vid analysen av studiens empiri framstår tidningen som ett exempel av en gemenskap 

av människor som praktiserar Becks förutsägelse. Han är tydlig med att påpeka att 

individualiseringen är ett tvång och inte individens fria beslut. Samt att en 

individualiseringsprocess inte sker smärtfritt eller utan viss ”turbulens”. Kanske är 

Återläsarnas handlande och livsstilsval en slags konsekvens av denna turbulens. En 

vidareutveckling av valfriheten, där man i en samhällskritisk anda i någon mening 

”avslöjat” att mycket av samhällets valfrihet i själva verket är ett sätt att styra individen. 

Genom att sträva efter en självförsörjande livsstil tar man på ett mycket konkret sätt 

kontroll över vissa av de tusentals val man hela tiden ställs inför, och tar därmed bort 

en del av den känsla av maktlöshet som så många tycks uppleva.  

                                                           
118 Beck 1996, s. 134. 
119 Ibid., s. 135. 
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Petter utvecklar sitt resonemang med att vi för att känna tillfredsställelse behöver 

känna oss delaktiga i tre olika faser, nämligen planering och beslutsfattande, arbetet, 

det vill säga själva utförandet, samt målet, att skörda frukten av mödan. Han menar att 

vi i vårt ”storskaliga samhälle” inte har möjlighet att delta i dessa faser, utan att det 

snarare handlar om att: 

 

en grupp beslutar, en annan arbetar och en tredje skördar det mesta av frukten. 

Och ingen blir väl egentligen riktigt tillfredsställd.120  

 

Här presenteras en holistisk tanke gällande denna delaktighet för att känna 

tillfredsställelse. Vikten av att vara delaktig i processen från ax till limpa, inte bara det 

ena eller det andra. Vi ser här en djupare form av rationalitet, med ett annat nyttotänk 

än det som fokuserar på tids- och kostnadseffektivitet. I stället är det andra värden och 

ideal som styr självhushållarens syn på vad som är ett ”gott resultat”, vilket är något vi 

kommer återkomma till senare i analysen.  

      

Vidare utvecklar han sin idé om det ökade intresset för självförsörjning med att det kan 

fungera som en möjlighet att få utlopp för behovet av att i det lilla, i det vardagliga, få 

möjlighet att ”planera, arbeta med och till sist njuta av ett projekt.”121 Med hjälp av 

Baumans begrepp ”flytande modernitet” kan vi förstå denna önskan att skapa 

delaktighet – ta makten – i den egna tillvaron, som ett sätt att skapa former ur det 

formlösa, något varaktigt i det flyktiga.122 Det handlar således om identitetsskapande 

lika mycket som det är ett försök att åstadkomma en känsla av helhet i vad som upplevs 

som en alltför differentierad modernitet. Vi kan med andra ord finna tillfredsställelse 

i att få tillgodose de egna basbehoven, såsom värme, mat och boende, och kanske än 

mer om vi har överblick över flera led i processen.  

 

Var finns den sköna överblickbarheten i att jobba på ett företag för att få pengar 

på ett konto så att man kan köpa mat som, efter en oändlig kedja av mellanhänder 

och förädlingsprocesser hamnat i en mataffär?123  

                                                           
120 Åter, nr 1/99, Ledare ”Att känna sig delaktig i sitt eget liv”, s. 2. 
121 Ibid., s. 2. 
122 Bauman 2000a, s. 82-83. 
123 Åter, nr 1/99, Ledare ”Att känna sig delaktig i sitt eget liv”, s. 2. 
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Petter skriver i förekommande ledare på ett tydligt sätt ut vad som antyds mer eller 

mindre explicit i många andra artiklar och insändare i tidningen, nämligen en kritik 

mot det storskaliga, överblickbara och distanserade. Den kritiken stämmer väl överens 

med den blindhet Beck talar om då han beskriver förhållande till de osynliga risker 

som omger oss.124 Det oöverblickbara medför blindhet, och tillfredsställelsen i att 

känna överblickbarhet, som Petter beskriver ovan, kan ses som ett sätt att hantera 

denna blindhet. Han avslutar meningen med att förtydliga att han inte är fanatisk, utan 

verkligen förstår vikten av att det finns mataffärer och yrkesspecialisering, men 

avslutar ledaren med:  

 

Men allvarligt talat, är inte samhället för stort, kedjorna för långa och besluten 

för långt borta för att vi ska kunna känna oss delaktiga i våra egna liv?125  

      

Trots att självförsörjning rent praktiskt kan innefatta en mängd olika saker, som skiljer 

sig åt mellan olika människor, visar sig i Åter vissa underliggande ideologiska värden 

man delar, och som återkommer om och om igen. Under rubriken ”Utflyttarbrev: 

Bonstorp” i nr 2/16 inleder författaren med en fråga:  

 

Måste man kategorisera sig som självhushållare eller prepper, kan man inte få 

vara framtidsrevolutionär?126  

 

Ovanstående citat ger uttryck för en tro på att det är möjligt att skapa en alternativ 

värld, och är ett av många exempel där man uttrycker den syn på modernitetens 

framsteg som är signifikant för tidningen. Det finns ett tydligt framåtperspektiv i Åter, 

som bland annat handlar om att framsteg är en pågående process som aldrig blir klar, 

och inte heller syftar till ett färdigt, perfekt samhälle. I stället handlar det om en 

evighetsprocess, där allting hela tiden kan förbättras, men det måste ske med hänsyn 

och omsorg, och för Återläsaren är det högst väsentligt att ta med sig kunskap som 

delvis glömts bort i vår samtid, med in i framtidsbygget. Det framgår dock klart och 

tydligt att Återläsarna, trots att de blickar bakåt,  är allt annat än bakåtsträvare. Trots 

visst missnöje med samtiden syns inget uttalat idealiserande av forna tider. Snarare ett 

                                                           
124 Beck 2000b, s. 100. 
125 Åter, nr 1/99, Ledare ”Att känna sig delaktig i sitt eget liv”, s. 2. 
126 Åter, nr 2/16, ”Utflyttarbrev: Bonstorp”, s. 5. 
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sökande efter verktyg att skapa en bättre framtid. Framåtperspektivet är något vi 

kommer återkomma till i avsnittet Pluralistisk utopi.  

      

I artikeln beskriver författaren hur hon och hennes man började sin väg mot 

självhushållning med att tillverka sina egna förbrukningsvaror i form av tvål, schampo 

och tvättmedel. Intresset föddes från ett intresse av naturens läkemedel och 

utvecklades därifrån till att omfatta även grönsaker och så småningom även egen gård 

och eget kött. Hon och hennes man har efter några års laborerande kunnat säga upp 

sig från sina jobb hos ”utomstående arbetsgivare” och diskuterar hur de kan prioritera 

bland projekt och satsningar för att leva ett självhushållande liv under 2000-talet. 

Kanske måste man kompromissa och vara lite pragmatisk i vissa lägen, men nog är det 

möjligt, och enligt författaren helt klart värt det:  

 

Man behöver inte odla sina egna grönsaker för att vara lite självförsörjande, vem 

som helst kan göra sina egna förbrukningsvaror. Vill man, och framför allt törs 

man, sticka ut hakan och var lite revolutionär så kan man. Man får se till att man 

kan. Vi har fått smaka på att styra vår egen tid, lagt tid på att kapa och klyva vår 

egen ved, gjort egen tvål, använt handvävda filtar, smort barn med egengjord 

salva och sett vårt första får skutta omkring i yster glädje. Då ser man inte nyttan 

av att kliva upp i ottan och dra upp ungar till dagis för att sedan själv sitta framför 

en dator och jobba med något nonsensjobb.127  

 

Kanske är det så att tillvaron verkligen måste skava ganska ordentligt innan människor 

vågar ta steget mot den livsstil som krävs för att gå emot strömmen, och som 

författaren i citatet ovan tillstår, vara lite framtidsrevolutionär! Redan tidigare i 

analysen har vi kunnat konstatera att valmöjligheten är något som värdesätts av 

Återläsarna. Vad vi ser i citatet ovan är möjligtvis ett svar på vad det är som gör att 

vissa gör valet att ”ta steget” och andra inte, när det kommer till att ta beslutet att ändra 

livsstil och frångå normen. Kanske krävs det att man är lite revolutionär för att ta 

konsekvenserna, både de positiva och de negativa, av att gå emot strömmen. Tydligt är 

åtminstone att många texter i Åter handlar om att sprida såväl kunskap som 

inspiration om att det är möjligt, och bjuder in läsaren att delta i deras erfarenheter 

                                                           
127 Ibid., s. 7.  
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samt ta steget och bli en del av gemenskapen. Utflyttaren från Bonstorp avslutar sin 

text med en uppmaning:  

 

Är det någon i detta avlånga land som tror att man försmäktar utan snus i 30 

dagar, fast man inte snusar, så kan jag lova att det gör man inte. Man anpassar 

sig. Och det är ingen idé att vänta. Som permakulturist128 så vill jag varmt 

rekommendera att bara börja. Om det så är att göra egen tvål, salva, te, torkad 

svamp. Man måste börja med något. Med fötterna på jorden och i vetskap att vi 

lever på 2000-talet. Vi är inte bakåtsträvare, vi är fria, rika revolutionärer.129  

      

Båda ovanstående exempel ger exempel på diskussioner om vad självhushållande kan 

innefatta, men också tydliga markörer om att det handlar om en livsstil man väljer. En 

strävan efter självständighet och oberoende, en önskan att leva autentiskt och med 

fötterna på jorden, utan att för den delen vara samhällsfrånvänd. Genom att ta kontroll 

över den egna tillvaron finns möjlighet att skapa en slags frihet. Måhända är den 

begränsad av en mängd praktiska åtaganden och hårt arbete, men den är självvald. Att 

så många skribenter uttrycker att de på olika sätt tar avstånd från en livsstil och väljer 

något alternativt, något de tror kan ge en bättre framtid för dem själva i synnerhet och 

världen i allmänhet, visar att det finns ett djupare engagemang för samhällsförändring. 

Då Beck redogör för framväxandet av den reflexiva modernitetens politik beskriver han 

bland annat att individualiseringen i samhället inte leder till minskat engagemang, 

men andra uttrycksformer. Engagemanget blir motsägelsefullt och mångsidigt, och 

tenderar att kombinera de klassiska politiska polerna. Vi ser därmed politiska uttryck 

som är både höger och vänster, både radikalt och konservativt, både politiskt och 

opolitiskt, och inte minst både tanke och handling.130  För Återläsarna tycks det handla 

mycket om att frigöra sig från det slags självbedrägeri det innebär att oreflekterat sitta 

fast i modernitetens koncept för ett lyckligt liv och framgångsrikt samhälle. Att 

upphäva de klassiskt politiska dikotomierna och praktikerna och trampa upp nya stigar 

för engagemang och framtidstro tycks vara en viktig aspekt för många av de röster som 

gör sig hörda i Åter.  

                                                           
128 Mycket förenklat handlar permakultur (PERMAnent agriCULTURE) om att designa odlingssystem 
utifrån platsens förutsättningar och skapa gynnsamma kopplingar mellan olika växter, djur, byggnader 
och dylikt, för att skapa ett system som bildar ett fördelaktigt och lättarbetat kretslopp, där även 
människan ingår. Viktiga grundtankar i arbetet handlar om helheter, mångfald och hållbarhet.  
129 Åter, nr 2/16, ”Utflyttarbrev: Bonstorp”, s. 7. 
130 Beck 1996, s. 142. 
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Åter förhåller sig måhända med en viss försiktighet till artiklar som ur ett mer 

teoretiskt perspektiv handlar om metoder för att förändra samhället ur diverse 

aspekter. Dock förekommer undantag, exempelvis gällande frågor om samarbete 

människor emellan, på något sätt kopplat till självhushållning. Ett par exempel på det 

är artiklarna ”Demokrati till husbehov”131 samt ”Former för samarbete”.132 Det första 

exemplet handlar om direktdemokrati, som ett alternativ till representativ demokrati. 

Denna artikel är en av de tidigare nämnda artiklar i nr 1/17 som ansvarig utgivare 

Petter Bergström själv förkunnar som kontroversiell för tidningen. Insprängd i artikeln 

finns för förtydligande en ”Brasklapp”: 

 

Va, en politisk text i Åter?...där man dessutom nämner ett parti! Jag behöver nog 

förklara varför denna text är med. Åter är som bekant en partipolitiskt obunden 

tidning med tydlig praktisk inrikning [sic!]. Vi har dock även tidigare haft artiklar 

som varit självhushållningrelaterade, men på lite ”högre nivå” än det egna 

hushållet: t ex skatt och deklaration, lagar och regler, hur man driver företag, 

samt hur man samarbetar och fattar beslut i kooperativ och föreningar. Därför 

får denna text vara med.133 

 

En sådan förklaring lämnar föga utrymme för vidare spekulationer. Det andra 

exemplet utgör just en av de texter Petter nämner i sin brasklapp, nämligen en artikel 

som tar upp olika aspekter vid samarbete i mindre grupper som inte har någon 

organisation att falla tillbaka på. Artiklar av detta slag förefaller onekligen relevanta 

för Åters läsare, som i vid många tillfällen tycks utelämnade till sin egen och sina 

likasinnades initiativförmåga och kunskapsdelande för att få kännedom om metoder 

för självhushållande och bygga nya ”alternativa” nätverk.  

      

Det är de praktiska artiklarna som varit Åters styrka och domän ända sedan starten, 

och det försöker man hålla sig till. Dock är det tydligt i materialet att de praktiska råden 

om ekologiskt byggande, tomatodling, tillverkning av egna salvor, tillvaratagande av 

grisens alla delar eller vad det än må vara, är laddade av ideologiska värderingar. De 

icke-politiska artiklarna blir på så vis i någon mening kanske i själva verket mer 

                                                           
131 Åter, nr 1/17, ”Demokrati till husbehov”, s. 16-18. 
132 Åter, nr 2/03, ”Former för samarbete”, s. 24-26. 
133 Åter, nr 1/17, ”Brasklapp”, Petter Bergström, s. 16. 



51 

politiska. Åter är full av utsagor från människor som gått från tanke till handling. De 

beskriver sina erfarenheter med egna ord, ett personligt tilltal, och skapar i och med 

detta ett utrymme för åskådliggörande av ideologiska värderingar utan att för den skull 

skriva folk på näsan. Självhushållandet inrymmer så mycket att det alltid finns en egen 

väg att gå!  

 

I detta inledande avsnitt av analysen – Det apolitiska – inledde vi under rubriken 

Personlig ton och underförstått samförstånd med en diskussion gällande den roll som  

Åters ansvarige utgivare har för tidningens diskursiva utformning. Med stöd hos 

Foucault och hans diskursbegrepp, inklusive de system för utestängning han använder 

sig av, kan vi se hur ansvarige utgivare Petter genom sin personliga ton och med 

utgångspunkt i det lilla sammanhanget öppnar upp för diskussion även gällande de 

stora frågorna. Samtidigt som Petters roll öppnar upp för en gemensam diskussion är 

han innesluten i den större diskursen som utgörs av tidningen och dess gemenskap. 

Under rubriken Självförsörjandet bredd återkommer Foucaults diskursbegrepp när vi 

tittar närmare på hur man i tidningen för en diskussion gällande vad som tillhör 

tidningens tema och vad som anses som icke tillhörande teman. Man verkar överens 

om att självförsörjning och alternativt boende på landsbygden är ett brett och 

svårdefinierbart tema, vilket leder till ett urval som medför en gråzon där vissa mer 

avvikande artiklar får ett visst utrymme. I ett försök att definiera Återläsarnas 

gemensamma intressen nämner Petter ett naturligt samband mellan tillgodoseende av 

inre och yttre behov som gått förlorat i det moderna, samt att delaktighet i såväl den 

inre och den yttre sfären är något som självhushållarna strävar efter. Detta tyder på ett 

engagemang som i analysen kommer att kopplas till Becks idéer om det subpolitiska. 

Återläsarna visar på ett engagemang som byter arena från de politiska institutionerna 

till individualiserat engagemang, en slags performativ politik. Under den efterföljande 

rubriken, Diskursiv stabilisering, fortsätter vi diskussionen gällande hur diskursen 

utövar kontroll över sig själv, samt hur man i Åter sinsemellan diskuterar och markerar 

vad som är ansett som avvikande artiklar och vilka som tycks vara helt neutrala. 

Anmärkningsvärt är att Åters tema av ”alternativitet” i sig torde kunna anses politiskt 

provokativt av en utomstående, trots att det inom diskursen anses totalt apolitiskt. Vi 

kan konstatera att man har anammat den massiva individualisering som Beck menar 

karaktäriserar det moderna samhället, samt att denna kollektivism av 

individualisering leder till samhörighet. Under rubriken Föräldraskapet går vi 
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närmare in på artiklar om barn som exempel på ideologiskt laddade artiklar inbakade 

i Åters själhushållartema, då föräldraskap är en del av de individuella val som förordas 

av Återläsarnas val av livsstil. Detta ger oss anledning att diskutera vikten av 

anpassning, som ofta belyses av Åters skribenter. Vi ser bland annat en diskussion 

gällande anpassning till arbetslivets föränderliga förutsättningar, samt vikten av att lita 

på sina egna sinnen och instinkter, vilket är svårt i en livsmiljö där det inte längre går 

att skilja på natur och kultur. Allt är påverkat av mänsklig aktivitet, vilket påverkar vår 

uppfattning om vad som är äkta, naturligt, farligt och sant. Under rubriken Politik i 

praktiken utvecklas resonemangen gällande Åters urval av artiklar, med fokus på hur 

man aktar sig för att teoretisera eller proklamera ideologiskt laddade frågor i enlighet 

med traditionella uppfattningar om politiskt utövande, trots ett tydligt engagemang. I 

stället ligger fokus på praktik. Vi konstaterar att det i Åter ofta uttrycks ett 

avståndstagande från de stora systemen, vilket för oss in på Beck och hans begrepp 

reflexiv modernitet och betydelsen av individualiseringens roll. Detta belyses även av 

Bauman och hans resonemang gällande hur individer bygger sin egen tillvaro och 

maktförskjutningen från auktoriteter till individen. I samband med detta synliggörs 

även vikten av att söka stöd hos likasinnade och andra förebilder. Under rubriken Det 

”naturliga” preciserar vi begreppet naturligt som motsvarighet till det icke-

industriella. Kritiken mot storskalighet och expertsamhället  belyses närmare, liksom 

idén om att lita mer till de egna sinnena. Vi ser hur Återläsarna bygger upp sin egen 

expertis inom sitt intresseområde, vilket även belyses av Becks problematiserande av 

risksamhället och svårigheten att veta vem och vilka man egentligen kan lita på? Vi 

konstaterar att tidningens ställningstagande gällande politisk obundenhet i 

kombination med artiklarnas personliga reflektioner skapar en inkluderande 

samtalsmiljö, samt att frånvaron av politiskt ställningstagande är ett ställningstagande 

i sig. Avslutningsvis ser vi under rubriken Enhetlig mångfald hur man i Åter strävat 

efter att med gemensamma krafter samla läsarnas kunskap, och att en känsla av 

maktlöshet inom systemet förmodas vara en anledning till ett ökat intresse för en 

självhushållande livsstil. Att själv ta ansvar vid en upplevelse av autencitetsförlust 

diskuteras i ljuset av bland annat Braverman och Beck, där begrepp som delaktighet 

och överblick är centrala begrepp. Liksom Beck tycks Återläsarna anse att 

oöverblickbarhet medför blindhet, och genom att välja en självhushållande livsstil tar 

de kontroll över sin egen tillvaro samtidigt som de skapar en känsla av frihet. Vi kan 

även konstatera att individualisering inte leder till minskat engagemang. I stället tar 
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engagemanget nya former i samband med att de klassiska politiska dikotomierna 

upphävs. 

