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Abstract 

The purpose of this study is to examine lifestyle migration as a cultural and everyday practice, 

with the emphasis being on observing how lifestyle changes from urban to rural are described, 

practiced and made meaningful by people who have left major Swedish cities behind, in 

favour of a life on the Gotlandic countryside. 

The empirical material has been collected through ethnographical methods and is based on 

observations and qualitative interviews with 13 individuals who all reside on farms and 

practice animal husbandry. Focus has been placed on the practices, conceptions and other 

expressions which are related to the informants’ animals and their keeping. 

 The theoretical starting point of this study is phenomenological, where anthropologist 

Tim Ingold’s ideas of what it means to dwell are central. Also, the term authenticity and the 

concept of lifestyle migration are important tools to examine the collected material. 

The result of the study demonstrates that the idea of the rural idyll, in other words, the 

preconception of the countryside as a calm and harmonious refuge far removed from the 

stressful life of major cities, plays a large part in the in-migrants lifestyle migration. The 

informants’ decisions to move to the countryside, as well as their everyday practices once 

settled in, are characterised by these romanticised notions. The study also shows that the 

informants’ lives, with animals and their keeping, presents a series of unexpected challenges 

and difficulties that are not present in the preconception of the rural idyll. In reality, the 

informants experience more stress and even higher workloads in their rural everyday, than 

they were exposed to living their previous urban lifestyle. The animals and their care, 

however, provide a series of positive experiences and the interactions with the animals are 

seen as authentic and meaningful. The everyday interchanges with the animals become an 

important part of the informants’ being and wellbeing on the countryside. They are therefore 

crucial to their lifestyle migration. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På Kristallengalan år 2017 vann TV-programmet ”Mandelmanns gård” inte mindre än tre 

priser (Emanuelsson 2017). Programmet handlar om familjen Mandelmann som lämnat 

Stockholm för att driva ett ekologiskt lantbruk på Österlen. Det danska TV-programmet 

”Hundra procent bonde” som handlar om hur bonden Frank Erichsen och hans familj driver 

ett ”gammaldags” lantbruk på Jylland, har sänts i närmre hundrafemtio avsnitt i Norden 

(dr.dk). Programmen präglas av bilder på gårdsmiljöer med frodiga grönsaksland, djur som 

betar i hagar och värpta ägg som ligger i halm. Dessa idylliska porträtt om ett ”äkta liv på 

landet” långt bort från ”storstädernas stress och dåliga luft”, har tagit TV-tittarna med storm. I 

Facebook-grupper i samma anda går det att läsa om personer, som i närmast poetiska ordalag, 

beskriver hur de till slut vågade lämna storstaden för att köpa en gård och skaffa djur. Att 

”lämna stan”, ”flytta till landet för att hitta sig själv”, ”byta liv och leva mer äkta”, ”ha egna 

djur”, och ”leva närmre naturen” är starka ideal och trender (jfr Ulver 2012:20f). Dessa 

behöver undersökas närmare. Vad är det som driver dem som lämnar storstaden till förmån 

för landsbygden, och framförallt, hur gör de? Vilka föreställningar har de om livet på landet 

och hur väljer de själva att leva där? Hur realiseras drömmen om livet på den egna gården? Är 

livet på landet så idylliskt och fantastiskt som dessa TV-program visar? Hur skildrar de som 

faktiskt flyttar sitt ”nya liv”? Vad säger dessa ideal och trender om vår samtid? Dessa 

allmänna frågeställningar och fenomen formar det övergripande intresseområdet för denna 

etnologiska studie. Närmare bestämt studeras personer som med en önskan om ett bättre liv, 

lämnat storstaden till förmån för den gotländska landsbygden. Genom att skildra personernas 

livsstilsförändring från stad till land, är målsättningen att bidra med kunskap om det samtida 

samhällsfenomen som längtan efter ett liv på landsbygden utgör. 
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1.2  Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att studera livsstilsmigration som kulturell och vardaglig praktik. Mer 

specifikt studeras hur livsstilsförändringar från stad till gotländsk landsbygd beskrivs, 

praktiseras och ges mening av personer som flyttat1. 

Utifrån syftet fokuserar undersökningen på följande forskningsfrågor: 

 

- Vilka föreställningar och ideal om livsstilar på landsbygden ges uttryck för i 

materialet? Hur präglar dessa föreställningar och ideal inflyttarnas uppfattningar och 

praktiker? 

- Vilken plats och mening har djuren och djurhållningen i inflyttarnas vardag och vilka 

betydelser har djuren för inflyttarnas livsstilsmigration? 

- Vilka utmaningar möter inflyttarna i sin livsstil på den gotländska landsbygden och 

hur hanterar de dessa utmaningar? Hur påverkar utmaningarna deras 

livsstilsmigration? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie handlar alltså om personer som valt att livsstilsmigrera från stad till gotländsk 

landsbygd. Valet att studera livsstilsmigration till just Gotland handlar delvis om den 

kulturella förståelsen av Gotland som plats. Gotland är en positivt förknippad plats, en solig 

sommarö, en semesterdestination som betraktas som en tillflyktsort, långt bort från vardagens 

stress (Johansson & Strandberg-Zerpe 2016:53ff). Gotland har genom att vara en ö också 

klara gränser mot havet och förkroppsligar på så vis också idén om en annan och avgränsad 

plats (Ask & Ronström 2017; jfr Gustavsson 2002:261), vilket jag menar gör 

livsstilsmigration dit än mer intressant. Att flytta till Gotland blir ett tydligt uppbrott med det 

                                                                                                                                                   
 
1 Personerna som deltar i denna studie benämner jag på olika sätt, bland annat som ”informanter”, något som är 
vedertaget inom etnologisk forskning. I detta sammanhang vill jag understryka att de som deltar i studien inte är 
passiva informationslämnare, även om benämningen informant kan uppfattas så. Jag ser det snarare som att vi 
tillsammans skapar kunskap och formar studien. Även termerna ”inflyttare” och ”livsstilsmigrant” används. 
Dessa benämningar är i någon mån också problematiska med tanke på att intervjupersonerna bott på ön under en 
tid, vilket aktualiserar frågan hur länge man fortsätter att vara inflyttare eller migrant.   
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”gamla livet”, något som i sig är drivande för livsstilsmigration som fenomen (Benson & 

O’Reilly 2009a:2f; Benson & O’Reilly 2009b:616). Hur inflyttarna resonerat när de valde att 

flytta till Gotland diskuteras i kapitel tre. 

Fokus ligger på att studera hur informanterna lever sitt vardagsliv på den gotländska 

landsbygden efter den fysiska flytten dit. Jag hade ett brett sökarljus när fältarbetet inleddes 

och hade inte på förhand bestämt mig för en avgränsning. Under arbetets gång formades dock 

en sådan, nämligen att fokusera på de praktiker, föreställningar och andra uttryck som går att 

relatera till att informanterna håller djur. Avgränsningen motiveras delvis av att inflyttarna 

viger en stor del av sina berättelser om sitt vardagsliv till att beskriva sin djurhållning. Djuren 

visade sig alltså vara viktig del av deras livsstil på Gotland, en del som därför är central att 

beskriva och analysera närmare. Avgränsningen motiveras också av att människors relationer 

till djur och vilka platser djuren har i personernas vardag, är förtjänstfulla utgångspunkter för 

att beskriva och analysera kulturella fenomen och kontexter (Löfgren 1984:275ff). 

Avgränsningen betyder inte att detta endast är en studie om hur informanterna håller djur. 

Snarare utgör inflyttarnas djurhållning ett empiriskt fokus såväl som analytiskt verktyg, vilka 

ger förutsättningar till fördjupade insikter om livsstilsmigration som kulturell och vardaglig 

praktik. 

Avgränsningen medför att flera aspekter av hur livsstilsmigranterna väljer att leva på den 

gotländska landsbygden inte kommer att beröras, som exempelvis deras odlingspraktiker, hur 

sociala relationer formas i deras nya hembygder, eller hur materialet kan analyseras utifrån 

genusperspektiv. 

1.4 Bakgrundsstatistik 

För att sätta den livsstilsmigration som studeras i en bredare demografisk kontext beskrivs i 

detta avsnitt förflyttningar mellan stad och landsbygd inom Sverige. För omkring 200 år 

sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Omkring år 1930 bodde 

ungefär lika många svenskar på landsbygd som i städer. Idag bor 85 procent av Sveriges 

befolkning i ”tätorter” (scb.se-1). Befolkningen i tätorter fortsätter att öka, dock inte främst på 

grund av utflyttningar från landsbygd utan i huvudsak som en följd av invandring och högre 

födelsetal i tätorter. Enligt SCB är det i själva verket fler som flyttar från ”storstäder” till 
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landsbygd än tvärtom (scb.se-2). Informanterna i denna studie stämmer in i detta mönster då 

de alla lämnat storstäder till förmån för landsbygd 2.  

Gotland har sammantaget haft en positiv befolkningsutveckling under perioden år 2000 

till 2018, delvis till följd av en märkbart ökad inflyttning de senaste tre åren 

(Statistikdatabasen.scb.se-1). Inflyttarna kommer framförallt från Stockholms län, följt av 

Västra Götaland och Skåne (Statistikdatabasen.scb.se-2). När det gäller öns interna 

flyttstatistik har befolkningen minskat i tre fjärdedelar av öns 92 socknar mellan år 2006 och 

2016. Visby samt närliggande socknar har ökat mest i befolkning under motsvarande period 

(Gotland i siffror 2017). Det finns således skäl att tala om en urbanisering av Gotland där 

landsbygden minskar i befolkning och Visby ökar. Samtidigt bor närmre 40 procent av 

Gotlands befolkning på landsbygden3 (Gotland i siffror 2017) vilket kan jämföras med ett 

riksgenomsnitt på omkring 15 procent (scb.se-1). Informanterna i denna studie har flyttat från 

Stockholmsområdet, förutom en som flyttat från Skåne. De har med några få undantag flyttat 

till socknar vars befolkning minskat under ovan nämnda period. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1  Livsstilsmigration 

Ett analytiskt verktyg som används genomgående i denna studie är begreppet 

livsstilsmigration, vilket sociologerna Michaela Benson och Karen O’Reilly definierar som: 

”The relocation of people within the developed world searching for a better way of life” 

(Benson & O’Reilly 2009b:608). Livsstilsmigration är alltså frivilliga förflyttningar som 

grundar sig i ett sökande efter ett mer meningsfullt liv med högre livskvalitet (Benson & 

O’Reilly 2009a:1). Benson och O’Reilly betraktar begreppet som ett paraplybegrepp för en 

                                                                                                                                                   
 
2 En tätort har enligt SCB:s definition minst 200 invånare och högst 200 meter mellan husen. Landsbygd utgörs 
enligt myndighetens definitioner således av alla områden som inte klassas som tätorter (scb.se-1). Storstäder har 
en befolkning på över 100 000 invånare (scb.se-2). När jag berör landsbygd och stad är det dessa definitioner 
som avses, vilka inte problematiseras närmare. 
 
3 I denna studie används benämningen ”gotländsk landsbygd”. Det finns med tanke på dess skiftande karaktär, 
skäl att tala om ”gotländska landsbygder”. Av språkliga skäl väljer jag dock att använda benämningen gotländsk 
landsbygd. 
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rad närliggande typer av förflyttningar som exempelvis senior livsstilsmigration, varianter av 

kontraurbanisering, förflyttningar till estetiskt tilltalande miljöer (eng. amenity migration) 

samt säsongsbaserad livsstilsmigration (2009b:609). Begreppet är sammanfattningsvis 

mångfacetterat och används för att förklara en rad olika typer av livsstilsmotiverade 

förflyttningar, nationella såväl som internationella och hos människor i olika åldrar (Blaakilde 

& Nilsson 2013:16f). 

Livsstilsmigration som fenomen ringar in olika typer av förflyttningar som alla bygger på 

en självreflektion där människor utvärderar sin livssituation och väljer att flytta med avsikten 

att förändra sitt liv till det bättre (Benson & O’Reilly 2009b:615f). Detta gör också 

livsstilsmigration till självförverkligande projekt där det på olika sätt handlar om att realisera 

individuella önskemål (Benson & O’Reilly 2009a:1; Benson & O’Reilly 2009b:609ff; Hoey 

2009:32). En förflyttning betraktas i detta sammanhang inte som en enskild händelse. 

Livsstilsmigration är pågående processer som fortsätter efter den fysiska flytten. Studier av 

livsstilsmigration inkluderar således hur den tidigare livssituationen såg ut, motiv till 

förflyttningar såväl som pågående självförverkligande processer väl på plats (Benson & 

O’Reilly 2009a:2; Benson & O’Reilly 2009b:615f). I denna studie ligger tyngdpunkten på att 

studera livsstilsmigration som en pågående process väl på plats. 

Livsstilsmigration som fenomen har också en socioekonomisk dimension i bemärkelsen 

att de som har möjlighet att livsstilsmigrera är en relativt privilegierad grupp. De har 

ekonomiska förutsättningar och legala friheter att kunna realisera sina önskade förflyttningar 

(Benson & O’Reilly 2009b:618ff).  

En grupp av livsstilsmigranter som Benson och O’Reilly identifierar är de som söker sig 

till en rural idyll, både nationellt och internationellt. Dessa drivs enligt författarna av en 

längtan till landsbygden som föreställs kunna förverkliga ett enklare och lugnare liv närmre 

naturen, samt önskan om social samhörighet (Benson & O’Reilly 2009b:611ff). Landsbygden 

förväntas sammantaget kunna möjliggöra en mer autentisk livsstil vilket dessa 

livsstilsmigranter efterfrågar (Benson & O’Reilly 2009a:3f; Osbaldiston 2011:214ff). Det är 

sammanfattningsvis denna variant av permanent (det vill säga inte säsongsbaserad) 

livsstilsmigration som studeras, vilken hädanefter benämns som rural livsstilsmigration. 
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1.5.2  En fenomenologisk utgångspunkt  

För att analysera hur den rurala livsstilsmigrationen praktiseras och ges mening efter den 

fysiska flytten används en fenomenologisk utgångspunkt. Denna är präglad av antropologen 

Tim Ingold och hans tankar om vad det innebär att bebo världen (eng. dwelling). Ingold 

betraktar människor som situerade i en omvärld och att detta är en nödvändig betingelse för 

deras existerande. Världen blir hela tiden till, den uppenbarar sig och är meningsskapande för 

dem som bebor den (Ingold 2000:153;173). Istället för utgångspunkten att världen förstås 

endast genom intellektet, menar Ingold att intellektet i själva verket uppstår genom 

människors involverande i världen. Idéer, konstruktioner och språkliga förståelser kan alltså 

inte användas oberoende för att förklara världen, eftersom de själva uppstår genom ens 

varande i den. Världen kan på det viset inte betraktas som något separat som människan 

möter och endast förstår genom sitt intellekt (Ingold 2000:153ff;168f;186).  

Kunskap om världen nås därför främst genom att involvera sig och agera i den, det vill 

säga genom att uppleva den. För att förstå hur inflyttarna lever på gårdarna är det därför inte 

tillräckligt att endast analysera föreställningar och representationer av landsbygden utan även 

informanternas upplevelser av att bebo den. Det är därför centralt att redogöra för inflyttarnas 

känslor, tankar och sinnesintryck av att leva och verka i de rurala miljöerna. Således utgör den 

fenomenologiska utgångspunkten både en analys- och materialinsamlingsmetod. 

I studiens fenomenologiska utgångspunkt utesluts dock inte att föreställningar och 

representationer har betydelser för hur inflyttarna väljer att leva på landsbygden, men de sätts 

i relation till andra aspekter av deras tillvaro såsom den materiella omgivningen och djuren.  

