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Det ”alternativa livet” kan ses som en motrörelse till urbanisering, 

ökad konsumtion och ett allt snabbare tempo i samhället. Detta är en 

kvalitativ studie med syftet att undersöka det alternativa livet. Sex 

informanter intervjuades om deras upplevelser och uppfattningar av 

det alternativa livet. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

utifrån en induktiv tematisk metod. Gemensamt för alla informanter är 

att de vill leva enkelt utifrån grundläggande behov, leva nära naturen, 

reducera saker livet som de upplever mindre viktiga, anta utmaningar 
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Abstract 

The “alternative life” can be described as a counter movement to the 

urban society, increased consummation and a stressful lifestyle. The 

aim of this qualitative study is to examine the alternative life on the 

countryside. Six informants were interviewed about their experiences 

and views about the alternative life. The data is transcribed and 

analyzed with an inductive, thematic approach. The informants want 

to live with more simplicity, intimate with their basic needs, live close 

to nature, reducing less important things in life, challenging 

themselves and having more time for things they find meaningful. The 

informants experience more quality in life and presence in the moment 

through reduction. The main reasons for the informants to live an 

“alternative life” are the combination of individual factors and a 

desire to live more environmentally friendly. The results have been 

analyzed from behavioral theory, existential psychology and 

Antovskys “Sense of Coherence”.   

 

Keywords: Alternative life, environmentally friendly, countryside, simplicity,             
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Förord 

Jag vill först och främst tacka alla informanter för ert generösa delande av era upplevelser och 

erfarenheter av det ”alternativa livet”. Samt era djupa reflektioner kring livet i stort och vad 

som ger det mening. Jag har haft fantastiska möten med alla informanter och fått förmånen att 

besöka flera stycken i deras hem. Tack i dessa fall även för mat och husrum! 

Tack till min handledare Mats Liljegren som under hela hösten haft en positiv och 

uppmuntrande inställning till mitt val av ämne och trott på min idé. Tack för att du bidragit till 

en inspirerande och kreativ uppsatstermin!    
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Inledning 

Bakgrund 

Urbanisering och globalisering är starka strömmar idag, både i Sverige och i många 

andra länder runt om i världen. Människor arbetar i ett allt högre tempo för den höga 

välfärden och för ett ökat konsumerande. En följd av den konsumerande livsstilen är den stora 

påverkan på miljön och ett överutnyttjande av jordens naturresurser. Genom att producera och 

konsumera uppmuntras medborgaren att arbeta mer och bidra till det ekonomiska välståndet 

(Sanne, 2012). Tiden är knapp och stunderna mellan aktiviteter och arbete blir även dom ofta 

ett schemaläggande av sociala möten, träning och självförverkligande i ett allt högre tempo. 

Det finns dock människor som inte vill leva enligt den normen. Människor som vill sluta 

”jaga tiden” där arbete, konsumtion, överflöd och materiell standard är något som dessa 

individer aktivt väljer bort. De väljer istället frivilligt att leva under enkla och mer primitiva 

förhållanden på landsbygden utifrån ekologiska, ekonomiska, ideologiska eller individuella 

värden. Som motsats till det urbana, västerländska idealet av konsumtion och individens 

oändliga valmöjligheter kan fenomenet det ”alternativa livet” ses som en motsatt rörelse med 

mindre konsumtion och en enklare livsstil. En kvalitativ metod har används då studien syftar 

till att undersöka människors subjektiva uppfattning av fenomen. En induktiv tematisk analys 

användes för att generera teman utifrån det empiriska materialet. Tidigare forskning har 

använts under analysfasen för tolkning av resultaten.  

Minskad befolkning på landsbygden. Befolkningen ökar i städer medan den 

minskar avsevärt på landsbygden. Fler människor i världen bodde år 2008 i städer och tätorter 

än vad som bodde på landsbygden. Under 2009 hade inflyttningen ökat till 3,4 miljarder. 
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Ökningen beräknas till fem miljarder människor år 2030 och till över sex miljarder människor 

som kommer bo i städer och i tätorter år 2050 (SCB, 2012). 

Tätort innebär en befolkning med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är 

mindre än 200 meter och innebär en bilresa på 5-45 minuter till en större tätort med mer än 

3000 invånare. År 2010 bodde 85 % av Sveriges befolkning i tätorter. Glesbygd definieras 

som glest befolkade områden (där även mindre tätorter ingår) och innebär en bilresa på mer 

än 45 minuter till tätort med mer än 3000 invånare (Tillväxtanalys, 2011). 

Enligt denna statistik ser trenden ut att gå åt ett håll där befolkningen minskar på 

glesbygden medan den är stabil i de tätortsnära områdena och ökar i städerna. Detta gäller 

både i Sverige och den övriga världen (SCB, 2012).  

Hållbar utveckling. Enligt Sanne (2012) finns det uppfattningar om att 

samhällsutvecklingen behöver gå åt ett annat håll än vad den gjort sedan 1950-talet, med mer 

miljömedvetna val och hållbar produktion. Tre komponenter för hållbar utveckling handlar 

om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet innebär resurseffektiv 

och ändamålsenlig produktion. Ekologisk hållbarhet innebär att produktionen ska vara 

miljömässigt hållbar, så även för kommande generationer. Socialt hållbar utveckling handlar 

om att samhället ska kunna lösa kriser och missförhållanden samt kunna reproducera sig 

(Sanne, 2012).  

Aktivisten José Bové (2001, refererat i Ulver, 2012) menar att produktivismen började 

efter andra världskriget med syftet att man skulle producera för själva producerandets skull. 

Konsumtionen har fördubblats sedan 40 timmars arbetsvecka infördes (Sanne, 2012). Det 

finns delade åsikter om förhållandet mellan arbete, fritid och konsumtion. Konsumtionen ökar 

medan arbetstiden förhåller sig konstant. Det finns en uppfattning om att vi bör förvärvsarbeta 

cirka en fjärdedel mindre än vad vi gör idag. Detta med syftet att minska produktionen och 
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nyttjandet av jordens resurser och därmed leva mer miljömässigt hållbart. Det skulle innebära 

mer tid för återhämtning, sociala relationer, tid för att laga sin egen mat samt förflytta sig och 

konsumera mer miljövänligt (Sanne, 2012). 

Sanne (2012) menar att vi bör ändra vårt mönster för förvärvsarbete och vår 

inställning till konsumtion för att rädda världen genom att minska utnyttjandet av jordens 

resurser och därmed kunna försörja fler människor. Av Sveriges befolkning ägnar sig 1.8 % åt 

jordbruk på heltid eller deltid. Cirka 40 % av maten är importerad och är billigare än 

någonsin. Vi äter 40 % mer kött idag jämfört med för tjugo år sedan. Köttindustrin står för 60 

% av växthusgaserna medan mejerivarorna står för 20 % av utsläppen. En ökning av 

produktiviteten inom livsmedelsindustrin är energikrävande vilket leder till stora 

klimatutsläpp från matindustrin. Detta har påverkat naturen, marken, landskapet och 

eventuellt också matens kvalité (Sanne 2012).  

Alternativa rörelser. ”Neo-ruralism” uppkom som en anti-materialistisk rörelse i 

Frankrike under det postindustriella samhället (Léger & Hervieu, 1979, refererat i Helfacree, 

2001). Idag är det en grupp, ofta välutbildade människor som väljer en mer icke urban livsstil 

på landsbygden. Trenden kan ses i flera länder i Europa. Den alternativa ”eko-livsstilen” kan 

innebära att människor lever på välfärden (bidrag) eller startar ekologiska gårdar. 

Landsbygden har i dessa rörelser ofta värderats som en plats mot det destruktiva tvånget mot 

kapitalismen (Lascewski, Teherani-Kroenner & Bahner, 2001, refererat i Helfacree, 2001).  

Under 1970 - talet uppstod motsättningar mot välfärdssamhället. ”Den gröna vågen” 

förde med sig debatt om ”det naturliga”. Folkhemmet blev omodernt och en ny typ av 

individualism föddes som präglades av yrkesmässig framgång och utmanande konsumtion 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2008). 

Ulver (2012) menar att den ”kontraurbana” gruppen som flyttar ut på landsbygden är 

idag ofta unga, alternativa människor från övre medelklassen med boenden i städer (s.k 
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”hipsters”), som flyttar till landsbygden utifrån en ideologisk inriktning. De vill leva 

ekologiskt, solidariskt, etiskt och autentiskt, där många ägnar sig åt odling och hantverk. De 

har med sig en urban livsstil som skiljer sig åt från landsbygdsbefolkningens livsstil. Den 

trendiga medelklassen söker efter ”autenticitet” och äkthet och styr trender i hipsterkulturen i 

form av antikommersialism, ekologism, solidaritet, att leva långsammare och nära naturen, 

ägna sig åt hantverk och bildning samt att leva autonomt (Ulver, 2012).  

Det anonyma konsumtionssamhället skapar nya sociala grupper utöver de gamla släkt 

och bygemenskaperna. Man söker sig till varandra baserade på gemensamma värderingar och 

livsstilar (Pakulsky & Waters, 1996, refererat i Ulver, 2012). Det nya ”neokollektivet” är en 

mer liberal rörelse till skillnad från 1970 - talets ”vänsterrörelse”. Idag handlar det om att leva 

med landsbygdens fördelar men ändå dela en social gemenskap. Att hitta praktiska 

gemensamma lösningar kring tillexempel barnpassning och solenergi, allt för att höja 

livskvalitén (Ulver, 2012).  

”Simply living”, ”voluntary simplicity” eller på svenska ”frivillig enkelhet” myntades 

1936 av Richard Gregg (1936, refererat i Elgin & Mitchell, 1977) och utvecklades i slutet av 

1970-talet av amerikanska forskarna Duane Elgin och Arnold Mitchell (1977) som menade att 

den amerikanska drömmen om materiell rikedom förstörde både människor och miljö. 

Livsstilen karaktäriseras av att ”leva efter det man behöver snarare än det man vill ha” eller 

att leva enkelt till det yttre men rikt i det inre. Det är ett frivilligt val till skillnad från 

fattigdom. Orsakerna till att leva enkelt ”simply livning” kan vara spiritualitet, hälsa, en vilja 

att leva mer ekonomiskt sparsamt och ekologiskt hållbart. Andra orsaker kan vara att man vill 

skapa balans mellan arbete och fritid med mindre stress och ökad kvalitetstid med familj och 

vänner. Det kan också handla om en reaktion mot materialismen genom ett mer medvetet 

konsumerande för ökad social rättvisa (Elgin & Mitchell, 1977).  
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”Simply Living” handlar om att ”ta tillbaka tiden” och satsa på det som upplevs 

viktigt såsom relationer, personlig utveckling, eget skapande eller engagemang för miljön. 

Genom att konsumera mindre behöver vi arbeta mindre och kan därmed får vi mer tid över för 

sådant vi själva har valt (Linde, 2008). Samtidigt, menar Linde (2008), så är det inte bara på 

ytan vi behöver förändras, som att byta jobb eller boplats. Det krävs även förändring i livsstil, 

genom att göra mer aktiva och medvetna val och att stressa mindre. Att våga tänka och handla 

annorlunda kräver tålamod, tid och engagemang. Det innebära att skala bort det onödiga, satsa 

på det som känns viktigt, välja mer medvetet i livet och att göra mindre. Allt för att leva livet 

som sitt eget. Dagens ”gröna våg”, till skillnad från 1970-talet handlar mer om det personliga 

måendet, snarare än det kollektiva levnadssättet. Idag ska både individens mentala hälsa och 

den yttre miljön tillgodoses. Där behöver vi ge plats för det mänskliga, personliga och det 

oförutsägbara i en omväxlande, krävande och ständigt uppkopplat samhället, menar Linde 

(2008).  

Vilka flyttar till landsbygden? Studier av befolkningen på landsbygden i 

Storbritannien visar att socioekonomisk status och kulturell selektivitet påverkar om 

människor väljer att flytta ut på landsbygden. Utifrån demografisk bakgrund, social klass, 

etnicitet och typ av anställning finns en överrepresentation av kvinnor, barnfamiljer, 

pensionärer och vita höginkomsttagare av de som flyttar ut på landsbygden. Utifrån social 

klass tenderar högre grupper, där minst en person har en högre formell utbildning att flytta ut. 

De arbetar oftare i service, turism eller är egenföretagare (Halfacree, 2001). Det finns en 

överrepresentation av arbetarklass på landsbygden av de som stannat kvar eller återvänt, men 

inte bland de nya som väljer att flytta ut på landsbygden (Nilsson, 2003). 

Det har visat sig att norska medborgare på landsbygden väljer att flytta ut på landet 

under en viss tid i livet, en så kallad ”livs-fas migration” (Villa, 2000). Oftast handlar det om 

att de får barn eller går i pension. De som har en gård tenderar att bo kvar på landsbygden, 
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även efter att barnen vuxit upp. I annat fall kan människor kombinera lantliv med stadsliv 

under sin livstid, utifrån behov och situation. Familjesituation och karriär kan vara faktorer 

som påverkar var människor väljer att bosätta sig. Livet på landsbygden uppfattar människor 

som ett liv med mindre stress och mer pålitliga relationer med vänner och grannar samt en 

tryggare miljö för barnen. De intervjuade upplever att relationer med grannar blir mer 

avslappnade där grannar kan hälsa på för en kopp kaffe utan att behöva ringa först (Villa, 

2000).  

Tidigare forskning  

Det finns mycket begränsad tidigare psykologisk forskning av det ”alternativa livet” 

på landsbygden. Däremot finns forskning om den ”neo-urbana” livsstilen som motrörelse till 

urbaniseringen ur ett ekologiskt och ideologiskt perspektiv snarare än psykologisk. Denna 

studie syftar till att undersöka det ”alternativa livet” ur ett psykologiskt perspektiv utifrån 

behovsmässig och existentiell teori. Det ”alternativa livet” kan beskrivas som en motrörelse 

till det urbana livet i städer. Det är en miljömedveten livsstil som präglas av mindre 

konsumtion och lönearbete och ett primitivt enklare levnadssätt.   

Syfte 

Det alternativa livet kan ses som en motrörelse till urbanisering, ökad konsumtion, 

materiell standard och ett allt snabbare tempo i samhället. Detta har fångat mitt intresse när 

jag har träffat människor i min egen ålder som längtar efter att bo på landsbygden och leva 

miljömässigt hållbart. Människor som vill odla sin egen mat och leva i gemenskap med andra 

där delandet blir viktigare än individuellt ägande. Människor som vill ha mer ”tid att leva” 

och vara nöjda med det de har snarare än konstant strävan efter mer. Syftet med denna studie 

är att undersöka vad det ”alternativa livet” på landsbygden innebär för sex personer som har 



DET ALTERNATIVA LIVET                                                                                                                                      14        
 

 
 

valt att leva ”alternativt”. Resultaten har analyserats utifrån existentiella-humanistiska teorier 

samt utifrån Maslows behovsteori (1984) och Antonovskys KASAM - begrepp (2005).  

Metod 

Val av metod 

Om syftet med en studie är att gestalta ett fenomens kvalitativa egenskaper eller 

undersöka människors subjektiva uppfattningar och upplevelser av ett fenomen bör en 

kvalitativ metod användas (Langemar, 2008). Forskningsfrågan bör styra 

datainsamlingstekniker och analyser (Larsson, 2005). Kvalitativ metod innebär att söka 

kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen. I denna studie är 

syftet att ta reda på människors beskrivningar, uppfattningar och erfarenheter av vad det 

”alternativa livet på landsbygden” innebär för dem. Utifrån syftet med studien användes en 

kvalitativ metod.  

Tematisk analys innebär att strukturera, sammanfatta och tolka kvalitativ data utifrån 

frågeställningar. Teman utformas antingen utifrån empiri eller teori. I denna studie har teman 

genererats induktivt utifrån det insamlade datamaterialet, vilket kallas induktiv eller 

empiristyrd tematisk analys (Langemar, 2008).  

Urval 

Urvalet har varit riktat och icke slumpmässigt. Intervjupersonerna valdes ut genom 

deras ”alternativa livsstil” samt att de bor på landsbygden. I kvalitativ forskning är man ute 

efter skilda uppfattningar av ett fenomen där man vill undersöka så olika uppfattningar som 

möjligt (Larsson, 1986). Alla informanter valdes utifrån studiens syfte. Urvalet var inte 

bestämt innan utan valdes ut efterhand. Jag fick tips om intervjupersonerna via bekanta som 

jag känner, som själva intresserar sig för det ”alternativa livet”. Intervjupersonerna 
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rekommenderade i sin tur fler intervjupersoner, enligt den så kallade ”snöbollseffekten”. 

Inkluderingskriterierna var att den intervjuade bodde på landsbygden och levde ”alternativt”. 

Undersökningsgruppen består av sex personer från Sverige, varav två kvinnor och fyra män. 

Två av informanterna bor i kollektiv, två personer bor ensamma och två informanter bor med 

sina familjer. Det är en geografisk och åldersmässig spridning av deltagare. När det gäller 

civilstånd är fem av sex informanter singlar och en är gift. Fyra av sex informanter har en 

utbildning på universitetsnivå. Informanterna sprider sig i ålder, från 23 till 70 år med en 

medelålder på 42 år. Sex informanter intervjuades i och med att datan var ”mättad” och en 

bedömning gjordes att fler intervjuer inte hade bidragit till ökad varians i materialet.   

Datainsamling 

I kvalitativa studier kan olika metoder för datainsamling användas. Intervjuer är en 

vanlig metod för att ta reda på människors uppfattningar eller upplevelser av ett fenomen 

(Larsson, 1986). Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer för att kunna vara flexibel i 

strukturen under intervjun, där frågorna kunde variera och nya frågor kunde genereras under 

intervjuns gång. En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte med olika underteman till 

ämnet. Ingångsfrågorna kan föra in samtalet på en djupare förståelse för den intervjuades 

uppfattning av fenomenet (Larsson, 1986). Exempel på ingångsfrågor kunde vara ”berätta om 

ditt nuvarande boende” eller ”vad är viktigt för dig i livet?” Jag började med att genomföra en 

pilotintervju med en bekant som lever ”alternativt” för att testa intervjuguiden och undersöka 

vilka typer av frågor som skulle kunna bli aktuella. Varje intervju genomfördes individuellt, 

för att få en personlig och subjektiv uppfattning av fenomenet. Under tiden som intervjuerna 

fortlöpte genererades nya frågor som efterhand fördes in i intervjuguiden.  