 

Processens betydelse 

Utifrån tolkning av artiklar och berättelser i Åter kan vi konstatera att skribenterna 

genom sin livsstil tar ställning för något de tror på. Dock är det samtidigt tydligt att det 

inte nödvändigtvis uppfattas som ett aktiv ställningstagande för den som gör valet att 

leva mer självförsörjande. För många handlar livsstilsförändringen till exempel om att 

ta chansen när den dyker upp, att förverkliga en dröm, följa en inre längtan eller kanske 

lösa en komplicerad livssituation. Ur den aspekten är det fullt rimligt att förstå steget 

mot en självförsörjande livsstil som en del av en naturlig utveckling, ett sökande efter 

en vardag som känns meningsfull. Sett ur ett analytiskt perspektiv framgår dock att 

Återläsarna och skribenterna tar avstånd från en modernitet och en livsstil som de 

upplever inte ger dem den livskvalité och de framtidsmöjligheter som deras 

”alternativa” livsstil/modernitet gör. Ansvarige utgivaren Petter Bergström uttrycker i 

flertalet ledare en stor glädje över att ta del av alla de historier som kommer in till 

tidningen om människor som vågar ta steget och göra en förändring för att förverkliga 

en dröm om en annan livsstil, i det här fallet mot en självförsörjande livsstil. Petter är 

noga med att även ge erkännande till dem som försöker men som av olika anledningar 

avbryter sina satsningar. I en ledare 2004 skriver han att:  

 

Det finns nog ingen tidning som får ta emot så många glada adressändringar som 

Åter. Sannerligen lyser det upp det tråkiga registerarbetet när någon lämnar 

Alkalievägen 189E och flyttar ut till Skomakaretorpet eller Skogsgläntan. Ett litet 

fåtal flyttar åt andra hållet också, och det känns märkligt nog lika glädjande. Det 

är stort att inse att det är dags att gå vidare och det är alltid utvecklande att göra 

det.134  

 

Detta är enbart ett av många exempel som visar på att det är av betydande vikt att välja, 

att våga, att agera, snarare än att resultatet av beslutet behöver bli ”lyckat”. Det sätt på 

vilket utflyttarna beskriver processen som är i regel påtagligt öppenhjärtig, ärlig och 

ödmjuk. De visioner och drömmar som utflyttarna beskriver att de har när de går in i 

en omfattande livsstilsförändring med självhushållarambitioner skiljer sig givetvis åt. 
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I vissa fall handlar det mer om ett öppet sökande efter något annat än det de har, 

medan det i andra fall finns en mer tydligt formulerad plan. Exempelvis att man vet att 

man besitter en kunskap eller att man har ett intresse för något som man genom sitt 

val ger sig själv en chans att utveckla, eller att man har en idé om att driva en 

verksamhet, där livsstilsförändringen kan utgöra en möjlighet att förverkliga denna. 

Gemensamt för deras berättelser är det handlar om en process utan bestämt slutmål, 

något som aldrig blir färdigt, vilket också är lite av poängen. Det tycks finnas ett starkt 

intresse av att, till skillnad från hur vårt industrialiserade samhälle premierar en ökad 

effektivitet hos medlen, stanna i och njuta av processen.135 Medlen blir en del av målen. 

Till viss del spelar sannolikt närheten till naturen och årstidsväxlingar roll i den 

processen. Lever man nära naturen och odlar marken får årstidernas cykliska rytm en 

framträdande roll i vardagen på ett sätt som inte är lika märkbart inne i staden, i 

synnerhet inte för den som dessutom arbetar inomhus. Den process som så ofta 

beskrivs i Åter handlar som tidigare nämnt mycket om lärande. Denna önskan att lära, 

att samla kunskap och med hjälp av tillämpandet av denna kunskap se konkreta 

förbättringar i den egna tillvaron påminner starkt om en mer traditionell syn på 

framsteg, där mål och medel står i relation till varandra. Detta till skillnad från den 

värdeförskjutning von Wright menar sker då synen på framsteg koncentreras till 

teknologiska framsteg hos medlen, som inte nödvändigtvis ger förbättringar i 

förhållande till de ändamål de tjänar.136 I synnerhet för den färske utflyttaren beskrivs 

ett prövande sökande, för den mer rutinerade en strävan efter ständig förbättring i takt 

med att man lär av sina erfarenheter, och gemensamt för dem alla ett tillvaratagande 

men även en vidareutveckling av gammal kunskap. Att följa med sin tid är av yttersta 

vikt, men likaså att finna meningsfullhet i det man gör och kunna blicka framåt mot 

nya projekt och utmaningar.    

      

Viktigt att betona är dock att de som ligger bakom de adressändringar som Petter 

nämner i citatet ovan har kommit till en insikt om att det faktiskt är möjligt att pröva 

något annat. Att om man upplever att det moderna livet i staden skaver, faktiskt se 

möjligheten att undersöka en alternativ modernitet. Livsstilsförändringen må vara 

omfattande, men på intet sätt oåterkallelig. Det finns alla möjligheter att försöka och 

misslyckas, eller försöka och ångra sig, att träda ut ur den modernitet man ogillar men 
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ändå vara kvar, för att succesivt forma och förändra sin tillvaro utifrån egna drömmar 

och behov. De olika berättelserna i Åter vittnar på ett tydligt sätt om att såväl motiv 

och mål skiljer sig åt, och varierar från individ till individ. Det finns således heller inget 

facit för vad som anses rätt eller fel. Det handlar om att vara i en pågående process, och 

att söka meningsfullhet bortom en modern livsstil som skaver.   

 

Besinning 

Utöver konstaterandet att utflyttarbreven präglas av en öppenhjärtig och ödmjuk ton, 

kan det vara intressant att notera avsaknaden av framhävande av färdigheter och 

framgångar, eller den totala avsaknaden av artiklar med tävlingsinriktade teman. Det 

vill säga, det saknas inslag av konkurrens, något som annars är en viktig komponent 

inom kapitalismen. Det moderna samhällets uppmuntran till konkurrenskraft och 

ständig tillväxt tycks helt ointressant för Återläsarna. I stället ser vi prov på vad som 

kan betecknas som en djupare form av rationalitet. Idealen som presenteras liknar de 

tankar som von Wright framfört om människornas övertro på sin förmåga att bemästra 

naturen, och den tekniska utvecklingens nytta för människors välbefinnande. Den 

industriella utvecklingen har förvisso gjort underverk för människors välbefinnande – 

om det har skribenterna i Åter inget att motsäga. Dock delar man von Wrights kritik 

mot att tillväxt över en viss nivå är något som inte nödvändigtvis leder till förbättring 

av livets villkor.137 I stället framhålls en föreställning om besinning som något 

värdefullt. Det finns exempelvis teknologi, material och metoder för att maximera 

avkastning på jorden, att effektivisera produktionen av varor och tjänster och genvägar 

att ta i upprustningen av en gammal gård. Men att nyttja dessa möjligheter vore en 

direkt motsättning mot allt vad Återläsaren strävar efter. Det tycks i stället som att man 

förordar en idé om att den verkliga makten ligger i att avstå makten. Att själv välja nivå 

i produktion, i materiell standard eller sociala åtaganden, allt utifrån individuella 

intressen, drömmar och förutsättningar.   

      

Utflyttarbreven har således fokus snarare på processen, den praktiska såväl som den 

mentala, än på mål eller slutprodukter. Det är processen som ger mening till det man 

gör, till tillvaron. Även om drömmarna om ett självförsörjande liv ofta liknar varandra 

i mångt och mycket, så finns det ingen eller väldigt liten poäng med att jämföra 
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konkreta målsättningar eller inriktningar på verksamheter. I stället blir det tydligt att 

det är processen som så att säga är målet med resan, och det som är viktigt att dela 

med sig av i utflyttarberättelserna. Samma ideal synliggörs i ledarna, exempelvis i nr 

4/14, där Petter reflekterar över vikten att vara sann sina drömmar, och hur hans eget 

liv artat sig jämfört med de planer och drömmar han formulerat tjugo år tidigare. ”När 

varje litet steg är ett uppnått mål i sig är det inte svårt att lyckas” skriver han, och menar 

att oavsett personliga motiv, så har du, om du valt självhushållning som en väg att nå 

dina mål, ”en spännande och rolig resa” framför dig.138 För självhushållaren handlar 

det väldigt mycket om att skapa sin egen tillvaro, utifrån egna drömmar och egna 

förutsättningar. Då drömmar och förutsättningar är individuella, finns helt enkelt 

ingen konkurrens, inget att konkurrera om. Däremot finns all anledning att dela med 

sig. Av erfarenheter, av kunskap, av material, pengar, uppmuntran och inspiration. 

Vinst och överflöd – faktorer som annars är så eftersträvansvärda – blir närmast 

ointressanta, eller till och med problematiska. Att producera ett överflöd av ett 

livsmedel innebär inte nödvändigtvis ökad nytta/lycka. Tvärtom kan en sådan 

missberäkning leda till problem och merarbete. Måttfullhet är således grundläggande 

för självhushållaren, vilket vi kommer få anledningar att återkomma till senare i 

analysen.  

 

Autonomiarbete  

Kreativitet, problemlösning och delaktighet är viktiga komponenter i den process som 

i tidningen ges erkännande av skribenterna. I stället för att likt ett får i en fårskock följa 

flocken och välja bland de fabricerade val som erbjuds i det moderna samhället, 

framhåller de alternativ som är allt annat än statiska och har färdiga slutmål. Att sikta 

mot att bli självförsörjande handlar enligt skribenterna väldigt mycket om att våga lita 

till sin egen förmåga och arbetsinsats. Det handlar likaså om att ta ansvar för sin 

livssituation, liksom för att leva sitt liv i linje med sin övertygelse. Livsstilen blir 

därmed en del av ens identitet. Valen utflyttarna gör, de medvetna, aktiva valen, är 

självskapande. Liksom hanteringen av de konsekvenser valen för med sig. En 

självförsörjande livsstil framträder i sammanhanget som  en form av autonomiarbete, 

vilket i sin tur kan tolkas som en kritik av moderniteten. Utifrån det material jag 

undersökt uppfattar jag att självförsörjande till stor del handlar om att skapa ett 
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oberoende, samtidigt som det är oerhört viktigt att vara del av en gemenskap. Det är 

således inte andra självförsörjare man önskar autonomi gentemot, utan mot övriga 

samhället, eller åtminstone de delar av det moderna samhället man vantrivs i. Den 

livsstil som Återläsarna söker är något helt annat än det som Bauman beskriver som 

”the Fordist world”, och som för många symboliserar den kapitalistiska vision som 

hjälpt till att bygga upp västvärldens industriella system, effektivt och storskaligt.139 

Industrier som Ford lyckades ofta knyta sin personal till samma arbetsgivare under 

hela deras yrkesverksamma liv, något som inte alls är lika vanligt idag. Idag finns inte 

samma alternativ med en utstakad bana, utan ansvaret att finna vägen framåt ligger i 

mycket större utsträckning på den enskilda individen. Även Braverman använder Ford 

för att ge exemplifiera den betydelse automatisering av tillverkningsprocesser haft för 

individens upplevelse av arbetet.140 Han menar att arbetarnas anpassning efter det 

kapitalistiska produktionssättet har möjliggjorts genom att alla andra möjligheter till 

försörjning försvunnit i kombination med att ”den moderna kapitalistiska tillvaron 

snärjer in de enskilda i ett nät av beroenden och relationer som gör alla andra 

livsformer omöjliga.”141 De beroenden han talar om inkluderar förvisso delvis 

förbättrade livsvillkor, men Braverman belyser en intressant aspekt av arbetarnas 

anpassning, nämligen individens syn på hur degenererade arbetsformer påtvingas dem 

mot deras vilja. Vi ser hur Återläsarna skildrar en önskan om att få bestämma själva, 

att göra självständiga val gällande sammanhang och sysselsättning, samt i vilken 

utsträckning de vill anpassa sig till den modernitet de vantrivs i.  

      

I Åter speglas i de olika artiklarna implicit som explicit vad det är som orsakar 

vantrivseln. Främst blir detta synligt i beskrivningar av vad de önskar av och 

uppskattar med den alternativa livsstil de valt i stället. I tidningen presenteras en 

mängd tekniker för att göra sig oberoende av standardiserade strukturer, påtvingade 

konsumtionskrav och förslavande arbetsformer. Tekniker inom områden såsom 

odling, djurhållning, byggtekniker och hantverk delas genom tidningens olika artiklar. 

Som tidigare nämnt är många av de tekniker som presenteras i tidningen 

”traditionella” och delvis fallna i glömska, då de inte längre fyller samma betydande 

funktion i ett modernt och produktionseffektivt samhälle. Man tar avstånd från 
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konkurrens och pryltokighet. I tidningen speglas i stället en ändamålsrationalitet som 

förhåller sig med en viss återhållsamhet gentemot vissa typer av resurser och 

kunskaper för att i stället sträva efter att vara en del av ett naturligt och dynamiskt 

sammanhang. I en av tidningens ledare reflekterar Petter Bergström över hur hans val 

av en självhushållande livsstil, och att den verklighet som blivit deras vardag, påverkar 

honom och hans familj: 

 

Hur jag tänkt måste ha påverkat mina barns syn på mig, gården och arbete. Det 

har påverkat mig. Vi är vår egen lyckas smed mer än vi anar. Mer viktigt än vilken 

väg vi väljer är kanske hur vi ser på oss själva när vi går på den. Vi får inte glömma 

varför vi väljer självhushållning: att få göra det vi tycker är viktigt och givande 

och att vara fria och självbestämmande.142  

 

Detta kan ses som en reaktion mot det moderna samhället, där allt är färdigt och 

statiskt. De val som den moderna människan ställs inför är fabricerade och påtvingade, 

en del av ett sammanhang som är konstruerat utifrån värden och normer som 

Återläsarna finner sakna mening och substans. Den måttfullhet som skribenterna i 

tidningen ger uttryck för har ett högt värde i förhållande till konsumtionshets och begär 

efter prylar för prylarnas egen skull som uppmuntras i ett kapitalistiskt system. I denna 

form av måttfullhet ser vi även likheter med den form av behärskning von Wright 

förordar i sin kritik av hur civilisationen leder sig själv i fördärvet genom strävan efter 

ständig tillväxt. Han menar i stället att det krävs en utveckling där den moderna 

människan besinnar sig och förlikar sig med att avstå vissa önskningar som hon vant 

sig vid att kunna tillgodose, men ”gott kan avstå ifrån.”143 Här tycks självhushållarnas 

livsstil passa väl in, då möjligheten att kunna producera egen mat, egna hus, egna 

verktyg och så vidare ger tillfredställelse på flera plan, där självständighet och 

oberoende tycks betydande.      

 

Råda över tiden 

De resurser man har till sitt förfogande, att styra med och använda, är tid och kunskap. 

Kunskap är något man ständigt samlar in, bygger upp, och genom ett forum som 

tidningen Åter, delar med sig av! I ledaren i nr 4/03 reflekterar Petter kring tid på ett 
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sätt som jag anser i mångt och mycket kan sägas representera vissa grundläggande och 

återkommande värderingar i tidningen. Petter inleder med att exemplifiera 

upplevelsen av tid och förväntningar på tidsupplevelse kring jul, med mångas 

förväntningar på att landa med familj och social samvaro, julefrid och närvaro. 

Förväntningar som så ofta kommer på skam, och som för många leder till vånda och 

besvikelse när det är dags att återvända till arbetet och vardagsstressen. Vi behöver så 

väl de där stunderna av närvaro och avslappning, men de tycks för allt för många i vårt 

moderna, effektiva samhälle vara svårfångade. Kanske påverkar självhushållarens 

livsstil synen på den egna tiden på jorden? Att leva nära djur och natur, att följa årstider 

och odlingssäsonger, djurfödslar och slakttider. Kanske kan det påverka människor i 

allmänhet, och få dem att se sig själva som en del i ett kretsloppssystem som den 

moderna stadsmänniskan kommit att distansera sig från, utan egen förskyllan. 

Åtminstone är det något sådant Petter yrkar på i sin ledare: 

 

Hur många är vi inte som går i ekorrhjul och väntar? Lever för fyra futtiga fria 

veckor på sommaren och en till jul. Hur många är vi inte som snärjt in oss i våra 

egna ambitioner och missar både här och nu?144  

 

Tendenserna att ta sig vatten över huvudet och gå miste om nuet finns definitivt även 

hos självhushållarna, därom vittnar många skribenter, i synnerhet i utflyttarbreven. 

Skillnaden som många beskriver, inklusive Petter, är vikten av att leva livet så som man 

vill leva det! Han konstaterar vidare:  

 

Vi är många nu som lockas av ett enklare liv som ger oss tid till oss själva och våra 

nära: möjlighet att få vara delaktiga och närvarande, själv bestämma hur och i 

vilket tempo livet ska levas. Men hur lätt är det att komma dit? Hur lätt är det att 

hoppa av karusellen när den går så himla fort?145  

 

Ledaren avslutas med att Petter uppmanar alla, oavsett ”om du tvingas sälja din tid till 

en arbetsgivare, eller om du tagit på dig för mycket i dina höga självförsörjar-

ambitioner” att ge sig själv tid i julklapp, samt att som nyårslöfte försöka ”fortsätta ta 

kontrollen över våra liv.”146 Han uttrycker en visshet om svårigheten att rå om sin egen 
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tid oavsett hur man lever sitt liv, men tycks ändå anse att chanserna att lyckas är större 

för den som genom en självhushållande livsstil ändå har verktygen för det. Att se 

reflektionerna om tid som en reaktion mot moderniteten är inte långsökt, med tanke 

på att vårt sätt att mäta och använda tid är tätt sammankopplat med den industriella 

utvecklingen. Bauman uttrycker det väl när han skriver: 

 

The history of time began with modernity.147 

      

Moderniteten och dess tekniska utveckling har handlat mycket om att maximera 

utnyttjandet av tid och rum, minska avstånd och fylla tomrum. Att utnyttja tiden väl 

förknippas med att effektivisera processer och eliminera improduktivitet.148 I Åter 

framgår att skribenterna inte är nöjda med på vilket sätt detta görs i det moderna 

samhället. Att jäkta tycks leda till en upplevelse av förlust, i synnerhet om tidsjakten är 

baserad på någon annans prioriteringar. Att ta kontroll och att styra över sin egen tid 

är således en avgörande aspekt för många av dem som väljer att bygga in mer 

självförsörjande komponenter i sina liv. Till viss del tycks det handla om frigörelse från 

tidsreglering, från att den tid som utgör ens liv ska vara styrd av någon eller något 

annat än det som känns meningsfullt och viktigt. För de allra flesta som i tidningen 

skriver om sina erfarenheter av övergången till självförsörjarliv finns det i grunden ett 

intresse av och en längtan efter livet på landet, om det så gäller entusiasm för odling, 

djurhållning, hantverk eller företagsverksamhet av något slag. För många människor 

som lever i vårt moderna samhälle, kanske allra helst för den som bor i en stad, är det 

svårt att tänka sig något mer tidkrävande och reglerlerande än livet som småskalig 

bonde på landsbygden. Att Petter och andra skribenter i Åter så lyriskt beskriver sin 

valda livsstil som höjden av frihet kan därför uppfattas som motsägelsefullt. För den 

som önskar bli självförsörjande på mat från den egna gården blir exempelvis årstiderna 

något att förhålla sig till på ett sätt som inte alls har samma relevans för den som är 

bosatt inne i en stad och handlar mat från världens alla hörn, oberoende av årstid, i 

närmaste livsmedelsbutik. Så visst går det att se det som att självförsörjarna har bytt 

en tidsreglering mot en annan. Det tycks finnas en frigörande, och i sin tur 

meningsskapande effekt i att inte försöka styra tiden, utan att tvärtom låta sig bli styrd 

av tiden, i form av en ”naturlig” tid. Petter beskriver i en ledare om hur han planerar 
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och funderar över det kommande året, och han reflekterar över det ”simpla” i att saker 

och ting återupprepar sig, anpassar sig efter naturliga årstidsväxlingar: 

 

Jag vill ha mitt simpla år, så jag hinner se och vara med. Det känns som en 

naturlig cykel, en överskådlig tidsrymd att förhålla sig till och leva i. vår, sommar 

höst och vinter. Planera, arbeta, skörda och vila. Börja om igen. Gång på gång, så 

jag hinner ta in vad som händer, hinner hitta mina egna rutiner.149  

 

Det är ett tidsperspektiv som går bortom den moderna rationaliteten, med dess krav 

på ständigt framåtskridande och önskan om en ständigt ökad effektivitet. von Wright 

resonerar kring hur vi i moderniteten kan se en värdeförskjutning från målet till 

medlen.150 Den värdeförskjutning von Wright belyser har att göra med att 

rationaliteten enbart kan verka på medlen, inte målen. Detta leder till ett ökat fokus på 

medlen när det kommer till vetenskaplig och teknisk utveckling, vilket i sin tur leder 

till att vi utifrån modernitetens ideal värdesätter denna utveckling högt. von Wright 

exemplifierar bland annat med hur fokus på snabbhet i informations- och 

kommunikationsteknologin hjälper oss att övervinna motstånd i tid och rum, vilket 

leder till ökad effektivitet som inte nödvändigtvis gynnar människans välmående.151  

Hos Återläsarna ser vi ett motstånd mot denna tendens. Man söker inte övervinna tid 

och rum, utan snarare kapitulera för tidens och livets ”naturliga” rytm.  Att följa 

årstidernas förutsättningar i sitt arbete och vardag ger också en repetitiv möjlighet att 

börja om nästa år, att lära av föregående år, värdesätta de erfarenheter man bär med 

sig, och hela tiden sträva efter förbättring. Självförsörjaren vet att det inte går att 

skynda på årstiderna, att det inte lönar sig att slakta grisen i förtid eller att potatisen 

växer i den takt den växer, beroende på förutsättningar som är bortom mänsklig 

kontroll. Samtidigt kan man förstå självhushållarens sätt att följa årstidernas rytm som 

ett sätt att ta just kontroll. Att ta kontroll genom att följa naturen i stället för att följa 

samhällets konstruerade rytm. Man väljer att (i större eller mindre utsträckning) säga 

nej till löneslaveri och pådyvlade tider, för att i stället göra det som passar (utifrån de 

förutsättningar som råder). Även självförsörjaren lever alltså under skapande 

förhållanden, men med en annan rationalitet. Att lära sig leva med årstiderna, att låta 

tiden verka för en och att exempelvis lära sig att se när skörden är som bäst, är en 

                                                           
149 Åter, nr 2/09, Ledare ”Näsan i jorden”, s. 2.  
150 von Wright 1997, s. 22f.  
151 Ibid., s. 23. 
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kunskap och en känsla som är åtråvärd att nå. Genom att i någon mening skapa sin 

egen tillvaro skapar man också meningsfullhet. Utifrån tidningen Åter ligger det nära 

till hands att tolka det som att mycket av denna meningsfullhet ligger i lärande, 

kunskapande, solidaritet och framåtblickande.  