Ingold menar även att man inte ska se människor, andra djur och övriga organismer som 

avgränsade, på förhand givna entiteter. De skall istället betraktas som i ständig tillblivelse 

(eng. becoming), i rörelse och utveckling. Tillblivelsen av varje människa består både av att 

betinga och att bli betingad av de varelser den relaterar till. Eftersom alla varelser är i ständig 

tillblivelse går det därför inte att betrakta mänskliga eller icke-mänskliga kroppar utifrån vad 

de är, utan istället utifrån vad de gör (Ingold 2013:8ff;18). Med utgångspunkt i avgränsningen 

att fokusera på de praktiker och föreställningar som kretsar kring informanternas djur och 

djurhållning, är dessa tankar betydelsefulla. Inflyttarna och deras djur är med i den ständiga 

tillblivelsen av varandra. Min utgångspunkt är således att de vardagliga praktikerna och 

interaktionerna med djuren ständigt formar livsstilsmigranterna och gårdarna de lever på.  
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1.5.3  Autenticitet  

Rural livsstilsmigration som fenomen är som nämnts nära förknippat med ett sökande efter ett 

mer ”autentiskt liv” (Benson & O’Reilly 2009a:3f; Osbaldiston 2011:214ff). Därför kommer 

olika perspektiv på begreppet autenticitet att användas för att analysera materialet. Även om 

det finns olika tolkningar av autenticitetsbegreppet är det ofta associerat med föreställningar 

om det äkta, naturliga och genuina (Bendix 1997:15; Lindholm 2008:1).  

Enligt sociologerna Philip Vannini och J. Patrick Williams kan autenticitet ses som ett 

högt värderat ideal. Detta är under ständig konstruktion och utgörs av de värden som 

förhandlas och omförhandlas i vissa sociala sammanhang, det är på så sätt kontextuellt och 

relativt. Idealet och dess värden är eftersträvansvärda och fungerar sålunda som en riktning i 

skapandet av självet (Vannini & Williams 2009:3). För att undersöka inflyttarnas livsstil på 

den gotländska landsbygden och hur den är förknippad med ett sökande efter autenticitet, 

analyseras de ideal informanterna förhåller sig till genom föreställningar och vardagliga 

praktiker. 

Folkloristen Regina Bendix och antropologen Charles Lindholm menar att autenticitet 

alltid har en motsats, eller snarare föreställningen om en motsats, nämligen det falska eller det 

oriktiga (Bendix 1997:9; Lindholm 2008:2). Att undersöka inflyttarnas föreställningar om det 

oriktiga kan därför belysa vilka värden som anses vara autentiska i relation till livet på 

landsbygden. 

Sociologerna Sarah Burgess och Phillip Vannini uppmärksammar hur autenticitet också är 

något som kan upplevas. De menar att man känner och upplever autenticitet när det råder en 

överensstämmelse mellan å ena sidan ens självuppfattning samt å andra sidan ens varande och 

praktiker (Vannini & Burgess 2009:104ff). Även om autenticitetsidealet konstrueras och 

uppkommer ur sociala processer finns det således möjligheter till upplevelser och känslor som 

förstås som autentiska. För att fördjupa analysen av hur autenticitet relaterar till rural 

livsstilsmigration undersöks även livsstilsmigranternas upplevelser och känslor av autenticitet 

i deras vardag.  

1.5.4  Att iscensätta landsbygden  

För att problematisera hur föreställningar om livet på landsbygden präglar informanternas 

livsstil används kulturgeografen Michael Woods resonemang om att ruralitet är något som 
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kan iscensättas (eng. performance). Rurala framträdanden kan dels innebära att iscensätta ett 

ruralt evenemang där de som är involverade medvetet försöker framställa en ”lantlig 

upplevelse” (Woods 2011:227ff). Detta kan handla om en marknad där personer tillsammans 

agerar för att skapa en lantlig stämning i kommersiella syften. Woods menar också att 

iscensättande görs i vardagen när människor agerar utifrån vissa givna representationer, roller 

och normer kopplade till landsbygden. Att iscensätta det rurala i vardagen handlar således om 

att praktisera föreställningar om det rurala livet (Woods 2011:227ff), vilken är den variant av 

iscensättning som problematiseras i denna studie. 

1.6 Tidigare forskning 

1.6.1  Studier av livsstilsmigration 

När det gäller den samtida etnologiska forskningen av livsstilsmigration vill jag lyfta fram 

etnologen Annie Woubes avhandling Finding One’s Place (2014) där hon studerat svenskar 

som livsstilsmigrerar till Spanska solkusten. Woube belyser hur hennes informanter väljer att 

lämna Sverige med en önskan om en bättre livskvalitet, baserad på en förändrad livsstil och 

varmare klimat. Woube fokuserar i sin studie på hur migrationen levs och uttrycks i vardagen. 

Hon undersöker också hur sociala och kulturella tillhörigheter formas och omformas samt hur 

dessa relaterar till olika platser (Woube 2014:14ff). I min studie fokuserar jag inte på hur 

sociala tillhörigheter formas men är som Woube intresserad av hur livsstilsmigrationen tar sig 

uttryck i andra vardagliga praktiker. Även etnologen Paul Agnidakis diskuterar fenomenet 

livsstilsmigration i sin avhandling Rätten till platsen (2013). Han har bland annat studerat 

personer som flyttat till Timrå och Surahammar och hur inflyttarna ser dessa orter som 

”temporära tillflyktsplatser”, där de kan ta paus från hektiska arbetsliv i städerna. Orterna 

tillhandahåller natur, lugn och sinnesro efter de långa arbetsdagarna (Agnidakis 2013:139ff). 

Vare sig Woube eller Agnidakis undersöker rural livsstilsmigration. Det gör dock etnologen 

Gabriella Nilsson i sin artikel ”Breaking Free and Settling Down. Contradictory Cultural 

Meanings of Rural Retirement Migration among Swedish Seniors” (2013), där hon studerat 

pensionärer som flyttat från Stockholm till Österlen i Skåne. Nilsson intresserar sig för 

förhållanden mellan ideal hos inflyttarna och hur de faktiskt lever sitt liv på Österlen. Hon 
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problematiserar också valet av Österlen som plats i relation till de värden och livsstilar 

informanterna söker genom sina förflyttningar (Nilsson 2013:27ff). Även jag intresserar mig 

för förhållanden mellan ideal och praktiker hos inflyttarna jag studerar. Kulturantropologen 

Brian A. Hoey har också studerat samtida rural livsstilsmigration. Hoey undersöker 

amerikanska livsstilsmigranter som flyttar till rurala områden i norra Michigan med önskan 

om ett bättre liv. Han studerar också hur romantiserande föreställningar om landsbygden är 

centrala för dessa inflyttare (Hoey 2009:31ff). Likt Hoey studerar jag hur livsstilsmigranterna 

förhåller sig till föreställningar om landsbygd. Jag har dock ett fokus vid informanternas 

rurala vardagliga praktiker och hur dessa formar livsstilsmigrationen. 

Samtida förflyttningar från stad till landsbygd har också studerats inom de 

samhällsvetenskapliga disciplinerna, då ofta utifrån begreppet kontraurbanisering som avser 

olika former av förflyttningar från urbana till rurala miljöer. Definitionerna är dock långt ifrån 

entydiga (Amcoff 2000:36ff; Šimon 2014:136ff; Stenbacka 2001:32ff; Woods 2011:182ff). 

Motiven till kontraurbanisering har kartlagts kvantitativt i samhällsvetenskapliga studier där 

livsstilsrelaterade, ekonomiska och sociala orsaker är återkommande (Eimermann m.fl. 

2012:330ff; Šimon 2014:118; Ulver 2012:4ff; Woods 2011:182ff). Dessa 

samhällsvetenskapliga studier tenderar att fokusera på generella befolkningsströmningar 

(Benson & O’Reilly 2009:614), även om det också finns studier som studerat 

kontraurbanisering genom kvalitativa intervjuer (se t.ex. Pettersson 1993; Stenbacka 2001). 

De tenderar till skillnad från min studie dock att fokusera på motiv till förflyttningarna till 

landsbygden, snarare än vardagliga praktiker väl på plats. 

Förflyttningar från stad till landsbygd har också studerats som historiska fenomen, bland 

annat med fokus på förflyttningar under den så kallade ”gröna vågen” på 1970-talet (se t.ex. 

Ekberg 2016; Holmberg 1998; Wessling 1983). I detta sammanhang vill jag lyfta fram 

etnologen Heidi Richardsons avhandling Tilbake til jorda (2000) där hon intervjuat tidigare 

”alternativbönder” som flyttade från stad till landsbygd på 1970-talet, bland annat som ett led 

i en större samhällskritik. Richardson belyser alternativböndernas vardagliga praktiker i form 

av djurhållning och odling på gårdarna. Hon berör också strategier alternativbönderna tar till 

när deras ideal beträffande hur livet ska levas på gårdarna visar sig bli svåra att genomföra i 

praktiken (Richardson 2000:68ff). Intresset för inflyttarnas vardagliga praktiker samt deras 

förutsättningar att realisera ideal om livet på landsbygden är alltså en beröringspunkt mellan 

min och Richardsons forskning. Till skillnad från Richardson studerar jag ett samtida 

utflyttningsfenomen. Utflyttningar under gröna vågen på 1970-talet betraktas ofta som 

politiskt präglade strömningar (Ekberg 2016; Holmberg 1998; Richardson 2000; Wessling 
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1983). Den samtida rurala livsstilsmigration som jag studerar betraktar jag inte som tydligt 

politiskt orienterad på liknande sätt (jfr Backa 2018:114f; jfr Ulver 2012:14), vilket också 

utgör en skillnad mellan min och Richardsons forskning. 

Inom etnologin finns också studier som behandlar en tillfällig form av rural 

livsstilsmigration, nämligen att tillbringa tid i fritidsboenden och sommarhus på landsbygden. 

Detta har studerats som ett historiskt (se t.ex. Christensen 2015) såväl som ett samtida 

fenomen (se t.ex. Bendix & Löfgren 2007; Gunnemark 2016). Etnologen Orvar Löfgren 

beskriver hur svenskar under 1900-talet började flytta ut till sommarhus och husvagnar under 

helger och somrar. Det har varit sätt att komma ”närmre naturen”, leva ”mer äkta” och slippa 

den stressade tillvaron i städerna (Löfgren 1979:63ff). Som jag kommer diskutera återkommer 

de motiv till förflyttningar som Löfgren belyser även i permanenta förflyttningar från stad till 

landsbygd. 

Denna studies inriktning, det vill säga permanenta samtida förflyttningar från stad till 

landsbygd med fokus på vardagliga praktiker, är sammanfattningsvis ett ämne som är föga 

utforskat inom den nordiska etnologin. Samtidigt bidrar undersökningar av rural 

livsstilsmigration till etnologiskt relevanta forskningsområden som migration, kulturella 

trender, livsstilar och vardagliga praktiker, vilket gör det valda studieområdet till ett 

etnologiskt viktigt ämne att utforska vidare. Sociologerna Benson och O’Reilly menar att 

rural livsstilsmigration som fenomen också är föga utforskat inom deras disciplin. De 

efterfrågar särskilt studier som berör människors upplevelser efter flytten; vad händer 

egentligen på plats (Benson & O’Reilly 2009:612ff)? Denna studie bidrar således till att fylla 

en kunskapslucka inom den samtida forskningen av rural livsstilsmigration.  

1.6.2  Andra tangerande forskningsområden 

Förutom att denna studie har sin utgångspunkt i forskningsfältet livsstilsmigration, relaterar 

den också till en rad andra etnologiska forskningsområden. Informanternas rurala praktiker 

påverkas av naturens förutsättningar, de möter väderrelaterade utmaningar som på olika sätt 

formar deras liv. Därmed är studien också en del av ett brett kulturvetenskapligt fält som på 

olika sätt problematiserar relationer mellan människa och natur (se t.ex. Head m.fl. 2016; 

Midholm & Saltzman 2014). Med tanke på att informanterna i studien bedriver djurhållning 

som på olika sätt påverkas av naturens förutsättningar, är studien också en del av 

forskningsområdet som problematiserar relationer mellan bönder och natur (se t.ex. 
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Salomonsson 1999:43ff; Saltzman 2001:180ff). Etnologen Leena Hangasmaa har bidragit till 

detta område och beskriver i sin artikel ”The Land and the Sky will Persist” (2007) om hur de 

finska bönderna hon studerat uttrycker att de lever på nåder och i ett ständigt beroende av 

naturen. Hon diskuterar också hur bönderna utvecklat en vana och acceptans kring naturens 

skiftningar, trots att dessa kan vara utmanande (2007:99ff). Hangasmaa studerar, till skillnad 

från mig, personer som är bönder till yrket. Här finns förutsättningar för intressanta 

jämförelser av relationerna till naturen, grupperna emellan. 

Informanternas djurhållning, deras praktiker och interaktioner med djur, utgör som 

beskrivits en utgångspunkt för studien. Det gör att den också anknyter till det växande 

kulturvetenskapliga forskningsområde som problematiserar relationer mellan människa och 

andra djur (se t.ex. Andersson Cederholm 2014; Ekström m.fl. 2018; Fageraas 2016; 

Johansson 1994:145f; Kulick 2017). Inom etnologisk forskning kan Sara Berglunds 

avhandling Vägen till vinnarcirkeln (2006) lyftas fram där hon studerat travsport som 

kulturellt fenomen. Hon diskuterar hur hästar kan spela flera olika roller i människors tillvaro, 

de kan vara vänner, en investering och ett tävlingsredskap (Berglund 2006:112ff). 

Flerdimensionella relationer mellan människor och deras djur aktualiseras även i mitt 

material, som dessutom präglas av att livsstilsmigranterna i denna studie bedriver småskalig 

köttproduktion och skickar sina djur till slakt.  

Den småskaliga köttproduktionen är nära förknippad med ett annat ämne som 

informanterna förhåller sig till på olika sätt, nämligen självhushållning. I den etnologiska 

kontexten vill jag därför lyfta fram folkloristen Andreas Backas artikel ”Den gröna drömmen. 

Självhushållning, mening, motstånd” (2018). Backa har studerat hur österbottniska 

självhushållare ”gör självhushållning” genom bland annat odling och djurhållning. Han berör 

svårigheter och kompromisser som är förknippade med att leva självhushållande samt 

intresserar sig för den kroppsliga dimensionen av självhushållandets praktiker, det vill säga 

hur självhushållning känns och smakar (Backa 2018:111ff). Likt Backa intresserar jag mig för 

hur självhushållande praktiker upplevs. Eftersom Backa inte studerar självhushållare som 

flyttat från städer till landsbygd, kommer min studie dessutom att beakta hur inflyttares 

föreställningar om livet på landsbygden relaterar till ideal och praktiker beträffande 

självhushållning. 

Detta är några av de forskningsområden som denna studie tangerar. Flera av de nämnda 

studierna berörs, tillsammans med andra, mer djupgående i den löpande analysen för att sätta 

diskussionerna som förs i sina forskningssammanhang. 
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1.7 Disposition 

Följande kapitel inleds med en beskrivning och diskussion av de etnografiska metoder och 

material som används i studien. Därefter presenteras informanterna. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om reflexivitet och etiska överväganden. 

I kapitel tre, ”Medgång”, läggs fokus vid inflyttarnas positiva upplevelser av deras rurala 

livsstilsmigration. Här besvaras frågeställningen om vilka föreställningar och ideal 

beträffande livsstilar på landsbygden som ges uttryck för i materialet. Jag analyserar också 

hur livsstilsmigranterna präglas av dessa föreställningar och ideal. I detta kapitel beskrivs och 

analyseras även hur djuren och djurhållningen är meningsskapande för informanterna i deras 

vardag. 