Varje intervju började med att jag informerade om de forskningsetiska 

grundpriniciperna (se rubrik ”etiska aspekter”). Under intervjuerna fick informanterna stort 
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utrymme att själva styra vilka frågor de ville fördjupa sig inom medan jag intog en flexibel 

och inlyssnande roll. Det gjorde jag, genom att bland annat använda pauser under intervjun, 

vilket ofta genererade mer uttömmande svar från informanten. Om beskrivningar från 

informanten var otydliga eller oklara upprepades genom följdfrågor för att förtydligada vad 

informanten ville förmedla. Hälften av intervjuerna genomfördes i informantens hemmiljö 

beroende på om det var praktiskt möjligt, utifrån tidsaspekt. Två av intervjuerna genomfördes 

i Småland, en i Värmland, en i Västra Götaland och en i Närke. Jag träffade alla informanter 

för intervju förutom en som genomfördes via Skype eftersom avståndet var långt och jag inte 

hade möjlighet att åka till informanten. Intervjuerna tog mellan en och en halv till två timmar 

och spelades in via en mp3 spelare. 

Bearbetning av datainsamling 

Jag har följt Hayes (2000, refererat, i Langemar, 2008) steg i analysen enligt följande:  

1. Efter intervjuerna transkriberades materialet till text som lästes igenom i sin helhet. 

Icke relevanta ord eller pauser skrevs inte ned, såsom ”hm” och ”eh”. Tystnad i 

informanteras svar markers med flera punkter, för att förtydliga tempot i olika svar.  

2. Transkriberingarna lästes igenom flera gånger. Markeringar gjordes i texten som 

gränsade till frågeställningen. 

3. Citat sorterades utifrån tio preliminärt genererade teman.   

4. Varje intervju analyserades utifrån varje tema och citat plockades ut för varje kategori.  

5. En slutgiltig benämning gjordes för varje tema. 

De tio temana utmynnade i fem huvudkategorier, enligt följande; ”leva enkelt”, ”leva nära 

naturen”, ”reducera i livet”, få mer ”kvalitetstid” samt sista kategorin som handlar om 

”utmaningar” i livet. Dessa kategorier valdes ut eftersom de utgjorde ”kärnan” i de första 
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kategorierna. Vissa av de resterande första tio kategorierna blev underrubriker till de 

senare fem kategorierna. Olika färger användes för att markera de olika teman som 

uppkommit. Material som inte anknöt till studiens syfte sorterades bort, exempelvis 

historier som informanten berättade.  

6. Varje tema sammanfattades utifrån de fem kategorierna och extra talande citat valdes 

ut för varje tema (dessa är utskrivna i resultatdelen). 

7. Kategorierna jämfördes med varandra för att undersöka likheter och skillnader. Ingen 

ny teori utvecklades.  

Analysen enligt tematisk analys utformades ”vågrätt” där allt material analyserades på 

en gång utifrån valda teman, till skillnad från fenomenlogisk metod där varje enskilt fall 

analyseras före en generell analys genomförs.  

Informanterna fick möjlighet att läsa igenom resultatet innan granskningen för att öka 

tillförlitligheten. Detta kallas ”respondent validation”, där tolkningen återförs till personer 

som studerats för att de ska få chans att bedöma rimligheten och därmed öka validiteten i den 

kvalitativa forskningen (Larsson, 2005). Min handledare läste igenom intervjuerna och 

kategorierna för att göra en intersubjektiv bedömning. Här rådde samstämmighet kring de 

teman som hade valts utifrån det empiriska materialet. Att ha två bedömare höjer validiteten i 

kvalitativ forskning (Kvale, 1997).  

Förförståelse 

Hög kvalité i kvalitativ forskning innebär bland annat att redovisa sin förförståelse. 

Det kan innebära att redovisa teoretisk bakgrund utifrån ”forskningsläget” eller sin egen 

personliga erfarenhet, eller redovisa eventuellt vald forskningsteori (Larsson, 2005). Tidigare 

modeller och teorier har använts efter att intervjuerna genomfördes för att inte styras av 

teorier utan ha en så öppen och ”opåverkad” bild som möjligt av fenomenet.  
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Min tidigare teoretiska förförståelse för ämnet var relativt knapphändig då jag inte läst 

särskilt mycket psykologiska teorier om naturens påverkan på människor eller psykologiska 

teorier kring det ”alternativa livet” eller behovet av att ”leva enkelt”. Efter intervjuerna 

analyserats har jag utifrån resultatet sökt existentiella och behovsmässiga psykologiska teorier 

för tolkning av datan. När det gäller behovsmässig teori har jag utgått från Maslows 

behovsteori (Maslow, 1968). Vad gäller min personliga erfarenhet av att vistas ute i naturens 

är den relativt god. Jag kunde känna igen mig i informanternas beskrivningar av upplevelser i 

naturen och längtan efter ”enkelhet” i vardagens många gånger stressade tillvaro. Under 

intervjuerna försökte jag att ställa frågor på ett ”icke-styrande” sätt för att ge informanterna 

möjlighet att uttrycka sin egens subjektiva uppfattning och för att få en så exakt beskrivning 

av informanternas beskrivning av fenomenet som möjligt. Intervjuaren bör i traditionell 

intervjuteknik inte ställa ledande frågor, vilket är omöjligt att helt och hållet undvika, enligt 

Larsson (1986). Dock bör intervjuare eftersträva att så långt som möjligt ställa neutrala frågor, 

utan påverkan åt en viss riktning (Larsson, 1986). 

Etiska aspekter 

Etiska riktlinjer från det Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) 

har följts och innefattar fyra kriterier: ”Informationskravet”, ”konfidentialitetskravet, 

”samtyckeskravet” och ”nyttjandekravet”. Informanterna informerades om studiens syfte och 

att den skulle användas i en uppsats i psykologi, samt att uppsatsen kommer att publiceras på 

två offentliga hemsidor (uppsatser.se och DIVA - ”digitala vetenskapliga arkivet”). Jag har 

varit noga med att informera om att syftet inte är att ställa någon psykisk diagnos eller 

använda information utifrån en psykologisk diagnosmanual för att tolka resultaten. 

Informanterna informerades om att intervjun skulle ta cirka en och en halv timme. 

Samtyckeskravet delgavs, att informanten när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

uppsatsen, antingen under eller efter intervjun. Konfidentialitet har erhållits under studiens 
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gång och alla i uppsatsen är anonyma. Informanterna kallar jag för IP 1, 2, 3 och så vidare 

(IP= ”Intervjuperson”). Jag har informerat om att det dock finns en möjlighet att personer kan 

läsa ut vem informanten är, om den som läser uppsatsen känner till informanten väl, vilket 

alla informanter godkände. Informationen, enligt ”nyttjandekravet” innebär att informationen 

endast kommer att användas i syfte för denna uppsats.  

Intervjupersoner 

Urvalet består av sex informanter. Nedan kommer en beskrivning av 

intervjupersonerna: 

IP 1, är 31 år och bor i ett kollektiv i Småland. Han har även en lägenhet i centrala 

Malmö där han jobbar på ett ingenjörsföretag. Hans pappa köpte gården där kollektivet bor i 

slutet av 90-talet för att kunna hyra ut boendet till en god vän. Efter att denna vän hastigt gick 

bort, etablerades istället en årlig musikfestival på gården under somrarna. De senaste två åren 

har mellan tre till fem personer bott kvar på gården över vintrarna och fler människor har bott 

på platsen under sommarhalvåret. Kollektivet bor i egna husvagnar och en person bor i sin 

buss. I huset har de ordnat en inspelningsstudio och musikrum, där finns ett kök, piano och 

öppen spis och flera sovrum. På gården finns egna byggda kojor, en bastu och en ladugård där 

musikkonserter hålls under festivalen. Utedass, utedusch och egen brunn finns på gården.  

IP 2, är 23 år och bor i samma kollektiv som IP 1. Han har tidigare arbetat i 

metallfabrik under tre år efter gymnasiet. Han bor ensam i sin buss men delar mat och hushåll 

med sina vänner på gården. IP 2 spelar mycket musik vilket är något som han gärna ägnar sig 

åt tillsammans med sina vänner. Han studerar för att ta lastbilskörkort. Han väljer att bo i 

kollektivet för att leva närmare djur och natur och tillsammans med sina vänner, samt för att 

kunna spela musik ihop. 
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IP 3, är 37 år och bor med sin fru och två barn på en ö på Västkusten. Han har i bott 

10 år i Jämtland och under dessa 10 år bodde han under fyra år ensam i en kåta cirka en mil 

från närmaste samhälle. IP 3 arbetar som föredragshållare och talar om sin tid i kåtan och 

upplevelser av stress och naturens påverkan på kroppen och psyket. Han tycker det är viktigt 

att emellanåt ”stänga av” och skala av i livet, vilket för honom kan handla om att minska 

konsumtion, reducera information eller ta tid för sig själv. IP 3 har tävlat i långdistanslöpning 

och hans senaste projekt är att springa hela svenska fjällkedjan.  

IP 4, är 70 år och fotograf och författare. Han bor sedan sex månader ensam i ett hus i 

en liten by i Värmland. IP 4 har skrivit flera böcker om ovanliga människor och fotograferat 

åt olika natur - och kulturtidningar både i Sverige och utomlands. Han har ofta valt jobb där 

han kan arbeta ute i naturen och bland annat fotograferat på Svalbard, Island och i Sahara. 

Han tycker om att se naturens skiftningar under olika årstider och därför väljer han att bo på 

landsbygden.  

IP 5, är 60 år och bor i ensam i en stuga i Småland. Hon har två vuxna barn och är 

utbildad psykolog (treårig utbildning). Innan hon flyttade ut till sin stuga arbetade hon under 

fem år på ett center i Skåne. Dit kommer människor för att gå kurser i ”sinnets natur”, vilket 

handlar om att mentalt slappna av och ”låta allt vara som det är” utan beskrivningar och 

tolkningar av verkligheten. Innan dess hade hon en egen retreatgård utanför Göteborg dit 

människor kom för att vara tysta under fyra dygn.  Under en resa till Peru var IP 5 med om en 

andlig upplevelse där hon kände att hon var ”ett med allt”. Hon upplevde att hon var något 

bortom kroppen och sinnet. Att känna igen detta i sig själv och kunna vara naturlig i alla 

situationer och med alla människor har varit hennes strävan i livet och är hennes grund idag. 

Naturen är ”som den är”, vilket gör att vi kan spegla vår egen natur i den, menar IP 5. Annars 

är hon inte beroende av naturen för att må bra men hon väljer att bo i naturen för att hon 

tycker om det och att röra på kroppen utomhus. 
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IP 6, är 29 år och bor i en by i Närke på en stor gård med sin mamma, pappa och 

syster. IP 6 utbildar sig till socionom och går sin sista termin på universitetet. Gården ägs av 

ett kristet samfund och tar emot konferensgrupper eller hyrs ut för privata evenemang. IP 6 

flyttade till gården för två år sedan efter flera år av boenden i olika städer. Hon beskriver att 

hon blir levande och lycklig av landet och att det är det som känns naturligt för henne. Hon 

vill i framtiden arbeta med brukare och ta ut dem i naturen och låta dem jobba med djur ute på 

landet. Idag har hon sex getter, höns och en kanin. Hon tror att människor som mår psykiskt 

dåligt skulle må bättre om de skulle få vara en del i ett sammanhang och genom att vistas 

utomhus och tillsammans med djur.  

Resultat 

Kategorier 

Min analys av resultatet har genererat fem övergripande teman i intervjupersonernas 

beskrivningar av vad det ”alternativa livet” innebär för dem. Dessa kategorier handlar om att 

”leva enkelt”, ”leva nära naturen”, få mer ”kvalitetstid”, att ”reducera i livet” samt olika 

”utmaningar” i livet. 

”Leva enkelt” innebär för informanterna en önskan om att leva mer efter 

grundläggande fysiska behov och mindre efter ”konstlade behov” eller ”skapade behov”, som 

ofta utgår från konsumtion. Informanterna gör en skillnad mellan begär och behov där 

tillfredsställelsen av grundläggande behov kan vara att de känner värmen från en öppen spis 

när de fryser eller äta en enkel måltid när de är riktigt hungriga. Det kan också handla om tid 

för återhämtning att tid för att lyssna inåt efter vad de faktiskt mår bra av. 

”Leva nära naturen” innebär intervjuernas upplevelser av att vistas och bo nära 

naturen. Informanterna upplever att det är ”naturligt” att bo bland levande växter och djur, att 
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till exempel höra fågelsång på morgonen. Det handlar även om mer existentiella faktorer som 

att ”känna sig ett med sitt ursprung” och känna samhörighet med vår egen natur.  

”Kvalitetstid” handlar om att få tid för sig själv och sina nära och kära. Det handlar 

också om tid för återhämtning och möjlighet att odla sina intressen. Samt att göra detta i ett 

långsammare tempo och med en större upplevelse och närvaro i nuet.  

”Reducera i livet”. Att reducera val kan handla om att välja bort till exempel TV och 

reklam samt att göra mer autentiska val utifrån det informanterna tycker är viktigt. Det kan 

också handla om att välja att inte förvärvsarbeta. 

”Utmaningar”. Det är viktigt för de intervjuade att ”följa sina drömmar” och göra det 

de verkligen tror på. Att kunna stå för sina val och leva ett så bra liv som möjligt, innebär för 

informanterna att ibland behöva ”gå emot strömmen” i samhället. 

Leva enkelt 

Grundläggande behov. Att leva enkelt innebär för informanterna bland annat att leva 

mer efter sina grundläggande behov och vara nöjd när dessa tillfredsställs, snarare än att hela 

tiden sträva efter mer. De vill leva mindre efter kvantitet där konsumtionen ökar vårt behov av 

att ständigt vilja ha mer. Informanterna vill reducera överflödiga, konstlade och skapade 

behov och istället uppleva tillfredsställelsen av mat, sömn, värme och däremellan uppleva 

hunger, trötthet, kyla. De vill känna kontrasterna och inte alltid ha tillgång till allt hela tiden 

eftersom de intervjuade upplever att detta leder till otillfredsställelse i längden. När de 

”skapade behoven” ska tillfredsställas handlar det framförallt om sådant vi inte behöver för 

vår överlevnad, vilket kan handla om överkonsumtion av materiella saker eller kläder, vilket 

utnyttjar jordens resurser, menar en av informanterna. Det handlar om att uppleva skillnaden 

mellan behov och begär. Informanterna vill minska begären och istället vara nöjda med 

tillfredsställelsen av uppfyllda behov.  
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I kollektivet där IP 1 och hans vänner bor har de inte tillgång till dusch eller rinnande 

vatten inomhus. De har borrat en egen brunn och har inte tillgång till toalett eller vatten 

inomhus. IP 1 upplever att människor överlag lever över sina grundläggande behov vilket inte 

är miljövänligt i längden. Han ser en koppling mellan uppfyllandet av grundläggande behov 

och upplevelse av lycka. Eftersom han har insett att han blir tillfredsställd av mindre mängd 

eller färre faktorer för att må bra.  

Det är inte så mycket man behöver för att leva...egentligen...utan det är väldigt 

mycket...skapade behov runt oss...det ser jag är ganska onödigt...de här skapade 

behoven ...och att det är...kanske bättre att bara försöka uppfylla de riktiga behoven 

som man har...människor...och att du inte behöver göra avkall på något som gör dig 

lycklig ändå...utan det är egentligen...egentligen är det grundbehoven...om du 

uppfyller dem som räcker för att göra dig lycklig som människa...och resten är kanske 

bara till...till planetens förtret eller om man säger...eller för dina kommande 

generationers...att de får göra avkall på sina behov för att du har levt över vad du 

behöver... (IP 1) 

IP 1 tycker det är viktigt att engagera sig i samhällsdebatten och vill kunna påverka 

det samhälleliga livet, snarare än att endast dra sig längre ifrån. Han tycker att det är bra att ha 

två boenden eftersom han både kan leva på landet, som han älskar men också påverka till 

exempel miljödebatten i staden, bland annat genom att handla ekologiskt i mataffären. Om du 

inte alltid har tillgång till mat så blir det extra gott att äta när du är hungrig, uttrycker IP 3. 

Eller om du fryser och sedan hugger egen ved och gör en brasa så blir upplevelsen, 

tillfredsställelse och tacksamhet större, uttrycker en annan informant.  För IP 1 blir lyckan 

större när han inser att han inte behöver så mycket för att må bra. Under de fyra år som IP 3 

bodde i en kåta i Jämtland upplevde han tydligare kontrasterna av sina grundläggande behov. 
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Han upplever att den typen av stress är lättare att hantera eftersom den kan lösas mer konkret 

till skillnad från att till exempel betala en elräkning. 

Det är ganska skönt att känna den här konkreta stressen som är i tårna liksom...okej, 

det är kallt och dom är vita och ramlar av om jag inte gör nånting utav det...den 

stressen kan va ganska skön å känna liksom...för det blir så konkret vad man kan göra 

av det...nu är det mer att...man glömmer å betala en elräkning och så kommer det ett 

inkassokrav en månad senare och så blir det liksom ofeeling och så ligger man och 

gruvar sig på natten...att frysa, det finns inte den oron..och just jag behöver hitta 

tillbaka till det...och det tror jag många människor..det hade kunnat hjälpa många...tror 

jag...för det göra också..vad är det som är viktigt liksom...att hitta tillbaka...nä, jag tror 

mycket på basbehoven liksom... (IP 3) 

Det handlar för informanterna om att uppskatta det de har och en större upplevd 

tillfredsställelse och tacksamheten av enklare saker, som värme, mat och gemenskap där 

kontrasterna fördjupar upplevelsen. IP 3 är föreläsare och talar bland annat om sin tid i kåtan 

men även om något han kallar ”stressbägaren” som han menar att vi både kan fylla med för 

mycket eller för lite, till exempel vila, mat eller fysisk aktivitet. Han beskriver 

tillfredsställelsen som det kan ge att leva mer efter kontrasterna. 