 

Fritid – arbete  

De personer som väljer att satsa på att skapa sig en självhushållande tillvaro ger sig 

ofrånkomligen in i en livsstil som kräver mycket tid och engagemang. Som konstaterats 

är det därutöver en livsstil som sällan genererar något överflöd av ekonomiska 

tillgångar, vilket ju heller inte är vad som eftersträvas. Hur ser då Återläsarna på 

förhållandet mellan arbete och fritid, och exempelvis möjligheten till semester? Petter 

Bergström reflekterar i ledaren ”Jag vill aldrig ha semester” i nr 3/99 över hur han har 

bekanta som, likt många andra (de flesta) har ungefär fyra veckors semester några 

sommarveckor, och som han tolkar det upplever både glädje över denna ledighet och 

frihet, men även en viss vånda när semestern går mot sitt slut med vetskapen om att 

det kommer dröja ett år till nästa period av obundenhet. Det Petter, liksom flera 

skribenter i tidningen, reflekterar över är hur arbete och fritid tenderar att flyta ihop 

vid en självhushållande livsstil. Fritid blir således en integrerad del av livsstilen. 

Önskan om att vara självförsörjande och att kunna åstadkomma det mesta man 

behöver på egen hand sammanfaller onekligen med ett intresse för förkovran inom 

dessa områden, samt en brinnande entusiasm och målmedvetenhet. Petters 

ståndpunkt i ovan nämnda ledare liknar närmast ett försvar för den livsstil han valt, 

där någon sammanhängande semester, med utlandsresor och liknande inte är aktuell, 

av såväl ekonomiska som arbetstekniska skäl. Han diskuterar huruvida det är värt att 

jobba mer än man egentligen önskar med något man inte gillar, jämfört med att leva 

som han gör, i hans slitiga men meningsfulla tillvaro. Tankegången går att relatera till 

en känsla av stolthet över och tillfredsställelse gällande det arbete man ägnar sig åt. I 

Bravermans diskussion gällande förändringen av (synen på) yrkesskicklighet på en 

förändrad arbetsmarknad, framhåller han bland annat kroppsarbete och en 

omfattande mekanisering av arbetsuppgifter, och det antagande om ökad 

yrkesskicklighet som följer på detta.152 Han belyser dock att synen på ”skicklighet” är 

relativ, och baseras på hur grundförutsättningarna förändras. De kriterier som tas med 
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när man mäter yrkesskicklighet idag grundas i den tekniska utvecklingen och 

mekaniseringen av arbetsmarknaden.153 Återläsarna tycks genomskåda detta. De inser 

att det arbete som krävs för att leva självhushållande kräver stort kunnande, och 

arbetet ger dem stolthet och tillfredsställelse. Som vi ser i ovan nämnda ledare menar 

Petter att han, genom att han gjort ett aktivt val hur han vill leva sitt liv, till skillnad 

mot de icke-självständiga löneslavarna har tagit ansvar för sin önskan om att vilja göra 

det bästa av sitt liv, varje dag, och att detta inte alls är något förmätet utan snarare en 

plikt!154  

 

Resa och lära  

Ovanstående utlåtande speglar vad som redan konstaterats i olika sammanhang 

tidigare i denna text. Att Petter anser att livet som självförsörjande småbrukare 

erbjuder en slags vardagslyx värd mer än guld och gröna skogar är således inget nytt. 

Men hur förhåller det sig med andra artiklar i tidningen? Det förekommer ett antal 

artiklar i tidningen som uttalat handlar om friluftsliv, liksom det finns många artiklar 

som handlar om musicerande och hantverkande, som förvisso skulle kunna 

kategoriseras under kategorin ”användbart praktiskt kunnande” för en självhushållare, 

men som även betonar lustfylldhet och kreativitet som meningsbringande värden. Det 

finns alltid en dynamik av både-och. Både nytta och nöje. Faktum är att även de artiklar 

som handlar om friluftsliv i skog och mark har en tydlig inriktning på det praktiska 

kunnandet, även om rekreation och njutning också betonas. I nr 2/16 förekommer en 

artikel som förespråkar friluftsliv som en passande fritidssysselsättning för en 

självhushållare.155 Artikelförfattaren framhåller inte bara enkelheten och charmen 

med närheten till naturen som står att finna praktiskt taget runt husknuten, utan även 

element som att kunna torka sin egen(producerade) mat att ta med ut på vandringar, 

samt möjligheten att producera sin egen utrustning, exempelvis sticka en tjocktröja av 

ullen från de egna fåren, att sy sin egen anorak eller tältduk av giftfritt material, eller 

kanske att tälja sin egen slev om man råkar ha glömt att ta med sig en sådan när det är 

dags att laga mat. Vilket för övrigt företrädelsevis sker över öppen eld hellre än med 

hjälp av gasol eller trangiakök. En liknande artikel står att finna i en betydligt tidigare 

årgång, ”Fri lufts liv” i nr 2/01.156 Även här framkommer reflektioner av att stanna upp 

                                                           
153 Se exv. Braverman 1977, s. 363.  
154 Åter, nr 3/99, Ledare ”Jag vill aldrig ha semester”, s. 2. 
155 Åter, nr 2/16, ”Enkelt friluftsliv”, s. 18-20. 
156 Åter, nr 2/01, ”Fri lufts liv”, s 10-12. 
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och omfamna stunden, men betoningen ligger på de praktiska råden kring kläder, eld, 

mat och så vidare. Även denna artikel framhåller värdet av att ta tillvara den natur som 

finns i närområdet: ”Det enkla friluftslivet börjar ofta hemma.”157 Ett år senare, i nr 

2/02 förekommer en artikel som beskriver hur man syr sin egen sovsäck, om hur 

härligt det är att sova under bar himmel, kompletterat med en personlig reflektion från 

författaren om dennes personliga relation till friluftsliv.158 Värt att notera i 

sammanhanget är att författaren beskriver hur han och hans vänner lyckats utveckla 

sitt intresse för friluftsliv och hantverk till att skapa sig en pengainbringande 

sysselsättning inom området. Helt i linje med den naturnära gör det själv-anda som 

genomsyrar hela tidningen. 

      

Så långt några exempel på fritid som integrerad i vardagen eller som en förlängning av 

det som ligger nära, såväl fysiskt som av betydelse rent värdemässigt. Det ter sig rimligt 

att anta att det bland Åters läsare finns åtskilliga som tar alla chanser de får att resa 

och som har ett antal veckors semester att spendera efter bästa förmåga. Åter är inget 

forum för reseskildringar, annat än om de har relevans för tidningens tema, varför 

antaganden om självhushållares generella ratio mellan arbete och fritid är svår att 

uttala sig om. Dock går det att från de utsagor som står att finna i tidningen utläsa att 

det åtminstone är något som många reflekterar över. Flera uttrycker att de trivs bäst 

hemma, och inte har några önskemål att åka någon annanstans.  

 

Hemmets härd är guld värd 

En avgörande faktor för att klara sig ekonomiskt för den som satsar helhjärtat på att 

bli självförsörjande är att minska sina ekonomiska utgifter. Vissa skribenter uttrycker 

sitt tvivel över om detta alltid är en prioritering som känns självklar, inte bara för dem 

själva, utan även gentemot sina barn. Det kan handla om införskaffande av prylar, 

deltagande i fritidssysselsättningar, resor, semestrar, presenter och så vidare. Man 

anammar en slags ändamålsrationalitet som bygger på en uppskattning av nyttan, 

snarare än införskaffande ”för sakens skull”. Detta blir till exempel en fråga som 

diskuteras mellan författarna av ”Mie & Ericas nybörjarbrev”.159 De båda nyfunna 

väninnorna diskuterar diverse familjerelaterade frågor i förhållande till 

                                                           
157 Ibid., s. 10. 
158 Åter, nr 2/02, ”Sy din egen sovsäck”, s. 20-21. 
159 Åter, nr 3/15, ”Mie & Ericas nybörjarbrev”, s. 14-15. 
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självhushållandets prövningar. En sådan fråga är vad och hur mycket de som föräldrar 

har möjlighet att ge sina barn i form av sådant som ”alla andra” har, samt hur pass 

”annorlunda” de egentligen är andra familjer? Det kan exempelvis handla om prylar, 

kläder och semesterresor. Sådana spörsmål torde föga sannolikt vara specifikt för 

självhushållande föräldrar, utan frågor som de allra flesta föräldrar tampas med i en 

viss utsträckning. Det som är specifikt för självhushållarna i detta fall är att de är de 

som föräldrar som fattat beslut om en viss livsstil, kanske utan att barnen haft så 

mycket att säga till om på grund av sin ringa ålder. Även om föräldrarna säkerligen har 

fattat beslutet att ”ta steget” för en stor livsstilsförändring till stor del just för barnens 

skull, så finns det givetvis ingen garanti att barnen är helt med på noterna. Erica skriver 

bland annat: 

 

Vi som föräldrar har valt att ha en väldigt öppen dialog med barnen. Vi pratar om 

pengar, om djuren och om varför vi inte kan resa bort i flera dagar. Åtminstone 

inte innan vi hittat någon som kan hjälpa oss att passa djuren. Har ni någon 

sådan person i er närhet? Men precis som du så trivs jag hemma och har 

egentligen själv inget behov av att resa bort.160 

 

Många beskriver att livsstilen är lika naturlig och uppskattad av barnen som av dem 

själva. Flera uttrycker framförallt de mindre barnens fascination över den värld och 

den tillvaro som de bjuds växa upp i. Men faktum kvarstår att det är föräldrarnas val 

som styr, och en livsstil som innebär att man blir bunden till ansvar över djur och 

odlingar, och där de ekonomiska medlen ofta är knappa, torde påverka möjligheter att 

göra sådant som ”alla andra” gör. Och utflyttarnas val tycks, utifrån tidningens utsagor 

att utröna, vara att tillfredsställelsen av att arbeta för sin egen självförsörjning ger ett 

större mervärde än att anpassa sig efter modernitetens tvingande strukturer.  

      

Liksom i så många andra avseenden tycks även balansen mellan arbete och fritid vara 

präglad av en slags måttfullhets- och rationalitetstanke. Som exempel på det kan ges 

de många exempel av kurser som presenteras på olika sätt i tidningen. Redan från 

tidningens uppkomst har reportage från olika slags kurser och sammankomster varit 

vanligt förekommande. Olika former av kurstillfällen diskuteras även i andra 

sammanhang, samt annonseras om, exempelvis på tidningens Anslagstavla. Det tycks 
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finnas en önskan av att förena nytta med nöje, som genomsyrar majoriteten av 

tidningens utsagor. Detta sätt att resonera exemplifierar den rationalitetsform som 

genomgående värderar nytta högt. Den värdeförskjutning från mål till medel som von 

Wright talar om, där modernitetens ideal gjort förbättring av medlen till självändamål, 

är inte vad Återläsaren värderar högst.161 Man värderar i stället den faktiska nyttan hos 

medlen, oberoende av teknisk effektivitet. I och med att självhushållarna (ofta) vittnar 

om att de gjort ett aktivt val för att åstadkomma något/förverkliga sina drömmar om 

ett bättre och mer autentiskt liv, blir det också viktigt att valet legitimeras genom att 

det upplevs meningsfullt och givande. Detta behöver återspeglas i vardagslivet, varför 

det inte är svårt att förstå att storslagna semesterplaner och dylika projekt inte fyller 

samma funktion som den kanske gör för många ”konventionella” lönearbetare. Att 

välja att arbeta mindre eller inte alls som anställd hos någon annan, utan i stället arbeta 

för sig själv på ett så pass konkret sätt som den som strävar efter att vara 

självförsörjande, innebär rimligen en medvetenhet om att vissa ekonomiska förmåner 

utesluts. Måhända är det ändå så att just kontrasten mellan ”löneslaveriet” och den 

”fria” tiden är en av de saker som självhushållare generellt sett vantrivs med? Det som 

blir tydligt här är att självhushållare, trots ett slags avståndstagande från en modernitet 

som orsakar vantrivsel, ändock hemfaller åt ett identitetsskapande där det är upp till 

individen att ”skapa” sig själv, men att det snarare är det man icke-gör eller icke-

konsumerar som blir en stor del av ens identitet.  

      

Det faktum att man gett sig in i ett projekt som själhushållandet ändå innebär, tycks 

utifrån de flesta vittnesmålen även innebära en ständig utvärdering och 

(om)revidering av situationen. Detta kan mycket väl resultera i omprioriteringar av 

olika slag. Det kan handla om att en småskalig bonde återfår sin reslust och därför tar 

paus från bondelivet för en period, eller bara att man inför kommande vår reflekterar 

över behov och prioriteringar. I ledaren ”Tiden före gryningen” reflekterar Petter 

Bergkvist kring detta, samt att hela tiden ställa sig frågan om vad som känns viktigast 

just här och nu?: 
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Vad verkar räcka och vad borde vi odlat mer av? Mer mjölksyrat, 

skogspromenader och tid till musik/keramik. Ny skogshage till fåren. Ska vi 

skaffa kalkoner?”162   

 

Många utsagor i Åter understryker betydelsen av att ta kontrollen över den egna 

tillvaron. Vi har redan kunnat konstatera att den självhushållande livsstilen är en 

process, ett projekt utan slutpunkt. Vardagen innebär ett ständigt förbättringsarbete, 

ett ständigt lärande och kunskapsinhämtande. För att möjliggöra detta anordnas 

kurser och sammankomster som förutom att generera kunskap även handlar om 

nätverkande och skapande av starka gemenskaper med likasinnade, samt att ge och 

sprida inspiration och kreativitet. Att ”förgylla” vardagen med kurser ger således 

självhushållaren såväl förnöjelse som förkovran, och förenar i sann självhushållaranda 

nytta med nöje. 

 

Avsnittet Processens betydelse går djupare in på några av de värden som av Åters 

skribenter framhålls som särskilt betydande. Gemensamt för Återläsarna är att de 

genom sina livsstilsval tar ställning för något de tror på, även om motiven skiljer sig åt 

från individ till individ. Gemensamt är att de tar avstånd från en livsstil som de inte 

finner ger dem mening och tillfredsställelse, och den nya livsstilen handlar mycket om 

en process mot en meningsfull tillvaro. Det tycks som om det är viktigare att faktiskt 

göra något, än att det man gör ska ”lyckas”. Faktum är att det snarast tycks handla om 

en process utan ett bestämt slutmål, eller åtminstone att förmågan att njuta av 

processen är en del av målet. Under rubriken Besinning diskuteras att det i tidningen 

Åter speglas ett ideal av återhållsamhet och besinning, som motsats till framhävande 

av färdigheter och konkurrenskraft. Detta kopplas till von Wrights tankar om en 

övertro på mänsklighetens förmåga att bemästra naturen samt till den tekniska 

utvecklingens nytta för mänskligt välbefinnande. En sådan tanke innebär inte 

teknikfientlighet, men en betoning på att det är viktigt att själv ta makten över 

teknikanvändandet. Det är således i regel processen som är viktigare än slutprodukten. 

Genom att det i tidningen är individuella drömmar och mål som beskrivs finns heller 

ingen poäng med konkurrens, men däremot ett syfte med att dela med sig av 

erfarenheter och kunskap. I den del som kallas Autonomiarbete går vi djupare in på 

hur Återläsarna sätter stort värde på att lita till sin egen förmåga och arbetsinsats som 
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en viktig del i arbetet för att bli självförsörjande. Att ta ansvar för sin livssituation blir 

en viktig del av identitetsskapandet, en slags autonomiarbete, som i sin tur kan ses som 

en kritik mot moderniteten. De som väljer den självhushållande livsstilen vill inte bli 

påtvingade något, såsom standardiserade strukturer, krav på konsumtion eller 

förslavande arbetsformer. De val som den moderna människan ställs inför upplevs 

fabricerade och påtvingade, och saknar enligt Återläsarna mening och substans. Under 

rubriken Råda över tiden tittar vi närmare på de kanske viktigaste resurserna 

Återläsarna har att tillgå för att förverkliga sin självhushållande livsstil, nämligen 

kunskap och tid. Kunskap är något som hela tiden byggs på, medan tid är något man 

förhåller sig till. För Återläsarna tycks det handla om mycket fokus på närvaro och 

avslappning. Synen på tid är i högsta grad kopplat till vårt moderna samhälle, där 

mycket har handlat om att maximera utnyttjandet av tid och rum, minska avstånd och 

fylla tomrum. Återläsarna vill frigöra sig från denna slags tidsreglering. De förhåller 

sig hellre till andra faktorer, såsom årstidsväxlingar och andra mer naturenliga 

förhållanden. De önskar inte mästra tiden, utan låter sig gärna styras av den naturliga 

rytmen. Även den självhushållande individen lever under skapade förhållanden, men 

utifrån en annan rationalitet. I delen Fritid – arbete ser vi att den självhushållande 

livsstilen ofta innebär att arbete och fritid flyter samman. Det ständiga 

kunskapssökandet som livsstilen innebär, liksom tillfredsställelsen i att bemästra 

vardagens utmaningar tycks bidra till att vardagen känns meningsfull, vilket beskrivs 

som viktigare än att arbeta med något som inte känns meningsfullt för att få pengar 

och några veckors semester. Flera skribenter beskriver att förmågan att klara av de 

utmaningar som en självhushållande livsstil innebär ger en tillfredsställelse som går 

att jämföra med yrkesskicklighet. Temat utvecklas vidare under rubriken Resa och 

lära, där livet som självförsörjande beskrivs som en vardagslyx som överträffar 

behovet av att komma hemifrån för att kunna njuta av tillvaron. Flera artiklar i 

tidningen har innehåll som handlar om kreativitet, fritid och nöje, om än med en 

dynamik av både-och när det gäller nytta och nöje. Eftersom hela tidningen bygger på 

ett fokus på det praktiska finns ofta ett gör det själv-fokus. Det är därför även svårt att 

ge generella utlåtanden gällande självhushållares semestervanor – vissa tar sannolikt 

alla chanser de har till att resa – men klart är att de flesta som kommer till tals i 

tidningen uttrycker sin uppskattning över att stanna hemma. I delen Hemmets härd 

är guld värd diskuteras avslutningsvis hur livsstilen ofta kräver minskat ekonomiskt 

handlingsutrymme. En sådan anpassning påverkar givetvis hela familjen, men 
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beskrivs ofta som ett självklart val, eftersom livsstilen i sig ger ett så pass stort 

mervärde. I tidningen presenteras flertalet kurser och andra sammankomster där 

personer med ett gemensamt intresse av självhushållning kan mötas och tillsammans 

dela kunskap, gemenskap och inspiration. Sammantaget kan vi konstatera att 

möjligheten att gå sin egen väg och leva ett liv som känns meningsfullt anses mer värt 

än att tjäna pengar eller finna lyckan genom resor eller andra nöjen som bygger på 

konsumtion.  

 

Produktion och tillvaratagande 

Som tidigare framkommit i denna text så framkommer i Åter då och då mer eller 

mindre explicit kritik mot det kapitalistiska systemet i allmänhet och konsumism i 

synnerhet. Det förefaller inte alltför långsökt att tolka själva idén om självförsörjning 

som ett uttryck för motsatsen till att konsumism. Själva idén med tidningen är att 

sprida kunskap om självhushållning genom att delge läsare av tidningen praktiska råd 

och dela erfarenheter av självhushållning i praktiken. Följaktligen är det inte 

överraskande att tidningen genomgående präglas av en stark gör det själv-anda. Denna 

gör det själv-anda gäller självhushållarlivsstilen i allmänhet, men manifesteras genom 

en mängd olika inriktningar som ryms inom tidningen. 