I kapitel fyra, ”Motgång”, läggs fokus vid inflyttarnas utmanande upplevelser av deras 

rurala livsstilsmigration. Här beskrivs vilka utmaningar livsstilsmigranterna möter i vardagen 

samt hur de hanterar dessa. I detta kapitel fördjupas analysen av djurens och djurhållningens 

betydelser för informanternas rurala livsstilsmigration. 

Uppsatsen avslutas med kapitel fem där det förs en slutdiskussion och studiens slutsatser 

summeras. Jag sammanfattar också studiens kunskapsbidrag samt ger förslag på vidare 

forskning. 
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2 Metoder och material 

2.1 Ingång till fältet, intervjuer och transkribering 

Mitt intresse för fenomenet att flytta från stad till landsbygd uppkom under sommaren år 

2017. Det var ett nytt forskningsfält för mig och jag hade inte någon personlig anknytning till 

den typen av livsstilsförändring. Genom inläsning på hemsidor, bloggar och Facebookgrupper 

på temat att ”flytta till landet” och ”lantliv”, stötte jag på personer som flyttat från stad till 

landsbygd. Internet utgjorde alltså ett slags metodologiskt redskap för att dels få kunskap om 

företeelser kring det valda ämnet men också för att hitta potentiella informanter (jfr Hyltén-

Cavallius 2011:207). 

I december år 2017 åkte jag till Visby för att bedriva en veckas etnografiskt fältarbete som 

ingick inom ramen för en masterkurs i etnologi vid Campus Gotland, Uppsala universitet. Jag 

hade endast besökt ön en gång tidigare över en helg hösten år 2016 och hade inga andra 

kopplingar till Gotland. Inför denna fältvecka kontaktade jag via e-post ett antal personer som 

hade flyttat från städer till den gotländska landsbygden. Dessa personer hittade jag via deras 

personliga bloggar. Jag berättade om studiens syfte, vilken deras roll skulle vara om de deltog 

samt kort om min akademiska bakgrund. Jag fick kontakt med två personer som ställde upp 

på en intervju under min första fältvecka. Av dessa personer fick jag kontaktuppgifter till 

några potentiella informanter att intervjua på ön, som sedan kontaktades och intervjuades. 

Samtidigt fortsatte jag att leta via internet efter fler informanter som flyttat från städer till den 

gotländska landsbygden, vilket också resulterade i ett antal intervjuer. 

Studien bygger sammantaget på 14 intervjuer med 13 personer. Intervjuerna varade 

mellan en och tre timmar och spelades in med min mobiltelefon. Informanterna har själva fått 

bestämma i vilka miljöer de intervjuats. Oftast har det skett i inflyttarnas hem, det vill säga på 

deras gårdar. I några fall har intervjuerna ägt rum på kaféer som de föreslagit. Anledningen 

till att informanterna själva fick bestämma var intervjun skulle äga rum var att de skulle känna 

sig avslappnade och ha inflytande över intervjusituationens förutsättningar, inte minst med 
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tanke på den maktasymmetri som kan finnas mellan dem och mig i min roll som forskare. 

Intervjuerna jag genomfört har varit ostrukturerade och/eller semistrukturerade (Fägerborg 

2011:98ff). Det har inneburit att jag använt mig av öppna intervjufrågor såsom: ”Kan du 

berätta lite om dig själv?” I samband med att informanterna besvarat denna fråga har de oftast 

självmant börjat berätta om varför de flyttade till Gotland. Därefter brukade de berätta om hur 

de lever sitt vardagsliv. Inflyttarna fokuserade självmant ofta på att berätta om sina djur och 

sin djurhållning. Det blev alltså tydligt att djuren var en central del av deras liv och således 

deras rurala livsstilsmigration, vilket gjorde att den redovisade avgränsningen växte fram 

under fältarbetets gång. 

Intervjuerna har alltså varit i form av öppna samtal där informanternas egna berättelser 

styrt. Ibland har jag dock ställt följdfrågor eller bett inflyttarna att förtydliga något. En fördel 

med dessa ostrukturerade/semistrukturerade intervjuer är att jag kunnat få kunskap om sådant 

som jag inte reflekterat över på förhand, till exempel djurens centrala roll i informanternas liv. 

Denna intervjuteknik har således skapat förutsättningar för ett rikt och brett material som i sin 

tur skapat möjligheter till en fördjupad analys av rural livsstilsmigration. 

Jag har bearbetat intervjuerna genom att först lyssna igenom dem en gång samtidigt som 

jag skrivit ned stödord och anteckningar. I ett senare skede har jag lyssnat igenom 

intervjuerna igen och transkriberat dem i sin helhet. För att göra informanternas berättelser 

rättvisa och öka läsvänligheten har jag inte skrivit ut exempelvis stakningar och upprepningar. 

Valet att transkribera intervjuerna i sin helhet har att göra med att jag inte på förhand velat 

bestämma vad som skulle kunna vara relevant för studien. Det som till en början bedömts som 

mindre betydelsefullt har ibland kommit att bli centrala aspekter. Denna analysprocess har 

varit avgörande då jag fått möjlighet att upptäcka fler nyanser och infallsvinklar i materialet 

(jfr Klein 1990:45ff).  

Tematiseringsprocessen har skett i form av att jag identifierat återkommande 

samtalsämnen så som att ”leva med djur”, ”slakt” och ”Mandelmanns gård”, vilka jag sedan 

sorterat i olika överordnade teman, som exempelvis ”Att leva av och med naturen”. Alla dessa 

sorteringar och teman har jag haft som mål att förhålla mig reflexiv till genom att ställa frågor 

till materialet, som exempelvis: Vad finns det för återkommande mönster och vad framträder 

inte i materialet, hur förhåller sig dessa teman till varandra, vad är mitt sökarljus och varför 

analyserar jag materialet på detta sätt? 

En central del av studiens material utgörs alltså av intervjuer. Informanternas enskilda 

berättelser träder fram i studien i olika omfattning och valen av citat grundar sig i hur 

illustrativa de är för gruppen i stort, i relation till det tema som berörs. 
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2.2 Observationer, tiden på Fridas gård och broschyrer 

En annan insamlingsmetod som använts i studien är observationer. Otaliga observationer har 

gjorts, bland annat när jag deltagit i olika slags aktiviteter på inflyttarnas gårdar. 

Observationerna har varit ”öppna”, det vill säga att jag inte på förhand hade bestämt vad jag 

skulle fokusera på vid observationstillfällena (Pripp & Öhlander 2011:128f). Exempelvis har 

jag observerat när informanterna själva utfodrat sina djur. I flera fall har jag deltagit mer 

aktivt och bland annat fått vara med att rykta hästar, utfodra djur, städa och bära in säckar 

med foder i ladugårdar. Vid observationstillfällena har samtal haft karaktären av så kallade 

”talking whilst walking” eller ”walking conversations” (Pripp & Öhlander 2011:123f). Vid 

dessa tillfällen har jag alltså haft möjlighet att ställa frågor till inflyttarna. I vissa fall har jag 

haft mitt anteckningsblock framme. Oftast valde jag dock att skriva anteckningar i efterhand 

för att kunna fokusera på situationen och bidra till en mer avslappnad stämning. 

Under våren år 2018 blev jag tillfrågad av Frida, som jag intervjuat, om jag skulle kunna 

tänka mig att bo på och ta hand om hennes gård och djur under några veckor av sommaren när 

hon skulle resa bort. Sammantaget bodde jag på plats och tog hand gården med hästar, lamm4, 

höns, katter och bin under omkring tre veckor. Jag fick genom denna prova-livsstilsmetod, på 

daglig basis utfodra djur, plocka ägg i hönshus, fylla på vattendunkar till djuren, rykta hästar 

och så vidare, det vill säga utföra dagliga bestyr som informanterna berättat om och visat mig 

under besök på deras gårdar.  

Under min tid på Fridas gård skrev jag fältanteckningar flera gånger om dagen i 

anslutning till att jag upplevt eller tänkt på något som jag fann relevant. Tillvägagångssättet 

gick ut på att jag skrev om mina faktiska sysslor och hur jag utförde dem. Jag skrev också om 

mina reflektioner och känslor av att leva på gården (jfr Ehn 2011:55ff). Vid besöken på de 

andra gårdarna skrev jag som nämnts oftast fältanteckningar efter besöken. Samtliga 

observationer och reflektioner är nedtecknade i fältdagboken. Utgångspunkten har varit att 

bedriva ”tät etnografi”, det vill säga skriva detaljerade beskrivningar av miljöer, 

händelseförlopp och beteendemönster (Pripp & Öhlander 2011:138). 

                                                                                                                                                   
 
4 På gotländska dialekter kallas får för lamm, medan rikssvenskans lamm heter lammungar. De flesta av 
informanterna använder de gotländska benämningarna. Jag väljer att genom nästan hela texten använda de 
gotländska termerna. 
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En del av studiens material utgörs alltså av observationer. Aktiviteterna tillsammans med 

informanterna, såväl som min tid på Fridas gård, kommer jag redovisa dels genom utdrag ur 

min fältdagbok men även genom att återberätta. 

Jag har även samlat in ett tjugotal broschyrer från bland annat turistbyrån och 

Almedalsbiblioteket i Visby. Dessa broschyrer riktar sig på olika sätt till de som kan tänka sig 

eller har flyttat till Gotland. Broschyrerna diskuteras med utgångspunkt i tre illustrativa 

exempel, i avsnittet ”Den rurala kontexten” i kapitel tre. 

Det etnografiska fältarbetet har sammantaget genomförts en vecka i december 2017, en 

vecka i februari 2018, omkring tre veckor i juli och augusti, en vecka i månadsskiftet 

september-oktober samma år samt en vecka i mars 2019. Sammanlagt har jag således 

fältarbetat omkring sju veckor på Gotland.  

2.3 Motivering av metod- och materialval 

De redovisade insamlings- och analysmetoderna skapar tillsammans goda förutsättningar för 

att uppfylla studiens syfte. Intervjuer lämpar sig väl för att beskriva och analysera människors 

föreställningar, vad de motiveras av, hur de tänker och resonerar i olika frågor (Fägerborg 

2011:96). Detta är centralt för att belysa informanternas föreställningar och ideal i relation till 

sitt liv på landsbygden, vilka utmaningar de möter samt hur de hanterar dessa. Observationer 

skildrar sådant som i vardagen känns självklart och som kanske inte berättas om vid 

intervjutillfällena (Pripp & Öhlander 2011:114f), vilket skapar förutsättningar att beskriva 

inflyttarnas vardagliga praktiker och upplevelser. Genom observationer ges också möjligheter 

att se diskrepanser mellan vad personer berättar och vad de gör (Pripp & Öhlander 

2011:114f). Detta är särskilt viktigt i denna studie med tanke på att jag intresserar mig för 

relationerna mellan inflyttarnas föreställningar om livet på landsbygden och deras livsstil. De 

insamlade broschyrerna riktar sig som nämnts till potentiella livsstilsmigranter, vilket skapar 

ytterligare förutsättningar att sätta det fenomen som studeras i större kulturella sammanhang.  

Vad kan då prova-livsstilsmetoden, det vill säga den tid jag tillbringade på Fridas gård, 

tillföra analysen av rural livsstilsmigration? Att interagera med platsen som informanterna är 

en del av ger värdefulla insikter om deras berättelser och vardag. Som etnologen Jonas 

Frykman beskriver i sin bok Berörd har jag ”fältarbetat med fötterna” (2012:140), vilket ger 

mig förutsättningar att uppleva liknande rurala praktiker. Mina kroppsliga upplevelser av att 
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bland annat få ont i ryggen av att bära baljor med vatten, hålla i ett nyvärpt ägg, omges av 

djurhagar och skog ger mig möjligheter att närma mig informanternas upplevelser av att bebo 

landsbygden. Jag har med min kropp och mina sinnen alltså fått prova på hur det kan kännas 

att leva på och ta hand om en gård med djur. Metoden skapar således förutsättningar för att 

göra en fördjupad fenomenologisk analys av vad det kan innebära att bebo landsbygden. 

Med tanke på att jag själv inte är en del av den grupp som studeras bedriver jag inte så 

kallad autoetnografisk metod. Denna innebär att forskaren studerar kulturella fenomen med 

utgångspunkt i sin egen grupptillhörighet och sina egna erfarenheter (Palmgren 2011:173ff). 

Att jag själv får prova på att göra en livsstilsförändring från stad till landsbygd genom mina 

veckor på Fridas gård, gör dock att det finns många likheter mellan min metod och den 

autoetnografiska. Fenomenet som studeras analyseras delvis utifrån mina egna erfarenheter 

och känslor, vilka i likhet med ett autoetnografiskt tillvägagångssätt, lyfts fram i den 

vetenskapliga framställningen (jfr Lillbroända-Annala 2019:140ff). 

En annan reflektion i detta sammanhang är bortvalet av andra typer av metod- och 

materialkategorier. Exempelvis hade mitt material kunnat berikas av att analyseras i 

förhållande till kulturhistoriska källor i form av svar på frågelistor från arkiv. Att skildra och 

analysera liknande livsstilsförändringar från förr hade kunnat sätta materialet i ett historiskt 

sammanhang. Analysen hade även kunnat berikas genom netnografisk metod där material 

från exempelvis bloggar och Facebook-grupper hade samlats in. Detta hade kunnat ge insikter 

i hur livsstilsmigranter framställer sin livsstilsförändring samt visat hur skillnader mellan 

vardagslivet och de virtuella världarna tar sig uttryck (jfr Pripp 2010:1). Eftersom studiens 

fokus inte utgörs av att sätta fenomenet i en historisk kontext eller belysa hur livsstilen 

presenteras för andra genom internet och sociala medier, har jag valt bort dessa metod- och 

materialinsamlingsalternativ. 

2.4 Informanterna 

Alla informanter har flyttat från Stockholm utom en som har flyttat från en stad i Skåne. 

Inflyttarna är mellan 35 och 70 år, där de flesta är i 40-årsåldern. De har flyttat till ön vid 

olika tillfällen, majoriteten har dock flyttat de senaste tio åren. De flesta bor med barn 

och/eller partner medan några lever i singelhushåll.  
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Informanternas relationer till Gotland innan de flyttade till ön skiljer sig åt. Några har 

semestrat på ön flera gånger innan de flyttade medan andra endast besökt ön någon enstaka 

gång. Ett fåtal av inflyttarna har släktband till ön men de flesta har inte några sådana 

kopplingar. Ingen av informanterna är ”återflyttare”, det vill säga har bott på ön permanent 

tidigare.  

Informanterna bor på gårdar där vissa har större fastigheter och äger betesmark, åkermark 

eller skog. Alla inflyttare håller djur där de vanligaste är lamm, höns, hästar och katter. Några 

av informanterna har även hund, biodling och ankor. Inga livsstilsmigranter håller exempelvis 

kor eller grisar. 

Som jag tolkar det tillhör inflyttarna någon form av ”medelklass”. De äger sina fastigheter 

och har ofta ägt lägenheter eller hus när de bodde i stan. De flesta är universitetsutbildade och 

har arbetat/arbetar som journalist, ingenjör, författare, personalvetare, lärare, konstnär, 

designer, socionom, ekonom, företagare, administratör eller tjänsteperson. De har alla 

normfunktionella kroppar och anser sig vara friska och aktiva. Alla kan klassas som ”etniska 

svenskar”. 