Tillfredsställelsen...är du hela tiden mätt..det är ju därför alla dessa matprogram är, 

tänker jag...för folk är proppmätta, så därför måste maten vara extraordinär...för att 

man överhuvudtaget ska äta den...det räcker faktiskt att bara...äta lite mindre..eller inte 

äta på en dag..ta en periodisk fasta..asså du vet..bara smågrejer du vet...det är inget 

konstigt...vi mår bra av det...bara shit vad gott det ska bli...eller gå ut och spring tre 

mil eller drick inget vatten på...a men du vet... (IP 3) 
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För IP 5 handlar enkelheten bland annat om att ”göra mindre” och ha mer tid för att 

vara ute i naturen och njuta av sitt boende. 

Så successivt har liksom...trappat ner, allt som kräver...tid och engagemang att 

upprätthålla och ge mig mer utrymme att bara vara...mer utrymme att vara ute i 

naturen och njuta av det boendet jag har. (IP 5) 

Leva nära naturen. ”Egentligen behöver man ju inte mer än vad man har i 

ryggsäcken”.  

Det är inte bara städer som de intervjuade väljer bort. De intervjuade vill reducera 

påverkan av det urbana samhället. De vill leva enklare och närmare naturen och ”det 

naturliga”. Genom naturupplevelser kan de känna kontakten med sitt ursprung och känna 

större mening eller större tacksamhet för det enkla i livet, vilket ofta handlar om 

naturupplevelser eller möten med människor. Upplevelsen blir större och djupare i och med 

att det är enkelt och ”avskalat”.  

”Naturligt” att bo nära naturen. IP 6 bor på landet men studerar på universitetet och 

pendlar. Hon har bott i städer i flera år men aldrig trivts. Hon har alltid mått bra i naturen och 

har spenderat så mycket tid där som möjligt. Hennes familj är inte lika intresserade av naturen 

som hon är. När hon flyttade ut på landet upplevde hon för första gången att hon hade 

”kommit hem”.  

Varför jag bor där...alltså det är ju min...ja men som när jag bodde i Skövde till 

exempel så kommer jag ihåg hur jag gick runt där i stan och kände...kände verkligen 

som att nån hade tagit mig från skogen, ryckt upp mig med mina rötter och sen typ 

planterat mig i en kruka inomhus...och hur jag bara hela tiden bara längtade tillbaka 

ut...och så...när jag vaknar och sätter mig upp så ser jag rakt ut över vattnet och börjar 
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typ gråta varje morgon för att jag är så lycklig för att jag får bo där och få va...mitt i 

naturen liksom...för att jag...nä men jag, jag vill inget annat. (IP 6) 

Även IP 2 upplevde att det var onaturligt för honom att bo i staden. Han hade svårt att 

sova i stan och tyckte inte att kändes naturligt att bo i lägenhet.  Naturen är levande med djur 

och växter jämfört med staden, där det mesta är skapat och konstgjort av människor. Efter 

flera år i staden och arbete inom metallindustrin längtade han ut till landet. 

Om man bor i en lägenhet i stan så har du ju så mycket asfalt omkring dig och så 

mycket sten och så mycket betong och...ja...döda vinklar om man säger så...Jag har 

vuxit upp med fåglar och så jag tycker ju att det är härligt när man kan höra fåglarnas 

sång på morgonen... (IP 2) 

De intervjuade beskriver att naturen gör att de kommer tillbaka till sitt ursprung eller 

det naturliga i sig själva. IP 1 beskriver att samhället är komplext och att naturen inte är det på 

samma sätt.  

Komplexiteten i samhället skapar...avskärmar oss på nåt sätt från det naturliga i livet 

också...Ja, vi tappar kontakten med naturen liksom...att vi inte får höra fågelsång... 

eller...får inte lyssna på vindens sus genom sädesfälten...jag tror inte man får glömma 

bort vart man kommer ifrån..sitt ursprung på nåt sätt...naturens kärna...om man nu kan 

prata om en sån...det är den jag menar...att det är viktigt att behålla kontakten med 

den.  (IP 1) 

För IP 5 handlar det om att känna igen detta i sig själv och i och med sin andliga 

upplevelse så vet hon att upplevelsen inte kräver att hon befinner sig på en speciell plats, som 

exempelvis naturen. Hon menar dock att naturen kan påminna oss om vår egen natur och 

allting som förändras, precis som årstidens växlingar så förändras även allting vi upplever.  
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FÖR människor, rent allmänt...att det är som om, när vi lever nära naturen så blir vi 

också påminda om det naturliga i oss själva. Vi blir påminda om att livet ÄR 

omhändertaget att vi kan slappna av i livets olika cykler...att det är naturligt att va trött 

på hösten, när liksom träden går in i vila...och man ser hela naturens naturliga 

vilotillstånd som kommer under höst, vinter för att sen kunna liksom spira på våren så 

är det så naturligt att se att det också gäller oss och på samma sätt att det är naturligt 

att...jag går tillexempel och lägger mig mycket tidigare när jag bor här.. därför att även 

om vi idag har elektriskt ljus och så, så blir det så naturligt att lägga sig tidigare och gå 

upp tidigare och att följa den här rytmen som naturen har...och som ju också är VÅR 

natur... (IP 5) 

Värdet av det enkla. Genom ett mer ”naturligt” levnadssätt upplever de intervjuade 

att värdet blir större av det enkla och naturliga livet. IP 1 har ett boende i Malmö och en 

husvagn i kollektivet utanför Växjö. Han upplever att kontrasterna och det enkla i att leva 

nära naturen gör att han värdesätter ”det naturliga” i högre grad. Om han får välja väljer han 

hellre en dusch utomhus än i sitt nya badrum i staden.  

Jag tror man värdesätter livet...på ett helt annat sätt.. Jag kan känna att jag värdesätter 

dusch under vattenkannan i trädgården, mer än jag värdesätter en dusch i mitt 

splitternya badrum inne i stan...för att jag har kontakt med naturen..kan känna doften 

av blommorna runtomkring mig, lyssna på fågelsången samtidigt som jag står under 

duschen..själva upplevelsen av livet blir djupare...kontakten med livet blir 

djupare...å...bara för att det är enkelt eller tack vare att det är enkelt, värdesätter man 

kanske situationen på ett helt annat sätt... (IP 1) 

IP 4 har gjort många vandringar, både i Sverige och utomlands. Han upplever att 

människor överlag accepterar en lägre levnadsstandard när de vandrar på leder i naturen, 
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jämfört med vad de skulle göra hemma. Det kan handla om mer primitiva förhållanden, som 

enklare mat eller lägre materiell standard.   

Då blir folk..ofta på ett annat sätt..och då accepterar man mycket mycket mer..man 

accepterar en helt annan levnadsstandard...eller en helt annan materiell standard än vad 

du skulle acceptera i stan.. ”egentligen behöver man ju inte mer än vad man har i 

ryggsäcken...för det klarar man sig med...även om det är..väldigt spartanskt...men man 

mår bra..och det är alla möjliga typer av människor..jag har vandrat med alla möjliga 

typer av människor..jag har vandrat med stora företagsledare..och Gud vet allt 

liksom..vanliga människor..men de skulle aldrig acceptera den levnadsstandarden 

hemma..men de gör det då... (IP 4) 

Reducera i livet 

Mindre tid på arbete. ”Man hann liksom inte tänka ut INNAN vad man ville ha 

innan man fick pengar. Pengarna kastade jag bara ut i ett tomt hål som sen har försvunnit med 

tiden”  

Att arbeta mindre och leva enklare är något som är genomgående hos de intervjuade. 

De vill lägga mindre tid på att tjäna pengar och konsumera mindre. En av de intervjuade 

försörjer sig bland annat på att sälja sina saker på loppisar. En annan går på a-kassa. Någon 

lever delvis självförsörjande och flera av de intervjuade ”dumpstrar”1 mat från containrar för 

att minska konsumtionen. IP 3 har inte jobbat så mycket genom sitt liv men levt väldigt 

enkelt, speciellt under sin tid i kåtan. 

Åren i kåtan så levde jag kanske på 800 kronor i månaden...hade jag bara 500 så 

klarade jag mig...jag räknade ALLTING i havregryn...om jag skulle köpa ett par nya 

                                                           
1 dumpstring på svenska så kallad”containerdykning” eller ”sopdykning” där material eller 
mat som har slängts återvinns.   
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skor, som kostade 1000 spänn så visste jag att det här är 160 kg havregryn...det klarar 

jag mig på i flera månader...och då prioriterar jag havregrynen liksom...och jag förstår 

att så kanske man inte kan leva ALLTID men man kan tänka, åt det hållet...då finns 

det en större frihet liksom... (IP 3) 

Beroende på intresse och om de intervjuade vill vara tillsammans med andra eller 

ensam så vill alla ha mer tid för sådant som de tycker är viktigt och njutningsfullt. De vill 

stressa mindre och få mer tid över för det som verkligen upplevs viktigt. Att jobba mindre, ger 

mer tid för informanterna att göra saker som de värdesätter i livet. Vissa vill vara mer 

tillsammans med familj och vänner. Andra vill spendera mer tid ute i naturen. Det kan också 

handla om enklare saker som att elda i kaminen, lyssna på fåglarna, dricka kaffe i två timmar i 

trädgården, eller att gå på promenad med hunden och hinna se naturens skiftningar.  

Det kan också handla om att arbeta mer självförsörjande, vilket är en viktig del för IP 

6 som lägger ner mycket tid på att arbeta med sina djur. Under sommaren arbetade hon från 

morgon till kväll med att bygga hagar och odla. Hon upplever att även om det är ett arbete så 

är det ”en annan typ av arbete” än t.ex. kontorsjobb som ger olika slags ”tröttheter”. 

Jag tycker att det är två helt olika tröttheter...det är klart att man blir trött i 

kroppen..när man har stått med en stor jäkla klubba och slagit ner pålar i marken hela 

dagen..men det är ju bara skönt och va trött på det sättet...tycker jag...men i och för sig 

kan det va skönt att va trött i huvudet också efter att man har uträttat viktiga och bra 

saker med hjärnan också..men...men man blir kanske mer utmattad tycker jag nog...när 

man inte jobbar med kroppen...utan bara jobbar...att man ska tänka så mycket hela 

tiden...jag vet inte...jag trivs med att..istället för att jobba mycket nånstans..och tjäna 

mycket pengar...för att kunna köpa sig vissa saker... så jobbar jag hellre hela den biten 

för att FÅ dom sakerna utan att behöva köpa dom... (IP 6) 
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Ja men som till exempel istället för att köpa hö till mina getter så har jag ju jobbat in 

det höet...under sommaren och istället för att köpa en massa grönsaker så odlar jag 

det..och visst...man behöver ju ändå älska det på nåt sätt för man tjänar ju inte så 

mycket på det...för att mat är ju billigt nuförtiden egentligen...det tar ju aslång tid att 

göra ett gäng morötter till exempel och så kan man gå och köpa det för några kronor 

liksom...så det är inte så att jag...tjänar på att odla morötter...eller förstår du? Men jag 

tycker ändå om det...och sen så...så slängs det ju också väldigt mycket mat...som man 

kan ta...ta reda på... (IP 6) 

Reducera information och reklam. ”Vi bombarderas utav information som talar om 

för oss att vi faktiskt behöver de där prylarna..och till slut börjar vi väl tro på det”.  

De intervjuade vill komma bort från marknadsföring och reklam. De vill reducera 

information som de inte behöver och som handlar om propaganda, menar en av de 

intervjuade. Det kan också handla om att söka sig bort från andra människor för att ”hitta sin 

egen väg” och inte påverkas av vad andra tycker och tänker utan göra val utifrån sig själv. Att 

reducera informationsflödet är viktigt för samtliga intervjuade. IP 2 köpte mer saker i staden 

eftersom han påverkades av all reklam. 

Om man säger till dig varje dag att du behöver den där splitternya bilen liksom...så är 

det väl klart att man börjar tro på det till slut...det är ju liksom...det blir ju 

propaganda...marknadsföring...(IP 2) 

En av fördelarna av att dumpstra mat, beskriver av en av de intervjuade, handlar om 

att reducera val kring vad han ska äta. Det blir en överraskning vad han hittar i containern och 

han äter det som finns. Han utsätta sig inte heller för reklamen i affären om vad konsumenten 

förväntas handla. Valen blir färre och tillfredsställelsen större i och med enkelheten och 

tacksamheten för vad han hittar i containern.   



DET ALTERNATIVA LIVET                                                                                                                                      31        
 

 
 

Du får ju all den här informationen om olika saker...som gör ditt liv bättre eller...”du 

kanske får vitare tänder av den där” eller ”du kan gå ner i vikt av den där”, det är så 

mycket påverkningar av det du behöver...De säger ju till dig vad som behövs. 

Däremot här kan du själv avgöra om det är olämpligt att äta fläskfilé eller inte...Utan 

att nån...ja...du sätter på TV:n och det är reklamer...och du får den här 

propagandan...Jag tror den sätter sig mycket mer än du tror. (IP 2) 

Att göra sina egna val och inte påverkas av reklam, andra människor eller böcker är 

viktigt för IP 3 som tyckte att det underlättade att göra sina egna val när han flyttade ut i 

kåtan. 

Om du då bara hela tiden matar dig med..fullt med människor...ständigt 

uppkopplad..massa böcker...ständig input...nä, jag tror inte på det...nu låter jag som en 

predikant...men jag har tänkt mycket på detta...men det finns en lockelse i att bara 

mata på...(IP 3) 

Mindre konsumtion. ”Man mäter sin lycka i prylar istället för att istället för att fråga 

sig själv vad man blir lycklig av”. 

Flera av de intervjuade uttrycker att ”leva enkelt” innebär att äga mindre saker. Att det 

finns en frihet i att inte konsumera och tillfredsställelse av att upptäcka att de behöver mindre. 

IP 3 levde väldigt enkelt under sina år i kåtan men fortfarande väljer han att begränsa sin 

konsumtion av bland annat kläder. 

Jag har ett par skor och så löparskor...och så har jag två par byxor...och så en 

jacka...och så du vet...jag använder det tills det är slut och sen när det är slut, så köper 

jag nya...eller får..och så...så håller jag det där...nu har vi bil...men det känns bra, jag 

kör den tills den är slut...(IP 3) 
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Informanterna vill inte vara beroende av saker för att må bra, de menar att 

tillfredsställelsen inte handlar om att äga utan tvärtom många gånger, så finns det en frihet i 

att INTE äga. IP 5 säljer mycket av det hon äger på loppisar och upplever en stor 

tillfredsställelse av att ”skala av” och äga mindre. Vilket för henne innebär en frihet i att inte 

behöva ”ta hand om saker”. 

Det är ju ändå så att ju mer saker vi har…ju mer vi äger, ju mer äger sakerna oss. Det 

tar mycket tid och det kräver mycket...för många oro...och frustration och nu har det 

gått sönder och nu har jag tappat det...i somras blev jag av med, jag hade fått av min 

man en gång i tiden, en klocka som kostade femtiotusen...å jag tappade den i somras 

eller den blev stulen ..eller jag vet inte riktigt...och det var liksom som att, 

”jaha”...nästan lite som att...”vad skönt nu behöver jag inte ta hand om den längre (IP 

5) 

Det finns en uppfattning i kollektivet att ägande är onödigt och kostsamt, både 

ekonomiskt och energimässigt. Engagemang är ett bättre sätt att mäta ägandemängd på, menar 

en av informanterna. Att dela på saker är något de värdesätter i kollektivet. IP 1 ser många 

fördelar med att dela med sig snarare än att fokusera på att tjäna pengar.  

Att man delar på saker...har ju många praktiska nyttor...att man slipper att äga 

nånting..man kan...om man har inställningen att man äger det tillsammans med 

andra..så vårdar man det...och man blir väldigt väldigt rik för tillsammans äger man 

väldigt mycket tillsammans... (IP 1) 

För IP 1 är samägande självklart och underlättar i livet, eftersom han slipper köpa och 

ta hand om allt själv. Han delar på gården tillsammans med sina vänner och den är till för alla 

som vill komma och bo där. Genom att alla hjälps åt och bidrar kan platsen bli tillgänglig för 

många men utan att äga platsen eller sakerna själv.  
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För det första är det ju...planeten jorden..något som det inte går att äga nånting 

på..utan det är något som vi lånar...och förvaltar till våra efterkommande 

generationer..och har man den grundinställningen så...så ser jag det svårt att se det 

som att du kan äga mark till exempel...att slå ner en...att mäta ut ett område på en 

markyta och säga ”det här är mitt”, det känns ganska konstigt tycker jag... (IP 1) 

Det finns värderingar kring vad som är värdefullt att lägga pengar på. Att människor i 

allmänhet lägger sina pengar på ”fel saker”. Det handlar inte bara om att inte konsumera utan 

att konsumera ”andra saker” eller det man verkligen behöver. IP 6 har slutat handla kläder och 

lägger pengar endast på praktiska saker. 

Nä, jag köper nog inte ens...eller nån gång kanske på second hand...men jag kände att 

kläder har jag köpt på mig under alla mina år...jag behöver inga mer kläder...det är 

bara såna här praktiska grejer i så fall...om man behöver...ja, praktiska saker... (IP 6). 

IP 5 köper mindre saker och istället mer resor:  

Då kan jag istället använda dom pengarna till att köpa på nåt sätt...tid eller resor som 

jag hellre kanske gör. Jag är ju i Indien sex till åtta veckor varje vinter och...att jag väljer 

sånt som jag inte heller behöver men som jag tycker om. (IP 5)  

IP 3 talar om att vi behöver konsumera mer tjänster och mindre saker. 