      

Bland utflyttarbreven återfinns en stor variation i ambitionsnivån för 

självhushållandet. Målen för självhushållandet är individuella, och ändras dessutom 

ofta i takt med att självhushållarna samlar på sig mer kunskap och erfarenhet. Vissa 

utflyttare har initialt väldigt höga och omfattande ambitioner, som inte alltför sällan 

får justeras efterhand. Andra går in i sin livsstilsförändring med mer försiktighet och 

väljer exempelvis att börja med att försöka bli självförsörjande på (giftfria) grönsaker 

till familjen. En sådan ambition kräver en medvetenhet av den som odlar, som jag 

misstänker att många människor (konsumenter) idag inte har, nämligen hur mycket 

resurser man faktiskt förbrukar i sitt dagliga liv! För den som önskar bli 

självförsörjande på mat, oavsett om det handlar om grönsaker, kött eller 

mjölkprodukter blir mängdberäkning ganska snart aktuellt, liksom frågor om 

tillvaratagande av råvaror.163 Det krävs med andra ord en stor insikt om vad livsstilen 

                                                           
163 I tidningen är det förhållandevis få som uttrycker ambitionen att bli självförsörjande på olika 
sädesslag. I den mån man odlar sädesslag är det ofta självhushållare som hållit på ett tag, som sysslar 
med djurhållning samt som har tillgång till tillräckligt mycket odlingsmark.  
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kräver av en, som ställs i relation till vad man belönas med i utbyte. I en ledare 

resonerar Petter: 

 

Jag tycker nu inte att självhushållning bara ska bedömas nyttomässigt utifrån 

tid- och kostnadseffektivitet, som allt annat i samhället. Det är något man ska få 

pyssla med i sin egen takt för att det ger så mycket på andra plan än det 

ekonomiska. Samtidigt lever vi i en vardag där allt ska gå ihop tids- och 

pengamässigt och vi vill få många drömmar uppfyllda. Ska självhushållningen 

utgöra en reell del av ens försörjning och inte bara en härlig hobby, måste vi 

tyvärr tänka på insats och utbyte.164 

 

Vi ser hur citatet speglar en medvetenhet om att se nyktert på tillvaron, och förhålla 

sig till reella behov, kombinerat med en önskan om att slippa inrätta sig efter den 

västerländska modernitetens styrande typ av rationalitet som förordar en evig 

ekonomisk tillväxt.165      

 

Vad olika utflyttare har för drömmar och mål skiljer sig ofta åt, åtminstone sett till 

detaljerna. Självhushållning blir därmed både ett övergripande gemensamt mål, men 

samtidigt ett gemensamt mål med stora möjligheter till variation och kreativitet för 

individuella intressen. Oavsett vad man siktat in sig på för produkt, så är det icke-

konsumtionen som är det centrala i sammanhanget. Produkter som potatis, morötter 

och ägg är sådant som vi är ganska vana vid att se som möjliga för självförsörjning. 

Andra exempel som örtsalt, tomater och hudvårdsprodukter kräver lite mer bestyr för 

att fungera. Tydligt är dock att man är beredd att vidta åtgärder för att undvika 

konsumtion. I stället är det tillvaratagande som blir det centrala, samt kunskap om 

processen bakom tillverkningen, vilket förespråkar en vidare form av rationalitet. 

Självhushållarna har likheter med ”medvetna konsumenter” som exempelvis väljer att 

handla ekologiska produkter eller väljer vissa märken, butiker och liknande. En 

avgörande skillnad mellan dessa två grupper är dock att det för den senare fortfarande 

handlar om en slags självskapande konsumism, medan det för självhushållaren 

handlar om en självskapande icke-konsumism.  

 

                                                           
164 Åter, nr 1/16, Ledare ”Årsbokslut, gäss och …?”, s. 2. 
165 von Wright 2000, s. 22.  
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Icke-standardisering      

Att göra saker själv tycks i många fall närmast vara ett självändamål bland 

självförsörjarna. En sak som den inställningen medför är en betydligt större 

anpassningsbarhet och flexibilitet hos de produkter som framställs. Den som timrar 

sitt hus kan anpassa bygget efter behov, förmåga och resurser. Detsamma gäller vid 

beräkning av grönsaker till familjen, tjockleken på yxskaftet eller styrkan på det 

egentillverkade vinet. Förvisso beror precisionen i produktionen på flera faktorer, 

såsom väder och vind och tillverkarens förkunskaper, och detta är kanske även en del 

av charmen. I Åter framkommer tydligt en uppskattning av det icke-standardiserade. 

I det standardiserade saknas det personliga, och i det egenproducerade ser vi dessutom 

en meningsskapande funktion. Vi har tidigare i analysen lyft aspekter som att känna 

stolthet över den egna hantverksskickligheten166 samt hantverket som en del av att 

utforma den egna individualiteten i del av en kollektiv individualiseringsprocess.167 

Hur produkter är utformade har uppenbart en stor betydelse, precis som det har för 

den som bygger sin identitet genom konsumtion. För självhushållaren tycks 

behållningen dock vara en kombination av att inte vara som ”alla andra” och att en 

meningsskapande funktion genom att vara delaktig i produktionen.  

      

Att motsätta sig det standardiserade förefaller synnerligen intressant ur ett 

modernitetskritiskt perspektiv, inte minst med tanke på att standardisering är en av 

modernitetens största landvinningar. Standardisering och effektivisering har tjänat 

det moderna samhället väl, inte minst med tanke på industrialisering och möjligheter 

till billig massproduktion. Dock tar standardiseringen bort kontrollen från den 

enskilda människan. När maskindelar blir omöjliga att ersätta och exempelvis verktyg 

och maskiner inte längre går att reparera utan måste bytas ut framtvingar 

moderniteten konsumtion även när den inte är önskad. Det blir ekonomiskt mer 

rationellt att byta ut en hel apparat än att byta en separat del av densamma. Denna 

slags rationalitet är precis det som skribenterna i Åter motsätter sig.168 Hos Återläsarna 

ser vi dock en ett motstånd mot såväl det ”irrationella” i att inte kunna laga och 

använda utrustning som fyller sin nyttofunktion, som ett motstånd mot att en 

                                                           
166 Se exv. Braverman 1977, s. 359ff. 
167 Se exv. Beck 1996, s. 135f. 
168 von Wright 1997, s. 22. 
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utomstående auktoritet ska bestämma och fatta beslut som man anser sig ha bättre 

chans att bedöma på egen hand.169  

 

Tillvaratagande 

För vissa skribenter tycks det från början finnas en självklar ambition att även vara/bli 

självförsörjande av köttprodukter. Om så inte är fallet initialt så tycks det vara en fråga 

som förr eller senare ändå blir aktuell att åtminstone ta ställning till. Flera skribenter i 

tidningen reflekterar över att slakta de egna djuren. Detta kan i vissa fall beskrivas som 

en svårighet, ibland som en process, där känslan angående slakt förändras med tid och 

erfarenhet. I princip alla som tar upp frågan återger en känsla av ödmjukhet och 

respekt för djuret, slakten och vad det innebär att ha närhet och insyn i hela kedjan, 

från levande djur (kanske även fött och uppvuxet på egen gård) till mat åt familjen. 

Flera reflekterar över köttindustrin, köttkonsumtion och den egna rollen i detta. I en 

återkommande artikelserie får läsarna följa två nyfunna väninnor som i en brevväxling 

utbyter erfarenheter av att vara nybörjare på självhushållning. I denna brevväxling 

dyker bland annat frågor om djurhållning och slakt upp. I ett av breven läser vi: 

 

Det är svårt att döda, ankorna har blivit riktiga personligheter och för tillfället 

känns det mycket lättare att slakta en tupp än en ankdrake. […] Men vi kommer 

väl över det också och kan snart fylla på frysen ytterligare. Du kanske minns i 

vintras, när jag skrev att min köttfokuserade bild kanske skulle krocka med 

makens ”ankor är mysiga”-bild? Jag tror det har svängt helt, själv sitter jag på 

trappen, tittar på ankorna och fnissar varje dag, medan maken börjat bli 

hungrig.170 

  

Citatet ovan ger ett tydligt exempel på hur någon som är ovan vid såväl djurhållning 

och slakt reflekterar över nyttoaspekten, den känslomässiga anknytningen till djuren 

samt hur känslor och inställning kring självhushållandets åtaganden är en föränderlig 

process. Resonemanget utgör ett tydligt exempel på den nyttobaserade 

ändamålsrationalitet som återkommande uttrycks i Åter, liksom en typisk reflektion 

över den egna lärandeprocessen.  

      

                                                           
169 Beck 2000b, s. 291f. 
170 Åter, nr 4/15, ”Mies & Ericas nybörjarbrev”, s. 12.  
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En föreställning om samt praktiserande av måttfullhet som ideal för konsumtion i 

allmänhet är något ofta återkommande i tidningen Åter. En måttfullhet som 

återspeglas i den syn på köttkonsumtion som diskuteras i tidningens olika artiklar. 

Måttfullhet återkommer inom i stort sett alla självhushållningens områden. Ett 

konkret exempel på detta är kunskapsspridande om tillvaratagande. Tillvaratagande 

av det som gården producerar likväl som tillvaratagande av andra resurser såsom 

verktyg, byggnader och människors kunskap. Vad gäller köttkonsumtion konkretiseras 

tillvaratagandet i arbetet med att använda allt som djuret ger. Självhushållaren som 

föder upp djur för egen köttkonsumtion är inte endast mån om att djuret ska få leva ett 

gott liv, utan vill dessutom se att slakten av detsamma är befogat och ger så stor nytta 

som möjligt. Utifrån detta sätt att tänka publiceras kontinuerligt artiklar i 

tillvaratagandets ädla konst. Dessa artiklar kan handla om sådant som att stycka och 

hantera köttet korrekt, om korvstoppning, talgljusstöpning, hudgarvning eller 

tillagningstips för styckdetaljer, tekniker som för många upplevs som svårtillgängliga. 

I nummer 3/03 publiceras exempelvis en läsarfråga om tillvaratagande av tarmar från 

slakten för användning som korvskinn. Läsaren som sänt in frågan uppskattar att göra 

egen korv, och i likhet med många andra Återläsare uttrycker en önskan om att ta 

tillvara så mycket som möjligt av de egna djuren vid slakt: 

 

Eftersom vi undviker produkter från djurindustrin i övrigt, skulle det kännas bra 

om vi även kunde använda egna fjälster. Har hört att det är bökigt och slabbigt, 

men det skulle vara roligt att prova att tavara [sic!] på tarmarna nu i höst och 

undrar därför hur man gör.171 

 

Föregående läsarfråga besvaras i detta fall utförligt av Petter själv, men slakt och 

tillvaratagande av hela djuret är ett återkommande tema i tidningen. Nummer 1/17 

bjuder på ännu en artikel om tillvaratagande. Artikeln inleds med följande motivering: 

 

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara hela djuret när vi slaktar. Av respekt för 

djuret och av resursskäl, för de näringsrika råvarorna och de goda smakerna. Jag 

har tillbringat tid med äldre personer som lärt mig traditionella sätt att ta tillvara 

annat än bara kött från djur, speciellt från får. Jag vill här berätta om de saker 

                                                           
171 Åter, nr 3/03, ”Läsarfråga: Korvskinn”, s. 21. 
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som jag fått uppleva tillsammans med dem, samt om de råvaror som min mamma 

ännu tar tillvara.172 

 

Artikelförfattaren uttrycker omsorg för själva djuret och hantverket, men även glädje 

och entusiasm inför att dela med sig om kunskapen med andra, likasinnade, som kan 

tänkas uppskatta och få användning av en kunskap som annars riskerar att falla i 

glömska.      

      

Att föda upp egna djur speglar på många sätt den anpassningsförmåga hos 

självhushållarna som tidigare i denna undersökning kommit att uppmärksammas. I 

stället för att enkelt och oreflekterat plocka på sig danska fläskfiléer eller industriellt 

producerad kyckling ur frysdisken i mataffären tvingas självhushållaren fundera över 

hur mycket kött hushållet faktiskt önskar och behöver, samt beräkna vad som krävs för 

att tillgodose detta. Vi ser hur Återläsarna värdesätter att äga kunskap över hela 

processen vid matproduktionen. Man nöjer sig inte med att vara en kugge i ett större 

maskineri, såsom livet ter sig för den som blint konsumerar färdigproducerade varor. 

Kunskapen och delaktigheten ger en känsla av meningsfullhet och överblickbarhet, 

som på många plan i det moderna samhället upplevs ha gått förlorad. Dessutom ger 

arbetet med tillvaratagande och matproduktion ett konkret, praktiskt nyttovärde för 

den som utför arbetet.173 Återläsarnas valda livsstil visar på en kritik mot en modernitet 

som gått vilse i sin egen framgång och i och med detta förväxlat yta och innehåll. 

Anpassning av det slag som beskrivs här kan därför tolkas som en vidareutveckling 

eller kanske förfining av den modernitet vi lever i. För de flesta tycks detta vara en 

process som ständigt fortgår och förfinas, med ständiga utvärderingar av vilken glädje 

man har av olika djurslag och kött i förhållande till arbetsinsats med mera. Sannolikt 

är att även anpassningen till tillvaratagande av hela djuret handlar om en process, där 

det första stora steget kan antas vara den första slakten, för att så småningom utvecklas 

till att rengöra tarmar för korvstoppning eller tillaga svartsoppa och stöpa talgljus. I 

takt med att självhushållaren inrättar sig efter självhushållarlivets resurser, tempo och 

förutsättningar, anpassar hon sina vanor därefter. 

 

                                                           
172 Åter, nr 1/17, ”Fårskallar, blod & inälvor”, s. 23. 
173 Braverman 1977, s. 348f. 
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Lagom är bäst  

Den djurhållning som representeras i Åter skiljer sig väsentligt från, och tar mer eller 

mindre uttryckligt avstånd från, den storskaliga och närmast industriella djurhållning 

som vetenskap och teknisk utveckling möjliggjort i samband med modernisering av 

jordbruket. Man kan således skönja en kritik mot en modern tanke om framsteg. von 

Wright förklarar hur det moderna framstegstänkandet uppkom i samband med att den 

nya naturvetenskapen växte fram, vilket bland annat ledde till en stark tilltro till 

människans förmåga att bemästra naturen.174 Att vetenskap och teknik bidragit till en 

ökad produktionsvolym och andra framsteg inom jordbruksverksamhet i allmänhet, 

det vill säga framsteg genom vetenskap, är inget som ifrågasätts i tidningen. Dock 

uttrycks betänkligheter kring storskalighetens förträfflighet, liksom en idé om en 

annan framstegstro, som exempelvis innefattar en djurhållning mer i samklang med 

djurens naturliga behov.  

      

I sin text särskiljer von Wright tre olika slags framsteg som kortfattat kan förklaras som 

”framsteg i vetande och kunnande garanterat av vetenskapens ackumulativa växt”, 

”förbättrandet av människans materiella livsvillkor” samt ”höjd civilisatorisk nivå.”175 

När han talar om ”vetenskapens ackumulativa växt” syftar von Wright till en linjär 

framstegstanke, vilket han kontrasterar mot en cyklisk syn på detsamma. Vid en linjär 

syn på framsteg finns vad von Wright beskriver som närmast en övertro på att 

vetenskapliga framsteg och teknisk utveckling möjliggör en ständig förbättring av 

människans livsvillkor. Ny kunskap sprids och används i takt med att utvecklingen går 

framåt, vilket lämnar mycket av den gamla kunskapen att falla i glömska. Vi kan se hur 

denna tanke återfinns i Åter, där många av artiklarna syftar till att förvalta och sprida 

bortglömda kunskaper. Den linjära framstegstanken har fört det moderna vilse i den 

meningen att vi förvisso har det bättre materiellt, samt mer pengar på banken, men 

samtidigt glömt bort att långsamväxande lantrashöns smakar bättre än industrihöns. 

Den cykliska synen på framsteg har ett tillbakablickande element som det linjära 

saknar. Detta kan ta sig uttryck i romantiserande av svunna tider, men det kan även 

öppna för möjligheten att reflektera över det förflutna och, likt självhushållarna i Åter, 

återupptäcka de kunskaper som för många anses förlegade och omoderna.  

 

                                                           
174 von Wright 1997, s. 18. 
175 Ibid., s. 22. 
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Ett traditionellt modernt samhälle kan i sammanhanget ses som ett glömskans 

samhälle. Framstegstanken är fokuserad på något som är ytligt och artificiellt, vilket 

gör att vi glömmer det naturliga. För Återläsaren blir de gamla kunskaperna viktiga för 

att klara av den anpassning som krävs för att kunna modernisera moderniteten. Till 

detta sätt att tänka hör även förhållandet till naturen och människans eventuella 

förmåga till och nytta av att bemästra naturen. Återläsarna visar med all tydlighet ett 

intresse av att leva och agera i samspel med naturen, samt ett tydligt intresse för att 

återupptäcka gamla och delvis bortglömda kunskaper. Det som vid en snabb översyn 

kan framstå som ett romantiserande av gamla tider uppenbarar sig vid en närmare 

granskning som en tydligt framåtblickande idé om hur man i stället för att anamma 

den tro på framsteg genom nya vetenskapliga och tekniska framsteg som enligt många, 

inklusive von Wright, är ohållbar inte minst med tanke på människans hänsynslösa 

utnyttjande av jordens resurser.176 I tidningen Åter pågår en förhandling om vad 

framsteg är. Det framkommer en kritik mot det moderna samhället som har en snäv 

syn på framsteg, som man försöker finna alternativ till. I stället för framsteg som 

präglas av automatisering, uniformitet och storskalighet uttrycker Återläsarna en 

vidare syn på framsteg – en där såväl inre som yttre behov ska kunna tillgodoses.  

Artiklarna i Åter visar på en önskan om framsteg genom användandet av gamla 

kunskaper och tekniker applicerat i den verklighet och de förutsättningar som råder 

här och nu. 

      

För vissa skribenter är djurhållningen en stor och viktig del av det självhushållande 

livet. Det kan handla om att djur helt enkelt är ett stort intresse för personen i fråga, 

eller i vissa fall att man även bedriver någon slags djurrelaterad inkomstbringande 

verksamhet. Även om det handlar om en verksamhet som genererar pengar så är det 

aldrig tal om något annat än småskalig verksamhet. Exempel på djurrelaterade 

verksamheter kan handla om äggförsäljning, att föda upp kaniner för köttproduktion, 

honungsproduktion, förädling av mjölkprodukter (ko, får och get) samt 

köttproduktion av gris, lamm eller nöt. I enlighet med tidningens praktiska och 

informativa karaktär är det en ansvarsfull djurhållning som beskrivs, ofta med 

presentation av lantraser som sällan förekommer i ”konventionellt” jordbruk (på 

grund av för låg lönsamhet) men som ofta lämpar sig ypperligt i småskaligt jordbruk. 

Det konstateras således en brist på kunskap om dessa rasers behov och 

                                                           
176 Se exv. von Wright 1997, s. 31. 
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användningsområden, vilket delvis avhjälps genom tidningen. Kunskapsbristen 

gällande djur och djurhållning kanske kan ses som något djupare än så i förhållande 

till ett modernt samhälle. Användandet av gamla lantraser påminner oss återigen om 

den cykliska framstegstanken, där kvalitéer hos dessa raser stämmer väl överens med 

den uppfattning om en utveckling av vad som representerar vad som anses vara 

framsteg för den värld vi lever i, och inte förfall. Bevarande av lantraser som exempelvis 

producerar mindre men fetare mjölk, eller ger högkvalitativt kött i mindre volymer, 

som dessutom är billiga i drift och väl anpassade efter nordiska väderförhållanden är 

av stort intresse hos självförsörjande Återläsare, sett till artiklar och andra insändare.       

     

I synnerhet artiklar om slakt och tillvaratagande kan ses som ett närmande till 

människans nyttjande av- och beroende av djur, och kanske framförallt till en 

storskalig köttindustri samt bristande kontakt med köttets ursprung. Det är viktigt att 

påpeka att självhushållarna i tidningen Åter inte i någon stor utsträckning 

romantiserar gamla tider eller påstår att småskalig verksamhet är det bästa för alla, 

överallt. Däremot kan vi se att det handlar om att skapa en form av överblickbarhet. 