2.5 Reflexivitet och etiska överväganden 

Livsstilsmigranterna och jag bär på olika erfarenheter som formar de kunskaper vi 

tillsammans skapar i mitt projekt. Med min forskarroll har jag dock en överordnad position i 

detta kunskapande, det är jag som gör de val och bortval som formar studien. Min ambition 

har varit att aktivt föra en dialog mellan mig och fältet där jag uppmärksammar och 

problematiserar mina olika roller och erfarenheter som exempelvis student, forskare, stadsbo, 

kvinna, skåning och svensk-kurd (jfr Pripp 2011:73f). Som ett led i dialogen mellan mig och 

fältet lyfter jag löpande fram mina egna föreställningar och reaktioner. Dessa redovisas i 

fältdagsboksutdragen och i den löpande analysen. Denna transparens bidrar till att ge läsaren 

möjligheter att förstå och bedöma forskningsprodukten i sin helhet (jfr Pripp 2011:80).  

Jag kan med uppväxt i Helsingborg och ett nuvarande liv i Uppsala betraktas som en 

”outsider”, genom att jag själv inte flyttat från stad till landsbygd. Samtidigt är jag en 

”insider” genom att jag och informanterna delar erfarenheter av att ha bott i städer under 

större delarna av våra liv. Mina positioner är överlappande och i ständig växelverkan, där jag 

beroende på situation positionerades av inflyttarna och mig själv som outsider och/eller 
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insider (jfr Farahani 2010:113). Ett exempel där jag betraktades och kände mig som en 

outsider är när jag av informanter fick frågan ”Har du själv funderat på att flytta hit så som jag 

gjort?”. I dessa lägen har jag svarat med ett nej och sagt att jag inte funderat på en sådan 

livsförändring. Jag har varit mer insider när jag och inflyttarna samtalat om liknande 

erfarenheter av att leva i urbana miljöer. Ibland har dessa situationer även utvecklats till en 

slags införståddhetsattityd hos informanterna med fraser som: ”Ja, men du vet, det är så 

stressigt och bullrigt i städer”. Ett annat exempel på hur dessa positioner förhåller sig till 

varandra är hur samtalen med inflyttarna skiftade i karaktär under mina besök på deras gårdar. 

I början av besöken talade de till mig med mer förklarande termer om sina sysslor, 

exempelvis med sina djur. När jag sedan fick följa med ut till en lada eller hage och de märkte 

att jag visade respekt och glädje för djuren, ändrades vårt sätt att samtala. Detta ledde till fler 

införståddhetsfraser och färre förklarande yttranden från livsstilsmigranterna. Mina roller som 

stadsbo och forskare kändes inte lika påtagliga i dessa lägen. Jag tolkar även dessa situationer 

som att de delade praktikerna med djuren öppnade för gemenskapskänslor och mer 

avslappnad och vardaglig stämning. Det var som att en ömsesidig tillit formades. 

Etnologer brukar tala om ”den tredje närvarande”, det vill säga en slags osynlig tredje part 

som finns med och påverkar vid intervju- och observationstillfällena. Det kan handla om att 

en grupp fått medial uppmärksamhet och tillskrivits vissa egenskaper. Följaktligen förhåller 

sig grupprepresentanterna till dessa föreställda egenskaper, utan att de direkt blivit tillfrågade 

om ämnet av forskaren (Pripp 2011:68ff). Rural livsstilsmigration är ett populärt ämne i 

media med flera populära TV-program. Informanterna associerar sig till och blir relaterade till 

dessa typer av mediala uttryck. Till exempel när vi samtalade om djurhållning upplevde jag 

att informanternas berättelser stundtals präglades av en osynlig närvaro av skeptiska 

”yrkesbönder”. Uttryck som ”Bönderna här på Gotland tycker ju vi är lite märkliga”, ”Vi är 

bara låtsasbönder” och ”Vi har mycket att lära oss av bönderna här på Gotland” är några 

exempel på hur inflyttarna förhåller sig till de föreställningar som de upplever tillskrivs dem. 

Trots att jag inte ställde några frågor om vad de tror andra i bygden tycker och tänker om 

dem, kom sådana uttryck ofta fram i våra samtal. Dessa uttalanden som återkommer i flera 

intervjuer, har varit viktiga att problematisera när jag analyserat materialet. 

Avslutningsvis vill jag diskutera specifika och generella etiska överväganden. 

Fältveckorna då jag bodde på Fridas gård aktualiserar forskningsetiska frågeställningar med 

tanke på att jag bor i en informants hem och dessutom tar hand om hennes gård och djur. 

Efter att jag besökt Frida på hennes gård frågade hon mig om jag kunde tänka mig att ta hand 

om gården och djuren när hon skulle resa bort under sommaren. Jag såg det som ett utmärkt 
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tillfälle att fördjupa mina kunskaper om rural livsstilsmigration men insåg samtidigt att det 

aktualiserades forskaretiska frågeställningar. Dels präglades min och Fridas relation av olika 

roller, jag var en ny vän som skulle ta hand om hennes djur men var samtidigt en forskare 

som fältarbetade. Jag var därför noga med att påpeka för Frida att min närvaro på gården 

skulle präglas av min roll som forskare. I detta sammanhang tyckte Frida inte detta var något 

problem utan var tydlig med att jag fick använda gården och sysslorna där som en del av min 

forskning. Detta avsäger mig dock inte mitt forskaretiska ansvar. Som ett led i detta 

ansvarstagande har jag fört en kontinuerlig dialog med Frida där jag exempelvis berättat för 

henne om de etnografiska metoder jag använder. Jag har beskrivit för henne vad det innebär 

att göra observationer och föra fältdagbok, för att på så vis göra klart för henne vilken typ av 

material som skapas genom min närvaro på gården. Detta var viktigt för att Frida skulle förstå 

på vilket sätt hon medverkade i studien (jfr von Rosen 2002:22f). Jag har också tagit ansvar 

för min forskarroll genom att utesluta vissa detaljer i materialet för att på så vis skapa så goda 

förutsättningar för anonymisering som möjligt.  

Forskningsmetoden att ta hand om Fridas gård och djur innebär andra etiska 

överväganden. Genom att säga ja till att ta hand om djuren tog jag också på mig ett stort 

ansvar, att hålla andra liv vid liv. Frida var medveten om att jag hade få erfarenheter av att 

sköta en gård men såg inte detta som ett bekymmer. Eftersom Frida var noga med att lära mig 

sysslorna på gården, fanns tillgänglig via telefon och att hon ordnade med en kontakt jag 

kunde ringa vid behov, gjorde jag övervägandet att de risker som fanns med att tacka ja till att 

sköta om gården, var motiverade med tanke på metodens potentiella förtjänster för studien. 

När det gäller de mer generella etiska övervägandena har Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgjort 

utgångspunkterna för mina arbetssätt. Kortfattat kretsar rådets principer kring fyra icke 

absoluta krav. ”Informationskravet”, vilket jag uppfyllt i den bemärkelsen att jag tydligt 

beskrivit studiens syfte samt informanternas roll i projektet, ”samtyckeskravet”, vilket jag 

hanterat genom att jag vid starten av inspelningarna av samtliga intervjuer tillfrågat inflyttarna 

om de godtar att samtalet spelas in och används i forskningssyfte, ”nyttjandekravet” vilket jag 

uppfyllt genom att inte använda de uppgifter som samlats in för något annat än forskning. Det 

återstående kravet är ”konfidentialitetskravet” (Vetenskapsrådet). Jag har i enlighet med 

etnologisk praxis fingerat namnen i studien för att minska riskerna för att uppenbara 

informanternas identiteter och nämner heller inga ort- eller djurnamn. Ett skäl till detta är att 

man som deltagare i denna typ av studier kan ha svårt att förutse hur mycket av sitt privatliv 

man exponerar samt hur materialet senare kommer att tolkas i det vetenskapliga arbetet (jfr 
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Pripp 2011:82). I detta sammanhang vill jag även lyfta fram att jag intervjuat personer som 

verkar i samma geografiska område och därmed också möjligtvis kan känna eller känna till 

varandra. Av bland annat denna anledning har jag också berättat för inflyttarna att jag fingerar 

deras namn men samtidigt inte kan garantera anonymisering.  
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3 Medgång 

3.1 Från stad till landsbygd 

I detta avsnitt beskrivs några bakgrunder till varför informanterna livsstilsmigrerar, vilket är 

centralt för att kunna problematisera hur de väljer att leva på den gotländska landsbygden. 

Inledningsvis beskrivs några av de faktorer som bidrog till att personerna valde att lämna sitt 

liv i staden, sedan ges exempel på vad som attraherade dem till landsbygden. Avsnittet 

belyser sammanfattningsvis inflyttarnas föreställningar om stad och landsbygd samt sätter 

deras berättelser i relation till livsstilsmigration som fenomen.  

3.1.1  Att flytta från  

Efter ett halvt år ungefär så gick jag in i väggen. Det blev för mycket. Jag var väldigt 

målinriktad, jobbade alldeles för mycket övertid och hade alldeles för höga krav på mig 

själv. Då började jag väl verkligen att fundera på vad, ”vad håller jag egentligen på 

med”? 

 
Fridas utbrändhet som hon berättar om ovan fick henne att börja reflektera över sin vardag 

och tillvaro i Stockholm. Flera av informanterna har liknande berättelser där stress, 

utmattningssymtom samt sjukskrivningar är återkommande teman. Sjukdomstillstånden fick 

inte bara personerna att reflektera över sin livssituation utan satte också igång tankar och idéer 

om att lämna livet i storstaden, som ett led i att hantera ohälsan.  

 Även inflyttarnas arbetsuppgifter i städerna beskrivs som anledningar till att de valde att 

flytta. Frida får berätta igen: 

 

 Den här känslan av att det här som jag gör på dagen, det har absolut ingenting att göra 

med att jag överlever. Det leder liksom inte till någonstans. Jag bygger ett system för att 
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lagra testdata om elektronikkomponenter som produceras i Kina. Det är liksom så 

otroligt långt ifrån verkligheten med mat på bordet och någonting konkret. 

  

Fridas resonemang bygger på att de faktiska arbetsuppgifterna upplevdes som svåra att se 

nyttan med i bemärkelsen att de inte gav några uppenbara och konkreta resultat. Det sätt att 

berätta återkommer hos flera av informanterna. 

Livsstilsmigranterna pekar också på andra skäl som fick dem att vilja lämna livet i stan. 

Långa pendlingstider till och från arbete, rusningstrafik och ansträngande intryck som buller 

och avgaser är återkommande exempel. Emilia berättar hur ”huvudet kokade jämnt” när hon 

bodde i Stockholm. Staden var en miljö full av olika slags intryck och upplevelser som hon 

till sist ville flytta ifrån. Elise berättar vad som fick henne att vilja lämna livet i stan: ”Det 

känns som att jag har gjort allt i mitt liv innan. Jag har rest, jag har ätit ute alla måltider under 

en lång period i mitt liv och bott på hotell ett par gånger i månaden, åkt taxi, suttit i skybar 

och druckit drink och levt ett helt annat liv”. Några av inflyttarna menar likt Elise att de haft 

ett rikt uteliv, rest till olika delar av världen och haft framgångsrika och hektiska karriärer. De 

pratar i dessa sammanhang om en slags ”mättnadskänsla”, att de inte orkade eller önskade fler 

sådana upplevelser och intryck samt att detta var en av anledningarna till att de sökte sig bort 

från staden. Att de inte trivdes i sina lägenheter, tyckte att de bodde för trångt eller att 

områdena de bodde i hade för lite natur omkring sig, är andra återkommande teman i 

informanternas berättelser. Stress och utbrändhet samt intrycken från de urbana miljöerna är 

sammantaget de vanligaste förklaringarna till varför livsstilsmigranterna lämnade städerna. 

3.1.2  Att flytta till 

Jag har alltid varit intresserad av jordbruk. Jag har alltid varit intresserad av djur. Men 

lyckades aldrig övertyga mina föräldrar om det fiffiga i att skaffa en bondgård och flytta 

från stan. Vilket jag försökte länge. Jag tjatade på dem jämt, på pappa att han skulle bli 

bonde. 

 
Några av personerna berättar likt Gustav ovan om en tidig dragning till att leva på landet, 

medan andra istället menar att de fått sådana önskningar i vuxen ålder. Gustav och några 

andra inflyttare hade önskan att flytta till landet därför att de såg det som en möjlighet att 

hålla djur. Katrin berättar hur hon hade en ”så himla stark längtan att ha djur”. Vera och jag 

står mitt på hennes gårdsplan bland ankor och andra djur. Hon berättar att hon tidigare under 
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hela sitt liv bott i Stockholms innerstad och kände sig begränsad där när det gäller 

möjligheterna att ha djur, vilket påverkade beslutet att flytta till landsbygden. Några av 

inflyttarna pekar även på att de drömde om att kunna självhushålla vilket också påverkade 

beslutet.  

Hos merparten av livsstilsmigranterna beskrivs längtan till att flytta till landet dock inte 

som uttalat förknippad med vare sig djurhållning eller självhushållning. Det som tydligast 

lockade informanterna till landsbygden var istället tankar om ett lugnare och mer harmoniskt 

liv, med möjligheter att arbeta och stressa mindre. Några av inflyttarna trodde också att flytten 

till landsbygden skulle förverkliga önskningar om, att som Fredrik uttrycker det, ”styra sin tid 

mer” genom att förvärvsarbeta mindre i kombination med att självhushålla. 

De aspekter som berörts handlar om faktorer som gjorde att livsstilsmigranterna längtade 

efter ett liv på landet i största allmänhet, så som de föreställde sig det. Några av inflyttarna bar 

även en längtan till just Gotland, efter positiva erfarenheter av att ha semestrat på ön. Flera 

hade dock bara besökt Gotland enstaka gånger innan de flyttade dit. Vera berättar: ”Innan vi 

köpte gården hade vi nästan inte varit här. Vi har ingen som helst anknytning till Gotland”. De 

flesta av informanterna hade som Vera beskriver inga släktband eller kontaktnät på ön innan 

de flyttade. Trots det beskriver många av inflyttarna hur de hade positiva föreställningar om 

Gotland. En kärleksfull bild av ön återkommer i våra samtal. Uttryck som ”Mina känslor för 

Gotland har alltid varit väldigt starka, Gotland är underbart!” (Lina) och ”Det är lätt att bli 

förälskad i Gotland” (Lovisa) återkommer i flera av informanternas berättelser. I de flesta fall 

beslutade de sig först för att flytta till landsbygden för att sedan bestämma sig för just 

Gotland. Inflyttarna ger dock inte uttryck för att det fanns så många andra alternativ som 

övervägdes. Ingen av dem ville flytta norr om Stockholm. Det vanligast återkommande 

alternativet till Gotland var Österlen i Skåne. Valet av plats är centralt för att problematisera 

de livsstilar informanterna söker (jfr Benson & O’Reilly 2009b:611), en diskussion jag 

återkommer till i slutet av kapitlet.  

3.1.3  Informanterna och livsstilsmigration som fenomen 

Avslutningsvis vill jag kort sätta in inflyttarnas berättelser i ett forskningssammanhang om 

livsstilsmigration som fenomen. Som visats fanns en förväntan hos flera av informanterna att 

flytten till Gotland skulle lösa en del av de problem de hade i städerna. Flytten sågs både som 

ett uppbrott från ”det gamla” som inte fungerade och som en chans att börja på något ”nytt 
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och bättre”. Detta är ett kännetecknande sätt att resonera hos de som livsstilsmigrerar (Benson 

& O’Reilly 2009a:2f; Benson & O’Reilly 2009b:616). Inflyttarnas tidigare vardag i urbana 

miljöer sammankopplades ofta med olika typer av problem medan den nya platsen, det vill 

säga den gotländska landsbygden, betraktades som positiv då den förväntades utgöra en slags 

motsats till stadsmiljöerna. Att kontrastera den ”gamla” och ”nya” platsen på detta sätt är 

generellt vanligt hos livsstilsmigranter, menar Benson & O’Reilly (2009a:3; 2009b:610).  