Vi måste börja konsumera tjänster mycket, mycket mer...teater, musik, 

föreläsningar...vad det nu är...löparkurser...så jag ser ju att det jag håller på med...det 

ligger i framkant...jag är helt övertygad om det...alltså just att..jobba med människor 

liksom..det handlar inte om å producera liksom... (IP 3) 

Konsekvenserna av att konsumera kan enligt de intervjuade leda till konkurrens och 

upplevelser av att aldrig bli nöjd. IP 1 har lagt ner tid på att fundera på sådant som verkligen 
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är viktigt för honom och vad som verkligen gör honom nöjd i livet. För honom handlar det om 

att vara tillsammans med vänner och att vara kreativa ihop. Han växte upp med föräldrar som 

var väldigt olika, vilket har gjort att han har reflekterat mycket kring vad han tycker är viktigt 

i livet och behövt fråga sig vad som gör honom lycklig. 

Många börjar mäta sig med andra och ser till...vad har min granne som inte jag 

har...börjar tycka att man har rätt till ägande...man mäter sin lycka i prylar istället för 

att istället för att fråga sig själv vad man blir lycklig av...vad man mår bra av...det är 

lätt att distraheras av vad någon annan säger åt dig vad du blir lycklig av...istället för 

att själv leta inåt och ställa frågan till dig själv...(IP 1) 

Reducera val. ”Vet man inte vad man vill så tror jag det kan va läge att tagga ner på 

alla valmöjligheter” 

De intervjuade uttrycker att de vill reducera val i livet. De menare att människor 

utsätts för konstlade val som de själva inte har valt i form av marknadsföring med fokus på 

konsumtion, vilket de intervjuade vill komma bort ifrån. Informanterna vill ”välja för att 

slippa välja”. Alla begränsar sin konsumtion av materiella saker, exempelvis kläder och i 

vissa fall mat, genom dumpstring eller genom egen odling. Samtliga intervjuade har valt bort 

TV apparater. 

IP 3 beskriver att stressen som han upplevde innan flyttade ut förvärrades av alla val 

som han utsattes för i sin vardag vilket var en av anledningarna till att han flyttade ut i kåtan. 

Det var ju det som var en av de stora anledningarna till att vi flyttade ut...det fanns för 

mycket valmöjligheter..och under den perioden då jag var grymt stressad, hade inte en 

aning...så då vart det bara förvirrande...jag ville inte välja mellan dom här 40 

müslisorterna...liksom...så, när man pratar om ungdomar...skola och att liksom...det är 

mer individanpassat...nä, jag tror...det finns en stor tjusning...men det finns också en 
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stor fara, rädsla...och att det lätt kan bli galet..när man inte är i fas...och man ska ta en 

massa beslut...det kanske också...och där har jag ju aktivt VALT faktiskt...att välja 

bort...mycket av dom här onödiga valen som vi står inför varje dag...ska jag sätta på 

TV:n eller ska jag inte sätta på TV:n...har du ingen TV, så behöver du inte...lite så...så 

har jag gjort ganska mycket...så val, kan ju va en frihet i det..men då krävs det att 

man..är lite landad...då är det lättare...att dom blir...vad man vill..vet man inte vad man 

vill...så...tror jag...det kan va...läge att tagga ner på alla valmöjligheter... (IP 3) 

Att inte behöva välja kan handla om att inte utsättas för reklam som översköljer oss 

med information kring sådant som vi inte har valt att få information om eller ta ställning till. 

De intervjuade upplever att genom att bo på landet och inte ha TV så utsätts de för mindre 

propaganda och valmöjligheter som de inte har valt.  

IP 5 beskriver val i sitt liv på ett något annorlunda sätt än de andra intervjuade. För 

henne handlar det om att mentalt slappna av och att inte ”tänka” eller ”älta fram” sina beslut, 

som hon menar att de flesta människor gör. För henne visar sig hennes beslut naturligt bland 

annat genom hennes handlingar. Hon tänker inte så mycket på beslut hon ska ta i framtiden, 

besluten  bara ”finns där”, när hon ska ta dem.   

Med ost och korv menade jag bara att…för väldigt många så är livet.. kantat av 

beslut.. ska jag ha ”ost eller korv på mackan, ”ska jag köpa Aftonbladet eller 

Expressen”, ”ska jag skilja mig, ska jag inte skilja mig”...och så sätter man upp listor 

och så ältar man det och så funderar man och så tror man på nåt sätt att man kan göra 

fel beslut...och i min värld kan man inte det längre... så det gör att det blir väldigt 

mycket enklare med beslut för de bara finns där och...det är inte så att...det kan ha vart 

så att under en tid så gör jag det självklara...säg att det kommer upp en tanke ”ska jag 

flytta”...det är inget jag tänker på då men det kanske blir naturligt att...utan att jag 
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tänker på det så tittar jag på hus någonstans eller helt plötsligt så pratar jag med nån 

som bor nåntstans...och sen helt plötsligt en dag, så vet jag bara. Så det är inte så att 

jag går in och ältar det...(IP 5).  

IP 3 menar att det idag är svårare att välja för människor idag, eftersom vi måste välja 

mellan ”gott och gott”. Förr handlade valen mer om överlevnad och människor åt tillexempel 

det som de själva hade odlat. 

Det tänker jag hänger ihop lite med rädsla också...på nåt sätt handlar det ju om att 

våga...kunna säga nej å...och det finns en frihet i att inte bara bli tvingad...till att ta en 

massa val varje dag...att du har så mycket valmöjligheter...det finns en frihet i att ha 

mindre å välja på...och idag så tror jag...ett problem är att vi behöver inte välja mellan 

gott och ont..utan gott och gott...och det är det som är så himla svårt...förr...det var inte 

bättre förr..det kan inte vara med...MEN...det var mer överleva eller dö...och då får du 

en drivkraft liksom..det är klart man väljer att leva...dom allra flesta så...medan idag så 

är det mer...det är finjusterat...och det...blir svårt...så... (IP 3) 

Här finns en likhet mellan IP 5 och IP 3 där den första informanten uttrycker att ”man 

inte kan göra fel beslut” och den andra uttrycker att vi idag väljer mellan ”gott och gott”. Det 

verkar finnas en uppfattning om att människor överlag trots detta väljer som om det fanns ett 

”rätt och ett fel” beslut, vilket skapar mycket oro och gör att vi lägger ner mycket onödig tid 

på att jämföra olika val och beslut.   

En annan informant upplever att han påverkar samhället med sina val, tillexempel att 

handla ekologiskt i butiken, vilket ger honom en positiv känsla. Att kunna känna att han kan 

påverka är viktigt för honom och att göra egna och medvetna val. 

Den ständiga propaganda med reklam som säger åt dig vilka val du ska göra...å...det är 

ju...jag kan tycka...rebellen i mig kan tycka att det är rätt skönt att gå runt i stan och 
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försöka implementera mina värderingar också...att bara gå där med näven i handen 

och...tala om för alla jag möter eller liksom...leva ut mina ideal och mina 

värderingar...att aktivt gå till matbutiken och BARA handla ekologiskt och bara för 

att...bara för att känna att man...jag vet minsann...eller...jag har iallafall en slags 

moralisk baktanke med mina val...att det kan ha en betydelse...att man kan känna 

styrkan att man KAN göra sina egna val...eller att man kan leva ut sina ideal...eller 

sina innersta värderingar...även i stan...där det är så mycket som talar om för dig hur 

du borde göra... (IP 1) 

De intervjuade vill leva utifrån andra värderingar än ”samhällets” som till exempel att 

inte arbeta, bo i lägenhet eller konsumera. En av informanterna menar att alla inte trivs med 

att arbeta men att alla kan bidra till samhället även om de inte jobbar. I kollektivet som han 

bor i bygger de egna saker på gården. Genom att borrar sin egen brunn eller bygger sin egen 

bostad med återvunnet material kan människor bidra till det lokala samhället.  

Det kan va ett arbete till exempel...det är inte säkert att man...mår bra av att 

arbeta..eller att alla människor mår bra av att arbeta...men vi har..vi har växt upp i ett 

samhälle som talar om för oss att vi SKA arbeta...för att det är det man ska göra i 

livet..för att få ihop det..”alla måste ju ha ett arbete..det vet väl alla...” men det är 

kanske...jag menar att det kanske inte nödvändigtvis är så...det går att göra andra 

val...det går faktiskt att leva såhär också..leva tillsammans med andra...du behöver inte 

jobba...men du kan ändå tillföra något eller bidra med något till det lokala 

samhället...även om du inte arbetar i den bemärkelsen... (IP 1) 

För en annan informant handlar det om att leva det liv som han själv har valt och inte 

”följa standarden”. Han menar att det finns mycket i samhället som vi gör för att ”alla andra 

gör det”. Informanten upplever att människor, överlag ofta inte reflekterar tillräckligt mycket 



DET ALTERNATIVA LIVET                                                                                                                                      38        
 

 
 

över sina val och tar medvetna beslut, utifrån sig själva utan påverkas i hög grad av vad andra 

gör. 

För mig har det framförallt...var det som en liten spärr i mitt huvud som gör att...när 

jag klippte den här grejen om att vara hundra procent delaktig i samhället...man 

behöver inte vara..man behöver inte ha en lägenhet så...Då har man ju fast hyra, då är 

man helt plötsligt tvingad till att göra en massa saker liksom...då måste man nästan 

följa standarden.. ”vad gör dom i sin lägenhet”...jo, du vet...de dammsuger...de 

skurar...de köper DET tvättmedlet för det.. och de köper DEN sprayflaskan för att 

tvätta handfatet...Man har den här ritualen, hur man tar hand om sitt hem i sin 

lägenhet. Min ritual som jag känner det...är att jag vill ta hand om mitt hus...elda i 

hjärtat av kaminen och känna på den att...dagen efter så är kaminen fortfarande varm 

och go, på morgonen. Eller..det är lite mer min ritual kanske.. jag tycker om att gå ut 

och mata hönsen, det kan vara min ritual för mitt hem eller min lilla värld att vakna 

till... (IP 2) 

Valen handlar snarare om att välja annat, än att inte välja alls. Flera av informanterna 

vill vara självförsörjande men ingen är i dagsläget helt och hållet självförsörjande. Att leva 

enkelt, att få ”tid att tänka” eller tid att vara kreativ kan tänkas vara viktigare än att vara 

självförsörjande.  

Jag var ju inte självförsörjande...jag levde på det som fanns liksom..det tog jag ju..men 

det var ju inte att jag bara levde på det ju, det skulle ju krävas otroligt mycket mer 

kunskap..å, jag var ju intresserad av att hitta min väg...och då tänkte jag...jag menar 

om man lever på så pass lite pengar så räcker det med att jag handlar en gång i 

månaden...alltså det var...det var mest energieffektivt att göra så helt enkelt...för att få 

mest tid över till...å tänka liksom...(IP 3) 
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Kombinationen stadsliv och lantliv. ”Jag väljer ju aktivt stadslivet också...så där 

väljer jag ju till också känner jag...istället för att välja bort det...för att det är viktigt för mig att 

förändra på insidan också”.  

För flera av de intervjuade handlar deras boendeval inte om att leva som eremiter utan 

att aktivt kunna välja att åka till staden för att arbeta eller studera. Eller att under olika 

livsfaser kunna välja att bo närmare naturen eller stan beroende på familjeförhållanden och 

behov.  

Nu bor jag på en ö (nämner namnet på ön). Och där är jag född och uppvuxen och sen 

bodde jag där fram tills jag var nitton och sen bodde jag i Jämtland i tolv år...och 

sedan tre år tillbaka så bor jag och min familj på (nämner namnet på ön)...men nu efter 

jul så ska vi flytta upp till Jämtland igen...(IP 3) 

IP 6 lever på landet och har djur och studerar samtidigt på universitetet. 

Jag lever väl...till viss del kvar i det här självförsörjningstänket men försöker samtidigt 

va en del av samhället också...för att jag pluggar här och behöver komma hit och 

så...annars skulle jag nog göra mycket mycket mer hemma... (IP 6) 

IP 6 vill arbeta med människor på landsbygden och ser därför fördelar med att studera 

och få en utbildning som gör att hon har större möjlighet att kombinera intresset för djur, 

natur och självförsörjning och att samtidigt kunna hjälpa människor. 

Ja, men det är väl kanske det här att jag vill jobba med människor...jag vill hjälpa 

människor...och då kan inte jag isolera mig någonstans...för då kommer inte jag göra 

det...men däremot skulle jag vilja kombinera landet och att hjälpa människor så det är 

ju det här med grön omsorg, som jag har skrivit om (i en uppsats) att få ut 

omsorgsverksamheten på landsbygden, att brukare får va med och liksom...de får va 
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med och ta hand om djuren, va med och odla och sånt...och paddla och liksom...få en 

nära kontakt med naturen och djuren...och jag tror att det verkligen kan hjälpa 

människor...att må bättre på många olika sätt...både fysiskt och psykiskt. (IP 6) 

Kvalitetstid ”Jag tror vi jagar...tiden för mycket liksom...men sen har vi ändå inte 

förmåga att...ta vara på...det vi har jagat ifatt...”  

De intervjuade vill få tid över för det som de tycker är viktigt i livet. Det handlar om 

återhämtning, att få tid att vara ensam, tid för sociala relationer, att spendera tid ute i naturen 

och ägna sig åt sina intressen.   

Tystnad och återhämtning. Att få mer tid för det som upplevs viktigt i livet är något 

som är gemensamt för de intervjuade. Det kan också handla om att de vill få känna efter vad 

de blir lycklig av, tid att realisera sina drömmar eller att hitta ”sin egen väg”. Att uppleva 

tystnad och lugn är lättare i naturen och när man är ensam, upplever flera av de intervjuade. 

Många beskriver att tystnad och ensamhet är nödvändigt för att må bra. Naturen är en plats 

där de kan uppleva tystnaden och lugnet som de behöver för att återhämta sig mentalt och 

fysiskt.  

Vad som är bristvara idag i Sverige...det är ju tystnad...bara att få komma ut och känna 

att det är tyst...så att..det tror jag är nyttigt...men många människor...blir skraja...för 

tystnaden va...men det är ju därför att dom aldrig fått upplevt det...aldrig fått vari 

ute...kommer du ut från stan...ut i mörkret...och det är precis tyst...då blir tvärmånga 

rädda... (IP 4) 

En annan informant menar att han vill bo på landet för att ha det lugnt och tyst i 

vardagen. Han vill hellre ”söka upp” aktivitet (som kan tolkas finns i staden).    
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Jag vill hellre att där jag bor ska va tyst och lugnt...och om jag vill ha fart då ska jag få 

åka till det...jag vill inte att det ska va tvärtom...att det är fullt upp där jag bor och sen 

så behöver jag åka på semester för att vila upp mig...jag tror faktiskt många lever 

så...man sugs in det...och man tror att...så är vardagslivet liksom...det är fullt 

upp...ja...det kan det va...men det kan också va annat... (IP 3) 

I en lugnare miljö upplever informanterna att det kan vara lättare att känna vad de mår 

bra av. IP 1 upplever att landsbygden ger honom möjlighet att i lugn och ro känna efter vad 

som gör honom lycklig utan att bli störd av grannar eller något annat som påkallar hans 

uppmärksamhet. 

Att kunna få tid till att fundera på vad jag mår bra av...det är inte så tydligt alla gånger 

VAD som gör en lycklig eller vad som gör en glad...det är en svår fråga att svara på... 

men det kan va skönt att...att få ges möjlighet att funderar på det i lugn och ro...i lugn 

och ro kan man känna att man får...bara att man har grannar runt sig i sin lådformade 

skokartong inne i stan...det kan va...det kan va..det pockar liksom på ens 

uppmärksamhet om folk trampar hårt i golvet...nån som man inte vet vem det 

är...kanske nån som man inte har träffat ens...men det är ändå nånting där som påkallar 

ens uppmärksamhet...så bara att få lugn och frid...att kunna få tystheten och lugnet 

som finns här på landet...det är viktigt...få lyssna in som vad som gör en lycklig... (IP 

1) 

Informanterna vill inte stressa. De vill reducera ständig stimulans i form av ljud och 

intryck. Det handlar för många om att inte vara ”ständigt uppkopplad eller ”nåbar” med mobil 

och internet utan att istället emellanåt ”stänga av” den flödande informationen. En man 

beskriver att den ”ständiga uppkopplingen” riskerar att döva det som händer i och runt 
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omkring oss. Han menar att vi ”flyr vardagen”, vilket han tror gör att många mår psykiskt 

dåligt och blir stressade. 

Att man är hela tiden... på gång på nåt vis...att det måste hända nånting hela tiden..och 

händer det inget så slår man på Tv:n eller radion...eller musik..är det ju överallt..jag 

tror..det låter kanske löjligt..men jag tror musik är farligt..för det är nånting som dövar 

hela tiden..och folk MÅSTE lyssna på musik hela tiden..gå ut och lyssna på fåglarna 

istället...det tror jag är betydligt...jag har inget emot musik..jag gillar musik 

också..men inte alltid..jag skulle aldrig drömma om att gå ut i skogen..och ha hörlurar 

med musik i...skulle aldrig kunna tänka mig det... (IP 4) 

...”ungdomar framförallt..och nu börjar även äldre....flyr in i..flyr undan i musik...det 

är nästan som sprit eller knark..eller vad som helst..flyr vardagen och in i musik... (IP 

4) 

Att ständigt vara uppkopplad och hela tiden ”fylla på med intryck” kan leda till 

utbrändhet och sjukdom, beskriver även en annan informant. 

Psykisk ohälsa hänger ju ihop med...liksom stress...och jag tänker det här med 

utbrändhet...det handlar ju sällan om det fysiska...utan det handlar ju om intryck..det 

är för mycket input...och det känns ju ganska självklart...och så hör jag nån som är 

bara..jag hade en kompis som gick in i väggen lite..och så satt han hemma och bara 

spela Tv-spel och så tänkte jag att...hallå...det där är ju precis tvärtom liksom...gör 

inget...för annars, nästa steg blir ju att kroppen kopplas ner...för att hjärnan 

är...skittrött...det är ju hjärnan som styr allt... (IP 3) 

Att hitta sin egen väg och vad de tror på är lättare om de emellanåt stannar upp och 

reflekterar istället för att bara fylla på med ny information, menar informanterna. Det handlar 
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också om att ”bli den man ska vara” och inte som någon annan, uttrycker en av 

informanterna. 