Genom att bli självhushållande hanterar man den blindhet som bristen på transparens 

i storskalig produktion medför.177 Genom att ta ansvar för sin egen självförsörjning i 

det ”lokala” anser man sig samtidigt göra gott i det ”globala”. Det uttrycks en tro på att 

man genom att ta ansvar för sig själv och sitt eget sammanhang även gör något gott 

sett i ett större perspektiv. De livsstilsval de gör, gör de för sig själva, inte det stora 

sammanhanget. Dock ger deras handlingar positiva bieffekter genom att de på egen 

hand och i solidaritet med likasinnade, i enlighet med Becks beskrivning av det 

subpolitiska, är aktörer som bidrar till att forma samhället.178 Med ambitionen att leva 

på ett sätt som präglas av måttfullhet och att anpassa sig efter naturen, lokala 

förutsättningar och årstidsväxlingar, speglas en kritik mot den tro på att ett större 

system ska kunna tillgodose människans behov på bästa sätt. Må så vara att 

västvärldens moderna livsstil finner stor tilltro till nya vetenskapliga och tekniska 

framsteg för att fungera. För självhushållaren är det kvalité som prioriteras framför 

kvantitet, vilket leder till en ambition att bygga upp ett liv och en möjlig framtid som 

möjliggör en modern livsstil i linje med dessa ideal. 

      

                                                           
177 Beck 1995a, s. 50. 
178 Se exv. Beck 1996, s. 143. 
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Syn på kvalité 

Det är således en ansvarsfull djurhållning som presenteras i tidningen. Den praktiska 

kunskapen står i fokus, men i samband med kunskapsspridandet framkommer även 

en uppmuntran att lita på det egna omdömet och den egna intuitionen i samband med 

djurhållning. Med tanke på att den självhushållande livsstilen i sig är så pass 

”alternativ” i många aspekter, så gäller det till viss del även för djurhållningen. Att hålla 

sig med djur för eget bruk innebär andra förutsättningar att även kunna leva i närhet 

och samklang med djuren, vilket beskrivs av flera skribenter, och som även påverkar 

synen på slakt och tillvaratagande av allt det som djuret ger. Även tid blir en viktig 

faktor när det kommer till djurhållningen, exempelvis genom en avsikt att djuren ska 

få växa i sin egen takt, inte enbart av etiska skäl, utan även för att det påverkar 

köttkvalitén. Utifrån artiklarnas vittnesmål är det svårt att avgöra vad som är den 

grundläggande orsaken till att syssla med uppfödning av egna köttdjur. Som tidigare 

nämnts varierar det från fall till fall. Jag finner det dock intressant att för en stund 

stanna upp och reflektera kring betydelsen av köttets smak och kvalité.  

 

Att köttet får en hög kvalité på grund av djurens goda livsbetingelser ses nog ofta som 

en positiv bieffekt hos många av Återläsarna. Det är följden av djur och natur i 

samklang. Liksom en livsstil som självhushållare över lag tycks handla mycket om att 

leva ett liv där man är sann sina ideal, finns givetvis en stor mängd människor med 

andra livsvillkor, exempelvis människor i storstäder, som utifrån andra förutsättningar 

och med andra medel försöker leva enligt liknande ideal, bland annat i egenskap av 

”medvetna konsumenter”. Sett specifikt till köttkonsumtion finns finsmakarna, de som 

lägger stor vikt vid god mat, inte minst matens kvalitét. För en gourmet blir kunskap 

om och konsumtion av högkvalitativa råvaror en viktig livsstilsfråga och en del av ett 

identitetsskapande som hör hemma i ett annat slags modernitetsideal och en annan 

livsstil än många självhushållares. Att som konsument medvetet välja exklusiva 

Kobebiffar från Japan, grottlagrade ostar från Frankrike eller Fairtrade-choklad gjord 

av specifika kakaobönor indikerar förvisso en idé om att ha sakkunskap samt att välja 

kvalité framför kvantitet, men utifrån diametralt skilda ideal än självhushållarens. För 

självhushållaren är sakkunskapen likväl essentiell, men av en annan art. 

Identitetsskapandet bygger dessutom på anti-konsumtion snarare än högklassig 

konsumtion. Att de råvaror som produceras på den egna gården med stor sannolikhet 

håller hög kvalité är ett förväntat resultat av det vardagliga arbetet, och liknar inte alls 
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den medvetna, ofta selektiva, (lyx)konsumtion som finsmakaren ägnar sig åt. Det tycks 

i stället handla om en djupare form av kvalité, som innefattar en helhetsuppskattning 

av att följa processen från början till slut.  

      

I artikeln ”Att föda upp, slakta och tillaga riktigt bra kött” beskriver två Återläsare hur 

de vidareutvecklat sin kötthållning för husbehov till att på en större gård kunna föda 

upp köttdjur av allra högsta kvalité. De beskriver hur de själva sökt reda på kunskap, 

och hur de under sin lärandeprocess inser hur stor okunskapen är bland konsumenter 

över lag: 

 

Allt oftare frågar vi oss om det helt enkelt saknas kunskap om hur man gör riktigt 

bra kött i vårt land. Eller har vi bara glömt bort hur man gör? I köttdisken på en 

vanlig svensk mataffär får man på sin höjd information om djurslag, styckdetalj 

samt på senare år även vilket land köttet kommer från. […] I praktiken blir varje 

matupplevelse med sådana råvaror som en blindprovning utan facit.179 

 

Bland de faktorer som artikelförfattarna nämner för att få fram en riktigt bra 

köttprodukt nämns exempelvis djurens tillväxttakt, som måste få ta den tid den tar 

med de långsamväxande raser de väljer att hålla. Man betonar även vikten av att slakta 

djuren när det lämpar sig bäst för just den individen, eftersom det i praktiken varierar 

när de blir slaktmogna. Bra foder, stressminimering och hemmaslakt är andra faktorer 

som anses viktiga. I artikeln diskuteras regelverk för slakt och försäljning, något som 

även förekommer i andra artiklar i ämnet. Eftersom författarna av artikeln säljer sitt 

kött till restauranger över hela Sverige följer de givetvis alla befintliga regelverk, men 

har valt bort de stora slakterierna. Vi ser här exempel på hur artikelförfattarna visar 

prov på anpassning, såväl till naturen genom djurens behov av tid att växa, som till 

regelverk skapade av det samhälle de riktar sig till i sin produktion. Deras personliga 

ståndpunkt om slakt kan nog ändå antas representera många av Återläsarnas åsikt: 

 

Oavsett om de små slakterierna gör ett bra jobb eller inte borde våra djur få födas 

och dö på vår gård. Ingen är så mån om att slakten går bra till som den hand som 

själv fött upp djuret.180 

 

                                                           
179 Åter, nr 2/15, ”Att föda upp, slakta och tillaga riktigt bra kött”, s. 21. 
180 Ibid., s. 23. 
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Kanske är det just inställningen som uttrycks i citatet ovan som möjliggör att artiklar 

om köttproduktion, jakt och djurhållning av olika slag kan samsas så tillsynes 

friktionsfritt med artiklar om att leva som självhushållare utan att äta kött, av en eller 

annan anledning. Den självhushållare som föder upp sina egna köttdjur vittnar om att 

de ser sina djur som individer och inte produkter, till skillnad från det moderna 

samhället som behandlar individer som produkter. Återläsarna ser individer som 

individer, men lever i en närhet till råvaran där de också erkänner att man måste döda 

djuret för att få kött.   

      

I en av sina ledare beskriver Petter en höstslakt som väckte lite extra känslor när en av 

gårdens gamla tackor blir gammal och sjuk: 

 

Eftersom vi utökade vår fårflock med lite värmlandsfår förra året blev det ganska 

mycket att slakta i höstas. 11 lamm och tackan Ester. […] Vi var också tvungna att 

ta bort den gamla kära tackan Sola som börjat bli dålig. Henne tog vi inte vara på 

utan begravde.181  

 

Det finns naturligtvis aspekter av livsmedelshygien som spelar in när de väljer att 

begrava den gamla tackan Sola i stället för att äta upp henne. Dock speglar sättet att 

uttrycka sig en ömhet och respekt för Sola, närmast som en vän, som efter många år 

på gården får en värdig begravning. Man visar en uppskattning av att följa med 

naturens gång i stället för att kämpa emot och kontrollera den. Än mer känslor väcks 

när den gamla tackans frånfälle skapar oro i fårflocken:  

 

Mitt upp i allt såg vi att Siri, vår andra gammeltacka, blev ledsen. Hon började 

hytta irriterat mot ungarna och de andra fåren när de var för närgångna. Hon 

saknade Sola. Plötsligt kändes allt så konstigt, fast jag försökte att inte släppa 

fram det. Jag fortsatte stycka, skära, putsa för att hinna ta hand om allt men 

någonstans i bakhuvudet malde tvivlet: vad håller jag på med egentligen? jag vet 

inte, inte nu, jag ska tänka på det sen, när allt är klart.182 

 

Mitt i brådskan med alla bestyr för att ta vara på allt kött finns inte utrymme att släppa 

fram tvivel, sorg eller andra känslor som ligger nära när det handlar om liv och död. 

                                                           
181 Åter, nr 1/05, Ledare ”Som att dricka vatten ur en liten skogsbäck”, s. 2. 
182 Ibid., s. 2. 
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Köttet från gårdens djur ska bli människomat, och vägen dit går genom den egna 

arbetsinsatsen av slakt och tillvaratagande. När allt är klart och förråden är fyllda av 

inkokt, saltat och rökt kött beskriver Petter en känsla av tillfredsställelse. Dock 

kommer starka känslor fram igen vid ett senare tillfälle: 

 

En kväll nyligen satt vi och åt på ett lammlår. […]Barnen brukar ofta undra vem 

det är vi äter på. Sånt kan jag ju naturligtvis inte hålla ordning på, men just nu 

visste jag att det var Ester eftersom det var ett fårlår. Jag började tänka på henne 

och de fyra år vi känt varandra. Tillsammans med det goda råa köttet bubblade 

en stark känsla upp inom mig igen. Ingen känsla av tvivel denna gång. Fast inget 

annat heller. Inte jobbig, bara…stark. Som att dricka vatten ur en liten skogsbäck. 

Som man då, mer än annars, kan känna att man verkligen dricker vatten, kände 

jag verkligen att jag åt någons kött.183 

 

Mer personligt och mer nära än så kan det knappast beskrivas.  

      

Köttkonsumtion, etik och hållbarhet är frågor som debatteras flitigt och engagerar 

många, såväl privat som i den offentliga debatten. Även Åters läsare uttrycker som vi 

sett prov på engagemang i fråga om köttätande, både i ord och i handling. I och med 

den i bokstavliga bemärkelsen närheten till djuren, vittnar de i regel om en insikt och 

ödmjukhet inför att inte se köttkonsumtion som något självklart eller att djurhållning 

inte är något som är lämpat för standardiserad stordrift. En annan skribent som 

uttrycker sig om  detta med att äta kött från egen gård, och som även reflekterar kring 

motsättningarna mellan köttätare och icke-köttätare är en ”utflyttare” med några års 

erfarenhet av självhushållarlivet och som är i stort sett egenproducent av allt kött han 

och hans familj äter: 

 

Jag får ofta svara på om det inte är jobbigt att äta djur man levt nära hela 

sommaren. Det är inte de övertygade vegetarianerna som frågat utan vanliga, 

hederliga, köttätare. De som äter sin ihomhusfläskfilé på helgen och har 

stresskyckling i matlådan. Som vi lever idag är det för många människor långt 

mellan tallriken och matens ursprung och på sätt och vis kan jag förstå vad 

känslan bottnar i. Men frågan visar att man inte tänkt färdigt. Man har inte 

lyckats förstå på djupet att det är liv vi glufsar i oss och som föder oss. Som 

                                                           
183 Ibid., s. 2. 
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grisbonde känner jag mer samhörighet med veganerna. De har också lyckts fatta 

vad kött är även om de dragit andra slutsatser än jag gjort av den insikten. Men 

att ta avstånd från slakt och samtidigt fortsätta äta kött är inte bara ologiskt – det 

skapar förutsättningar för en fortsatt köttproduktion utan insyn, lidande för 

djuren och dåliga råvaror.184 

 

Människor med tillsynes olika ställningstagande till köttkonsumtion samsas i 

tidningen, och kanske ligger orsaken till detta i reflektioner kring ansvar och om 

djurens livskvalité. Trots artiklar om och tydliga ställningstaganden om vegetarianism 

och veganism i åtskilliga artiklar, insändare och annonser, lyckas jag i mitt 

undersökande av materialet inte finna några uttalade motsättningar mellan veganer, 

jägare eller köttdjursägare. Kanske beror detta på att många av läsarna, även om de 

inte delar uppfattning om just köttkonsumtion, finner samhörighet i fråga om odling 

av grönsaker och inte minst tillvaratagande av allt som gården ger. Att sträva efter en 

självhushållande livsstil tycks trumfa över hur detta sker. Och utmaningarna för att 

lyckas är så pass stora att man väljer att förenas i solidariteten i processen att nå dit, 

hellre än att komma med pekpinnar och tala om för någon annan vad som är rätt eller 

fel. Faktorerna som förenar i det gemensamma intresset för en alternativ livsstil och 

strävan efter ett bättre sätt att leva sitt liv förenar Återläsarna, vilket bidrar till en 

respekt för varandras olikheter.  

 

Resurser – brist och överflöd 

I denna stämning av tillvaratagande och gör det själv-anda framkommer således ett 

avståndstagande mot konsumtion för konsumtionens skull. Liksom konsumtion är 

ekonomi av förklarliga skäl ett återkommande tema i tidningen, mer eller mindre 

explicit. Ämnet kan exempelvis förevara i kritiska ordalag över det kapitalistiska 

systemet, kommersialism och storskalighet. Relativt vanligt förekommande är även 

kritik (eller åtminstone kritisk reflektion) över lönearbete, som ofta beskrivs som något 

förslavande eller nödvändigt ont. Vi har redan sett att synen på lönearbete som något 

som ger en känsla av alienation stämmer väl överens med Bravermans synliggörande 

av arbetarnas anpassning till ett kapitalistiskt produktionssätt.185 Återläsarnas kritik 

kan dels handla om personliga reflektioner i ledare eller utflyttarbrev och dylikt, men 

                                                           
184 Åter, nr 1/15, ”Utflyttarbrev: Marstorp”, s. 29. 
185 Braverman 1977, s. 124ff.  
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dels även om artiklar som handlar om hur man kan klara sig ekonomiskt utan att 

lönearbeta. Bland artiklarna finns gott om beskrivningar om hur man kan gå till väga 

för att starta egna (småskaliga) verksamheter, såsom caféverksamhet, försäljning av 

vad gården producerar, förädling av råvaror såsom mjölk- och köttprodukter, samt 

utvecklande av egna drömmar och specialintressen så pass att det går att skapa sig en 

inkomst. I artikeln ”Goda råd om att starta egen verksamhet” resonerar författaren 

kring självhushållarnas syn på lönearbete:  

 

Det står oss varmt om hjärtat att få äga sin tid, att få äga mer av sitt liv! Att 

ifrågasätta ”ekorrhjulet” och konsumtionssamhället och utmana den rådande 

normen om att vi måste tjäna en massa pengar för att ”kunna leva”. Att vi lånar 

ut våra liv och den viktigaste delen av vår tid mot betalning – det kanske inte 

alltid är en så ”bra affär”?186  

      

Ifrågasättandet av lönearbete bör dock inte missförstås som att det råder konsensus 

om att lönearbete i sig är något nödvändigt ont. Det finns även de som vittnar om att 

de uppskattar att kunna kombinera lönearbete med den självhushållande livsstilen. 

Viktigare i sammanhanget tycks vara att få göra ett eget val, samt att vad det än är man 

väljer att ägna sin tid och energi åt ska ge mening och glädje, vilket till exempelvis 

uppnås genom den självhushållande livsstil om vilken tidningen handlar. I vilken 

omfattning man än väljer att satsa på självhushållandet, så inriktar sig mycket av 

självhushållandet på att styra sin egen tillvaro på ett väldigt konkret sätt. Det kanske 

vanligaste steget som beskrivs för att bli mer självförsörjande är i regel att börja odla 

sina egna grönsaker. Att odla, att se grönsaker växa fram från små frön, är för många 

som yttrar sig i tidningen att skapa mening. Det kan tyckas främmande för de flesta av 

oss att välja bort det dignande överflöde av mat som återfinns i våra svenska 

matbutiker, till förmån för allt arbete och engagemang som krävs för att göra sig 

självförsörjande av egenodlade grönsaker. Jag vill dock mena att det, åtminstone 

delvis, är bristen på resurser (knappheten) som gör att känslan av rikedom och mening 

blir så påtaglig för den självförsörjande odlare som lyckas bärga sin egen skörd. 

      

Flertalet artiklar berör således ämnet ekonomisk försörjning i någon mening. Som 

ovan nämnts är det möjligt att diskutera ekonomi och försörjning i termer av 

                                                           
186 Åter, nr 3/15, ”Goda råd om att starta egen verksamhet”, s. 26. 
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meningsskapande. Övergripande får jag vid en granskning av materialet intrycket att 

en situation med en lätt ansträngd ekonomisk situation tycks vara det ”normala” och 

helt accepterat, närmast idealt, hos dem som gör sina röster hörda i tidningen. Det är 

förvisso inte otänkbart att det finns självhushållare som har gott om ekonomiskt 

kapital, men det inget som framkommer i artiklarna. Med tanke på tidningens 

praktiska inriktning skulle den typen av utsagor heller inte fylla någon särdeles stor 

funktion. Mer relevanta, tillika mer frekventa, är de vittnesmål som beskriver 

situationer där personer tar perioder av lönearbete för att spara ihop till att kunna 

genomföra något projekt på gården eller dylikt.  

      

I stället för ekonomiska resurser är det människors egna, inre resurser som tillskrivs 

stort värde. Till dessa resurser räknas bland annat människors kunskaper, samt inte 

minst deras närvaro och tid, vilket belyses i ett tidigare avsnitt av denna text. Givetvis 

är inte pengar och materiella ting oviktiga för självhushållarna. Utifrån 

tidningsmaterialet framgår dock att ting främst får sitt värde utifrån dess 

användbarhet, snarare än som identitetsskapande värde. Det går inte att göra allt för 

stora generaliseringar här, utifrån ett så brett och mångsidigt material. Dock tycker jag 

mig se en stark tendens till att värdesätta icke-konsumtion. När idealet förespråkar 

icke-konsumtion blir per automatik pengar en mindre eftersträvansvärd resurs. 

Bristen på den typen av resurser möjliggör snarare en meningsfull tillvaro, liksom en 

tillvaro präglad av ett överflöd av resurser anses generera brist på mening.  

 

Nytta och nöje 

Återkommande i tidningen är vittnesmål om metoder och verksamheter där man kan 

bedriva en verksamhet på sin gård där man antingen kan få in lite pengar eller med 

hjälp av arbetskraft på olika sätt kan få en verksamhet att drivas framåt, detta enligt 

lite olika modeller. Vissa beskriver att de har som mål att hyra ut rum eller små stugor, 

för semestervistelse eller längre perioder. Något annat som är vanligt förekommande 

är WWOOFing, det vill säga att personer bor på en gård, och mot mat och husrum 

deltar i arbetet på gården.187 Det är även flera självhushållare som vittnar om att de 

                                                           
187 WWOOF är en internationell organisation vars syfte är att förmedla kontakter mellan volontärer 
och ekologiska jordbrukare. Syftet är att skapa möjlighet för människor att resa och lära genom att bo 
och arbeta på mindre gårdar runt om i världen. Arbetet sker ideellt, och innebär att volontären deltar i 
det dagliga arbetet på gården mot mat och husrum. Tillvaron innebär ofta möten med nya kulturer och 
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själva WWOOFat på andra gårdar, då detta är ett bra sätt att lära sig om arbete på små 

ekologiska jordbruk och är möjligt att göra i stort sett över hela världen. En person kan 

stanna på en gård kortare eller längre tid, och WWOFing kan, om personkemin 

stämmer, leda till såväl givande möten som inhämtande av såväl som inspiration och 

ny kunskap.  