När informanterna berättar om sina motiv till flytten återkommer föreställningar om 

motsatsrelationer mellan stad och landsbygd. Stad och land sammankopplas dessutom med 

andra dikotomier, som stress och lugn, arbete och ledighet. Flera av inflyttarna berättar att de 

kände en ”mättnadskänsla” och att de ”gjort allt” i sitt liv i städerna. Stadslivet är alltså 

förknippat med otaliga intryck medan landsbygden förväntas utgöra en slags lugn motpol. Att 

framställa och förstå förhållandena mellan stad och landsbygd på dessa sätt är återkommande 

för livsstilsmigranter, menar kulturgeografen Jan Amcoff (2000:102ff). 

Som jag beskrivit motiveras flytten ofta av individuella önskemål som exempelvis att 

arbeta och stressa mindre. Informanternas motiv till flytten handlar således ofta om någon 

form av självförverkligande där de söker ett liv som bättre motsvarar individuella önskemål 

och målsättningar. Denna självförverkligande strävan är återkommande hos livsstilsmigranter 

(Benson & O’Reilly 2009b:610). 

Flera av de motiv kring flytten till Gotland som informanterna berättar om relaterar alltså 

till skäl som brukar återkomma hos olika typer av livsstilsmigranter. Jag gör dock inte 

anspråk på att förklara alla de komplexa aspekter som relaterar till varför informanterna valde 

att flytta. De exempel jag berört i detta avsnitt är snarare tänkta att ge en illustrativ bild av hur 

inflyttarna resonerar kring flytten från stad till gotländsk landsbygd. 

3.2 Att vara på plats 

I detta avsnitt skildras inledningsvis min första tid på Fridas gård som jag tog hand om 

sommaren år 2018. Därefter beskrivs och analyseras informanternas berättelser och 

upplevelser av sin tid som nyinflyttade. Avsnittet belyser sammanfattningsvis hur 

livsstilsomställningen från stad till landsbygd upplevs. 
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3.2.1  Att kastas in 

Nu är jag äntligen på Gotland och Fridas gård. Jag stiger ut ur bilen och går in och hälsar 

på Frida. Hon håller på att packa och ordna med det sista innan hon ska ta färjan till 

fastlandet. Jag tittar över Fridas marker. Bakom mig är gårdshuset, framför mig är hagarna 

och skogen. Till vänster ser jag en klint skymta fram. Huset och ladorna ramar in 

gårdsplanen som är något sluttande. Ett träd är planterat i mitten på gårdsplanen. Det är 

varmt, flugorna surrar och lammen bräker. När Frida är klar med sysslorna inne i huset är 

det dags för genomgången av hur jag ska sköta gården under veckorna Frida är bortrest. Jag 

tar med mig anteckningsblock och penna. Sen går vi ut till djuren. Vi går in till en av ladorna 

och Frida visar hur jag ska ge de tre hästarna kosttillskott. De har varsin hink och det är 

olika sorter och mängd tillskott som de ska få. I en bytta ligger tillskott som liknar bruna 

sockerbitar. Eftersom hästarna väger olika mycket ska de ha olika antal bitar. De ska också 

ha B-vitamin i flytande form, en skvätt i varje hink. Sen är det någon typ av små 

cylinderformat strö, det liknar beigt stort strössel. Det ska de också ha. En av hästarna ska 

även ha en skopa av något som liknar små vita flingor. Jag skriver ner allt noga i mitt block 

och är lite generad över alla mina frågor. Ibland upprepar jag vad Frida säger för att 

säkerställa att jag förstått rätt. Det är många saker att hålla reda på. Vi går ut med hinkarna 

i hagen där hästarna och lammen är. Samtidigt som hon observerar mina rörelser, 

observerar jag hennes interaktion med djuren. Frida är stark och fokuserad. Hästarna är 

också starka. Det ser så lätt ut när hon ger tillskott till djuren. Jag känner mig klumpig när 

jag står där i hagen och försöker lära mig. Samtidigt försöker jag påminna mig själv om att 

jag precis kommit till gården. 

När vi är klara med hästarna visar Frida mig tillskott som ett av lammen ska få. Fodret 

ligger i hönshuset. Jag skriver ner, en skopa per dag till lammet Maj-Britt. Vi går ut i hagen 

igen. Frida utfodrar Maj-Britt och ger mig tips på hur jag kan hålla hinken så att de andra 

lammen inte kommer åt fodret. Jag försöker kolla på hur Frida håller kroppen när hon står 

där med Maj-Britt. 

Sen är det dags att se hur vatten- och foderautomaterna till hönsen fungerar. De ser 

avancerade ut men Frida försäkrar mig om att de inte är så svåra. Jag skriver ner för fullt 

hur de fungerar. ”Senare får du kolla efter värpta ägg”, säger Frida med ett leende. Vi går 

tvärs över gårdsplanen för att titta till kycklingarna. Deras mobila hönshus ska förflyttas 

nästan varje dag så att de har tillgång till nytt gräs som de kan picka. Jag skriver också ner 

att jag i samband med att jag flyttar deras hus även ska rikta solskyddet så att de får tillgång 
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till skugga. Kycklingarnas vattenautomat är en försluten hink som ska ligga på marken. Frida 

visar hur lutningen ska vara på hinken så att det kommer rätt mängd vatten i öppningen.  

Vi går sedan vidare till biodlingen. Bina ska också ha vatten och Frida visar mig deras 

skål som jag ska se till att fylla på då och då. Ljudet, vibrationerna från bikuporna känns 

nästan i kroppen på mig. Vilken kraft där måste vara. En bit bort sitter den söta katten Leo 

och tittar på oss. Vi går in i huset och jag får se var fodret till honom och de andra katterna 

är någonstans. När vi är klara med alla tillskott, foder, hinkar, skopor, vattenautomater och 

anteckningar ser jag hur mina kläder är opassande för sysslorna. Det är massa jordfläckar 

på min vita blus. Det gör mig inget, nu är jag verkligen i det. Nu är jag här. Efter alla 

sysslorna ska Frida åka. Även om hon har förberett allt väldigt noga för mig är jag 

överväldigad av uppgiften att plötsligt ta hand om en hel gård. Tur jag har en av hennes 

vänner på ön som jag kan ringa om det skulle behövas. Jag är i trygga händer, allt löser sig, 

tänker jag (Utdrag ur fältdagbok). 

I detta möte med Fridas gård blev jag överväldigad av ansvaret och sysslorna som jag 

åtagit mig. Liknande överväldigande känslor av att plötsligt ta hand om en hel gård berättar 

flera av inflyttarna om. Lovisa berättar hur det gick till när hon och hennes familj precis hade 

flyttat till ön. På gårdsplanen stod bonden som de köpt gården av. Han frågade på, för Lovisa 

och hennes man, nästan obegriplig gotländsk dialekt: ”Kan du hoppa in i den där traktorn och 

slå av den där vallen?”. Lovisa berättar:  

 

Då var vi så pass okunniga att vi knappt fattade vad han menade. ”En vall, det är en 

höjd? Nej, det är en åker med hö på. Jaha, okej!” Sen var det bara för min man att hoppa 

in i den där traktorn och slå av den där vallen. Så vi kastades in i detta. 

 

Att Lovisa uttrycker det som att hon ”kastas in” tyder på att hon inte var förberedd på vad 

som skulle komma i det nya livet. Likt några av de andra inflyttarna överrumplas hon av nya 

ansvarsområden som hon inte var beredd på. Detta återanknyter till etnologen Annie Woubes 

studie av livsstilsmigration till Spanska solkusten. Hon utgår från queerteoretikern Sara 

Ahmeds begrepp disorientation och pekar på hur en känsla av des-orientering kan upplevas 

hos migranter genom den kroppsliga närvaron på en ny plats. Den stora livsförändringen som 

migrationen innebär kan alltså skapa känslor av förvirring (Woube 2014:17f). Inflyttarnas 

berättelser om hur de ”kastades in” och kände sig oförberedda kan tolkas som att de upplevde 

en form av des-orientering när de flyttat till den gotländska landsbygden. 
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Informanterna berättar också om hur de självmant tog på sig många nya sysslor och 

ansvarsområden under den inledande tiden på ön. Frida beskriver sin första tid på gården: ”På 

samma år fick vi barn, skaffade häst, höns, bin och ja, det var ju precis allt på en gång. Lätt 

hysteriskt”. Vid ett lite senare tillfälle gjorde Frida ett köp: ”Mitt livs konstigaste spontanköp, 

en dräktig mjölkko!” Hon beskriver hur hon tidigare aldrig mjölkat en ko. När den kalvade 

”var det bara att lära sig att mjölka”. Lovisa, Frida och flera av de andra inflyttarna menar att 

de i och med denna plötsliga omställning skyndsamt fick lära sig nya sysslor. Samtidigt 

konstaterar flera av personerna att det hände något med dem när idén om att flytta till landet 

faktiskt realiserades. Frida får berätta igen: ”Det är egentligen inte förrän man gör det som 

man riktigt förstår, att man får uppleva det på riktigt”. Det sker således något med 

informanterna genom den kroppsliga närvaron på platsen. Det är genom görandet och 

involverandet vi förstår den värld vi bebor. Frida och de andra inflyttarnas upplevelser av att 

vara på plats, att göra det som de länge drömt om, skapar förståelse för den livsomställning 

från stad till landsbygd som de planerat och nu genomgår. Flytten går från att endast vara en 

idé till att även omsättas i praktiskt handlande.  

Inflyttarnas och mina urbana erfarenheter aktualiseras i detta sammanhang där vi som jag 

beskrivit först på plats inser att vi inte är förberedda på gårdarnas olika sysslor. På Fridas gård 

inser jag att valet av vit blus förvisso fungerade väl under sommarmorgonen på färjan till ön, 

men betydligt sämre i sysslorna med djuren. När Lovisa kommer till sin gård inser hon att hon 

med sina urbana erfarenheter inte är förberedd på vad som väntar henne. Det är genom att 

involvera sig i sysslorna på gårdarna som Lovisa, de andra informanterna och jag går från att 

vara des-orienterade till att börja re-orienteras. 

3.2.2  Att bli en fjäril 

Livsstilsmigranterna beskriver att de i början av tiden på gårdarna kände att de levde i 

euforiska känslor. Dessa känslor förknippar Johan med en drivkraft: ”Då har man klivit in i 

drömmen och den är stark för många. Kanske är det längtan efter frihet, alltså självständighet. 

Jag har min gård, jag producerar mitt eget kött, jag producerar mina grönsaker”. Johan 

berättar vidare: 

 

Jag tror att när man sitter i storstan och börjar klura på att man ska göra det här och 

börjar bygga den där drömmen så är det så. Det är så mycket energi till att få köpa det 
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där stället. Till att få skaffa sina första djur och köra sina första år. Jobba dygnet runt 

och aldrig vara trött och bara lycklig. För det är så det ser ut i början. Det ska man inte 

underskatta. Det är få som får gå igenom en sådan, det blir nästan som en metamorfos 

ifrån stadslivet. Man förpuppar sig som en fjäril. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Jag 

vet första året, det var helt enormt, det fanns en sådan kärlek och dragningskraft till det. 

 

Gustav beskriver sin första tid på ön med en liknelse:  

 

För mig var det som att genomgå ett könsbyte. Och då var det idén med att jag hade sett 

sådana rubriker i tidningen: ”Jag har levt som en fånge, en man i en kvinnas kropp eller 

en kvinna i en manskropp men inte förstått det förrän nu”. Lite så var det att komma hit: 

”Ja, men det är såhär det ska vara. Det är här jag hör hemma. Det är här jag passar”. 

 

Som jag tolkar dessa och andra uttryck för euforiska känslor hos inflyttarna är de ofta 

sammankopplade med upplevelsen av att ”komma hem”. De blir re-orienterade och känner sig 

hemma på den nya platsen. Det kan också tolkas som att de väl på plats på landet upplever att 

de i någon mån varit des-orienterade i staden i form av att de inte kände sig hemma där. 

Således sker det något med inflyttarna genom involveringen och varandet på den nya platsen. 

Det är först då den förpuppade larven blir en fullbildad fjäril, för att återknyta till Johans 

liknelse. Som jag tolkar Johan menar han att han först på plats blir sig själv, han blir fjärilen. 

På motsvarande sätt går det att tolka Gustavs liknelse, det är på landsbygden och på sin gård 

som han känner sig hemma. Burgess och Vannini menar som berörts att det skapas känslor av 

autenticitet när det råder en överensstämmelse mellan självuppfattning och levnadssätt 

(2009:104ff). Gustav har kommit till en plats där hans egna praktiker ligger i linje med hans 

självuppfattning. Således känner han sig autentisk i bemärkelsen att han är sann mot sig själv 

eftersom han agerar i enlighet med den han anser sig vara. På detta vis beskriver 

informanterna att de genom flytten till den gotländska landsbygden, där de äntligen kan bli 

”sig själva”, också blir mer autentiska. Detta anknyter till livsstilsmigration som fenomen där 

sökandet efter autenticitet i olika former ofta är en central beståndsdel (Benson & O’Reilly 

2009a:4f).  

Sammanfattningsvis berättar många av inflyttarna om hur deras första tid på gårdarna 

inbegriper överväldigande känslor. De kände stark glädje av att ”kastas in” och att ta sig an 

många nya sysslor i vardagen. I följande avsnitt skildras denna nya vardag närmare. 
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3.3 Vardag med djur 

I detta avsnitt ges inblick i informanternas vardag med djur. Inledningsvis beskrivs hur 

inflyttarna motiverar att de skaffade djur, varefter sysslor och samvaro med djuren skildras 

och analyseras. Avslutningsvis diskuteras vilka ideal som framkommer i dessa vardagliga 

praktiker och upplevelser. Avsnittet belyser sammanfattningsvis hur informanterna bebor 

landsbygden genom att hålla djur.  

3.3.1  Att skaffa djur 

Som jag beskrivit i inledningskapitlet var djurhållningen för några av inflyttarna uttalat 

förknippad med det liv de tänkte sig och längtade efter på landsbygden. För de flesta av 

informanterna var dock idén om att ha djur inte så explicit. När jag och inflyttarna pratar om 

hur det kom sig att de skaffade djur framkommer ett par olika perspektiv. Vera berättar om 

hur hon ser på det: ”Mitt djurhållande som jag hade i Stockholm med husdjur har jag alltid 

sett som lite knäppt, men här är det norm”. Vera är inte ensam i denna uppfattning. Flera av 

personerna berättar om att de upplever det som vanligt förekommande att hålla djur på 

Gotland. Vanligast är dock att detta inte uttrycks explicit. Jennifer berättar istället såhär om 

hur hon och hennes familj skaffade djur: ”Sen har vi djur då, det är något som bara råkade 

bli”. Hon förklarar vidare att hon och hennes familj från början vare sig hade lador eller 

lämplig mark för boskapsdjur, men att de trots detta valde att bygga lador och skaffa lamm. 

Gustav berättar om sina djur: ”Jag fuskar lite i jordbruket men är framförallt inriktad på 

hästar. Vi har lamm också men det är mer, jag vet inte riktigt varför vi har dem höll jag på att 

säga men om man ser till jordbruksinriktningen så är det hästar”. När flera av inflyttarna 

berättar om hur de skaffade djur återkommer ett tema, många framställer det nämligen som att 

de inte vet varför de skaffade djur, att det bara hände, eller att de bara ”blev med djur”.  