Om du hela tiden...matar dig..och aldrig...vaddå det handlar väl om input och 

reflektion och i tystnaden finns ju reflektionen och reflekterar du aldrig så är du ju 

aldrig...nu så generaliserar jag här...det blir...jag tänker såhär...du ska va väldigt noga 

med vilka böcker du läser...även när man studerar...om du läser böcker och aldrig 

reflekterar över dom...vems tankar är det du går runt med då? Det är ju inte dina 

egna...och målet är väl ändå att bli den människa man är tänkt att vara....tänker 

jag...det är ju det som måste va målet för oss...att jag ska bli den jag ska va...du ska bli 

den du är...om du då bara hela tiden matar dig med...fullt med människor...ständigt 

uppkopplad...massa bäcker...ständig input...nä, jag tror inte på det...nu låter jag som en 

predikant...men jag har tänkt mycket på detta...men det finns en lockelse i att bara 

mata på... (IP 3) 

IP 5 uttrycker dock att hon inte behöver vara ensam och i tystnad för att uppleva 

stillheten i sig själv, men att vara ensam och i tystnad kan vara en väg för att gå kontakt med 

det som alltid är stilla inuti henne själv. 

Det handlar om en stillhet i mig själv och den stillheten är så uppenbar för mig oavsett 

var jag befinner mig...så jag har inte det behovet på samma sätt...från det yttre som en 

påminnelse...men jag tror ju väldigt tydligt att det är så...att det är en väldigt kaftig 

påminnelse om vår egen stillhet och lugn att gå i naturen och det är ju också därför 

många människor inte klarar att bo i naturen. Det är väldigt många som inte klarar att 

bo här, för dom behöver stimulans, dom behöver distraktion, dom behöver nåt som 

händer så att dom... inte bara är med det som är i dom själva...(IP 5) 
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Tid för intressen. Informanterna vill få tid för sina intressen, för att vara kreativa, 

spela musik, måla, eller att springa. De vill få tid för återhämtning, vila, tystnad och att ”hinna 

tänka klart tankarna”.  

Löpning är mer än att bara springa fort...om vi nu kommer in på det med tävling...så är 

det framförallt ett sätt att komma ut...och få lugna ner mig...så det blir ju...även om jag 

nu för tillfället inte bor i skogen...så är jag ju...så är jag ju ändå ute och springer en 

eller två timmar varje dag...så det blir min...liksom...min meditation på nåt sätt...ett 

sätt att softa ner liksom...och jag tror att...mycket tankar idéer finns i blodet...och kan 

man då syresätta så blir det ofta bra...jag tror det är sån..vi ska gå med hjärtat 

liksom...det ska pumpas runt...(IP 3) 

För andra innebär livet valet en möjlighet för kreativitet: 

Det här är också en plats där man kan skapa saker...jag känner ofta det att när jag är 

inne i stan...så är det så mycket annat som pockar på uppmärksamheten...och det är 

mycket måsten och göromål som måste fixas innan man får tid till de här egna 

stunderna...här så...vi pratade ju lite om det här med musik att få spela musik 

tillsammans...det ligger ju inte lika mycket prestige eller...prestation i det..utan det blir 

inte en stor grej...utan här finns..det ligger liksom tvärflöjter på bordet...det finns 

trummor tillgängliga...det är bara att börja spela liksom...du behöver inte boka tid i en 

replokal och samla gänget...utan det är redan här..de som gillar att spela...börjar man 

jamma så...(IP 1) 

Sociala relationer. ”Även om vi inte känner varandra, så kan vi omfamna varandra” 

De intervjuade beskriver att de oftare upplever en ”djupare kontakt med andra 

människor” i och med sitt levnadssätt och val av boende. Det finns mer tid att lyssna på 
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varandra och framförallt mer närvaro i mötet. Det kan handla om att sitta framför en eld och 

vara tysta tillsammans eller vara kreativa och skapa något tillsammans.   

Här har man en helt annan tid...att ta sig ro och tid till..dels samvaron med sig 

själv...och andra då...att man tar sig tid...man får en helt annan tid framåt...och jag tror 

det blir en djupare eller...det möjliggör en djupare kontakt med andra människor...men 

visst du kan ju uppleva djup samhörighet med människor i stan också...men jag tror att 

de tillfällena är färre... eller varje stund som du sitter med någon annan med djup 

kontakt...för du har inget annat runtomkring dig som stör...samtidigt som, för att knyta 

an till det vi pratade om tidigare...enkelheten och tillgängligheten i att...göra saker 

tillsammans...att va kreativa tillsammans...spela musik eller måla tillsammans...hela 

tiden så skapas den här...möjligheterna till samvaro också... (IP 1) 

Möten med människor kan bli djupare om man har mer tid, menar informanterna. 

Under tiden i kåtan upplevde IP 3 att han fick andra sorters möten med människor.  

Jag bodde ju i slutet av vägen...så dom som kom dom ville ju komma...och det finns ju 

nåt fint med att det bara blir ett slumpmässigt möte, absolut, men det finns också nåt 

härligt med att det...nån tar sig tid att komma liksom...och det behöver ju inte va...när 

man lever det här vanliga livet...så har man ju en massa folk runtomkring sig...det blir 

som en skog som man ändå inte ser..för det är ändå en massa människor...alltså...man 

lär sig att inte ta in så mycket... (IP 3)  

De intervjuade upplever olika behov när det gäller social samvaro. Vissa bor i 

kollektiv på landet och en annan sökte sig ut i skogen för att komma bort från människor. IP 6 

beskriver att hon inte vill bo ensam utan vill leva och arbeta med människor där hon bor. 

Genom att leva tillsammans kan hon också få hjälp med olika saker. 
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Jag skulle absolut inte vilja bo helt själv ute i en stuga...för man behöver hjälp med så 

sjukt mycket...det är jättejobbigt att göra allting ensam...men så att hitta en balans att 

kunna göra saker själv men också våga och kunna be om hjälp...tror jag...är 

bra...faktiskt...jag skulle inte välja att ta med mig mina djur och köpa ett torp nånstans 

ute i skogen och leva där ensam liksom...det skulle jag absolut inte...så, det här är 

perfekt för mig, det är verkligen perfekt för mig...jag är med i ett större 

sammanhang...men ändå så har jag mitt...liv... liksom. (IP 6) 

Att välja bort staden och materiell standard kan innebära större möjligheter för 

samarbete och ett ömsesidigt beroende genom samägande, menar flera av de intervjuade. 

Framförallt handlar det om gemensamma värderingar att vilja dela och hjälpas åt och leva mer 

kollektivt. 

Här finns det ju en lång tradition av hur man samarbetar...liksom en rådande känsla av 

att hedra samarbete kring det här med festivalen tillexempel...men det kan ju också 

handla om enklare saker att man hjälper varandra att odla..odla potatis...eller rensa 

ogräs...eller hjälper till att måla grannens hus...eller...i stan kanske man inte har 

samma möjligheter att hinna med på samma sätt...tjäna ihop de här pengarna och det 

minskar ju också chansen till möten ser jag det som...så man väljer andra vägar för att 

lösa problem liksom...att de vägarna inte innebär att träffa varandra att samarbeta... (IP 

1) 

Tid att vara ensam. Att få ha tid för sig själv är något som många tycker är viktigt. IP 

3 upplevde att naturen var en plats där han lättare kunde hitta sin egen väg, utan andra 

människors påverkan. 

Folk känner om du är...på det klara med vad du vill...är du inte...vet du inte..så 

försöker folk omedvetet att påverka dig..och eftersom jag inte visste vad jag ville 
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så...kände jag mig bara mer och mer förvirrad när jag umgicks med en massa 

människor...om jag då är själv och kommer över puckeln...och när jag vet...då är det 

mycket lättare att umgås med folk..det hänger ihop liksom. (IP 3) 

För fler av de intervjuade är det livskvalité att ha tid för sig själv och att vara ensam. 

Det ökar även lusten att träffa människor när de emellanåt får vara ensamma: 

Många tycker att det är så...att det borde va så trist att leva ensam...såhär..men jag 

tycker inte det...jag tycker det är riktigt skönt. Jag trivs ju ihop med 

människor...å...men det är skönt när människor kommer på besök men att man sen får 

gå själv och fundera...det tycker jag är bra... (IP 4) 

Att emellanåt vara ensam och inte ”nåbar” är viktigt för en av informanterna som tror 

att människor behöver vara ensamma för att kunna ”möta sig själva.” Hon tror att människor 

ibland umgås med andra för att vill undvika att vara ensamma, speciellt när de mår psykiskt 

dåligt.  

Jag är faktiskt mycket ensam också...jag tycker om det...jag tror alla behöver det...och 

jag tror att många kanske undviker att vara ensamma i dagens hektiska samhälle...när 

allting ska hända såhär...mycket...man ska va såhär nåbar hela tiden...ja, jag tror 

många mår ganska dåligt också och att man då inte vill va ensam heller...för att då 

måste man möta sig själv och det man går runt och bär på...och då umgås man med 

folk hela tiden...så...men den här sommaren har jag typ varit nästan ensam hela 

sommaren och det har varit jätteskönt... (IP 6) 

Ensamhet och tystnad kan få informanterna att inse saker om sig själva och vad som 

är viktigt för dem. En informant beskriver hur han blev av med sin mörkerrädsla genom att 

bara vara ensam och tyst. Svaret för honom var ”acceptans”. 
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Svaret kom till mig...när jag hade varit tyst tillräckligt länge...och svaret var ju att...ja 

men...”jag är ju mörkrädd” och när jag liksom...bara gillade läget och accepterade så 

var det som att det släppte...är du med?  Å, om jag skulle läsa en psykologibok, hur 

man blir av med rädsla, så är det väl säkert centralt...att acceptera för att komma 

vidare...så svaret fanns ju här..bara att jag hade varit tyst tillräckligt länge så...var det 

som att jag uppfann hjulet på nytt..och det är en ruggig skillnad att uppfinna det på 

nytt än att läsa nånting och sen komma vidare...tror jag...så det var väldigt härligt...(IP 

3) 

Likt IP 3 upplevde IP 6 att hon utvecklades och blev starkare av att vara mycket 

ensam under en sommar eftersom hon insåg att hon klarade mer än vad hon trodde, vilket i 

hennes fall handlade om att ha djur och att odla. 

Alltså det är ju både såhär som att...jag har jobbat mycket...och åstadkommit mycket 

och byggt mycket...och ändå känna, ”shit jag kan verkligen det här”...också...eller jag 

kan själv liksom...sen så sitter man ju där och lipar också för att man inte kan nånting 

ibland...och då får man be om hjälp...det är viktigt att kunna be om hjälp också tror 

jag... (IP 6) 

Utmaningar ”Det krävs mycket mod...att våga gå emot...många går det väldigt bra för..men 

ska du lyfta det ännu mer så behöver du nog göra nåt annat...”  

Gå emot strömmen. De intervjuade upplever att många människor i samhället ”följer 

med strömmen” och inte vågar göra sina egna unika val och leva så som de egentligen 

vill. Det kan handla om att säga vad man tycker på jobbet, att lyssna på sin kropp eller 

att göra valet att inte arbeta. De har själva utmanat sig på olika sätt, tillexempel genom 

att leva mer ”primitivt”, med mindre bekvämligheter och mer efter sina 

grundläggande behov. De har följt sina behov av att leva närmare naturen och vissa 
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har tagit avstånd från samhället genom att inte ”följa mallen” med jobb och 

konsumtion. Någon har varit ensam under långa tider trots att han var mörkerrädd. 

Om man vågar testa sina gränser leder det till att man blir lite mer ödmjuk, tror en av 

de intervjuade. Genom att utmana sig finns det en risk att misslyckas till exempel att 

man skulle förlora jobbet, menar en annan informant. De intervjuade har en 

uppfattning om att människor i allmänhet överdriver riskerna och drivs mer av rädsla 

(att förlora något) än att pröva för att vinna något. Eller som en av de intervjuade 

uttrycker ”Man måste satsa för att lyckas...eller misslyckas. Att våga chansa på att 

man kan förlora något för att vinna något.” (IP 2) 

Följa sina drömmar. IP 6 var motiverad och hade ”skjutit upp” något hon tyckte var 

viktigt under många år, både en utbildning hon ville läsa och ”ett liv på landet”. Bland annat 

genom inspiration från andra personer som levde det livet som hon önskade, vågade hon ta 

steget och genomföra sina drömmar. 

Både med utbildningen, att jag verkligen visste att jag skulle göra det men att jag 

försökte trycka undan det i flera år...för att jag inte trodde att jag kunde...men att jag 

tillslut såhär...tvingade mig till att göra det...och att jag...det är verkligen rätt...jag 

ska...jag skulle ha gjort det här...och likadant med det här att bo på landet...visst alltså 

när han flyttade...jag kunde ha sagt...ja men ta med alla djur...jag kan inte ha det 

själv...och skita i det liksom... men jag vill leva det här livet...och då ska jag klara av 

det...eller då kan jag det... (IP 6) 

Att våga. Att göra något som de verkligen tror på är viktigt för informanterna, även 

om det till exempel finns en risk att uppfattas som ”annorlunda”. IP 2 har själv slutat arbeta 

och tycker att hans liv blev mycket bättre när han slutade sitt jobb. Även om han har mindre 

pengar nu så är han mer tillfredsställd eftersom han nu lever mer som han vill och inte bara 
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”följer med strömmen” i samhället. Genom att våga pröva, tillexempel vara arbetslös 

upptäckte han att det gick bra ändå och att han faktiskt kunde känna ännu större 

tillfredsställelse i sitt liv. 

Jag tror det är rädda för att det ska skita sig. Att de inte ska ha råd med hyran...å 

att...de oroar sig för att de inte ska ha pengar till...ja...det är svårt att sätta fingret på 

vad det är...det är liksom inget man diskuterar så mycket vanligtvis. Vad det är...är 

liksom inte...ja...folk behöver bli upplysta liksom.. folk behöver komma på sig 

själva...Det finns  ju de som aldrig provat att va arbetslösa hela sitt liv kanske...De är 

rädda för att testa liksom.. de blir satta i osäker å... ”tänk om jag inte hade en 

lägenhet...det skulle ju va hemskt... (IP 2) 

Utmaningar kan handla om många olika saker. De intervjuade talar både om 

utmaningar i naturen men mest att våga ”välja annorlunda”, välja utifrån det de tycker om och 

mår bra av och inte bara ”följa med strömmen”. För IP 4 handlar utmaningarna även om 

mindre saker som till exempel att gå ut i naturen, kanske utan en karta som han brukade göra 

som ung. Det stärker människor när vi upptäcker att vi klarar mer än vad vi tror. 

Många är ju fega...de vågar ju inte prova...även fast de kanske tycker det skulle vara 

spännande...att va...man kan ju börja med...inte allt för..stora strapatser...men..att just 

få känna...just känna att man klarar av det...för folk tror inte att de klarar av det...men 

nästan alla gör det va... jag tror det...att det stärker människor också...att du känner att 

du klarar av det... (IP 4) 

Tidigare livsstilar och kriser. Flera av de intervjuade har upplevt stress innan de 

flyttade ut på landet. Någon har upplevt psykisk ohälsa och någon annan otrivsel på jobbet. IP 

5 hade under flera år en egen retreatgård där hon lagade mat och hade ansvar för meditationer 

och tysta retreater.  
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Jag har jobbat extremt mycket de senaste åren och ville bo ensam en tid. Jag har haft 

fokus kanske de fem, tio senaste åren innan jag flyttade hit att skapa ett allt enklare 

liv, ”less is more”. Att ha ett liv som var, både närmare naturen och som krävde 

mindre av mig, i form av underhåll och engagemang. (IP 5) 

IP 3 mådde väldigt psykiskt dåligt och upplevde mycket stress innan han flyttade ut i 

skogen och upplevde att han var tvungen att flytta ut för att i en lugnare miljö ”hitta sin väg”: 

Nja, det var ju mycket med...mamma hade vart jättesjuk så...(mamman var svårt sjuk i 

MS) det hänger ju ihop med det där plus tränaren som var helt mongo...han sitter på 

psyket nu...och det gjorde ju att jag...kände att...om jag ska hitta min väg...så är ju jag 

tvungen till å göra det...det kan ju kännas skönt, när man är lite halvförvirrad å fråga 

nån..men jag kände att...jag måste hitta mitt...och då tänkte jag att om jag bor själv 

ute...i skogen...så borde ju jag ge mig bättre förutsättningar än om jag bor i en 

lägenhet i stan... (IP 3) 

IP 2 upplevde tristess och missnöje med sitt arbete och sitt boende i staden. Han 

saknade vänner i staden och kollegor som delade samma värderingar som honom. Han hade 

också svårt att sova i stan, på grund av mycket ljud och lampor. 