      

Något som är vanligt återkommande är även att bedriva verksamheter i form av kurser, 

där kursdeltagare är med och deltar i förverkligande av diverse projekt. Detta kan 

handla om tillfälliga projekt som husbyggen av olika slag, gärsgårdsbyggen eller mer 

konstnärlig, kreativ verksamhet. Det kan även röra sig om mer kontinuerlig 

kursverksamhet, där längre kurser och kursdeltagarnas verksamhet är en förutsättning 

för en verksamhets fortgående. I artikeln ”Första halvåret på Ridgedale i Värmland” 

delar författarna med sig om hur de i uppbyggandet av sin verksamhet är djupt 

tacksamma för alla de engagerade människor vars deltagande gjort detta möjligt. Att 

engagera och utbilda andra människor inom det speciella designverktyg (Permakultur) 

som de använder sig av är en del av deras vision med verksamheten, men beskrivs 

också som en praktiskt nödvändig metod, då man utgår från en tight budget: 

 

Detta första och unika år av uppstart har gett oss möjligheten att utbilda 

människor i just design, organisation och tillämpning av liknande system. Vi fick 

fantastisk respons av över hundra människor från världens alla hörn som kom 

till gården denna sommar för kortare eller längre vistelse.188 

 

Att anordna kursverksamhet tycks genomgående vara ett vanligt förekommande sätt 

att sprida självhushållarrelaterad kunskap, oavsett i vilken form det sker. Inte bara är 

det ett effektivt och ekonomiskt överkomligt sätt att dela kunskaper och erfarenheter, 

det är även ett sätt att skapa gemenskap och bilda nätverk. I stället för att i första hand 

handla om pengar hand ger dylik verksamhet möjligheter för människor att mötas för 

att dela erfarenheter och bidra med de resurser de har att tillgå.  

      

Då och då förekommer, trots tidningens tydligt praktiska inriktning, artiklar som 

behandlar alternativa ekonomiska lösningar, såsom bytes- och/eller delningsekonomi 

                                                           
människor, då många väljer att WWOOFa i andra länder än sitt hemland. För mer information, se exv. 
The Federation of WWOOF Organisations (FoWO) hemsida, http://wwoof.net/, [hämtad 2017-12-08]. 
188 Åter, nr 2/15, ”Första halvåret på Ridgedale i Värmland”, s. 11. 

http://wwoof.net/
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(som ett alternativ till ett monetärt ekonomiskt system). Tidigare i texten nämnde jag 

exempelvis en artikel i nr 1/17 som ansågs sticka ut från Åters vanliga artiklar, 

nämligen ”Ägodela – att hjälpas åt fast vi inte känner varandra”. När detta förekommer 

i tidningen är det trots allt större fokus på det praktiska arbetet med att genomföra ett 

sådant alternativ, exempelvis i form av punktlistor där man steg för steg beskriver hur 

man kan gå tillväga, och faktarutor om vilka regelsystem man eventuellt bör ta hänsyn 

till eller exempel på platser och sammanhang där liknande åtgärder genomförts. Det 

praktiska angreppssättet tar således överhanden över de mer teoretiska aspekterna 

angående alternativa ekonomiska system, vilket alltså inte är vad tidningen önskar 

vara plattform för. 

 

I avsnittet Produktion och tillvaratagande ser vi hur strävan efter självhushållning kan 

ses som en motsats till den konsumism i samhället som man uttrycker kritik mot. 

Tidningen Åter präglas av en stark gör det själv-anda, där självhushållandet har olika 

innebörd för alla utövare. Motviljan till konsumtion medför dock ett gemensamt 

intresse för tillvaratagande, samt ett utpräglat intresse för att skaffa sig kunskap om 

tillverkningsprocesser, från början till slut. Vi kan se en likhet med medvetna 

konsumenter som eftersträvar att skaffa kunskap och ta ansvar för sin konsumtion, 

men med den skillnaden att Återläsarna är medvetna icke-konsumenter. I den del som 

kallas Icke-standardisering uppmärksammas vi på att arbetet med att tillverka saker i 

sig medför en betydelsefull flexibilitet inför individuella behov, samt att Återläsarna 

tycks uppskatta det icke-standardiserade. De finner en behållning i det unika, liksom 

en meningsskapande effekt av att vara delaktig i tillverkningsprocessen. En stor del av 

gör det själv-andan kommer förvisso från intresset av det faktiska hantverket, men vi 

kan också se det som en modernitetskritik, att motsätta sig det standardiserade. 

Standardisering och effektivisering har varit viktiga komponenter i moderniseringen 

av samhället, vilket fört med sig en hel del gott, men samtidigt upplevs frånta 

kontrollen från den enskilda individen. Gällande självförsörjning av köttprodukter 

uttrycks övergripande i tidningen en känsla av ödmjukhet och respekt för djuren, vilket 

är något vi går närmare in på i delen Tillvaratagande. Bland annat betonas vikten av 

tillvaratagande av allt som djuret ger. Till detta hör en uppskattning av måttfullhet 

samt en medvetenhet om begränsade resurser och köttets smak och kvalité. För att 

klara av ambitionen av tillvaratagande bidrar skribenter med bevarande av gamla 

tekniker för mathantverk som annars riskerar att falla i glömska. Genom ett 
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avståndstagande från den storskaliga djurindustrin tvingas de som väljer en 

självhushållande livsstil till eftertanke och anpassning till konsumtion på nygamla 

villkor, vilket tycks ses som en vidareutveckling eller förfining av moderniteten vi lever 

i. Synen på måttfullhet utvecklas vidare under rubriken Lagom är bäst, där vi 

uppmärksammas på att Återläsarna uttrycker en annorlunda syn på teknikanvändande 

och framsteg än att fokusera på ständig effektivisering. Med hjälp av von Wright 

belyses hur skribenter och läsare uttrycker att de inte oreflekterat vill använda 

vetenskaplig och teknisk utveckling för ökad produktivitet, utan även blicka bakåt och 

ta med kunskap från det förflutna med i beräkningen. På så vis strävar de efter en 

djurhållning som är mer barmhärtig och samtidigt ger kött av god kvalité. Överlag 

uttrycks uppskattning för det mer naturnära framför vad man uppfattar som ytligt och 

artificiellt, vilket sker genom att inte försöka bemästra naturen utan leva mer i 

samklang med densamma. Djurhållning är något som fortsätter diskuteras under 

rubriken Syn på kvalité, där vi även ser hur betydelsen av att lita till det egna omdömet 

återkommer som tema. En sådan förmåga möjliggörs eventuellt av den närhet en 

småskalig produktion frambringar. För många Återläsare tycks livsmedlens goda 

kvalité närmast vara en positiv bieffekt av en produktion påverkad av självhushållarnas 

helhetssyn, där ingenting behöver (eller kan) forceras fram. Jämfört med 

kvalitetsmedvetna finsmakare som konsumerar högkvalitativa produkter, ligger 

självhushållarens huvudsakliga intresse och verklighetsförankring i deltagandet och 

insynen i hela produktionsprocessen. I den del som kallas Resurser - brist och överflöd 

fördjupas diskussionen gällande konsumtion ytterligare, och vi noterar att Återläsarna 

uttrycker motstånd mot konsumtion för konsumtionens egens skull. Frågor gällande 

konsumtion och ekonomi är ett återkommande tema i tidningen, som också bidrar 

med flera råd gällande driften av egen verksamhet utifrån den självhushållande 

livsstilen. Tydligt är dock att andra resurser än de ekonomiska tillskrivs värde, såsom 

kunskap, tid och närhet. En viss brist på ekonomiska och materiella resurser tycks 

snarast generera en känsla av rikedom och överflöd, i synnerhet i samband med 

tillfredsställelsen av att tillverka eller på annat sätt producera något på egen hand. 

Generellt sett tycks ting få sitt värde i huvudsak genom sin användbarhet, snarare än 

som identitetsskapande tingest. Under rubriken Nytta och nöje förtydligas att det är 

ganska vanligt förekommande med drift av egen småskalig verksamhet. Några exempel 

på detta är tillverkning av olika slag, förädling av råvaror, uthyrning samt 

kursverksamhet i olika former. Gällande kursverksamhet är det tydligt att det ofta 
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handlar om ett ömsesidigt utbyte av kunskap och förverkligande av olika projekt, 

liksom att vårda en gemenskap. 

 

Pluralistisk utopi 

Från tidningen Åter har vi kunnat utläsa en längtan till ett enklare, mer jordnära liv i 

samklang med naturen och i en gemenskap där närheten till varandra, processen och 

där man får leva ut sina drömmar och inneboende kreativitet. Trots att Återläsarna valt 

en alternativ livsstil och i samband med detta uttrycker kritik mod dagens 

västerländska, moderna livsstil, präglas tidningens utsagor av framtidstro och 

handlingskraft. I detta avslutande avsnitt av analysen ska vi undersöka denna attityd 

lite närmare. 

 

Not work, not production for its own sake or for the sake of ulterior profit, but 

production for the sake of life and work as the normal expression of a disciplined 

life, are the marks of a rational economic society. Such a society brings into 

existence choices and possibilities that scarcely existed so long as work was 

considered extraneous, and profit – or terror of starvation – was the chief 

impetus to labor.189 

 

Orden är Lewis Mumfords och kommer ur hans bok Technics and Civilization som 

ursprungligen gavs ut år 1934. Trots att snart nog ett århundrade passerat sen 

Mumford framförde sin kritik av ett samhälle där han menade att människan var på 

väg att förslavas under tekniken, och att industrialismen skapade städer utan själ och 

innehåll, är det tydligt att mycket av hans kritik fortfarande är aktuell. De yttre 

betingelserna har förändrats, men andemeningen av hans kritik är fortfarande 

angelägen, och tar sig uttryck i tidningen Åter. Mumford, liksom många med honom, 

vände sig emot idén om en utopisk värld som skulle skapas med hjälp av vetenskapliga 

och tekniska framsteg. Liksom romantiken var en reaktion mot upplysningens 

förnuftstro och mekaniska världsbild, reagerade Mumford mot liknande tankar i sin 

egen samtid. von Wright lät sig inspireras av Mumfords tankegångar gällande 

människans förslavande under tekniken, och syn på framsteg som bygger på tilltron 

till vetenskap och teknik.190 Genom denna studie ser vi hur Återläsarna uttrycker 

                                                           
189 Mumford 1963, s. 410. 
190 Se exv. von Wright 2000. 
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likartade reaktioner mot vår tids storskalighet, med bland annat standardisering, 

anonymisering och distansering som resultat. De uttrycker att den livsstil som kopplas 

samman med livet i staden ger en känsla av främlingskap, en slags rotlöshet i den egna 

tillvaron, som i sin tur passar bra att jämföra med Marx alienationstanke. Braverman 

utvecklar Marx idéer när han applicerar dessa på arbetarnas verklighet, och 

konstaterar att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen förvisso ökar 

effektiviteten, men att detta inte ger de utopiska framstegseffekter som många tagit för 

givet. En av effekterna för den enskilda individen med de förändrade 

produktionssätten är en skilsmässa mellan hand och hjärna som sker så konsekvent 

att överblicken fråntas individen, vilket ofrånkomligen leder till en känsla av 

alienation.191 Detta påverkar samhället i stort:  

 

I den miljö av antagonistiska sociala relationer och alienerat arbete som på detta 

sätt uppkommer blir hand och hjärna inte bara åtskilda utan fientliga mot 

varandra, och handens och hjärnans enhet förvandlas till sin motsats, till 

någonting som ligger utanför det mänskliga.192 

 

Vi ser således att det finns en historia av kritik mot en utopisk idé om att vetenskap och 

teknik i en linjär utveckling leder till självklara framsteg för mänskligheten. Likaså ser 

vi att tidningen Åter passar väl in i denna tradition. 

 

I tidningen framkommer en tydlig uppskattning av det glömda, i form av gammal 

beprövad kunskap inom diverse hantverk. Lika tydligt är det dock att bevarandet av 

det glömda har en framåtsyftande funktion. Mest påtagligt uttrycks emellertid en 

önskan att, i stället för att längta till något sedan, skapa en tillvaro som ger en känsla 

av mening och uppskattning här och nu. I Åter formas inga gemensamma utopiska 

idéer. I stället uttrycks en längtan efter att leva utopin, i ett samhälle där en utopi är 

en politisk omöjlighet. I tolkningen av studiens material har det återkommande blivit 

uppenbarat att Becks tankar om kollektiv individualisering inom välfärdssamhällets 

ramar och återuppfinnande av politik stämmer väl överens med vad som uttrycks i 

tidningen. Bland annat framkommer tydligt vikten av att iscensätta sin egen unika 

tillvaro, att skriva sin egen historia och hantera det man upplever problematiskt i 

                                                           
191 Braverman 1977, s. 113.  
192 Ibid., s. 113.  
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moderniteten, så som risker, storskalighet och alienation. Det är förvisso fortsatt 

angeläget att finna samhällelig gemenskap i detta, men detta sker genom skapandet av 

en ny social gemenskap.193 En av dessa gemenskaper är tidningen Åter, som utgör ett 

forum för en mängd olika idéer och berättelser. I stället för de stora, gemensamma 

utopiska samhällsprojekten ser vi hur Åter presenterar en pluralistisk utopi, som 

inrymmer en utopisk palett för många, med olika vägar och alternativ och därmed 

möjlig att modifiera utifrån individens förutsättningar och intressen.   

 

Tidningens variationsrikedom kan exemplifieras med bland annat en artikel om 

ljusstöpning, en artikel med tips om hur man kan tova en kruka, samt ytterligare en 

artikel med tips för självhushållande veganer. Artikeln om ljusstöpning tar upp flera 

olika varianter av ljusstöpning – talg, stearin och vax – och ger tips på hur man kan 

göra detta hemma. I en kompletterande kommentar till artikeln kommenterar ansvarig 

utgivare Petter Bergström ljusstöpningens lämplighet för självhushållaren: 

 

Det vi har att använda oss av är talg och bivax och här gäller det att tänka sig för 

lite grann. Talgen ska räcka till matfett och tvål och bivaxet ska räcka till salva 

mm och tar man för mycket bivax av bina får man mindre honung.194 

 

Tidningen täcker således in både intresset av att stöpa sina egna ljus, samt dess 

nyttoaspekt. För den som vill ta hänsyn till självhushållningens alla aspekter och gå 

hela vägen finns vissa saker att ta beakta, liksom tips och råd för detta. Givetvis går det 

bra att stöpa egna ljus enbart för nöjes skull, men i Åter ges sysslan en ytterligare 

dimension genom att belysa dess nyttoaspekt när det gäller att ta tillvara vad gården 

ger. Även artikeln om tovning av ull ger en självhushållardimension till tovandet, och 

går därmed bortom tovning som hobbyverksamhet. Författaren skriver: 

 

För dem som har en mindre besättning får, eller en granne med får, så verkar ett 

hantverksmässigt alternativ mer lockande. Själv har jag jobbat mycket med den 

svenska ullen i både skulpturala projekt och i inredning; den är stabil, formbar 

och slitstark.195 

 

                                                           
193 Beck 2000b, s. 123-124. 
194 Åter, nr 4/03, ”Ljus och självhushållning”, s. 21. 
195 Åter, nr 4/13, ”Tovade fårfällar”, s. 19. 
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I artikeln redogör författaren kring omständigheterna för tillvaratagande av ull i 

Sverige idag, som inte är någon kommersiellt gångbar verksamhet. Icke desto mindre 

finns ett växande intresse av att ta vara på den svenska ullen, som annars i regel bränns 

upp. Återigen ser vi hur ett hantverksintresse kombineras med ett intresse av att göra 

gott, både genom att skapa något användbart och att ta vara på material som ringaktas 

av den storskaliga industriella kommersialismen: 

 

Ett populärt användningsområde är tovade föremål i trädgården. […] En kruka 

av ull jämnar ut temperaturskillnaderna över dygnet och bevarar fuktighet.196 

 

Artikeln appellerar till självhushållarnas gör det själv-mentalitet genom att ge 

tillräckligt med information och praktiska råd för att inspirera och öppna för olika 

användningsområden. Därifrån är det upp till läsaren att plocka upp tråden och göra 

idén till sin, utifrån egna förutsättningar och önskemål. I nummer 4/12 av tidningen 

finns ett par artiklar med ”tema veganism och självhushåll”. Bland annat testar Petter 

Bergström en elektrisk mjölkmaskin som kan förvandla bönor och spannmål till 

mjölkdryck. I handeln finns idag ett stort utbud av mjölkdrycker baserade på 

exempelvis ris, havre, soja och nötter. För den som har självhushållarambitioner kan 

just mjölkprodukter utgöra ett dilemma, eftersom alla varken kan eller vill hålla sig 

med egna kor. Artikeln utgör ett tydligt exempel på Åters förmåga att genom 

självhushållarperspektivet helt eller delvis neutralisera en fråga som i många andra 

situationer utgör en ideologisk vattendelare, den gällande människans utnyttjande av 

djur. Utifrån tidningens självhushållande tema resonerar Petter kring vad som är 

möjligt att göra mjölk på: 

 

Jag har bara testat på sådant man kan odla själv här i Sverige. Rent ekologiskt 

vore det kanske försvarbart att köpa importerade sojabönor till sin mjölk om 

alternativet är att köpa mjölk från kor som ätit soja, men här är temat 

självhushållning och därför har jag provat följande grödor från våra egna 

odlingar: bruna bönor, den svartvita kokbönan Yin&yang, bondbönor och 

majs.197 

 

                                                           
196 Ibid., s. 19. 
197 Åter, nr 4/12, ”Test av mjölkmaskin”, s 24. 
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Han fortsätter med att redogöra för resultatet av testerna, och tipsa om den mest 

välsmakande blandningen och lite information om näringsvärden. Vidare följer en 

reflektion kring för och nackdelar med egen ko vs. mjölkmaskinen. Han konstaterar 

bland annat: 

 

En ko är förstås charmigare, men känslan av att det är naturligare med en ko än 

en maskin kan diskuteras198 

 

Han framhåller att en ko har fördelen av att ge så mycket mer än bara mjölk, såsom 

gödsel, kött, bete och trevligt sällskap. Mjölkmaskinen vinner dock när det kommer till 

liten förbrukning av el/fossila bränslen. Det är tydligt att diskussionen kring 

mjölkmaskin vs. ko inte tar ställning i den annars så laddade frågan gällande  förtäring 

av animaliska produkter. Fokus tycks ligga på diverse praktiska förtjänster och 

nackdelar, men avslöjar även tidningens återkommande tema gällande vikten av det 

”naturliga”, samt ett ifrågasättande av vad detta egentligen är. Som vi konstaterat ovan 

visar Återläsarna ett generellt intresse för det naturliga i egenskap av det icke-

industriella. Man söker ett botemedel mot den autencitetsförlust man upplever i det 

storskaliga och standardiserade genom att exempelvis närma sig 

produktionsprocessen. När Petter diskuterar komplexiteten i frågan om 

mjölkmaskinen belyses även den så viktiga frågan om att lita till sina egna sinnen, det 

egna omdömet, något som också Beck betonar i sina resonemang gällande individens 

hantering av risker.199 Genom att på egen hand ta kontroll och närma sig processen 

kan Återläsaren hantera bristen på överblickbarhet i produktionskedjan (oavsett 

vilken slags mjölk det handlar om) och begränsa komplexiteten i den (risk)bedömning 

individen tvingas till i valsituationer. Vad som kan anses som naturligt när det kommer 

till mjölkproduktion är uppenbarligen något som tål att diskuteras, men kanske ger 

möjligheten att själv ta kontroll över den egna produktionen och konsumtionen också 

förutsättningar för det ”naturliga” att förändras i takt med tiden och en mer 

ändamålsenlig möjlighet att behärska tekniken. Petter avslutar med en diplomatisk 

sammanfattning:  

 

                                                           
198 Ibid., s 24. 
199 Se exv. Beck 1995a, s. 52. 
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Om man är vegetarian eller inte prioriterar kons andra produkter utan mest vill 

ha drickmjölk, tycker jag detta verkar vara en [sic!] synnerligen vettigt 

hjälpmedel för att bli självförsörjande på mjölk. Förutsatt att man tycker om 

mjölken förstås. Kanske kan den även utgöra ett komplement till kon vid tider då 

kon är i sin, eller all mjölk går till kalven eller till ost.200  

 

Exemplet ovan kommer från ett nummer av tidningen som, vilket inte är ovanligt, både 

har artiklar om jakt (i detta fall ”Bygg en rävfälla”201) och tema veganism. Citatet ovan 

symboliserar hur vad vi vanligtvis uppfattar som ideologiskt laddade frågor tycks enas 

under en slags självhushållarideologi, som gång på gång kännetecknas av en idé om 

både och. Man kan framhålla fördelar med både jakt och veganism. Liksom fördelen 

med att både göra sin egen mjölk på bönor och ha en egen mjölkko. Vi ser således en 

uppskattning av förmågan till anpassning till de förutsättningar som naturen ger, 

inkluderande såväl gamla som nya tekniker. Själva livsstilen tycks mana till reflektion 

och en uppfattning om ansvarstagande, vilket oavsett de individuella valen verkar 

resultera i respekt och en känsla av samhörighet.  