Lamm och hästar är de vanligaste djuren som informanterna väljer att hålla. Några 

inflyttare har hållit kor men senare valt bort det. De gotländska lammraserna är vanligast hos 

livsstilsmigranterna. Generellt förklarar de dock inte närmare varför de valt dessa. Ofta 

beskrivs det som att ”här på Gotland är de vanligast” eller ”det blev gotländska lamm”. Detta 

påminner om informanternas sätt att berätta om hur de skaffade djur i allmänhet. Det bara 
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blev. Precis som att flera väljer att hålla lamm och inte riktigt förklarar varför, väljer de alltså 

ofta också att hålla gotländska raser utan att förklara detta ingående. 

3.3.2  Sysslor och samvaro med djur 

Jag går över gårdsplanen mot hagen där lammen och hästarna håller till. Jag lägger ner 

anteckningsblocket och pennan på det torra gulbruna gräset en bit ifrån hagens stängsel. Sen 

går jag ut till hönshuset som ligger intill hagen. För att komma in till hönshuset behöver jag 

gå några steg på tre brädor som förenar huset med gräsmattan, ett slags dike mellan med 

massa brännässlor. Jag aktar mina steg och undviker brädan till höger, den har Frida sagt är 

lite svajig. Väl inne hos hönsen säkerställer jag att de har vatten och foder. Deras vatten- och 

foderbehållare är sådana som doserar vartefter. 

Några av lammen är en bit bort under ett träd i skuggan, några är ute i skogen. Intill 

stängslet vid hagen är bilen och släpet med vattendunken parkerad. Det är femhundra liter 

vatten i dunken. Det är första gången jag ska fylla på de tre baljorna själv. Varje tunna ska 

ha rikligt med vatten. Där är redan vatten i dem men de ska fyllas på. Tre stora baljor. Det 

låter tillfredsställande när vattnet slår. Jag ser och hör hur flera av lammen kommer mot 

baljorna. Det är mysigt att se dem trängas för att dricka. Några bara tittar på mig. De har så 

vackra ögon. Kloka djur. Jag förstår inte mig på uttrycket fårskallar. ”Ni är hur kloka som 

helst”, säger jag högt medan jag ordnar med att rikta röret mot nästa balja. Nu är alla tre 

tunnorna fulla. ”Vi ses sen”, säger jag. 

Jag fortsätter vidare till kycklingarna som är en bit bort. De är inhägnade bakom en av 

byggnaderna, där finns gott om skugga. Jag tar ut vattenautomaten som är en hink i stål. Den 

ska jag fylla på lite mer. När jag går tillbaka med den fulla hinken hör och känner jag hur 

vattnet skvalpar medan jag går över gårdsplanen. Det går bra att balansera den och inte en 

droppe går förlorad. Jag ställer ner hinken med en vinkel som jag tror Frida visade mig igår. 

Kycklingarna är ganska stora. Jag lyfter locket till deras foderautomat, där finns gott om 

foder men det behövs nog lite påfyllning imorgon. Sen går jag bort till biodlingen tvärs över 

gårdsplanen. Leo har hela tiden följt efter mig och tittat på, fast på avstånd. Det ser nästan ut 

som om han inspekterar allt jag gör. Jag fnissar till. ”Det är bra du har koll på mig”, säger 

jag skämtsamt och blinkar till honom med båda ögonen. Det känns på något sätt tryggt att 

han är med mig. Framför allt är han ju väldigt trevligt sällskap. Binas vattenskål är ganska 

fylld men jag väljer ändå att fylla på den också med hjälp av en liten hink jag hittar nära 
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vattendunken. Sen går jag och plockar upp mitt anteckningsblock och penna från det torra 

gräset, det är dags att skriva en stund (Utdrag ur fältdagbok). 

Det jag nu själv får göra, det vill säga att sköta om en gård med olika dagliga sysslor, 

berättar också inflyttarna om i våra samtal. Vera berättar hur lätta hon tycker lammen är att 

sköta. Hennes lamm är på bete från maj till november och behöver bara tittas till och förses 

med vatten under den perioden. De resterande månaderna behöver hon ta in en höbal var 

tjugonde dag så lammen har att äta. Katrin berättar hur en dag kan se ut när hon sköter om 

sina djur:  

 

Jag vaknar senast klockan sex på vintern. Har nattlinne på mig, drar på mig overallen 

och går ut till djuren. Hunden får mat utomhus. Jag utfodrar djuren och kollar så att de 

har vatten. Cyklar till brevlådan och sen cyklar hem. Hunden är kvar ute. Jag äter 

frukost. Duschar, tar in hunden och åker till jobbet. 

 

Katrins dag börjar alltså med att hon sköter om sina djur. Efter det gör hon sig i ordning för 

att ta sig till jobbet. Informanterna menar att sysslorna med djuren varierar med årstiderna, där 

det som Katrins exempel visar, generellt är mer som behöver göras under vinterhalvåret när 

djuren är mer inne i ladorna och det finns mindre mat i naturen att äta.  

Alla livsstilsmigranter berättar inlevelsefullt om sina varma känslor för sina djur. Djuren 

är sällskap, en del av deras familj och ger känslor av välbehag. En viktig del av inflyttarnas 

liv med djur handlar om de kroppsliga förnimmelserna av att vara social med djuren. Jennifer 

och jag sitter i hennes kök. Vi tittar ut över landskapet, hennes granne som är bonde plöjer på 

sina marker. I bakgrunden bräker Jennifers lamm då och då. Hon berättar om sin relation med 

sina lamm och beskriver känslan av att bära och nosa på en lammunge. Jennifer tycker lamm 

luktar gott och borrar gärna sin näsa i pälsen. Lammen älskar att bli kliade och kramade, 

berättar hon. Jennifer som är allergisk mot vissa andra djur, kan genom sin samvaro med 

lammen förstå hur mysigt hundägare har det. ”Att vara nära ett djur, det är ju helt underbart”, 

konstaterar hon. Vera berättar inlevelsefullt om hur det är att mitt i vintern gå ut till lammen 

och känna värmen som alstras från deras kroppar: ”Det är nog någon urtrygghet hos oss 

människor att ha dem och att höra dem, känna dem. Det är väldigt fint”. Vera utvecklar sitt 

resonemang: ”Lukten av en brasa av björkved, det är en väldigt speciell doft som man har 

svårt att tycka illa om, eller doften av nybakat bröd men också att ta torrt hö och ge till sina 

får och de står där i mörkret och bara smaskar”. Lovisa berättar likt Vera om starka 

upplevelser med sina lamm. Hon beskriver när hon och hennes barn var med om en 
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lammning. ”Det här, det är riktig livskunskap. Det är riktig livskunskap! […] Ja, så det var så 

otroligt stark upplevelse för mig”. Informanternas samvaro med djuren skapar starka 

upplevelser genom att kroppens sinnen involveras i de nära kontakterna med djuren. Genom 

ljudet från djurens tuggande, lukten av päls samt värmen från djuren, förkroppsligar 

inflyttarna kunskap om livet på gården. Många av dessa praktiker och upplevelser beskrivs på 

olika sätt som ”riktiga” och ”äkta”. Som jag beskrivit tidigare sammankopplas ofta tankar om 

det ”äkta” och ”riktiga” med autenticitet (Bendix 1997:15; Lindholm 2008:1). För 

informanterna hör alltså autenticitet inte bara samman med idéer och föreställningar utan även 

med konkreta och känslomässiga upplevelser. Det gemensamma varandet med djuren skapar 

alltså känslor av autenticitet.  

Inflyttarna berättar också att de olika bestyren med djuren ger dem mening i vardagen. 

Katrin får illustrera dessa tankegångar: ”Man är ju så tacksam, man kommer ut på morgonen 

och de står där och väntar på att man ska ge dem mat och det är kul att se dem må bra”. Hon 

menar vidare att hon inte har någon självklar tillhörighet någonstans och att djuren därför blir 

”ankaret” i hennes tillvaro.  

Jag är på besök hos Saga en eftermiddag under hösten. Hennes gård är intill en liten skog 

och på andra sidan vägen skymtar havet. Saga visar mig stallet som hon låtit renovera. Hon 

berättar att stallet ska vara luftigt och med gott om utrymme för att hästarna ska trivas. Vi 

går bort till hästhagen. Sagas hund håller oss sällskap. Hästarna står samlade och jag 

klappar ett föl som står omgivet av de andra i flocken. Pälsen är alldeles mjuk och ögonen 

stora. Det växer ett äppelträd i närheten och vi plockar några äpplen som vi ger till hästarna. 

Sagas kroppshållning och röstläge förändras när hon interagerar med hästarna. Hon är 

närvarande och har ögonkontakt med djuren samtidigt som hon visar med kroppen att hon är 

flockledaren. Saga berättar lite om flocken samtidigt som hon ler. Det lyser om henne när hon 

är med hästarna. Efter en stund går vi in och sätter oss i köket över en kopp kaffe (Utdrag ur 

fältdagbok). 

När vi sitter i köket resonerar Saga på liknande sätt som Katrin och menar att hon kände 

sig vilsen när hon under ett halvår levde utan hästar:  

 

Då kände jag mig som en halv människa. Abstinensen. Man blir liksom beroende av 

häst, jag vet inte. Jag kände mig vilsen, det saknades mig något. 

 

Saga menar att samvaron med hästarna är överordnad själva ridningen: ”Ibland rider jag inte 

så mycket men jag vill alltid kunna ha dem i närheten”. Flera av inflyttarna tycker att deras 



  Gurbet Peker 

 38 

djur är en självklar del av vardagen på gården. Vera berättar: ”Djuren gör så stor skillnad och 

det är så mycket roligare. Att ha en stor lada som är tom, det är ganska deppigt. Det blir så 

öde”. 

I samtalen med informanterna blir det tydligt att djuren fyller deras liv med innehåll och 

mening. Att Saga använder ordet abstinens när hon förklarar hur det kändes att leva utan 

hästar vittnar om hur viktiga djuren är i inflyttarnas liv. Informanterna pekar som jag beskrivit 

ofta på hur autentiska interaktionerna med djuren upplevs. Autenticiteten utgör således en del 

i detta meningsskapande. Praktikerna upplevs som äkta och riktiga vilket också gör dem 

meningsfulla. 

Ingold menar som beskrivits att varelser som står i relation till varandra är med i den 

ständiga tillblivelsen av varandra (2013:8ff;18). Eftersom djuren upplevs som centrala för 

inflyttarnas liv och att avsaknad av dem skapar känslor av tomhet, tolkar jag det som att 

djuren är viktiga i livsstilsmigranternas tillblivelse. När djuren inte är en del av 

informanternas vardag försvinner också en del av dem själva. Tomheten består delvis i att de 

autentiska upplevelserna med djuren försvinner, inflyttarna känner alltså sig dessutom mindre 

autentiska utan djuren.  

Samvaron med djuren har en platsdimension. Woods talar om djurbönders lifescape, 

vilket innebär den sociala, kulturella, och ekonomiska interaktionen mellan människa och 

landskap. I detta sammanhang nämner han hur betydelsefull djurens närvaro kan vara i detta 

lifescape. När djuren försvinner förändras böndernas lifescape och platsen upplevs som 

mindre meningsfull (Woods 2011:214ff). I exemplen ovan ser jag liknande tendenser där en 

tom lada kan innebära en känsla av deppighet för inflyttarna. Deras berättelser visar att djuren 

har en given plats på gården och således är en viktig del av deras lifescape. Vad är egentligen 

en gård utan djur? 

3.3.3  Djur som mat och hållbarhet 

Flera av informanterna bedriver småskalig lammköttsproduktion. Det kan röra sig om allt från 

en handfull till ett tjugotal lamm som skickas till slakt under en säsong. Enstaka inflyttare 

sysslar med lammköttsförsäljning, de flesta har dock lammköttproduktion enbart för egen 

konsumtion. Livsstilsmigranterna är stolta och glada över att kunna äta sitt egenproducerade 

kött och i detta avseende självhushålla. Lovisa berättar hur det kan kännas: 
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Jag bjöd på klyftpotatis från egna potatislandet, jag bjöd på eget lamm, jag bjöd på 

svampsås som jag hade plockat svampen i skogen, björnbärsparfait, där alla 

huvudråvaror kom ifrån vår egen gård eller våra egna marker. Det enda som man 

tillförde var grädden, fettet, timjan, salt och peppar. Då vet jag att jag sa; ”såhär fin 

måltid kommer jag nog aldrig kunna bjuda på”. Det här är allting från gården. Det är en 

väldigt rik känsla. 

 

Informanternas berättelser förenas i det Lovisas exempel beskriver, nämligen en stolthet och 

glädje över att kunna producera och konsumera mat från egen gård och egna marker. När 

Lovisa säger ”Det här är allting från gården. Det är en väldigt rik känsla”, menar jag att 

självhushållningen faktiskt upplevs. Alla de praktiker så som att sätta potatis, plocka svamp, 

bär och örter samt sköta om lammen är delar som utgör själva måltiden som i sin tur 

representerar det nya livet på landet, där självhushållning ingår. Praktikerna blir således ett 

sätt att realisera sig själv som inflyttare till den gotländska landsbygden. På så sätt 

förkroppsligas och manifesteras också det nya livet genom alla de självhushållande sysslor 

som sedan resulterar i måltiden. Detta förklarar också varför det blir viktigt att bjuda på och 

konsumera den egenproducerade maten, måltiden blir som en slags ritualiserad avslutning på 

alla de praktiker som gjort middagen möjlig.  

Så som Lovisa berättar bygger hennes entusiasm över att kunna bjuda på och äta den 

egenproducerade maten också på känslan av kontroll över den. När nästan alla ingredienser är 

från den egna gården finns en slags insyn i hur maten och måltiden framställts, vilket i sin tur 

ger upplevelser av kontroll av delar av tillvaron. Detta kan ställas i kontrast till hur Frida 

tyckte att hennes arbetsuppgifter i stan var ”otroligt långt ifrån verkligheten med mat på 

bordet och någonting konkret”. Att framställa den egna maten är således ett sätt att bryta med 

en tidigare vardag som bestod av arbetsuppgifter som ofta upplevdes sakna konkretion och 

nytta. Den egenproducerade maten blir således ett konkret verktyg för att förverkliga den 

livsstil informanterna önskar. Att själv vara med och producera ingredienserna upplevs också 

som genuint och äkta av inflyttarna. De upplever alltså även känslor av autenticitet som 

manifesteras i deras självhushållande matproduktion och måltider.  

Livsstilsmigranterna berättar även för mig att höns är fantastiska djur att hålla. De äter upp 

nästan alla matrester och bidrar därmed till minskade hushållssopor. På samma gång ger de 

ägg. Lovisa berättar:  
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Det är den bästa ekologifaktorn i huset, vi får inga sopor. Plast, papp och så vidare 

sorterar man, resten äter de upp, förutom köttprodukter. Så får man goda ägg av dem. 

Alla borde ha höns och man har alltid mat hemma.  

  

Lovisa och flera av de andra inflyttarna beskriver på liknande sätt att de tillsammans med sina 

djur är ekologiskt hållbara och att detta skapar positiva känslor. Detta visar sig även i andra 

sysslor. Livsstilsmigranterna som har lamm tar ofta tillvara på deras ull för att kunna sticka 

kläder och andra textilier. Katrin får berätta om sina lamm: 

 

De äter gräs, sen får man ull och man kan hålla på med att göra massa tråd, tova, färga. 

Man kan göra tyg och kläder. Jag gick ullkurser, skinnkurser, vävlinjen och förädlade 

allt så småskaligt. 