Men jag fick ju inte göra det jag tyckte var roligt...på metallfabriksjobbet, för det är ju 

inte, det är ju inte jag. Sitta och spela den här skämtsamma manschovinistiska rollen, 

det är inte jag. Så då kände jag ju mer och mer med tiden...med åren att det blev 

väldigt tungt att bära på det hela tiden...att man inte  kunde vara fri. Så det slutade 

med att jag sa upp mig, vilket är det bästa jag har gjort och sen flyttade jag hit då, i 

oktober.  (IP 2)  

Här kan man se valet att flytta ut på landet som en process för informanterna. Tidigare 

livsstilar och psykiska tillstånd kan ha påverkat beslutet vilja förändra något i sitt liv.  
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Sammanfattning av resultatet 

Syftet med studien var att undersöka vad det alternativa livet innebär för människor 

som väljer att flytta ut på landsbygden. Ett alternativt liv på landsbygden innebär för 

informanterna att leva mer enkelt utifrån individuella och ekologiska orsaker. Gemensamt för 

alla informanter är att de vill leva enkelt, leva nära naturen, reducera i livet få mer kvalitetstid 

för sådant de tycker är viktigt, samt att anta utmaningar. Inom dessa dimensioner finns 

likheter och skillnader i vilken grad de vill leva enkelt, efter sina grundläggande behov, hur 

mycket de vill reducera, på vilket sätt de utmanar sig och vad de vill lägga ner mer tid på i 

sina liv. Flera av informanterna har upplevt psykisk ohälsa genom kriser och stress.  De 

intervjuade har sökt sig till landsbygden för att de upplever att de där får de bästa 

förutsättningar att leva alternativt och enkelt. Naturen behöver inte i sig automatiskt skapa ett 

gott liv men flera av informanterna har positiva upplevelser och erfarenheter av att bo nära 

naturen, bland annat en upplevelse av att vara ”ett med sitt ursprung”. Flera av informanterna 

beskriver att just enkelheten ger förutsättningar för en djupare tillfredställelse av 

upplevelserna i livet, eller som en intervjuperson uttrycker ”less is more”. Vinster som 

informanterna upplever genom reduktion i livet är större kvalité i sociala relationer, tid för 

reflektion, mer tid att spendera i naturen och möjlighet till självförsörjning. Kombinationen av 

individuella faktorer och en vilja att leva mer miljömässigt hållbart kan ses som de stora 

orsakerna till varför de intervjuade har valt att bosätta sig på landsbygden och leva alternativt. 

Informanterna beskriver även utmaningar i och med sina val, eftersom de ”går emot 

strömmen” och normerna i samhället. 

Analys 

Det alternativa livet kan jämföras med ”simply living” eller på svenska ”frivillig 

enkelhet”. En skillnad är dock att ”frivillig enkelhet” inte behöver innebära att människor 
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flyttar ut på landsbygden (Elgin & Mitchell, 1977). Båda livsstilarna innebär att utifrån en 

ekologisk, ekonomisk, social eller ideologisk bakgrund, välja att leva miljövänligt bland annat 

genom mindre konsumtion, materialism och arbete. Andra personliga orsaker till ”frivillig 

enkelhet” kan vara spiritualitet, hälsa, stress och att få balans mellan arbete och fritid (Linde, 

2008). Detta gäller även för informanterna i min studie som lever ”alternativt” på 

landsbygden. Det handlar framförallt om att de vill vara tillfreds med det de behöver (behov), 

snarare än det som de vill ha (begär).  

Grundläggande behov  

Behovsteori. Flera av informanterna uttrycker en tillfredsställelse av att leva mer efter 

de grundläggande mänskliga behoven. Informanterna skiljer sig åt i vilken grad av enkelhet 

de lever. Flera av de intervjuade ”sopdyker” i containrar och upplever tillfredsställelse av att 

”äta det som finns”. ”Leva enkelt” handlar om att tydligare uppleva de grundläggande 

behoven och att göra något konkret för att tillfredsställa dem.  

Maslows behovspyramid utarbetades 1943 av den amerikanske psykologen Abraham 

Maslow (1984) där han beskrev människans behov utifrån fem nivåer. De lägre nivåerna 

måste vara tillfredsställda innan nästa nivå kan tillgodoses. Den första nivån handlar om 

organismens fysiska behov och överlevnad. Att få fysiska behov i form av mat, värme, sömn, 

sex tillfredsställda. Andra nivån, trygghet handlar om behov av skydd, fred, stabilitet och 

struktur, här ingår också behovet av frihet från rädsla och ångest och behovet av gränser. Den 

tredje nivån handlar om människans sociala behov som flockdjur och vårt behov av 

samhörighet, gemenskap, tillhörighet, kärlek, förståelse och acceptans. Här menar Maslow 

(1984) att industrialiseringen och urbaniseringen minskade närheten mellan människor då 

man flyttade in till städerna från landsbygden. Många ”tappade sina rötter” och den nära 

kontakten med familj och släkt. Vi har ett djupt grundläggande behov, en instinkt av att vara 
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en del av grupp, att få tillhöra. Många av de svårare patologiska psykiska sjukdomarna, menar 

Maslow (1984) grundar sig i att vi inte fått vårt sociala behov tillgodosett. De andra två 

nivåerna räknas som utvecklingsbehov eller ”tillväxtfaktorer” och handlar om självkänsla och 

självförverkligande. Självkänsla eller självrespekt innebär dels att i sig själv veta att man har 

kompetens, styrka och förmåga gentemot den yttre världen. Det handlar dels om att få 

bekräftelse, uppmärksamhet, erkännande och uppmuntran från andra samt att uppleva status 

och dominans. Självförverkligande innebär att utvecklas som person och göra det man är 

ämnad att göra, att använda de talanger och gåvor som man har fått och använda sin potential. 

Formen för detta skiljer sig därför åt mellan olika människor. Här är de individuella 

skillnaderna som störst menar Maslow (1984).  

Trots att det kan se ut som att vi har tillgång till de grundläggande behoven i Sverige 

idag och därmed skulle ha en förutsättning för att bli ”självförverkligande” människor så 

beskriver informanterna en längtan efter att leva närmare sina grundläggande behov. Det kan 

tolkas som ett uttryck för att behoven inte tillgodoses. Alternativt skulle det kunna handla om 

att vi överdriver kvantiteten av vad vi behöver för att uppfylla våra grundläggande behov. Att 

ha möjligheten att fråga sig vad man egentligen behöver för att bli nöjd och ha det fria valet 

att leva enkelt med mindre ”strävan efter mer” kan ses som en form av självförverkligande, 

om det är vad individen vill.  

När vi får de grundläggande behoven tillfredsställda så blir vi nöjda och kan engagera 

oss mer i den yttre världen och känna sympati med andra människor (Maslow, 1984). Maslow 

(1984) listar egenskaper hos den ”självförverkligande människan”. Bland annat har personen 

en fullt utvecklad identitet och individualitet och en klarare perception av verkligheten. 

Personen har en förmåga att göra goda bedömningar av andra och verkligheten och är mer 

accepterande mot andra och omvärlden. Detta beror bland annat på att de är säkra och lugna i 

sig själva och inte styrs lika mycket av rädsla, ångest och begär. De är mer öppna för 
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erfarenheter och är spontant naturliga och okonventionella i sitt beteende. De är mer 

respektfulla och etiska i sitt beteende. De är autonoma och ”kreativa” i den bemärkelsen att de 

gör alla aktiviteter med hela sin karaktär och använder sin unika personlighet i det de företar 

sig. Självförverkligande människor är den mest individualiserade gruppen människor men 

också de mest socialiserade. De har de universella grundbehoven tillfredsställda och uttrycker 

sin individualism i de självförverkligande aktiviteterna. Det självförverkligande ”behovet” 

kan förverkligas exempelvis genom skönhet, enkelhet eller förträfflighet (Maslow, 1984).  

Våra grundläggande behov kan vara svåra att känna igen eftersom vi lätt trycker 

undan eller förtränger dem. Trots att de är biologiska så kan de bli nedtryckta (ibland till och 

med permanent) vilket kan grunda sig i inlärning, kulturella förväntningar, rädslor eller 

besvikelser (Maslow, 1968). Behoven tillgodoses på olika sätt i olika kulturer men våra behov 

är lika, trots att uttrycken och motivationen kan skilja sig åt. De första basala behoven i 

hierarkin är de mest universella mellan olika kulturer. Det är få människor som uppnår 

självförverkligande eftersom de inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Maslow 

uppskattar denna grupp som mindre än en procent av den vuxna befolkningen. Det beror på 

att våra instinkter är svaga och att kulturen ofta får oss att trycka undan dem (Maslow, 1984). 

Även regression eller behov av trygghet kan stå i vägen för självförverkligandet (Maslow, 

1968).  

Vardagliga och medvetna begär är symptom eller indikationer på mer grundläggande 

behov (Maslow, 1984). De ytliga begären kan fylla en funktion om de ses som kanaler för att 

tillfredsställa de mer grundläggande behoven. Om man inte tillfredsställer de grundläggande 

behoven kan man drabbas av neuros eller psykisk sjukdom. Han ger fem exempel på vad som 

utgör ett grundläggande behov. Bristen a) orsakar en längtan efter permanent tillfredsställelse, 

b) gör personen sjuk och förtvinad c) tillfredsställelse av behovet botar ”bristen” och är 

terapeutisk, samt är d) stabilt förebyggande för framtida sjukdomar. Den sista aspekten utgörs 
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av att e) hälsosamma (tillfredsställda) personer inte uppvisar dessa behovsbrister (Maslow, 

1968).  

Flera av informanterna upplevde stress och psykisk ohälsa innan de valde att flytta ut 

på landet. Om man inte upplever trygghet, kan man inte självförverkligas utan måste först 

tillgodose behovet av stabilitet, trygghet, lugn och ro. Miljöns uppgift är att få oss att uppnå 

självförverkligande genom att ge oss förutsättningar för att uttrycka vår inneboende potential 

(Maslow, 1984). Potential såsom kreativitet, spontanitet, autenticitet, unikhet, omsorg för 

andra, förmågan att älska och strävandet efter sanning. Miljön behöver inte ge detta till oss 

eftersom det redan finns naturligt inom oss, utan endast göra det möjligt att uttrycka och 

utveckla kapaciteten (Maslow, 1968). De intervjuade uttrycker brister i samhället som handlar 

om att vi utsätts för mycket propaganda och reklam. Informanterna beskriver också behov av 

att mötas på en ”djupare nivå” i sociala relationer, där tiden ofta är en bristvara för djupare 

möten. Flera av informanterna uttrycker att vi upphöjer akademiska meriter idag och att 

många människor har en ”prestationsbaserad självkänsla”. Enligt informanterna uttrycks detta 

genom tävlingar, prestationer i arbetslivet, betyg eller idrottsprestationer. Människor presterar 

för att uppnå andras förväntningar snarare än att använda sina verkligt personliga gåvor och 

talanger och göra det de älskar, menar informanterna. 

KASAM. Behovet av ”enkelhet” för informanterna kan handla om att göra upp en eld 

av ved som de själva har huggit. Det upplevs mer konkret och ger en mer tillfredställande 

känsla, jämförelsevis med att betala en elräkning, som en av informanterna uttrycker. 

KASAM – ”känsla av sammanhang”, innebär enligt Antonovsky (2005) att känna tillhörighet 

och delaktighet, socialt eller existentiellt. KASAM kan endast upplevas om situationen är 

begripbar, hanterbar och meningsfull för individen. Begriplighet innebär att information 

såsom inre och yttre stimuli upplevs ordnad och inte slumpmässig eller kaotisk (Antonovsky, 

2005). 
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Att ”se vad något kommer ifrån”, som en av informanterna beskriver gör oss mer 

medvetna och det kan då vara lättare att göra ett medvetet val. Detta kan grunda sig i en form 

av kontroll och begriplighet. Vi förstår situationen och den kan upplevas mer meningsfull. Vi 

får en större känsla av KASAM, där vi är en del av ett större sammanhang.  

Hanterbarhet syftar till de möjliga resurser vi upplever oss ha för att möta de stimuli 

eller krav som vi utsätts för (Antonovsky, 2005). Miljöproblemen som finns idag kan antingen 

leda till att vi ger upp och blir nedslagna för att vi upplever att vi har för lite resurser för att 

möta kraven. Alternativt får vi energi genom att vi upplever att vi kan påverka situationen. 

Informanterna upplever att de kan bidra genom att leva mer miljömässigt hållbart eller handla 

ekologiska varor i matbutiken.  

Meningsfullhet handlar om vikten av att vara delaktig i en process. Antonovsky kallar 

detta för ”motivationskomponent”, eftersom det handlar om hur mycket energi vi vill 

investera inom olika områden i livet. Beroende på hur mycket något har en känslomässig 

innebörd för oss, investerar vi olika mycket engagemang i olika aktiviteter. Känslan av 

mening, handlar om vikten av att vara delaktig menar Antonovsky (2005). Medbestämmande, 

ansvar och upplevelsen av att man kan påverka är viktig för att uppleva KASAM. Om vi inte 

är delaktiga i det som sker, om meningsfullheten brister kan vi uppleva att vi blir till objekt. 

Världen upplevs inte meningsfull och upplevs likgiltig för det vi gör (Antonovsky, 2005). 

Informanternas upplevelse av mening handlar om att göra saker som är konkreta, att vara del i 

en process. Att känna värmen från elden som brinner av ved, som de själva har huggit. Att 

dricka vatten från en brunn som de själva har borrat eller att ge mat till sina getter som de 

själva har odlat istället för att köpa. Det handlar om behovet av mening och delaktighet som 

ökar vår motivation att investera energi och engagemang i det vi gör.   
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Enligt Antonovsky (2005) innebär en stark KASAM att vi upplever gränser. Innanför 

gränsen är meningsfullhet, begripbarhet och hanterbarhet viktigt för oss för att vi ska uppleva 

KASAM.  Antonovsky (2005) menar att det finns vissa teman som är nödvändiga inom 

gränserna, dessa är: egna känslor, nära relationer, huvudsaklig sysselsättning och existentiella 

teman (tillexempel döden och egna misslyckanden). Om man känner att kraven blir mindre 

hanterbara eller begripliga inom ett visst område kan man permanent eller tillfälligt snäva in 

gränsen för vad man tycker är viktigt (Antonovsky, 2005). Informanterna har starka 

värderingar kring vad de tycker är viktigt i livet, dessa handlar till exempel om att köpa 

ekologisk mat, att inte använda onödigt mycket av jordens resurser och att konsumera så lite 

som möjligt. Dessa saker ger mening för informanterna och de kan engagerar sig mycket i det 

som finns ”innanför gränsen” för att uppleva meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.  

Naturen ur ett existentiellt perspektiv 

Flera av informanterna vill leva nära naturen för att det upplevs ”naturligt” utifrån ett 

biologiskt och existentiellt perspektiv. Det uttrycks i meningar som ”vårt ursprung kommer 

från naturen” eller att de vill ”leva nära sin natur”. May (1983) skriver att den moderna 

människan känner sig alienerad från naturen och att vi under fyra århundraden sett oss som 

avskilda från naturen, där människan är ett subjekt och omvärlden ett objekt. Västerlänningar 

vill få makt över naturen vilket visar på ett främlingsskap inför naturen och en diffus känsla 

av misströstan om det verkliga förhållandet till naturen men också till den egna kroppen. Inom 

den existentiella psykologin talar man om ”omvärlden” eller ”naturvärlden” som 

karaktäriseras av biologiska drifter, behov och instinkter. Där råder naturlagarna och 

naturväxlingarna, med sömn, vakenhet, födelse och död. Där upplever vi begär, 

tillfredsställelse och biologiska realiteter som vi måste anpassa oss till. De är objektiva och 

måste tas på allvar. Här måste vi anpassa oss till kylan eller kroppens behov av sömn medan 

vädret inte tar hänsyn till om vi anpassar oss eller inte (May, 1983).  
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Flera av informanterna handlar ekologiskt och vill värna om naturen och miljön. För 

vissa av informanterna uppstod detta intresse i och med att de flyttade ut på landet eller insåg 

hus lång tid det tar att odla sin egen mat. De beskriver att de konsumerade mer i staden, där de 

handlade mer kläder och saker till sina lägenheter. Det kan ses som en process av att när vi 

fysiskt kommer närmare naturen så börjar vi också värna mer om den.  

Reduktion och val 

Behovsteori. Informanterna vill reducera, ”skala av”, ”stänga av” stimulans och 

intryck av olika saker i sitt liv för att uppleva mer kvalité i det de faktiskt väljer. Graden av 

reduktion skiljer sig åt hos informanterna. Någon väljer att helt och hållet välja bort arbete. 

Andra väljer bort el och vatten för att leva så enkelt som möjligt. Alla väljer bort TV-

apparater. Flera av informanterna talar om tidigare upplevelser av fysisk, psykisk och social 

stress. Att reducera olika saker kan blir en process av att ”hitta tillbaka” till det grundläggande 

och viktigaste delarna i livet. Enligt Maslow (1968) innebär det fria valet att välja att lyssna 

på sin inre röst, snarare än att välja endast utifrån rationella överväganden. Detta är en del av 

självförverkligandet. Han menar att handling och kunskap är synonymt och identiska. När vi 

helt och klart vet något kommer handlingen reflexmässigt, likt djurens instinkter. Val 

genomförs då spontant och utan konflikt (Maslow, 1968). Självförverkligande människor är 

autonoma och styrs av sin inre karaktär och är mindre kulturbundna. De kan skapas av goda 

samhällen men också tvärtom. Även om kulturen de lever i inte är hälsosam kan de påverka 

och forma den yttre miljön, om de själva agerar autonomt (Maslow, 1984). Informanterna vill 

leva enkelt och göra färre val. Min tolkning är att de vill göra mer ”autentiska val”, utifrån 

sina värderinga. Informanterna kan ses som mindre kulturbundna om det urbana livet är mer 

kulturellt accepterat och livet på landsbygden är mer ”alternativt”. 
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Existentiell teori. Sartre (1946) menar att vi är våra handlingar och att inte välja, är 

också ett val. Informanternas argument om att ”välja bort för att slippa välja” blir därmed 

omöjlig i praktiken. Linde (2008) menar att vi bör bli medvetna om att vi ständigt väljer i våra 

liv, även när vi bara låter livet bli som det blir. Det handlar snarare om att informanterna gör 

andra val. De väljer något annat, när de inte väljer att titta på TV till exempel. De väljer att 

bo i en husvagn istället för i en lägenhet. Olika ”ritualer” gäller i olika miljöer, som en av 

informanterna uttrycker, oavsett om det handlar om olika rengöringsmedel för olika delar i 

hemmet eller att mata hönsen. Det handlar om andra typer snarare än att inte välja när 

informanterna väljer att leta mat i containrar istället för att handla mat i affären eller reser 

istället för att handla kläder. Autenticitet beskrivs ofta utifrån att människan skulle kunna 

uppfattas som två uppdelade sidor, med en autentisk och en icke autentisk del. Autenticitet 

handlar snarare om att se den vi verkligen är (Van Deurzen, 1997). Människan 

självförverkligas genom sina handlingar. Att ta ansvar för sina val innebär att gå till handling 

(Sartre, 1946).  