 

Innovativt bevarande  

Utifrån ovanstående exempel blir det tydligt att det finns tydliga intressen av att bevara 

och tillvarata, kombinerat med ett tydligt framåtblickande. Givetvis speglar artiklarna 

det genuina intresse för de olika hantverken som presenteras, vilket bidrar till dess 

meningsskapande betydelse. Likväl legitimeras innehållet ständigt av dess 

användbarhet i självförsörjarsyfte. Tidningen präglas således av en pragmatism, som 

blir tydlig även i individernas förbindelse med samhället i stort. Själva idén med 

tidningens existens är att dela och sprida kunskap om en alternativ, självhushållande 

livsstil, och i flertalet artiklar blickar författarna såväl bortom den egna, privata sfären, 

som framåt, med intresse av att genom en kombination av gammal och ny kunskap 

finna innovativa framtidslösningar. Trots den kritik som framkommer gällande 

övertro på vetenskapens och teknikens roll när det kommer till framstegstro och 

skapande av ett gott samhälle, så visar Återläsarna inte prov på teknikfientlighet. En 

avgörande faktor är dock hur man förhåller sig till mål och medel. Vi har tidigare 

konstaterat att skribenterna i Åter reagerar mot den värdeförskjutning från målet till 

                                                           
200 Åter, nr 4/12, ”Test av mjölkmaskin”, s 24. 
201 Åter, nr 4/12, ”Bygg en rävfälla”, s. 16-17. 
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medlen som diskuteras av exempelvis von Wright.202 Detta blir tydligt även vid en 

närmare granskning av tidningens uttryck av framåtblickande idéer. von Wright menar 

att värdeförskjutningen från målet till medlen också påverkar våra tankar om 

framsteget. Eftersom medlens förbättring handlar om teknologiska framsteg (ofta 

sammankopplat med vetenskapen) får det till följd att vi lägger stort värde på de 

teknologiska framstegen i sig, trots att dessa inte behöver innebära en förbättring för 

de ändamål de tjänar. För Återläsarna tycks vetenskapliga och teknologiska framsteg 

mindre intressanta sett till effektivitet, utan mer relevanta utifrån ett ändamålsenligt 

perspektiv. Detta medför ett bejakande av den teknik man själv har kontroll över. 

Vetenskapliga och teknologiska framsteg är av högsta värde för människans 

möjligheter till ett gott liv. Det är när vi förlorar kontrollen som situationen blir 

problematisk.203 von Wright skriver:  

 

Värdeförskjutningen från mål till medel har därför en tendens att reducera eller 

förvandla själva framstegsidén till de uppenbara och ofta imponerande framsteg 

av vetenskaplig och teknologisk natur, som ligger till grund för medlens ökade 

perfektion. Risken är, att vi förlorar ur sikte de sidor hos framsteget, som 

ursprungligen varit förbundna med tanken, att människan med sitt ökade 

vetande och kunnande banar sig väg mot ett bättre liv.204 

 

Skribenterna i Åter vittnar om en skepsis mot att ”svepas med” av den våg av teknisk 

och vetenskaplig utveckling som främst leder till ökad produktivitet och effektivitet. 

Man tycks snarare förorda ett användande av teknik där det tekniska måste passa in i 

ett större sammanhang som tar hänsyn tas till humana värden.205 För en produktion 

på självhushållarnivå är det således andra värden som premieras. Därmed inte sagt att 

det finns en begränsning till användande av gamla tekniker. För att ta vara på mesta 

möjliga av hushållets en eller två grisar må det förvisso vara mest gångbart att använda 

sig av gammalt beprövat hantverk, men för självhushållaren som älskar tomater och 

vill kunna äta färska tomater året runt, eller den som önskar en något mer omfattande 

verksamhet än enbart för ett hushåll, krävs nytänkande och tillskansande av idéer 

                                                           
202 von Wright 1997, s. 22-24. 
203 von Wright 2000, s. 84. 
204 von Wright 1997, s. 23. 
205 Mumford 1963, s. 171-173. 
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bortom svenskt traditionellt jordbruk. En skribent, tillika grönsaksodlare i något större 

skala, skriver: 

 

När jag äntligen började med vinterskörd var en av målsättningarna att ha 

rädisor på julbordet. Det är ju annars att betrakta som en vårprimör, det första 

att skörda på våren. Jag ville vända upp och ner på både odlingsåret och mina 

egna föreställningar om när man odlar och rädisorna på julbordet blev symbolen 

för det.206 

 

Temat kan antas vara angeläget för många av de Återläsare som önskar kombinera en 

självhushållande livsstil med de privilegier vi vant oss vid i ett modernt 

välfärdssamhälle. Artikelförfattaren delar med sig av sina kunskaper, och ger 

ytterligare exempel på ett tankesätt som karaktäriseras av reflektion och en idé om 

både och:  

 

Med rätt teknik, lite innovationer och nytänkande i odlingen är det fullt möjligt 

att skörda grönsaker året runt. Och det kan vi göra, utan att värma växthusen, 

göra komplicerade lösningar för energilagring mellan säsonger eller avancerade 

byggnadslösningar, om vi istället väljer att arbeta med naturen.207 

 

I slutet av artikeln uppmanar artikelförfattaren till ökat samarbete för inhämtning och 

delning av information för att ytterligare utveckla möjligheterna till vinterodling i vårt 

klimat. En sådan uppmaning är inte ovanligt förekommande i tidningen, och kan ses 

som ett exempel på hur livsstilen man valt samtidigt är ett verktyg för att skapa en 

bättre framtid. Att ha gjort ett eget val ger en upplevelse av frihet, och att praktisera 

den livsstil man tror på, att vara i den processen, är samtidigt en del av målet. Detta 

inkluderar såväl praktiska metoder och tekniska hjälpmedel, som system för 

exempelvis samarbete. Vi ser att det utifrån Återläsarnas perspektiv tycks närmast 

självklart att blanda nytt och gammalt, att vara innovativ och kreativ i användandet av 

olika tekniker för att uppnå de mål man har för skapandet av en meningsfull vardag 

och en god framtid.  

 

                                                           
206 Åter, nr 2/15, ”Vinterskörd”, s. 3.  
207 Ibid., s. 3. 
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Framtidsrevolutionärer  

I vissa artiklar uttrycks mer tydligt än andra att självhushållning (också) handlar om 

att ta tillbaka makten från de stora systemen och mäktiga aktörerna i samhället. Det 

kan exempelvis handla om livsmedelsproducenter, stelbenta anställningsvillkor eller 

bristfälliga samhällsstrukturer. För Återläsaren handlar återtagandet av makten till 

stor del om meningsskapande i vardagen, och en reaktion mot att det rutinartade livet 

i staden ger en upplevelse av alienation och betydelselöshet. Braverman har diskuterat 

arbetets betydelse för att skapa mening i vardagen ur många aspekter. Bland annat 

belyser han skillnaden mellan produktivt och improduktivt arbete, och konstaterar att 

synen på dessa termer förändrats från Marx ursprungliga definition där produktivitet 

kopplades uteslutande till arbete som skapar varuvärde och därmed kapital och 

därmed bidrar till samhället, till den situation vi har idag där alla arbetsprocesser 

tilldelas samma värde ur en nyttoaspekt. Det gör ingen skillnad längre om man står vid 

ett löpande band eller om man har en administrativ yrkesroll, mängden av arbetskraft 

som ägnar sig åt improduktivt arbete har vuxit på ett sätt som Marx inte kunde 

föreställa sig.208 Det innebär att en stor mängd människor utför arbetsuppgifter som 

är tydligt mekaniserade, vilket fråntar dem möjlighet till kreativitet och initiativkraft. 

Arbetssystemet åtskiljer manuellt och mentalt arbete, vilket tycks vara något som 

Återläsarna reagerar kraftigt mot.209 Genom att ägna sig åt jordbruk och olika slags 

hantverk, sysslor som enligt Marx dessutom stod utanför den kapitalistiska 

produktionsprocessen och därmed inte inordnade sig under kategorierna produktiv 

eller improduktiv arbete,210 tycks de ha funnit ett sätt att kringgå stelbenta 

samhällsstrukturer och en för dem intetsägande arbetssituation. Genom att helt eller 

delvis anamma den självförsörjande livsstilen tycks en mer positiv framtidstro gro. 

Detta kan jämföras med von Wright rekommendation att: 

 

se vår tids skeende i ett tillbakablickande cykliskt perspektiv än i ett 

framåtblickande linjärt, präglat av olika föreställningar om tillväxt och 

framsteg.211    

 

                                                           
208 Braverman 1977, s. 353-355. 
209 Se exv. Braverman 1977, s. 112ff.  
210 Braverman 1977, s. 349. 
211 von Wright 1997, s. 29. 
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Att blicka tillbaka och låta sig inspireras av det förflutna för att kunna fortsätta framåt 

är enligt von Wright ett sätt att öka förståelse och ödmjukhet, samt att inspireras av 

forna tider och applicera dess framgångar i vår egen tid. Återläsarna visar prov på en 

liknande inställning, då de skapar en framtidsvision med ambitionen att implementera 

det bästa från en tidigare jordbruks- och hantverkskultur med nutidens teknik och 

möjligheter. Genom att göra detta visar man att man värdesätter och vårdar kunskap, 

och att man med genom att ta till sig kunskap kunna kan skapa en meningsfull tillvaro 

för sig själva.  

 

Tillsammans med en sådan framtidstro finns en insikt om svårigheterna för den 

enskilde individen att bli självförsörjande på allt det man önskar. Ett exempel på det 

är flertalet artiklar som handlar om samarbete i olika former. Bland annat berättas det 

om olika former av gemensam grönsaksodling, som fungerar även för den som bor i 

staden. Ett sådant exempel är andelsjordbruk, ett alternativ som handlar om:  

 

att bygga en annan typ av hyperlokala, giftfria och hållbara marknader. En ny 

form av småskalig och hållbar odling som minskar avståndet mellan 

produktionen och konsumtionen av mat, både i tid och rum samt i människors 

medvetande.212 

 

Genom att alla deltagare delar på de ekonomiska riskerna såväl som på skörden tror 

artikelförfattarna att andelsjordbruk är en modell för framtiden:  

 

Vi odlar utifrån ett självhushållarperspektiv med många olika grödor som säkrar 

allas mat under säsongen. Att ha fler grödor ger deltagaren en säkrare tillgång till 

grönsaker, även om en skörd skulle slå fel finns det fler skördar kvar.213 

 

Modellen tycks onekligen möjliggöra för fler att anamma självhushållardrömmen, utan 

att behöva dra hela lasset själva. Tillsammans uppfinner man nya strukturer och 

system. Det tydliggör även att den fysiska platsen spelar mindre roll idag, i enlighet 

med den kollektiva individualiseringen. I den reflexiva moderniteten bryts ny mark 

gällande sociala och kulturella regler. Naturen får en viktig betydelse i övergången från 

                                                           
212 Åter, nr 1/15, ”Stackvallens andelsjordbruk”, s. 8. 
213 Ibid., s. 8. 



98 

industrialiseringen in i något annat. Samhället och natur smälter samman.214 Vi ser i 

exemplen från tidningen att det går att leva som om man bor på landet även om man 

bor i stan. Drömmen om samma livsstil förenar Återläsarna. Genom att göra samma 

samhällsdiagnos deltar de i samma sociala sammanhang, trots vitt skilda 

förutsättningar. Liknande  stadsodlingsinitiativ beskrivs i flera fall av  stadsbor som 

delar självhushållardrömmen, men finner sätt att förverkliga odlingsdrömmen utifrån 

stadsbons förutsättningar. En skribent förklarar: 

 

Det här är en lite annorlunda form av utflyttarbrev. Jag som skriver har inte 

flyttat ut, jag bor i en lägenhet i stan, och det har jag gemensamt med de flesta 

som är med i Tillsammansodlingen. En del av oss drömmer om att bli 

självförsörjande, andra är på väg. Ekonomiska hinder, studier, jobb, och att hitta 

rätt plats är saker som håller oss kvar i stan. Eller så vill vi helt enkelt bo kvar och 

trivs med den livsstil vi har.215  

 

Även när det kommer till graden av radikalitet finns det i Åter utrymme för både och. 

I Tillsammansodlingen nämnd i citatet ovan ryms en mängd människor med olika 

bevekelsegrund för sitt deltagande i odlingen. Tydligt är dock att engagemanget kräver 

ett visst individuellt engagemang, och att man tillsammans bidrar till att tänja på 

normen och bana vägen för alternativa strukturella överenskommelser. Pluralismen i 

tidningen resulterar i ett engagemang på bred front.  

 

För att ytterligare belysa kopplingen mellan intresset för självhushållning och ett 

ingripande för en bättre framtid gör vi ett nedslag i en artikel om Sveriges första 

fermenteringsfestival. Fermentering är en produktionsprocess av livsmedel som 

inbegriper levande mikroorganismer, och bland annat ger mjölsyrade grönsaker, 

vinäger och surdeg. Men fermentering är mer än så: 

 

 – Vi måste ta tillbaka makten över maten från storföretagen. Fermentering är 

radikalt, sa […], en av initiativtagarna, när festivalen invigdes med en skål i 

hallonsmaksatt kombucha. 

                                                           
214 Beck 1996, s. 156. 
215 Åter, nr 3/12, ”Odla tillsammans”, s. 3. 
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 – Vi måste ställa om vår matproduktion. Priset för vår billiga mat betalas av 

någon annan, fortsatte […] i sitt välkomsttal.216  

 

Artikeln beskriver en festival med deltagare från hela Sverige, men även enstaka 

utländska besökare, som alla bildar ett nätverk av fermenteringsentusiaster, som 

genom sin matlagningsglädje samtidigt bidrar med sitt ställningstagande och 

ansvarstagande för en reflekterande matproduktion. Detta utgör ett tydligt exempel på 

praktiserande av politik enligt Becks idé om subpolitik. Ett gemensamt intresse för 

matlagning innebär i det här fallet även ett praktiserande av återtagande av makt och 

en medvetenhet om valfrihetens betydelse för att reagera mot något i samhället man 

anser vara fel. Fermenteringsentusiasten ovan uttrycker att priset för den billiga maten 

betalas av ”någon annan”. Denna ”andra” skulle kunna vara ekosystemet, eller socialt 

utsatta grupper såsom underbetald arbetskraft (i vår närhet eller andra delar av 

världen) som möjliggör billiga konsumtionsvaror, och som genom ett system som 

hyllar storskalighet och likriktning får betala ett pris för att en annan grupp ska kunna 

konsumera urskillningslöst. En ökad medvetenhet gällande mathantverk och en ökad 

mångfald gällande tillvaratagande av råvaror blir därmed en akt av solidaritet, och ett 

sätt att agera för ett bättre samhälle.  

 

I dessa artiklar går att spåra olika former av radikalitet i såväl åsikter som handling. 

Radikalitet i det här fallet bör dock definieras som grundlighet, även om det i tidningen 

även ges utrymme för rebelliska frifräsare. Det finns skribenter som är tydliga med att 

de är politiskt aktiva, skribenter som är tydligt engagerade i olika samhällsfrågor samt 

en mängd glada entusiaster. Sett till den totala mängden artiklar bör ändå betonas att 

det viktigaste för tidningen är att man har god kunskap i det ämne man skriver om, 

och radikaliteten framkommer ofta inte mer än genom synliggörandet av det latenta. 

Hur radikaliteten än framträder ur texterna, presenterar tidningen Åter en 

uppseendeväckande och intressant mångfald av entusiaster och nytänkare, som trots 

vitt skilda hjärtefrågor tycks harmonisera med varandra och respektera varandra i 

detta sammanhang. Om vi ser en sådan mångfald av framtidsrevolutionärer ur ett 

större perspektiv, speglar tidningens pluralism vad Beck beskriver som ett samhälle i 

omvälvning och förvandling, där traditionella hierarkier och samhällsklasser är på 

tillbakagång till förmån för nya möjligheter. I vår tid av relativ social trygghet, ger 

                                                           
216 Åter, nr 4/15, ”Fermenteringsfestivalen”, s. 8. 
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traditionernas minskade inflytande  en större privat rörelsefrihet, som medför att man 

experimenterar med nya levnadssätt och sociala gemenskaper som går utanför de 

tidigare kulturellt tillåtna reglerna:  

 

Detta kan få stora (politiska) effekter, medföra ömsesidiga identitetsskapande 

och identitetsanvisande processer och leda till att det sker en uppdelning i kultur 

och »motkultur», i samhälle och »alternativt» samhälle, så som vi upprepade 

gånger har upplevt det under de senaste decennierna.217  

 

Becks diagnos har några år på nacken, och syftar till ett större sammanhang. Ändå 

förefaller hans bedömning av sakernas tillstånd stämma väl överens med det exempel 

som den gemenskap som de medverkande i och kring tidningen Åter utgör. Likaså står 

det tydligt att den pluralistiska radikalism som ryms inom den arena tidningen utgör 

är ett uttryck av den nya form av politik som är både möjlig och nödvändig i en reflexiv 

modernitet.218 Vi kan här få syn på en mångfald av framtidsrevolutionärer som inte 

begränsas av traditionella politiska strukturer, vilket medför en möjlighet till ett ”både 

och”. Vi ser utpräglad individualitet och stark gemenskap, liksom enighet i en önskan 

om en meningsfull tillvaro med en känsla av såväl frihet som trygghet. Petter 

Bergström kommenterar det växande intresset för självförsörjning samt dess betydelse 

i ett större perspektiv i flera av sina ledare. Vi läser exempelvis: 

 

Jag är i alla fall glad att den nu snabbt växande självförsörjningsrörelsen är så 

pass brokig som den är. Bland de nya läsare som ramlar in finns vänsteraktivister 

och gamla torpargubbar, miljöintresserade tonåringar och storbönder som vill 

trappa ned, fd. missbrukare och intellektuella. Den nu snabbast växande och 

kanske mest intressanta gruppen är dock ”vanliga” barnfamiljer som skaffar ett 

hus på landet, en flock höns och lite egna odlingar och sedan får mersmak på ”det 

fria livet”. Folk från olika bakgrund med olika mål som söker sakkunskap och inte 

alls är intresserade av att ta till sig något helhetskoncept. Det känns befriande 

tycker jag.219  

 

                                                           
217 Beck 2000b, s. 141. 
218 Beck 1996, s. 59-64. 
219 Åter, nr 3/03, Ledare ”En brokig rörelse”, s. 2. 
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Citatet illustrerar väl den ”brokighet” av individer och bevekelsegrunder som inryms i 

det forum som Åter bildar. Citatet belyser likaså inställningen att det inte handlar om 

att ”ta till sig något helhetskoncept”, utan att genom individens iscensättande av den 

egna livsberättelsen samtidigt vara en del av ett större sammanhang. Sammantaget 

speglar detta en specifik modernitet, som erbjuder en utopisk palett för många, med 

olika vägar och intressen. 

 

I avsnittet Pluralistisk utopi bekräftas att Återläsarna uttrycker kritik mot dagens 

västerländska, moderna livsstil genom sina val av en alternativ livsstil, men också att 

de visar framtidstro och handlingskraft. Som vi sett återkommande i analysen 

motsätter sig Återläsarna att förslavas under tekniken och uttrycker kritik mot 

storskalighet och dess effekter av standardisering, anonymisering och distansering. 

Likaså uttrycker de motstånd mot skilsmässan mellan handen och hjärnan, vilket 

bland annat motverkas genom uppskattningen av glömd kunskap som rymmer andra 

värden än rationalisering genom effektivitet. I tidningen framkommer ingen 

gemensam vision om en framtida utopisk verklighet. Trots framåtsyftande 

framtidsbilder verkar de måna om att leva utopin här och nu, inte vänta på ett sedan. 

Genom de många individuella projekt, drömmar och erfarenheter som berättas 

utmålas en pluralistisk utopi, med en mängd olika utopiska idéer och möjligheter. Vi 

ser hur man i tidningen återkommande diskuterar komplexiteten vad gäller nyttan av 

den gör det själv-mentalitet som tidningen återspeglar, som delvis grundar sig i en 

tillfredställelse i att kombinera nytta med nöje. Genom en diskussion gällande 

tillverkning av egen mjölk i en jämförelse med att hålla sig med en ko exemplifieras en 

ständigt pågående diskussion gällande vad som anses naturligt, liksom vikten av att ta 

hänsyn till flera parametrar rörande nyttan i det självhushållande arbetet. Genom detta 

synliggörs medvetenheten om komplexiteten i olika ställningstaganden, samt värdet 

av att själv ta kontroll över sin tillvaro – faktorer som tycks förena tidningens läsare. 