 

Enligt Katrin och de andra informanterna är det alltså eftersträvansvärt att praktikerna med 

djuren ska vara ekologiskt hållbara och bidra till en självhushållande livsstil. Dessa praktiker 

görs dessutom på en småskalig nivå. Som exemplet ovan visar yttrar sig bland annat 

småskaligheten i hur man förädlar den ull som lammen ger. De flesta av informanterna vill 

också att deras djurhållning sköts i liten skala så att den på så vis också upplevs som personlig 

och hanterbar för dem. Med tanke på hur viktig närvaron och den emotionella dimensionen av 

djurhållningen är för inflyttarna, är det nödvändigt att den bedrivs småskaligt. 

3.3.4  Sammanfattande diskussion 

Under intervjuerna och i inflyttarnas vardag framkommer vissa ideal som de värderar högt 

och försöker efterleva. Jag identifierar ”självhushållning”, ”ekologisk hållbarhet” och 

”småskaligt lantbruk”5 som de mest återkommande idealen. Som jag illustrerat genom 

Lovisas beskrivning av hennes ”rika måltid” känner informanterna stolthet och glädje i att 

genom sina självhushållande praktiker kunna äta sin egenproducerade mat. På liknande sätt 

beskriver livsstilsmigranterna att de vill att deras vardag på gården ska vara ekologiskt 

hållbar, vilket praktiseras genom att bland annat utfodra höns med matrester. Att bedriva 

djurhållningen och andra sysslor på gården på ett småskaligt sätt beskrivs också som 

                                                                                                                                                   
 
5 I detta sammanhang utgår jag från informanternas berättelser och förståelser, d.v.s. emisk nivå, av dessa 
begrepp och avser inte att definiera dem närmare. 
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eftersträvansvärt. I detta sammanhang överlappar dessa olika ideal varandra. Katrin med sin 

småskaliga ullförädling sysslar på samma gång med självhushållande hantverk som dessutom 

är ekologiskt hållbart, som hon ser det. 

När jag samtalar med informanterna och tar del av deras vardag framställs dessa ideal inte 

som förhandlingsbara eller varierande hos inflyttarna. Detta aktualiseras när Malin och jag 

sitter hemma hos henne en vinterdag och fikar. Det är alldeles tyst omkring oss och hon 

berättar inlevelsefullt om en person som flyttat till ön och blivit ”storbonde” med flera hundra 

kreatur. Detta betraktar Malin som märkvärdigt. Flera av informanterna har liknande sätt att 

förhålla sig till inflyttare som avviker från exempelvis idealet om småskalighet. Praktikerna 

hos livsstilsmigranterna påminner också om varandra, även om där finns variationer. De 

vardagliga bestyren informanterna åtar sig är dock mer förhandlingsbara än idealen som de 

ger uttryck för. Det framställs som oproblematiskt att inte ha kommit igång med 

självhushållning överhuvudtaget men desto märkligare att inte ha självhushållningen som 

något att se upp till. Idealen utgör alltså en slags moralisk kompass för djurhållningen och hur 

inflyttarnas liv på landsbygden bör levas, där de som inte eftersträvar idealen i någon mån 

ifrågasätts. Detta är således inte bara ideal som gäller för den enskilda inflyttaren, utan 

betraktas ofta även som generella riktlinjer för de som livsstilsmigrerar från stad till gotländsk 

landsbygd.  

Under mina observationer på gårdarna och i samtalen med livsstilsmigranterna associeras 

som berörts idealen med tankar om ”äkthet”. Praktikerna som är förbundna med dessa ideal 

beskrivs och upplevs som ”riktiga”. De är sålunda förbundna med tankar om och upplevelser 

av autenticitet. Vanninis och Williams autenticitetsdiskussion bygger som beskrivits, bland 

annat på att autenticitet kan ses som ett högt värderat ideal, som människor på olika sätt 

försöker sträva efter. De menar också att idealet består av olika komponenter (Vannini & 

Williams 2009:3). I detta avseende går det att analysera de nämnda idealen som komponenter 

i ett mer övergripande autenticitetsideal. Självhushållning, ekologisk hållbarhet och småskalig 

djurhållning är alltså delar i en mer övergripande strävan efter ett mer ”autentiskt liv”.  

Vannini och Williams menar också att autenticitet inte handlar om att befinna sig i ett 

konstant fixerat tillstånd utan snarare om pågående strävanden (2009:3). Utifrån inflyttarnas 

berättelser är det påtagligt att de förhåller sig till idealen som något att sträva mot. Det handlar 

alltså inte om att nå ett visst stadium utan om pågående processer.  

Det är med lätta steg Emilia visar mig sina planer som hon har för sin gårds utveckling. 

Jag fascineras av hennes energi och glädje. Det är många olika projekt som hon vill 

realisera. Vi går bort till hönshuset. Där inne är lite svalare än ute i solen denna varma 
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sommardag. Vi pratar om hur hönsen påminner henne om hur hennes självhushållande 

utvecklade sig. Hon är noga med att berätta att hon vill att allt på gården ska skötas 

småskaligt och att hon inte vill att sysslorna ska ”ta över henne” men att hon samtidigt vill 

bli ännu mer självhushållande (Utdrag ur fältdagbok).  

Detta är ett vanligt sätt att förhålla sig till idealen. Även informanterna i folkloristen 

Andreas Backas studie, som berörts ovan, pekar på vikten av att ständigt utveckla sitt 

självhushållande. Dock beskriver de också ofta vissa konkreta slutmål med sin 

självhushållning som kan handla om att de vill vara helt självförsörjande på vissa matvaror 

(Backa 2018:116f). I etnologen Heidi Richardsons berörda avhandling uttalar informanterna 

också målsättningar på liknande sätt (2000:148ff). I mitt material framkommer inte 

uttryckliga målsättningar på motsvarande sätt, diskussionerna kretsar nästan uteslutande kring 

hur eftersträvansvärda de självhushållande praktikerna är. Inflyttarna uppfattar alltså idealen 

som något att sträva mot och inte som stadier att befinna sig i.  

I denna del av studien har jag beskrivit livsstilsmigranternas sysslor och upplevelser med 

djur på gårdarna. Dessa praktiker och upplevelser beskrivs genomgående som viktiga, inte i 

form av hur mycket de producerar utan snarare i form av upplevelserna av sysslorna samt 

konsumtionen av köttet, äggen och så vidare. Genom dessa vardagliga bestyr och upplevelser 

levs den rurala livsstilsmigrationen. Praktikerna blir således avgörande i sökandet efter ett 

bättre liv som livsstilsmigrationen innebär. Ett genomgående tema för inflyttarnas vardag med 

djuren är att den upplevs som autentisk och meningsfull. Djurhållningen blir således ett 

centralt redskap i sökandet och strävandet efter autenticitet och meningsfullhet som flytten 

från stad till landsbygd inbegriper. 

3.4 Den rurala kontexten 

Som jag beskrivit finns ideal beträffande informanternas liv på deras gårdar som återkommer 

i materialet. Även inflyttarnas föreställningar om hur livet på landet skulle fungera som 

lösningar på problemen de hade i stan är samstämmiga. När det gäller hur livsstilsmigranterna 

håller djur finns som nämnts också många likheter informanterna emellan. I detta avsnitt 

problematiserar jag dessa föreställningar, ideal och praktiker genom att diskutera dem i 

förhållande till olika former av representationer av och föreställningar om landsbygden. 

Inledningsvis analyseras informanternas ideal i relation till mediala representationer av 
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livsstilar på landsbygden som de förhåller sig till6. Därefter diskuteras representationer av 

Gotland i förhållande till inflyttarnas berättelser och vardagliga sysslor. Dessa uttryck 

analyseras sedan i relation till föreställningar om den rurala idyllen. Avsnittet belyser 

sammanfattningsvis föreställningar och ideal beträffande livsstilar på landsbygden och hur 

informanterna präglas av dessa.  

3.4.1  Mandelmann som förebild och representation 

Familjen Mandelmann med sitt TV-program ”Mandelmanns gård” uppkommer som 

samtalsämnen i alla intervjuer med inflyttarna. Ibland nämns programmet i förbifarten och 

stundtals utvecklas längre resonemang om familjen och deras ekologiska lantbruk på 

Österlen. Även TV-programmet ”Hundra procent bonde”, med den danska självhushållande 

bonden Frank Erichsen, återkommer regelbundet i materialet. Frida berättar om hur Frank 

gjort en ”liknade resa” som hon gjort, men kommit längre då han kunnat ägna sig åt sin gård 

på heltid. TV-programmet var en stark förebild när Frida funderade på att flytta till landet och 

när hon och hennes familj precis kommit till ön: ”I början var det verkligen såhär att man 

tittade på allt och satt på helspänn och tänkte, hur gör han, hur gör han?”. Även en bok nämns 

i flera av samtalen med informanterna. Johan berättar:  

 

Det fanns en guru, långt bak i tiden, som heter John Seymour, som har skrivit boken 

Självhushåll. Så vem man än kommer till, sådana här inflyttade stockholmare på gårdar, 

så står den där någonstans i en bokhylla. Och den är jättemysig. Jag kommer ihåg första 

gången jag läste den så var det såhär wow, man gjorde socker, man sköt duvor och man 

odlade rovor, allt vad man nu ville göra va. Man får en väldigt stark känsla av att driva 

sitt lilla jordbruk. 

 

Som Fridas och Johans exempel visar framställs dessa TV-program och böcker 

återkommande som inspirationskällor när inflyttarna berättar. Så som Mandelmann gör i TV4 

(iallafall som det framställs och tolkas), eller som Seymour beskriver i sin bok, är ett 

eftersträvansvärt sätt att leva på landet. De ideal jag diskuterat ovan sammankopplas nämligen 

återkommande med dessa förebilder. Emilia berättar: ”Jag är knäpp, kollar på Mandelmanns, 

                                                                                                                                                   
 
6 Jag har alltså inte själv bearbetat och analyserat dessa mediala representationer närmare, utan utgår från 
informanternas beskrivningar av desamma.  
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vill att jag och min man ska bli ännu mer självförsörjande”. Detta är bara ett av många 

liknande exempel. Mandelmann, Frank och Seymour fungerar som representationer för de 

olika idealen inflyttarna förhåller sig till.  

Även om informanterna ser Mandelmann och de andra som förebilder betraktar de också 

sig själva som inspirationskällor för andra på ett liknande sätt. Malin berättar hur personer 

som besöker henne brukar säga att de drömmer om att göra en motsvarande livsförändring 

från stad till land. Katrin berättar på likartat sätt:  

 
Jag kan tycka jag ändå är inspirationskälla för en del, jag visar ändå att man kan det här. 

Man kan bo på landet. Man kan leva ensam. Man kan ha djur om man tycker det är kul. 

Man kan odla, man kan göra massa grejer. 

 
Inflyttarna sammankopplar i dessa sammanhang också sig själva direkt med sina förebilder: 

”Folk har lite bilden av oss som Mandelmann”, berättar Malin, vilket är ett återkommande sätt 

att relatera sig själv till förebilderna. 

De flesta av livsstilsmigranterna berättar varmt och entusiastiskt om dessa TV-program 

och böcker. Även de informanter som är mer skeptiska till TV-programmen relaterar till 

förebilderna på olika sätt. Lovisa berättar: ”Alla de där programmen, exempelvis 

Mandelmanns, tittar inte själv på det för han är jobbig”. Samtidigt förklarar hon att 

Mandelmann har ett sätt att bedriva lantbruk som hon ser upp till och som hon menar ligger ”i 

tiden”. Även om några av informanterna alltså har en mindre entusiastisk bild av TV-

programmen ser de upp till de ideal och praktiker dessa representerar. 

Inflyttarna räknar med att jag är införstådd med dessa olika program, TV-profiler och 

andra mediala uttryck. De förväntar sig att jag både ska känna till och konsumera dessa med 

liknande entusiasm som de själva ofta gör. När Frida pratar om bonden Frank och förstår att 

jag inte sett på programmet konstaterar hon: ”Det behöver du kolla på”. Dessa mediala 

representationer är alltså viktiga för informanterna. De tycker att uttrycken är en central del av 

deras vardag och att jag som forskare bör ta del av desamma. I dessa situationer aktualiseras 

min roll som ”outsider”. Det blir tydligt att jag inte är ”en i gruppen” och att jag inte delar 

liknande referensramar. När Frida konstaterar att jag behöver titta på ”Hundra procent bonde” 

blir detta alltså en slags uppmaning och uppmuntran att ta del av material som är 

betydelsefulla för att förstå den grupp jag studerar. Det finns också en slags 

införståddhetsattityd där jag ska förstå att så som Mandelmann eller bonden Frank gör, ”bör 
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man göra”. Dessa mediala uttryck fungerar således som förebilder och representanter för 

ideal. De är alltså en återkommande referenspunkt i informanternas rurala livsstilsmigration. 

Att dessa mediala uttryck är så pass återkommande i samtalen med inflyttarna vittnar 

också om de likheter som finns hos personerna jag studerar. Dessa likheter identifierar även 

livsstilsmigranterna själva, som exempelvis när Johan berättar att Seymours bok finns hos alla 

”sådana här inflyttade stockholmare på gårdar”. Detta tyder på att det finns en medvetenhet 

om att den typ av rural livsstilsmigration som informanterna lever, genomsyras av personer 

med liknande referensramar och ideal. 

Att dessa referensramar och ideal är så pass framträdande och återkommande menar jag 

delvis kan förklaras genom hur lantbruk tenderar att representeras. Detta ämne diskuterar 

etnologen Rasmus Blædel Larsen i sin artikel ”Nutidige kulturelle repræsentationer af dansk 

landbrug” (2017)”. Han menar att mediala och konstnärliga representationer av det danska 

lantbruket är problematiska med tanke på att de framställs framförallt med två extremer, en 

negativt laddad som bygger på att lantbruket är en storskalig och hård industri med föga 

respekt för natur och djur, och en positivt associerad som istället ligger i linje med de 

småskaliga lantbruk som ”Mandelmanns gård” och ”Hundra procent bonde” representerar. 

Där lämnas enligt hans resonemang inte mycket rum för vare sig nyanser eller medelvägar 

(Larsen 2017:101ff). Att alla informanter inspireras av de småskaliga, ekologiska och 

självhushållande representationerna och inte av lantbrukare som exempelvis valt att vara 

ekologiska men inte självhushållande, kan därför förstås i ljuset av att representationerna inte 

ger utrymme för sådana medelvägar. Jag menar alltså att bristen på representationer av olika 

typer av lantbruk bidrar till livsstilsmigranternas samstämmighet.  

Den moraliska laddningen i dessa olika representationer blir också uppenbar när Johan 

berättar att han gör ”en massa fel” i sin lammproduktion eftersom han har fler lamm än vad 

han menar är typiskt för småskaliga lantbrukare på ön. Trots att Johan bedriver småskalig 

lammavel upplever han således ändå att han avviker från den småskaliga typ av lantbruk som 

”Mandelmanns gård” representerar. Därav gör han också ”en massa fel”. Detta visar hur 

skarpa gränsdragningarna är mellan att associera sig till den positiva eller negativa 

representationen av lantbruket. Gör man inte som Mandelmann, gör man fel. 

”Mandelmanns gård” och de andra mediala uttrycken informanterna förhåller sig till 

fungerar sammanfattningsvis som en tydlig bild av hur inflyttarna menar att livet på landet 

bör levas. En liknande bild kommuniceras också på en rad olika sätt i relation till 

representationer av Gotland, vilket jag diskuterar nedan. 