Inom existentiell terapi vill terapeuten inte uppmuntra klienten att fatta nya beslut utan 

bli medveten om vilka val den gör utan att tänka på det. Det kan också handla om att personen 

ska uppleva mer ansvar för de val hon gör. Det innebär att se komplexiteten i valet och sin 

egen inre inställning till valet där personens situation, sammanhang och värderingar påverkar 

beslutsfattandet. Självet är i relation till omvärlden och genom att iaktta sin hållning, 

ställning, läggning, attityd, inriktning, karaktär och sinnesstämning och den allmänna 

atmosfären vid olika tillfällen kan man leva mer gynnsamt och livsbejakande (Van Deurzen, 

1997). 

Egentid och samvaro  



DET ALTERNATIVA LIVET                                                                                                                                      61        
 

 
 

Behovsteori. Kvalitetstid innebär för alla informanter att få tid över för det de tycker 

är viktigt i livet. Exakt vad detta är skiljer sig åt. Det handlar för flera om att odla sina 

intressen, som att vara kreativ eller röra på kroppen. För någon handlar det om tid att ta hand 

om djur och vara självförsörjande. För några av de intervjuade innebär mer fritid att 

reflektera, vara ensam och återhämta sig. Informanterna vill ha mer tid ”för att bara vara”, 

som att sitta och titta in i en vedeldad kamin eller gå i naturen. Att ”vara” utan att ”göra” 

något, antingen ensam eller i gemenskap är livskvalité för många av informanterna. Maslow 

(1984) menar att genom att dra oss ifrån den yttre miljön kan vi närma oss vårt eget inre. Den 

yttre miljön kan utgöra ett hot mot den inre om den överröstar vår inre röst, som har svaret på 

hur vi ska växa, sträva, bli lyckliga och nå välmående (Maslow, 1968). Flera av informanterna 

uttrycker ett behov av ensamhet. Informanterna uttrycker att det är skönt att spendera tid 

ensam, efter att ha träffat människor (återhämtande effekt). Att vara ensam gör dem starkare 

(utvecklande) för att de inser att de klarar mer än vad de tror. Det ger perspektiv och kan göra 

att de accepterar det de är rädda för (övervinner rädslor). Tid för sig själv är en bristvara idag, 

menar en av informanterna. En annan informant tror att vi ofta söker gemenskap för att vi inte 

vill vara ensamma, snarare än för gemenskapens skull. Maslow (1984) menar att vår potential 

finns naturligt inom oss och att miljön ska ge oss förutsättningar att uttrycka dessa (Maslow, 

1984). Att emellanåt vara ensam kan tänkas ge oss förutsättningar för kontakten med denna 

inre potential, vilket informanterna uttrycker. Positiva effekter av lugn och personlig 

utveckling är några av de positiva effekterna som informanterna beskriver med att vara 

ensam.  

Existentiell teori. Även om vi har en familj eller ingår i en släkt så betyder det inte 

alltid att vi upplever gemenskap eller tillhörighet. Flera av de intervjuade tycker det är svårt 

att ”få en djupare kontakt” med andra människor. Det kan ha många olika orsaker, som 

prioriteringar och en stressad tillvaro. När det gäller den sociala dimensionen, så uttrycker 
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flera informanter att kvalitén blir större i mötet med människor på landsbygden eftersom 

människor är mindre stressade och ”väljer aktivt” att träffas, till skillnad från i staden där man 

många gånger inte ser varandra eller som en informant uttrycker ”inte ser träden på grund av 

alla skog”. I den ”privata dimensionen” i existentiell teori har vi, en inre dialog och kämpar 

med motsatta behov av både identitet och frihet, att både kunna hävda oss och att släppa efter 

för andra (Van Deurzen, 1997). Att integrera flexibilitet och ärlighet för att kunna vara fria 

och ändå hävda vilka vi vill vara (Stiwne, 2009). Buber menar att vi inte blir någonting utan 

gemenskap, utan att det är i gemenskap som vi formas, definieras och blir till. Vi befinner oss 

alltid i relation, till oss själva, andra och tingen (Buber, 1994). Flera av de intervjuade vill inte 

isolera sig på landsbygden utan ingå i en gemenskap tillsammans med andra människor. Eller 

som en av informanterna uttrycker det: ”även om vi inte känner varandra så kan vi omfamna 

varandra”. Där gemenskapen och de nära relationerna inte behöver handla om biologiska 

band utan är en gemenskap med dem som vi känner tillhörighet till.   

Utmaningar, kriser och självförverkligande 

Existentiell teori. För informanterna innebär utmaningar bland annat att göra något 

som går emot vad de flesta gör eller att göra något som de upplever är spännande och känns 

viktigt. För någon handlar det om att gå ut i skogen utan karta, för någon annan att säga vad 

den tycker på jobbet, för en tredje att våga gå en utbildning eller bli självförsörjande. Van 

Deurzen (1997) skriver att vi inte ifrågasätter våra vanor och attityder så länge de fungerar bra 

för individen. ”Sedimenteringsprocessen” innebär att vi oftast väljer alternativ med minst 

motstånd och tenderar att slå oss till ro i vår känsla av självtillräcklighet. Det är när dessa 

attityder står i vägen för vår självutveckling som vi kan behöva ifrågasätta på vilket sätt vi 

lever våra liv (Van Deurzen, 1997). Livet består av förändring där dessa processer sker 

naturligt vilket gör att individer inte behöver tvinga fram förändring. Allt vi behöver göra för 

att utvecklas är att ge upp motviljan mot förändring och släppa taget om att försöka vara som 
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vi alltid har varit (Van Deurzen, 1997). Det stärker människor att testa sina gränser och se vad 

man klarar av och, menar en informant. ”Man klarar mer än vad man tror” uttrycker flera av 

informanterna. För att ”höja nivån” i idrottsprestationer menar en informant ”måste man göra 

något annat” och inte ”som alla andra”. 

Flera av de intervjuade har haft utmaningar i livet, av psykisk karaktär som stress och 

ångest. Stiwne (2009) menar att det kan finnas en värdefull mening med en kris, om personen 

kan uppleva en helande potential och möjligheter att omvärdera krisen. Krisen kan ge oss en 

djupare självkännedom och andliga insikter om livet och vad vi faktiskt tycker är viktigt, även 

utöver vår grad av funktionalitet. Krisen kan användas som ”medel” för att ändra vårt liv och 

livsföring för att få ett rikare och mer balanserat liv. En kris kan ge kunskap om livets natur 

och ens egna begränsningar. Det är genom begränsningarna som möjligheter utformas 

(Stiwne, 2009). Detta kan ha bidragit till att de intervjuade började omvärdera sina val, flytta 

ut på landet och leva mer ”alternativt” för att få mer balans i livet. Om vi inser att livet, vår 

fysiska kropp eller mentala kapacitet har begränsningar kan vi tydligare se vad vi faktiskt vill 

lägga ner vår tid och energi på. Detta är inget som kommer automatiskt utan något som vi 

måste medvetet välja (Stiwne, 2009). Ska vi fortsätta stressa och tömma våra resurser eller se 

över våra val och handlingar och leva annorlunda, mer i linje med ”vår natur”? Kroppen har 

inte oändliga resurser, vilket kan tydliggöras när vi definierar och värderar oss själva enbart 

utifrån hur mycket vi klarar att pressa oss eller vår grad av funktion (Stiwne, 2009). Detta 

beskriver en informant som ”prestationsbaserad självkänsla”.  

Stiwne (2008) menar att behovet av trygghet och acceptans kan göra att vi upplever att 

vi ”hör till”. Vi likformas med andra, samtidigt som vi reduceras i vår individuella, kreativa 

potential. Människans kultur formar oss ofta i likformighet där vi inte behöver anstränga oss 

för att gå vidare. Det är tryggt och accepteras, eftersom det ger oss en känsla av att ”höra till”. 

Det gör samtidigt att vi reduceras och blir mindre än vi verkligen är. Nyfikenhet, vitalitet, 
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äventyrslystnad och att växa som människa är viktiga delar som motverkar likformighet och 

leder oss in på nya vägar som vi inte känner till (Stiwne, 2008). Människans kreativa potential 

begränsas om vi inte utforskar nya sätt att vara på (Van Deurzen, 1997). För informanterna 

handlar det både om att göra sådant som de själva tycker är utmanande men också göra val 

utifrån vad de tycker är viktigt i livet, utifrån värderingar som de har. Handlar det då om 

utmaningar eller mer om att följa sina värderingar? Det finns många andra sätt att utmana sig 

på än att flytta ut i skogen eller att inte arbeta. Flera av informanterna är relativt tydliga med 

att de skiljer ut sig från ”samhället” bland annat för att de vågar testa sina drömmar och göra 

något konkret av sin längtan att ”leva annorlunda”.  De menar att de flesta människor”följer 

med strömmen”, är rädda och inte vågar testa nya saker.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis handlar det ”alternativa livet på landet” om reduktion. Att 

reducera ”överflöd” för att få tid, närvaro och kvalité i det man gör. Jag har ställt mig vissa 

frågor under studien gång och dessa ska jag ta upp i denna diskussionsdel.  

Val och förutsättningar för ”det enkla livet” 

Finns det mer eller mindre ”goda förutsättningar” för att leva det ”enkla livet”? 

Upplever människor som endast har det nödvändigaste samma frihet i att ”leva enkelt” som 

människor som har frihet att välja både och? Upplever tillexempel en person som inte har 

vänner eller familj samma frihet när han/hon väljer bort sociala relationer? Är tillgången en 

förutsättning för att vi ska uppleva meningsfullhet när vi ”väljer bort”. I västvärlden blir det 

en form av status att kunna välja bort, att ”ta sig tid”, att leva enkelt och nära naturen. Kanske 

är det de som har tillgång till båda kontrasterna i kontinuumet som upplever att det blir 

attraktivt att leva lite ”på gränsen”. Upplevelser av hunger, kyla, och lägre materiell standard 
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blir attraktivt om vi också har tillgången till motsatsen. Min tolkning är att valen också styrs 

av vilka förutsättningar vi har. Det kan handla om att ha tillgång till bil för att ta sig till en 

container för att ”dumpstra” eller att informanterna gör det tillsammans med sina vänner. För 

att leva utan el och rinnande vatten kan en förutsättning vara att personen är frisk och inte har 

några fysiska handikapp. Att ha små barn är också något som kan göra att personen väljer att 

leva mindre primitivt och istället med mer bekvämligheter. I annat fall skulle eventuellt det 

”enkla livet” snarare vändas till sin motsats där vardagen skulle upplevas mer komplicerad. 

Är det så att det primitiva livet upplevs enkelt och fritt så länge det inte kräver för mycket av 

oss? Min analys är att människor vill söka sig till en miljö som ger dem de bästa 

förutsättningarna för att leva ett så bra liv som möjligt allt efter sina intressen, behov och 

värderingar, snarare än att leva primitivt till varje pris. Informanterna har värderingar om att 

leva miljömässigt hållbart och intressen av att bo på landsbygden. De vill ha möjlighet att 

mata höns och klappa kattungar. Om personen värderar dessa typer av aktiviteter så upplevs 

det antagligen mer meningsfullt att bo på landet jämfört med i staden. De intervjuade har valt 

bort staden och sökt sig närmare naturen för att det verkar ge goda förutsättningar för att leva 

mer eller mindre ”enkelt”. Om detta val gäller under en viss tid eller situation i livet (utan 

familj, med de fysiska förutsättningarna, tillgång till a-kassa) är svårt att säga men det finns 

vissa tendenser hos informanterna att det skulle röra sig om en som Villa (2000) kallar det 

”livsfas-migration”. Valet att kunna välja både staden och landet är också något som ges 

möjlighet till idag.  

Informanterna uttrycker en känsla av frihet i sitt livsval. De upplever tillfredställelse i 

sitt sätt att leva. Var ligger tillfredsställelsen, i aktiviteterna eller i det fria valet? Om det 

handlar om ett fritt val skulle den tillfredsställande upplevelsen kunna vara liknande för 

människor som väljer att flytta in till staden från landsbygden, om landsbygden är en miljö 

som personen upplever som ”ofri” eller ”kravfylld”. Om personen upplever djupare 
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gemenskap i staden, upplevelser av större möjlighet att påverka och leva mer autentiskt skulle 

livsvalet kunna ge samma upplevelse trots att valet innebär en flytt från landsbygden till 

staden. Handlar det snarare om att leva ”alternativt” och autentiskt där vi kan känna att vi har 

ett fritt val, snarare än att det måste vara ett liv på landet utifrån ideologiska eller ekologiska 

orsaker?     

Utmaningar 

När det gäller utmaningar har jag funderat på om informanterna är en grupp 

människor som i större utsträckning vågar testa idéer och visioner? På olika sätt har de 

intervjuade utmanat sig genom sitt liv oavsett om det handlar om att flytta ut på landet, att ha 

en egen kursgård med retreater, att starta ett eget företag och hålla föreläsningar om sin tid i 

en kåta, att skriva böcker om ovanliga människor eller att starta ett kollektiv på landsbygden 

eller att köpa djur och vara självförsörjande. Om detta är mer utmanande än vad människor i 

staden gör, som konsumerar och arbetar heltid är inte helt enkelt att svara på. Även om 

informanterna menar det så finns en subjektiv vinkling på detta, där informanterna på ett 

positivt sätt vill skilja ut sig från befolkningen i övrigt. Det finns dock många andra sätt att 

utmana sig på och som kan uttryckas på många olika sätt. Informanterna upplever dock att de 

utmanar sig mer än andra. 

Begränsad konsumtion eller andra konsumtionsvanor? 

Handlar det om att INTE konsumera eller att helt enkelt konsumera ”andra saker”? 

Flera av de intervjuade äger en bil, mobiltelefoner och datorer. Det finns en uppfattning hos 

de intervjuade om att människor spenderar pengar på ytliga saker, för att mäta sig med sin 

granne eller för att man tror att man behöver saker som egentligen inte är nödvändiga. De 

intervjuade konsumerar mindre än genomsnittet men det finns också en skillnad i VAD de 

väljer att konsumera. Kanske handlar det om friheten återigen, att inte konsumera blir mer 
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attraktivt om du har valet ATT konsumera. Det blir en frihet i att leva spartanskt om du har 

valt det själv. Om personen inte har tillgång till el behöver den inte välja elbolag. Om 

personen äter havregryn och frysta morötter behöver den inte välja müslisort. Om städning 

inte upplevs viktigt behöver man inte välja mellan olika rengöringsmedel för sitt hem. Alla 

intervjuade talar om att de begränsar sin konsumtion. De handlar mindre kläder och materiella 

saker. Informanterna upplever en frihet i att inte konsumera där de har möjligheten men 

VÄLJER att inte jobba och konsumera mindre. 

Tidigare livsstil och erfarenheter  

Flera av de intervjuade har tidigare arbetat mycket. Flera av de intervjuade har upplevt 

prestationsångest och stress i sitt liv och haft föräldrar eller tränare som ”puschat” dem. Det 

beskriver en informant som ”prestationsbaserad självkänsla” när vi uppfattar att vårt 

välbefinnande kommer utifrån det vi gör eller från andra människor. En informant mådde så 

psykiskt dåligt och var väldigt stressad och upplevde att han var tvungen att dra sig bort från 

andra människor för att hitta balans i sitt liv. Två av informanterna upplevde att de psykiskt 

och fysiskt mådde dåligt och blev stressade och hade svårt att sova när de bodde i staden. 

Behovet av att ”skala av”, leva enklare och närmare naturen kan tänkas vara en följd av 

tidigare erfarenheter och livsstilar.  Kanske är valet att flytta ut på landet en del i en 

krisbearbetning där behovet av att leva enkelt blir ännu tydligare om man också mått psykiskt 

dåligt eller varit stressad.  

Reaktion på samhällsutvecklingen 

Om information, valfrihet och konsumtion varit modernt kan denna ”alternativa trend” 

vara en motreaktion av den samhällsutvecklingen. De intervjuade talar mycket om 

”samhället” och ”människor i samhället”, som om de själva inte är en del av samhället. 

Genom att ställa sig utanför kan det upplevas friare eller att man får distans till det man inte 
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tycker om. Dessa människor är också en del av samhället och påverkar utvecklingen i lika hög 

grad som alla andra eller som Ahrne (2008) uttrycker det: ”Samhället bärs upp genom 

enskilda människors handlingar” (s. 13).  

Metoddiskussion 

Som metod valdes en induktiv tematisk analys. Fördelar med induktiv tematisk analys 

är att kategorier formas utifrån empirin, till skillnad från deduktiv tematisk analys där 

kategorierna bestäms på förhand. Genom induktiv analys kan forskaren vara öppen för 

materialet utan att styras av förbestämda kategorier. Det krävs dock noggrann granskning för 

att kategorierna ska utgöra en god struktur utifrån materialet, samt att det råder 

heterogeniteten mellan teman och homogenitet inom teman (Patton, 2004 refererat i 

Langemar, 2008). Alternativt metodval som jag övervägde var fenomenografisk metod utifrån 

andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Skillnaden mellan tematisk analys och 

fenomenografisk metod är att analysen sker ”vågrätt” där alla intervjuer analyseras på en gång 

genom att strukturerar datan utifrån teman. Det sker en tolkning av citaten utifrån teman som 

valts. I fenomenografin analyseras oftast varje intervju för sig ”lodrätt” där citat plockas ut 

och sedan sorteras i teman men utan tolkning (Langemar, 2008). Likheter är att man vill 

studera människors subjektiva upplevelse av ett fenomen. Jag valde en induktiv tematisk 

analys eftersom jag var intresserad av att fånga fenomenet genom en djupare analys av 

informanternas beskrivningar, snarare än att endast beskriva deras subjektiva upplevelser.  