Under rubriken Innovativt bevarande belyses det faktum att man i tidningen uttrycker 

ett intresse av att bevara och tillvarata, men med ett tydligt framåtblickande syfte. Åter 

präglas av en pragmatisk hållning, där kunskapsspridning är centralt och där många 

artiklar – trots en personlig ton – blickar bortom den privata sfären likväl som framåt 

i tiden. Vi ser även hur kritik mot viss teknikanvändning inte innebär teknikfientlighet 

i stort. Snarare ligger uppskattningen av tekniken i hur den används snarare än i själva 

värdet av dess utveckling. Man ser att tekniken finns där för oss och för att tjäna våra 
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behov, inte tvärtom. I analysens avslutande del, Framtidsrevolutionärer, synliggörs 

Återläsarnas syn på vikten av att ta kontroll och att ta tillbaka makten från de stora 

systemen och de mäktiga aktörerna i samhället. Den självhushållande livsstilens 

ambition att skapa mening i vardagen kan förstås som en reaktion mot det inrutade 

livet i staden, som många anser ger en upplevelse av alienation och betydelselöshet. 

Genom att ägna sig åt jordbruk och hantverk av olika slag motverkar de en tendens att 

skilja på manuellt och mentalt arbete. I tidningen betonas också värdet av 

tillbakablickande för att finna inspiration för att kunna fortsätta framåt. Genom att 

skapa gemenskaper och kontaktnät skapas möjligheter för en självhushållande livsstil 

även för individer som lever ensamma eller inne i städer. Sådana exempel tydliggör att 

det i Åter finns plats för såväl glada amatörodlare och hobbyhantverkare som aktivister 

av olika slag. Brokigheten bland självhushållarna speglar det samhälle i omvälvning 

och förvandling där Beck menar att traditionella hierarkier och samhällsklasser är på 

tillbakagång till förmån för nya möjligheter.  

 

Sammanfattning  

Ända sedan den industriella revolutionen och den efterföljande urbaniseringen har 

kritik framförts mot den livsstil denna förändring medfört. Livet på landsbygden har 

omtalats som hälsosamt och fridfullt, och många har under årens lopp, av olika skäl, 

flytt staden för en alternativ livsstil på landet. I ljuset av detta har tidningen Åter 

utgjort ett givande empiriskt material, då den fungerar som ett forum för människor 

intresserade av självhushållning och alternativt boende på landsbygden. Studien 

belyser vilka ideologiska värderingar som kommer till uttryck i tidningen gällande 

valet av en självhushållande livsstil, med ett huvudsakligt fokus mot synen på 

modernitet.  

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur valet av en självhushållande livsstil 

kan ses som en vision om en alternativ modernitet. Genom att synliggöra 

gemensamma ideologiska värderingar i materialet är avsikten att belysa vad en sådan 

vision grundas i och syftar till. Tidigare gjorda studier belyser gemenskaper likt den 

som tidningen Åter utgör antingen som sociala rörelser eller som yttring av 

miljöengagemang. Det finns anledning att diversifiera forskningsperspektiven, då 
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intresset för självhushållning kan indikera och förklara signifikanta tendenser i 

samhället i stort. 

 

Utifrån ett ideologikritiskt synsätt har textmaterialet analyserats och sorterats in i 

fyra tematiska avsnitt, som i sin tur belysts med hjälp av flera teoretiska perspektiv. 

Framför allt har sociologen Ulrich Becks begrepp subpolitik och reflexiv modernitet 

varit  av stor betydelse för att förstå hur Återläsarnas livsstilsval kan förstås som ett 

politiskt handlande, trots föresatsen att agera opolitiskt, samt för att synliggöra deras 

(framåtsyftande) modernitetskritik. Likaså har filosofen Georg Henrik von Wright 

varit betydelsefull för att tolka Återläsarnas utsagor gällande rationalitet, 

civilisationskritik och tankar om framsteg. 

 

Studiens empiriska material har visat sig rikt på uttryck rörande ideologiska 

värderingar, uttalade såväl som outtalade. Den gemenskap som tidningen utgör 

bildar ett inkluderande samtalsklimat, där begreppet självhushållning är brett och 

ämnesområdena många. I valet av en alternativ livsstil inryms såväl kritik mot ett 

samhälle som trots, eller tack vare, alla tänkbara moderniteter inte ger den känsla av 

mening och tillfredsställelse för den enskilde individen som den självhushållande 

livsstilen skänker. Genom att kombinera bevarande av gammal kunskap med 

tillägnande av nya innovationer presenterar tidningen en mängd förslag på hur en 

reflexiv modernitet kan utformas. 

 

Studien bidrar till att skapa förståelse för tidningen Åter och dess läsare som 

modernitetskritiker, tillika förespråkare för en alternativ modernitet. Studiens 

resultat lämpar sig väl att applicera på eller jämföra med andra delar av samhället, 

för att synliggöra hur liknande ideologiska värderingar styr samhällsutvecklingen 

inom flertalet angränsande områden. 

 

Avslutande reflektioner  

I studien har det huvudsakliga intresset varit att förstå vilken syn på modernitet som 

återfunnits i det empiriska materialet. Med ett ideologikritiskt förhållningssätt har 

tidningen Åter studerats, ett rikt och omfattande tidningsmaterial, som visat sig 

uttrycka en mängd ideologiska uttryck rörande modernitet. Studien visar att 
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Återläsarna själva i det närmaste framstår som ideologikritiker, i det sätt de kritiserar 

rådande samhällsstrukturer, och förordar en alternativ modernitet. 

 

Åter är politiskt och religiöst obunden, och lägger stor vikt vid att hålla fokus på den 

praktiska aspekten av en självhushållande livsstil, och överlåta de teoretiska visionerna 

till andra forum. I ljuset av Becks idéer om utvecklingen mot en reflexiv modernitet, 

samt ett återuppfinnande av det politiska, ser vi dock hur Återläsarna i allra högsta 

grad praktiserar politik genom sina strävanden mot en självhushållande livsstil. Man 

praktiserar en livsstil som i sig är ett sätt att hantera de frågor som inte kan förstås eller 

besvaras inom de vedertagna politiska institutionerna.220 Vad de ger uttryck för är en 

längtan efter en rikare och djupare form av kvalité, modernitet och demokrati. De tar 

avstånd från det för moderniteten så typiska kännetecknen som standardisering, 

storskalighet och tidseffektivitet, som de upplever leder till en känsla av alienation och 

meningsförlust.221 Genom att i mer eller mindre stor utsträckning sträva efter att bli 

självförsörjande, minskar de samtidigt beroendet av det allmänna, och skapar därmed 

en nödvändig distans till de samhälleliga strukturer som håller individer fängslade i en 

vardag där de saknar den känsla av frihet och mening som självhushållandet medför. 

Det finns flera anledningar till detta, men ett grundläggande skäl är den känsla av ha 

makten över sin egen tillvaro, som i sin tur ger en känsla av frihet. Ett minskat 

beroende av samhället leder till ett beroende av andra faktorer, vilket inte minst 

innefattar vissa materiella förutsättningar samt ett stort mått kunskap och en önskan 

om ett ständigt kreativt lärande. 

 

Tidningen Åter utgör ett forum där vem som helst som är intresserad av 

självförsörjning och som har någon för området intressant kunskap, kan publicera 

artiklar och därmed bidra till kunskapsspridning. Det är således i mångt och mycket 

läsarna som bidrar, och som på så vis är med och utformar tidningens innehåll. Studien 

har dock visat att självhushållning är ett mycket brett ämnesområde, och att en 

diskussion kring vad som hör hemma i tidningen eller inte är ständigt pågående. 

Därutav har studien även kunnat visa att tidningen Åter utgör en diskurs, där vissa 

utestängningssystem bidrar till förhandlingen gällande vad som inryms i diskursen och 

                                                           
220 Beck 1996, s. 18. 
221 Se exv. Braverman 1977, s. 351. 
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inte.222 Att dessa utestängningssystem har en diskursskapande funktion bidrar även 

till att det som inryms i diskursen och det som faller utanför upplevs olika, exempelvis 

gällande om de upplevs som politiskt laddade eller ej. Studien har visat att det råder 

en djup enighet inom diskursen, med ett tillåtande samtalsklimat. Dock finns det 

ämnen som förvisso torde vara av intresse för självhushållaren, men som inte har 

någon plats i tidningen. Bland dessa kan nämnas tonårsbarn (till skillnad från yngre 

barn som är vanligt förekommande), sjuk- och ålderdom (trots att flera av skribenterna 

antyder att de har någon form av hälsorelaterade skäl till sitt livsstilsval), samt hur man 

som självhushållare handskas med olika samhälleliga institutioner och infrastrukturer. 

Dessa ämnen kan möjligtvis ses som alltför politiska eller teoretiska. Att de inte 

behandlas kan även bero på tidningens inriktning på att ge tips, inte att lyfta fram 

problem.   

 

Vad som framträder tydligt i materialet är alltså en form av rationalitet som kraftigt 

kritiserar industrikapitalismens fokus på effektivitet, samt den tilltro till vetenskapliga 

och tekniska framsteg som förväntas leda till en ständig förbättring av samhället. I 

detta påminner Återläsarnas förhållningssätt om den civilisationskritik som tidigare 

framförts av bland annat Mumford och von Wright. Vi ser i stället hur Återläsarna 

närmast anammar en inställning som kraftigt ifrågasätter dagens 

konsumtionssamhälle, och där det är närmast ett självändamål att ombesörja så 

mycket som möjligt av produktion och tillverkning på egen hand. Detta handlar lika 

mycket om det praktiska som den själsliga tillfredställelsen av att spendera tid i stället 

för att spara tid. Värderingar som dessa är inte unika för självhushållare. Vi ser och 

hör dagligen berättelser om människor som väljer att ”kliva av ekorrhjulet” eller satsa 

på att minimera sin konsumtion. En nyckel för att gå vägen via en självhushållande 

livsstil är i regel ett genuint intresse för att driva jordbruk och ägna sig åt allehanda 

hantverk, vilket också kraftigt präglar de varierande teman vi finner i tidningens 

artiklar. Ett sådant starkt intresse bidrar rimligtvis också till den starka känsla av 

mening som det många gånger slitsamma arbetet tycks ge. Skribenterna utrycker 

glädje i att se ett frö gro, att skörda sina egna grönsaker, att ta vara på precis allt på den 

gris man själv fött upp, eller att äntligen flytta in i det lerhus som tagit åratal att bygga. 

Tillfredställelsen grundas i en rationalitet som bygger på att fokus ligger på 

                                                           
222 Foucault 1993. 
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ändamålsenlighet och glädje i processen, till skillnad från den effektivitetsinriktade 

rationalitet som haft stort inflytande i moderniteten.223 Den bygger dessutom på en 

uppskattning av det egenartade i tingen. Ett egenhändigt slöjdat yxskaft tycks enligt 

vittnesmålen ligga bättre i handen än ett massproducerat dito. Smaken av en gris som 

fått leva ett glatt och stressfritt liv på den egna gården, eller känslan av att smörja sig 

med en hudkräm tillverkad på egenodlade ingredienser, tycks övertrumfa allt 

standardiserat och färdigköpt, hur dyrt eller lyxigt det än må vara. Tiden och slitet som 

ligger bakom den färdiga produkten beskrivs som långt viktigare än enkelheten i att 

kunna köpa den färdigproducerad.  

 

För att kunna leva enligt denna rationalitetsprincip krävs kunskap och kreativitet av 

den enskilda individen. Återläsarna uttrycker skepsis mot traditionella auktoriteter, 

liksom traditionella institutioner. De söker kunskap utanför de traditionella 

akademiska sfärerna, och visar ett starkt uttalat intresse för  gamla kunskaper som 

riskerar att falla i glömska i ett samhälle där hög produktivitet anses eftersträvansvärt. 

I studien har konstaterats att tillbakablickande inte behöver innebära bakåtsträvande, 

snarare tvärtom. Snarare handlar det om en inställning att det kan vara värt att blicka 

bakåt för att kunna ta sig framåt. Generellt sett uttrycks en öppenhet för att kombinera 

det bästa av det gamla med det bästa av det nya, och använda den teknik som man ser 

bäst fyller sin funktion ur självhushållningsperspektiv. Vi ser dock en stark motvilja 

mot att, likt Mumford befarade, låta sig förslavas av tekniken. Så länge maskinerna 

kontrolleras av människan finns dock inget som talar mot att använda dem. 

Kunskapsmässigt finns dock en återkommande uttalad önskan att återfå en tillit till de 

egna sinnena, som upplevs delvis ha gått förlorad i det moderna samhälle där 

människan är distanserad från naturen, där allt är storskaligt och där tilliten till, och 

framförallt beroende av, experter vuxit sig allt starkare. Vi har sett hur Återläsarnas 

tillit till de egna sinnena korrelerar med Becks idéer gällande hur enskilda individer i 

samhället hanterar de risker som uppstår i det han kallar risksamhället. Då risker blir 

så abstrakta och svårbedömda som de risker som uppstått i samband med 

industrimoderniteten, blir tilliten till de egna sinnena ett sätt att hantera dessa 

risker.224 Oavsett om en bedömning gjord utifrån dessa premisser i slutänden visar sig 

”rätt” eller ”fel”, så ger en känsla av överblickbarhet tillit till den egna bedömningen, 

                                                           
223 von Wright 1997, s. 22ff. 
224 Se exv. Beck 2000a, s. 212ff. 
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och därmed tillräckligt med trygghet för att legitimera dess trovärdighet. Återläsarnas 

livsstil i närheten till naturen, i kombination med gör det själv-andan, tycks skapa en 

känsla av kontroll och överblick, vilket leder till att riskerna upplevs mer hanterbara. 

Återläsarna vittnar om att agerandet att odla sina egna tomater, lägga in sina egna 

rödbetor eller föda upp sin egen julskinka ger en inblick i processen som eliminerar de 

risker som medföljer av att tvingas lita till livsmedelsindustrins alla aktörer. 

Överblicken ger en vetskap om att varan är vad den utges för att vara, och utan 

mellanhänder i tillverkningsprocessen utesluts alla potentiella risker som bristande 

insyn och transparens innebär. 

 

En av tidningen Åters viktigaste ändamål är dess kunskapsspridande funktion. De som 

publicerar artiklar i tidningen har vitt varierande bakgrund, men har alla kravet på sig 

att ha stor kunskap inom det ämne de skriver om. Studien visar att det ger tidningen 

en mångfald i innehållsrikedom, då självhushållandets omfattning blir så stort som 

läsarnas kunnande är brett. Vi såg i empirin att diskussionen kring vad som inryms i 

självhushållartemat är ständigt pågående. Förhandlingen kring vad som ska inrymmas 

i tidningen eller inte, resulterar i en samtalsmiljö med högt i tak, men samtidigt med 

stor respekt för varandras olikheter. Tidningen Åter ger således utrymme för 

individualism, men visar på ett intressant sätt hur vitt skilda intresseområden ändå 

kan enas i samma ideologiska klangbotten. Att det är högt i tak innebär dock inte att 

vad som helst är tillåtet att tala om. Uteslutningsmekanismer reglerar hela tiden vad 

som inryms i tidningens diskurs, och vad som lämnas utanför. Fokus för tidningen är 

praktiska artiklar om självhushållning, inte teoretiska. Man inkluderar således inte 

teoretiska diskussioner gällande sådant som rimligtvis kan vara intressant för 

självhushållaren, såsom ekonomiska eller politiska system.  

 

Trots att tidningen Åter skapar en stark gemenskap och bildar ett forum för 

kommunikation för många likasinnade, är det inte en självklarhet att likna 

gemenskapen vid en social organisation. Sociala rörelser definieras ofta som ett slags 

organiserat, kollektivt handlande, ”vars aktörer delar vissa grundläggande 

föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och befinner sig i 

konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina 

protester.”225 Det gemensamma forum för likasinnade som tidningen Åter genererar 

                                                           
225 Wettergren & Jamison 2006, s. 10.  
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äger egenskaper som stämmer in på den beskrivningen, men med en avgörande 

skillnad – det råder ingen tydligt uttalad konflikt med det etablerade systemet, eller på 

något sätt med världen utanför tidningens gemenskap. Åtminstone inte annat än på 

ett intellektuellt, förnuftsmässigt plan. Trots att tidningen inte kan klassas som en 

social rörelse i en traditionell bemärkelse visar undersökningen att vissa för exempelvis 

Eyerman, Jamison och Meluccis främsta argument för sociala rörelsers förekomst 

alstras som bieffekter ur tidningens gemenskap, nämligen skapande och spridande av 

kunskap och en stark upplevelse av samhörighet. Studiens empiriska material vittnar 

om en utpräglad individualism i samband med de val och ställningstaganden som 

ligger bakom en självhushållande livsstil. Upplevelsen av självbestämmande och 

kontroll förefaller vara viktiga aspekter som ligger till grund för det individuella 

engagemanget. Pluralismen i tidningens innehåll samt oviljan att formellt ta ställning 

i traditionellt politiska frågor ger intrycket av att den gemenskap som Åter bildar utgör 

något annat än en social rörelse. Sett till vad analysen pekat på i form av framväxande 

tillvägagångssätt och vägar att göra politik, med nya arenor och praktiker, vill jag dock 

hävda att ett liknande förfarande gäller förhållandet till sociala rörelser. Vad vi ser 

gällande den gemenskap och samhörighet som tidningen är en viktig del av kan ses 

som en ny slags social rörelse, präglad av den starka och kollektiva individualisering 

som är utmärkande för vår tid. Sociala rörelser förändras i förhållande till samhället i 

stort, och utifrån resultaten av denna studie vill jag mena att den gemenskap som blir 

synlig genom tidningen Åter utgör ett exempel på en social rörelse i ett samhälle i 

förvandling. 

 

Det förekommer många olika diskussioner kring modernitet, postmodernitet och vad 

den moderna människan står för (eller inte står för). I och med Återläsarnas 

samhällskritiska men samtidigt framåtblickande förhållningssätt framgår tydligt att vi 

betraktar en gemenskap av individer som i allra högsta grad är engagerade och 

handlingskraftiga, om än inte inom några på förhand givna ramar. Vi ser i stället en 

form av post-postmoderna människor, som försöker vara kritiska på ett konstruktivt 

sätt. De säger förvisso nej till det mesta, men deras nej handlar inte om att sätta sig på 

tvären, utan om att praktiskt leda till något annat. I deras alternativa framtidsvision 

försöker man undvika fingerpekande. Den kollektiva individualiseringen kräver att var 

och en ges utrymme att göra på sitt eget sätt. Det man förenas i är att man gör det 

alternativt. Detta utgör ett ypperligt exempel på den reflexiva modernitet Beck menar 
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oundvikligen håller på att ersätta den industriella moderniteten.226 Återläsarna ser 

igenom det moderna samhällets brist på modernitet. De förstår att lösningen på 

industrisamhällets problem inte går att lösa med samma metoder som skapade dem. 

Studien visar i stället att Återläsarna utgör en grupp som exemplifierar Becks idé om 

en reflexiv modernitet där traditionella institutioner, politiska skiljelinjer och 

sedvanliga klasskillnader inte längre råder.   

 

Förslag till vidare forskning 

För denna studie har en avgränsning av materialet medfört att tidningens webbsida 

med tillhörande diskussionsforum utelämnats ur analysen. En möjlig utvidgning av 

undersökningen skulle därför vara att rikta intresset mot detta forum, liksom 

motsvarande diskussionsgrupper i andra sociala media, för att möjliggöra andra 

metoder och frågeställningar. Något som skulle vara intressant med en sådan 

kompletterande undersökning är vidare att undersöka hur temat självhushållning 

diskuteras i ett annat medialt format än tidningen, vilket skulle utgöra ett spännande 

komplement vid jämförelse av resultaten. 

 

Trots att Åter har ett tydligt fokus mot livet på landsbygden, syns återkommande 

artiklar i tidningen som belyser liknande självhushållande ambitioner i staden. Utifrån 

de resultat som framkommit ur denna studie och bilden av självhushållarnas 

praktiserande av modernitet, vore en jämförande studie med inriktning på liknande 

tendenser i staden en intressant fortsättning. 

 

Som komplement till ovanstående förslag, inte minst för att belysa att staden och 

landsbygden hänger samman vore det även intressant att utveckla frågeställningarna 

genom att rikta uppmärksamheten mot småskalig jordbruksverksamhet och hur 

ideologiska värderingar och syn på modernitet styr utvecklingen av Sveriges jordbruk. 

Även bland självhushållarna i Åter framkommer flera exempel på hur 

självhushållandet övergår till en småskalig vinstdrivande verksamhet, vilket visar på 

hur liknande ideologiska ställningstaganden är sammanlänkade, samt att sätten de tar 

sig uttryck fyller viktiga funktioner i ett större samhälleligt sammanhang.  

 

                                                           
226 Beck 1995b, s. 1-4. 
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