Urval 

Det finns en begränsning av subjektiv styrning i urvalet då jag har använt mig av 

bekantas kontakter och tips på intervjupersoner från människor jag mött. Dock har det varit 

olika personer som har tipsat om de olika intervjupersonerna. Jag valde dessa informanter 

eftersom de uppfyllde de kriterier som studien syftade undersöka. Endast två av informanterna 



DET ALTERNATIVA LIVET                                                                                                                                      69        
 

 
 

kände varandra, eftersom de delade kollektiv. Jag valde att intervjua dessa två informanter för 

att undersöka likheter och skillnader i uppfattningar om det ”alternativa livet” hos personer 

som delar boende. En av deltagarna valdes ut för att han tidigare har bott i ensam i en kåta i 

Jämtland. Han berättade både ur sitt nutida liv men mest från tiden i kåtan. Trots att han idag 

inte lever lika ”extremt” (primitivt och isolerat) som tiden i kåtan så strävar han fortfarande att 

så långt som möjligt leva ”enkelt” och avskalat, därför valdes informanten till urvalsgruppen.  

Det är endast svenskar som intervjuats vilket är en etnisk och kulturell begränsning. 

Det finns en demografiskt stor spridning i urvalet. Intervjupersonerna har en spridning i ålder. 

Det är en blandning av män och kvinnor, fyra män och två kvinnor. Detta beror främst på att 

jag intervjuade två personer ur kollektivet, där det endast bodde män. Det finns en blandning 

av högskoleutbildning hos de intervjuade, där fyra av sex har läst på universitet. Jag har 

besökt flera av de intervjuade på platser där de bor, vilket har gett mig en ”helhetsbild” av 

personen och miljön som den intervjuade bor i. Det har också skapat en god kontakt mellan 

mig och den intervjuade som troligen bidrog till fördjupade intervjuer där informanten delgav 

mer personlig information, jämfört med om alla intervjuer skulle skett via exempelvis telefon.   

Alla informanter var motiverade till att delta i intervjun och hade funderat mycket 

kring sina val och livsstilar. De ville gärna berätta och dela med sig av erfarenheter och 

tankar. Flera av informanterna vill påverka samhället genom sina val, vilket kan avspeglas i 

intervjuerna. De har en stark drivkraft och vilja att leva annorlunda som kan uttryckas i en 

sorts stolthet och tillfredsställelse som de gärna vill dela med sig av. I avsnittet om 

”utmaningar” uttrycker de den stoltheten också i förhållande till människor som inte lever 

”alternativt” i något som kan uppfattas som en något nedsättande ton. Informanterna upplever 

sig själva som en viktig motrörelse till andra människor som de menar ”följer med 

strömmen”. 
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Förförståelse 

Mitt eget intresse för naturen och dess påverkan kan ha både för - och nackdelar för 

studien, då det är ett stort intresse hos mig och ökar motivationen för att genomföra studien. 

Det ökar min förståelse för fenomenet i sig. Samtidigt finns en risk att mina egna subjektiva 

upplevelser kan påverka hur jag närmar mig fenomenet med exempelvis risk för ledande 

frågor som ”stämmer överens” med min egen bild av fenomenet.  

Datainsamling  

Mitt huvudsakliga syfte från början var att ta reda på ”naturens betydelse” för 

människor som ”lever alternativt” på landsbygden. Jag gjorde en första intervjuguide som 

sedan omarbetades med tiden (dessa finns bifogade som bilagor). Under tiden som 

intervjuerna fortlöpt har de öppna frågorna handlat mindre om naturens betydelse och mer om 

vad som är viktigt för informanterna i livet, vad de prioriterar och vad som gör dem lyckliga. 

Generande frågor har uppkommit under tiden som intervjuerna genomfördes. Den första 

frågan var lika för alla: ”beskriv ditt nuvarande boende” och även den sista ”är det något mer 

som du vill tillägga i intervjun”. Däremellan fanns stort utrymme för informanterna att själva 

styra vilka frågor de ville fördjupa sig inom. Detta har både för-och nackdelar då informanten 

lätt kan hamna utanför frågan medan en fördel är att svaren blir subjektiva och fylliga. Jag är 

dock nöjd med min flexibla och inlyssnande roll och tycker att balansen var god mellan 

styrning och det icke-styrande förhållningssättet. Jag upplevde att min erfarenhet av att ha 

haft klienter i terapi under psykologutbildningen bidrog till min inlyssnande roll och förmåga 

att vara känslig och öppen för det informanterna uttryckte i intervjun.  

Validitet och reliabilitet  

När det gäller validitet i kvalitativ forskning handlar det bland annat om det finns 

alternativa förklaringar för fenomenet. Om data, argument och resonemang skulle beskrivas 
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annorlunda av en annan forskare eller om argumentationen håller för alternativa 

förklaringsmodeller (Larsson, 2005). I kvalitativ forskning handlar det om att våra 

observationer mäter de fenomen eller variabler som vi vill mäta (Pervin, 1984, refererat i 

Kvale, 1997). Detta kan göras genom tre aspekter: kontroll, ifrågasättande och teoretisering 

av kunskap som produceras. Kontrollera innebär att kritiskt granska sin analys och resultats 

trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet och redogöra för sitt perspektiv för att undvika 

selektiv perception. Det kan göras genom att bland annat försöka falsifiera sina belägg, genom 

feedback från informanterna eller låta en annan bedömare kontrollera resultaten. 

Ifrågasättande innebär att frågorna vad och varför (syfte och frågeställning) besvaras före hur 

(metoden). En induktiv tematisk metod valdes efter studiens syfte och frågeställningar. 

Teoretisering innebär en teoretisk föreställning om vad man avser mäta, vartefter man utifrån 

detta väljer metod (Kvale, 1997). Alla informanter fick möjlighet att läsa igenom resultaten 

innan bedömning och publikation.  

Generalisering i kvalitativa studier handlar framförallt om att som forskare reflektera 

och revidera innebörderna av vad som sker. Om urvalet inte sker slumpmässigt kan resultaten 

inte generaliseras till populationen, detta kallar Kvale statistisk generaliering (Kvale, 1997). 

Syftet med denna studie är inte att generalisera resultaten till populationen utan att undersöka 

människors subjektiva uppfattning av ett fenomen. 

Reliabilitet kan härledas till om intervjuaren ställer ledande frågor som kan ses i 

svaren. Vad gäller kategorisering av svaren, kan detta också handla om graden av reliabilitet. 

Här kan två bedömare göra varsin kategorisering för att undersöka interbedömarreliabiliteten 

mellan olika forskare (Kvale, 1997). Min handledare läste igenom intervjuer och 

kategorisering för att höja reliabiliteten, där samstämmighet rådde över valda kategorier 

utifrån empirin som grund.    
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Reflektioner     

Min erfarenhet av att jobba med kvalitativ forskning är väldigt begränsad. Framförallt 

var det inte helt enkelt att utforma kategorier som inte tangerade andra kategorier, då många 

påminner om varandra. Det bör råda heterogenitet mellan kategorierna (Patton, 2004, refererat 

i Langemar, 2008) i kvalitativ forskning men i realiteten upplevde jag att avgränsningarna inte 

var helt självklara. Ett par av kategorierna påminner om varandra, som exempelvis 

kategorierna ”reduktion” och att ”leva enkelt”. Dock finns det tydliga skillnader i 

kategorierna, främst kring fokus av grundläggande behov vilket utmynnade i två avgränsade 

kategorier. Att arbeta kvalitativt var ett nytt sätt att arbeta på men det har varit väldigt 

intressant och lärorikt. Om jag skulle skriva ytterliga en D-uppsats i psykologi skulle jag 

gärna skriva en kvalitativ studie igen och då med ännu större erfarenhet av vad det innebär. 

Jag tycker kvalitativ metod är intressant för att den på en djupare nivå bejakar individens 

perspektiv.  

Teoridiskussion 

Behovsteori. Stegen i Maslows (1984) behovspyramid är tydligt hierarkiska i teorin. I 

verkligheten påverkas vi starkt av vår kulturs syn på olika behov och hur dessa uttrycks, vilket 

även Maslow menar (1984). Jag tänker tillexempel på Västerländska ideal kring utseende där 

människor kan svälta sig själva till döds för att uppnå ett visst kroppsideal. Då handlar det 

framförallt inte om överlevnad utan snarare om behovet att bli bekräftad eller älskad. Ur den 

aspekten skulle stegen i hierarkin skilja sig åt beroende på situation och värden. Vad gäller 

den självuppfyllande människan så har Maslow (1984) en lång lista på hur dessa människor 

beter sig och uppfattar omvärlden. Maslow (1984) genomförde experiment där han jämförde 

självförverkligande människor med neurotiska, psykotiska och personlighetsstörda personer. 

De självförverkligande människorna fick sina basala behov tillfredsställda och upplevde sig 
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älskade, säkra i sig själva och respekterade. Informanterna i föreliggande studie kan 

antagligen uppfattas som ”självförverkligande” människor, snarare än bristande i sina basala 

behov. De uppfattar världen utifrån en ”klarare bild” än vad exempelvis en psykotisk person 

gör. Om informanterna kan uppfattas få sina behov tillgodosedda så vill de minska kvantiteten 

av de faktorer som krävs för att uppnå sina basala behov.  

KASAM. Begreppet KASAM uppkom i samband med undersökningar av människor 

som varit med om trauman och hade förmågan att hantera dem på ett bra sätt. Det är ett 

kognitivt begrepp som handlar om hur vi tar in information och hur vi bedömer en situation. 

Personer kan ha varit med om samma situation men upplevt den på olika sätt. Antonovsky 

(2005) menar även att våra olika sociala roller kan ge upphov till skillnader i KASAM under 

olika livssituationer. En situation kan upplevas meningsfull i ett sammanhang men mindre 

meningsfull i ett annat. Om personen är engagerad och förstår problemen som den ställs inför 

så kommer motivationen att söka de resurser som krävs att vara starkare. Antonovskys (2005) 

KASAM begrepp användes i min studie för att förstå informanternas upplevelse framförallt 

av känsla av mening och hanterbarhet. Behovet av att förstå och vara delaktig i en process. 

Antonovsky (2005) har studerat människor som har utsatt för olika stressorer (inte endast 

trauman) i sitt liv och menar att det handlar om att uppleva dessa som hanterbara. 

Informanterna i min studie har i vissa fall upplevt stress och känslan av att situationer i livet 

blir svåra att hantera. Beroende på om vi är stressade kanske även ett beslut om val av 

müslisort upplevas svårt att hantera?  

Existentiell teori. Den existentiella teorin sträcker sig i min studie från Sartres (1946) 

filosofiska teorier till den mer terapeutiska inriktningen av existentiell terapi som 

behandlingsform. Sartre är många gånger ”hård” i sina uttalanden om människor och menar 

att vi själva bestämmer vad vi gör oss till och att vi bär allt ansvar för våra val. Han menar att 

engagemanget vi lägger ner i det vi gör leder till självförverkligande, vilket också kan handla 
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om handlingar som att äta och sova. Han gör ingen skillnad mellan olika typer av aktiviteter, 

endast grad av engagemang. Informanterna i min studie vill vara mer närvarande i det de gör. 

Exempelvis uppleva naturens skiftningar under en skogspromenad med hunden eller se 

stjärnorna på himlen en mörk vinterkväll. För att uppleva större kvalité krävs det enligt 

informanterna att reducera aktiviteter för att uppnå en djupare närvaro och engagemang.   

Existentiell terapi kan som ett holistiskt hälsobegrepp (Nordenfelt, 2007, refererat i 

Stiwne, 2009) där det inte endast handlar om att bli av med sina symptom utan att leva ett rikt, 

meningsfullt liv och i fördjupad samvaro med andra. I likhet med Sartre (1946) utgår 

existentiell terapi från att människor lever sitt liv och mår därefter. Liksom att människor kan 

må dåligt och därmed leva dåligt. Hälsa uppstår genom ett tvåvägssamband där vi har frihet 

att välja mer hälsobringande och värdefulla val. Vi kan också förändra vårt förhållande till det 

som sker. Målet i existentiell terapi är att varje person ska ges möjlighet att utveckla sin fulla 

potential utifrån de förutsättningar som finns och därmed uppnå autenticitet (Stiwne, 2009).   

Om informanterna i min studie är mer ”känsliga” för stress eller om de utsatts för 

kriser tidigare i sitt liv så har de hanterat detta genom att bland annat söka sig närmare 

naturen. De har valt en miljö som ger oss dem de bästa förutsättningarna för att leva ett så rikt 

liv som möjligt utifrån sina behov. 

Slutsatser 

När det gäller val av ämne, frågeställning och syfte med studien var det relativt brett 

och nytt utifrån tidigare forskning. Det breda syftet kan vara en begränsning i min studie. Om 

syftet inte är tydligt avgränsat kan analysen bli ytlig (Langemar, 2008). Syftet har ändrats med 

tidens gång, vartefter intervjuerna har fortlöpt. Från början var studiens syfte att undersöka 

naturens effekter på människor som väljer att leva på landsbygden. När jag gjorde mitt urval 
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handlade dock mitt intresse mer om ”alternativa människor”, som ofta är naturintresserade 

men också lever ”alternativt” av många andra anledningar. 

 Vad innebär det ”alternativa livet” är en fråga som jag ställt mig och försökt ta reda 

på, både genom tidigare forskning och i min egen studie. Informanterna har varit 

förvånansvärt lika i många av sina beskrivningar av vad det ”alternativa livet” innebär. Hur 

kan detta användas inom psykologi? Det finns många olika delar i resultatet som kan 

analyseras med hjälp av olika psykologiska teorier. Något som funnits med mig under hela 

arbetets gång är hur mycket omgivningen påverkar vårt mående. Beroende på vilka miljöer vi 

befinner oss i, vilka människor och vilka ”utbud” som presenteras i miljön påverkas vi och 

hanterar detta på olika sätt. Att bosätta sig på en plats där miljön ger förutsättningar för 

individen att växa och tillfredsställa sina behov är något som informanterna belyser. 

Fenomenet av det ”alternativa livet” handlar till stor del om ”enkelhet”, att reducera saker i 

sitt liv för att leva mer efter grundläggande behov med större tillfredsställelse som följd. Detta 

ger en känsla av ”meningsfullhet” där informanterna upplever en större delaktighet i 

processen och därmed en större möjlighet att påverka sin situation.  

Förslag till framtida forskning 

Framtida psykologisk forskning bör närmare undersöka vilka motivationsfaktorer som 

påverkar människor att leva mer ”alternativt”, utifrån individuella och miljömässiga orsaker. 

Psykologer och miljövetare bör arbeta mer tillsammans för att undersöka hur våra 

grundläggande behov och känsla av mening bäst kan tillfredsställas genom en miljömässigt 

hållbar livsstil. I framtidens forskning bör man göra fler kvalitativa studier men också 

kvantitativa studier av människor som lever ”alternativt” för att undersöka om det exempelvis 

finns skillnader i stressnivåer och ”känsla av sammanhang”. En intressant jämförelse vore att 

undersöka människor som flyttar till in till städer från landsbygden för att studera om det finns 
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likheter mellan upplevelserna hos dem som frivillig byter livsstil från landsbygden till det 

urbana samhället. Detta för att undersöka effekten av det ”fria valet” och påverkan på 

individens upplevelse av sin livssituation.     
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Bilagor 

Intervjuguide I 

Bakgrund 

- Ålder, kön 

- När valde du att flytta ut på landet? 

- Växte du upp på landet eller i staden? 

- Vilka fördelar ser du med att bo på landet jämfört med i staden? Finns det nackdelar, 

vilka i så fall? 

- Söker du dig bort från stan eller till naturen? Av vilken anledning? 

- Finns det någon person som har påverkat dig i dina val av bo på landet och leva 

”alternativt”? 

- Någon speciell händelse som har påverkat ditt val att leva ”alternativt”? 

Natursyn 

- Vad innebär ”naturen” för dig? 

- På vilket sätt är naturen meningsfull för dig? 

- På vilket sätt påverkas du av naturen, fysiskt och psykiskt? 

- På vilket sätt är det meningsfullt för dig att bo på landsbygden?  

Socialt 

- Hur påverkas dina sociala relationer i och med ditt levnadssätt? 

Staden 

- Finns det fördelar med livet i staden, i så fall vilka? 

- Saknar du något med att bo i staden och leva ”mindre alternativt”? 

Samhällssyn 

- Hur skulle du beskriva samhällsutvecklingen de senaste årtiondena? 

- Hur tror du att framtiden kommer utvecklas? 
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Beskriv ”en bra dag” 

- Berätta om en typiskt bra dag, vad gör du, vad är meningsfullt att lägga tid på, vad 

omger du dig med, hur påverkas du av det? 

- Hur såg en typiskt bra dag ut när du bodde i staden, hur påverkades du av det? 

Återhämtning 

- Hur återhämtar du dig helst? 
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Intervjuguide II 

Boende 

- Var bor du? 

- Vad är viktigt för dig när det gäller ditt boende? 

Värderingar 

- Vad är viktigt för dig i livet? 

- Vad driver/inspirerar dig? 

- Hur skulle du beskriva dig själv som person?  

- Vilka är dina intressen? 

- Vad utmanar dig? Gillar du utmaningar? Vad innebär äventyr för dig? Skulle du kalla 

dig själv för en  ”äventyrsmänniska”? 

- Vilka värderingar är viktiga för dig? Vad är viktigt för dig i livet? Vad ger ditt liv 

mening? 

- Vad innebär frihet för dig? 

- Vad innebär det att kunna påverka ditt liv? 

- Hur ser du på val? Vad är viktigt när du gör val? 

- Hur ser du på ekonomi, vad betyder pengar i ditt liv? 

- Är det viktigt för dig med materiell standard? Hur ser du på elektronik? 

- Vad är din syn på ägande? 

- Hur ser du på tid?   

- Vad gör dig lycklig? 

Naturen 

- Vilka platser i naturen föredrar du, varför då? Beskriv platsen. 

- Vad innebär stress för dig? Hur påverkas du av stress? Vad gör dig stressad?  

Återhämtning 



DET ALTERNATIVA LIVET                                                                                                                                      82        
 

 
 

Vad gör dig lugn? Hur återhämtar du dig? 
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