  Gurbet Peker 

 46 

3.4.2  Gotland i broschyrer 

Under mina perioder på ön har jag samlat på mig tryckt material som på olika sätt riktar sig 

till dem som vill, kan tänka sig eller är nyinflyttade till Gotland. Detta material sätter 

livsstilsmigranternas flytt från stad till landsbygd såväl som deras rurala praktiker på ön i ett 

större sammanhang. Nedan följer tre exempel:  
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På den första bilden, som är en framsida av ”Gotlandsmagasinet” (höst/vinter-numret 2017) 

syns ett barn som håller en vitgrå häst i grimman. Högst upp på framsidan går det att läsa 

”Håll drömmen vid liv” och längst ned på magasinets framsida står det ”Flytta till Gotland – 

låt dina idéer förverkligas på Gotland”. Den nedre bilden till vänster ovan är en framsida från 

gratismagasinet ”Nyinflyttad” (sep 2017) som riktar sig till alla nya gotlänningar. Där står en 

kvinna i en hage intill en vit häst. Längst ned till vänster går att läsa: ”Vi valde också 

Gotland!” På sida fyra i magasinet går att läsa artikeln ”Här hittar Matilda sitt lugn i stormen” 

med ingressen ”Hur kommer det sig att en student med tusen järn i elden flyttar från 

Stockholm city till Gotland? För att må bra – helt enkelt” (Nyinflyttad). Till höger ovan finns 

istället en framsida av en broschyr med texten ”Välkommen hem” (u.å.) längst ned. Ovanför 

texten syns gutefår. I broschyren går det att riva av en adresslapp där man kan anmäla intresse 

för att flytta till Gotland. Dessa exempel representerar väl det material som jag samlat in 

under mina fältveckor på ön. 

Materialet fångar alltså flera av de aspekter som berörs i denna studie. Som beskrivits 

flyttade många av informanterna från en stressad tillvaro i stan. I flera av de broschyrer och 

magasin jag samlat på mig framställs livet i städerna som stressigt. Gotland beskrivs som 

svaret och lösningen på denna stressiga tillvaro där ön förväntas erbjuda mer tid, lugnare 

tillvaro och ett liv närmre naturen. Gotland framställs sammantaget som en plats som kan 

erbjuda ett ”gott liv”, vilket exemplet med ingressen från tidningen Nyinflyttad ovan 

illustrerar. Detta aktualiserar de kännetecken som finns för den rurala livsstilsmigrationen. 

Benson och O’Reilly menar att rurala livsstilsmigranter tenderar att söka sig till platser som 
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kommunicerar ett annat och bättre sätt att leva (2009b:615). Detta sätt att resonera om vad 

man flyttar ifrån och vad man förväntar sig att flytta till, återkommer som jag beskrivit även i 

samtalen med informanterna. De flyttade från stress och utbrändhet till en tillvaro som 

förväntades präglas av mer tid och lugn. Ord som ”hem”, ”dröm” och ”lycka” återkommer 

ofta i broschyrerna. Som jag tidigare diskuterat används liknande begrepp även av inflyttarna 

för att beskriva deras första tid på gårdarna som ofta kännetecknades av en känsla av lycka, att 

ha ”hittat hem” och ”klivit in i drömmen”. Även här finns det alltså uppenbara likheter mellan 

det tryckta materialet och livsstilsmigranternas berättelser.  

Materialet som riktar sig till dem som vill, kan tänka sig eller är nyinflyttade till Gotland 

har ofta bildsköna och soliga motiv från landsbygden. Däremot finns få broschyrer med 

stadsmotiv som riktar sig till nyinflyttade. Sociologen Nick Osbaldiston menar att autenticitet 

spelar en stor roll i marknadsföring som riktar sig till livsstilsmigranter. Här fungerar 

landsbygdens natur och kulturarv som viktiga medel för att kommunicera ”det autentiska”, 

vilket kontrasteras med den ”icke autentiska staden” (Osbaldiston 2011:214ff). Som jag 

beskrivit präglas det tryckta materialet av att framhålla den bildsköna gotländska naturen och 

frånvaron av urbana uttryck. De gotländska representationerna jag berört menar jag alltså ofta 

syftar till att kommunicera autenticitet som ett led i att svara upp mot de potentiella 

livsstilsmigranternas sökande.  

Att leva på den gotländska landsbygden och att hålla djur är också något som skildras 

återkommande i materialet. Hästar och lamm förekommer nästan alltid i dessa 

representationer. Djuren framställs alltså som en central del i en potentiell flytt till Gotland. 

Som jag beskrivit uppfattar flera av informanterna det som vanligt förekommande att hålla 

djur på ön. Några av dem uttalar inte detta explicit men har samtidigt valt att skaffa vissa djur 

utan att närmare motivera detta. Det finns således även i detta sammanhang likheter mellan 

det tryckta materialet och livsstilsmigranternas berättelser såväl som vardagsliv. Djuren 

återkommer ständigt på olika sätt. Även de tidigare nämnda idealen återkommer i det 

insamlade tryckta materialet. Landsbygden skildras oftast utan bilder av storskaliga lantbruk. 

Istället återkommer bilder på några lamm som står i bildsköna öppna landskap, som i 

broschyren ”Välkommen hem” ovan. Representationerna skildrar alltså olika former av 

småskaliga lantbruk. Detta ligger i linje med inflyttarnas ideal om småskalighet. På liknande 

sätt menar jag att idealen självhushållning och ekologisk hållbarhet illustreras i detta material. 

Sammanfattningsvis påminner representationerna i detta material alltså om informanternas 

berättelser om varför de valde att flytta, vilka ideal de förhåller sig till och deras vardag på 

gårdarna. Under mina fältveckor på ön har jag i mataffärer, på turistbyrån i Visby, på 
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bibliotek och i samtal med människor, tagit del av representationer av landsbygden på 

Gotland. Jag har försökt vara uppmärksam på mitt sökarljus och notera representationer som 

kan ge andra bilder än den informanterna har gett uttryck för. Jag har rört mig på olika delar 

av ön under skilda årstider, pratat med människor och samlat in olika typer av material. Trots 

det har framställningarna ofta gett en likartad bild av landsbygden och vilken typ av livsstil 

den inbegriper. Samtidigt finns det anledning att ifrågasätta mina egna roller som exempelvis 

forskare och stadsbo. Att jag har urbana erfarenheter och perspektiv kan påverka hur jag 

orienterar mig och vad jag letar efter under mina fältarbeten. Detta relaterar också till 

sociologen John Urrys diskussion om ”the tourist gaze” som innebär att turisters blickar riktas 

utifrån förväntningar inför och föreställningar om den aktuella platsen. Väl på plats kan det 

innebära att man som turist letar efter uttryck som bekräftar dessa föreställningar (Urry 

1990:1;10ff). Trots att jag främst kommit till ön för att fältarbeta har jag samtidigt velat 

uppleva Gotland som turist. Denna turistiska blick kan även ha påverkat vad jag sett och 

bortsett från under mina fältveckor och således vilka representationer jag uppmärksammat. 

Oavsett hur jag har påverkats av min ”turistiska blick” och mina urbana erfarenheter upplever 

jag sammantaget att representationerna av den gotländska landsbygden är ensidiga. De är 

förknippade med lugn, mer tid, vacker natur och djur. Jag möter alltså en entydig bild av 

landet som ofta associeras med en rad positiva föreställningar. Att framställa landsbygden 

såhär menar jag relaterar till idén om den rurala idyllen, vilken diskuteras nedan.  

3.4.3  Den rurala idyllen  

Att associera landsbygden med positiva värden och på olika sätt romantisera den är ett utbrett 

historiskt såväl som samtida fenomen (Amcoff 2000:105). Historikern och folkloristen Karin 

Lützen beskriver hur landsbygden sedan 1800-talet har associerats med autentiska, enkla och 

naturnära liv vilka ställts i kontrast till storstadslivet (2008). Dessa romantiserade 

föreställningar7 har tagit sig många varierande uttryck (Bergsten 1999:177ff). Även de 

samtida romantiserande föreställningarna bygger ofta på idéer om ett harmoniskt och 

problemfritt liv (Amcoff 2000:103; Stenbacka 2001:39f). Föreställningarna präglas också av 

kontraster mellan stad och land, där landet framställs som städernas motpol. Livet på landet 

                                                                                                                                                   
 
7 Det betyder inte att jag betraktar olika former av landsbygdsromantik som en kontinuerlig och 
sammanhängande process (jfr Amcoff 2000:105).  
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antas exempelvis präglas av mindre stress och mer tid (Amcoff 2000:102ff) och relateras ofta 

till ett ”äkta levnadsätt” i kontrast till det i städerna (Löfgren 1979:63f). Dessa olika historiska 

och samtida föreställningar om landsbygden formar idén om den rurala idyllen8. Begreppet 

formas av uppfattningar om livet på landsbygden snarare än faktiska förutsättningar och 

präglar framförallt den urbana medelklassens förståelse av livet på landet (Amcoff 

2000:102ff).  

Som jag beskrivit sökte informanterna bland annat ett mindre stressat och mer harmoniskt 

liv, där landsbygden antogs utgöra svaret på dessa önskemål. Det framkommer inte några 

andra alternativ. Personerna berättar inte om att de övervägde att stanna i städerna och arbeta 

mindre, flytta utomlands eller flytta till en mindre stad eller ort. Landsbygden utgjorde alltså 

det enda alternativet för inflyttarna. Detta vittnar om hur starka föreställningarna om stad och 

land som varandras motpoler är för livsstilsmigranterna. Staden är så pass förknippad med 

”det hektiska livet” att den måste lämnas för att problemen de upplever ska försvinna. Landet 

framställs som den självklara tillflyktsorten för ett lugnare liv, vilket som jag visat relaterar 

till både samtida och historiska kulturella föreställningar om förhållandena mellan land och 

stad. Romantiseringen av landsbygden och de föreställda motsatsförhållandena mellan stad 

och land utgör således centrala förutsättningar för informanternas rurala livsstilsmigration (jfr 

Benson & O’Reilly 2009b:614f). 

3.4.4  Valet av Gotland 

Som jag berört i början av kapitlet framkom inte många alternativ som informanterna kunde 

tänka sig att flytta till, när de bestämt sig för att lämna staden till förmån för landsbygden. Jag 

menar att detta har att göra med hur platser och regioner konstrueras och representeras. 

Etnologen Carina Johansson och antikvarien Birgitta Strandberg-Zerpe beskriver hur Gotland 

är en positivt associerad plats, en vacker sommarö och ett soligt semesterparadis långt bort 

från vardagens stress. Dessa föreställningar kommuniceras i tidningar, turistmarknadsföring, 

TV-program och skönlitteratur (Johansson & Strandberg-Zerpe 2016:53ff). Även etnologerna 

Jenny Ask och Owe Ronström beskriver hur Gotland framställs som en attraktiv destination i 

turistbroschyrer de analyserat. Ön skildras som avgränsad och separerad samt som en stressfri 

                                                                                                                                                   
 
8 Några olika begrepp används för att ringa in dessa typer av föreställningar om livet på landsbygden där ”den 
pastorala myten” (Amcoff 2000:103) och ”torparromantik” (Löfgren 1979:63f) är några exempel. Jag använder 
genomgående benämningen ”rural idyll”. 



  Gurbet Peker 

 51 

och autentisk plats (Ask & Ronström 2017). Detta återanknyter till informanternas positiva 

bilder av ön innan de flyttat dit. Även de med begränsade erfarenheter av Gotland gav som jag 

beskrivit uttryck för positiva föreställningar om ön. Detta präglade även mig som tilltalades 

av Gotland, också innan jag besökt ön för första gången. Benson & O’Reilly pekar på hur 

representationer av platser är avgörande för livsstilsmigranters val av plats. De menar att 

mediala bilder av platser och livsstilarna de möjliggör i själva verket är viktigare än platsernas 

faktiska förutsättningar (Benson & O’Reilly 2009b:614f). Att inflyttarna valt Gotland för sin 

rurala livsstilsmigration menar jag därför är nära sammankopplat med hur ön representeras 

(jfr Benson & O’Reilly 2009a:3). De olika representationerna av Gotland som en harmonisk, 

stressfri och naturnära plats motsvarar de önskningar och förväntningar informanterna hade på 

landsbygden. Gotland förstås alltså som den typ av rural idyll som inflyttarna efterfrågade. 

Detta kan också förklara varför informanterna ofta uttryckte en skepsis till att flytta till andra 

landsbygder. Inga av inflyttarna övervägde att flytta till Norrland, regioner som istället ofta 

präglas av negativa representationer och föreställningar såsom avfolkning, dåliga 

framtidsutsikter och hög arbetslöshet (Eriksson 2010:49ff; jfr Lundgren 2013:27ff). 

Informanterna har alltså valt en typ av landsbygd vars representationer tydligt svarar mot de 

romantiserande föreställningar som driver deras rurala livsstilsmigration.  

Som jag redogjort för var Österlen ett alternativ för flera av inflyttarna när de funderade 

på vart de skulle livsstilsmigrera. Dock hade de en oro över att Österlen inte skulle bli ett lika 

tydligt uppbrott med det ”gamla livet”, eftersom det enkelt skulle gå att pendla till storstäder 

såsom Malmö, vilket påverkade att de i slutändan valde Gotland. Att Gotland är en ö och att 

den ofta framställs som en avlägsen och separerad plats menar jag därför också haft betydelse 

för att informanterna sökte sig dit. De ville flytta till en plats som kunde garantera en 

förändrad livsstil, vilket Gotland som ö föreställdes kunna göra. Denna förmodade 

avlägsenhet är samtidigt inget som generellt präglar samtalen med inflyttarna. När vi pratar 

om andra ämnen än valet av plats framställs inte Gotland som avlägset, eller det faktum att det 

är en ö.  

Även om valet av plats präglas av hur den representeras är det givetvis ett samspel mellan 

flera faktorer som förklarar rurala livsstilsmigranters val av landsbygd, där aspekter som 

ekonomi och praktiska förutsättningar också spelar roll (Benson & O’Reilly 2009b:613). 

Samtidigt har sådana förutsättningar inte framkommit i mina samtal med inflyttarna. Fokus i 

informanternas berättelser har oavsett deras tidigare erfarenheter av ön legat vid de positiva 

föreställningarna om Gotland som en ”fantastisk plats”, vilket vittnar om representationernas 

betydelser för deras rurala livsstilsmigration. 
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3.4.5  Sammanfattande diskussion 

Det finns som jag diskuterat i detta avsnitt framträdande och återkommande idylliska 

representationer av landsbygden som informanterna relaterar till på olika sätt. Inflyttarnas 

vardag på sina respektive gårdar är som jag beskrivit relativt likartad, där de exempelvis 

bedriver småskalig djurhållning med lamm, höns och hästar. Hur kan då relationen mellan de 

samstämmiga föreställningarna om landsbygden och de likartade praktikerna förstås? Woods 

menar som jag diskuterat att landsbygden kan iscensättas. Detta görs när människor agerar 

utifrån vissa givna roller och normer kopplade till ruralitet. Att iscensätta landet handlar alltså 

om att praktisera föreställningar kopplade till det rurala livet (Woods 2011:229f). Detta kan 

användas för att förstå för hur informanternas praktiker relaterar till olika former av 

landsbygdsrepresentationer.  

Livsstilsmigranternas djurhållning är ett sammanfattande illustrativt exempel på hur 

relationerna mellan praktiker och representationer kan uttryckas. Även de inflyttare som inte 

sökte sig till landet för att kunna hålla djur har på plats valt att göra detta. Flera av 

informanterna har som jag beskrivit valt att skaffa lamm där de dessutom ofta gjort detta utan 

att riktigt kunna förklara varför. Etnologen Magnus Bergsten har studerat hur bönder och 

landsbygden framställts i tidningar och berör hur just fåren haft en särskilt framträdande roll i 

positiva mediala skildringar av den svenska landsbygden. Att fåren fått denna roll, handlar 

som Bergsten ser det, om att de inte blivit en del av det moderniserade jordbruket som 

exempelvis nötkreatur och grisar. På så vis symboliserar fåren en romantiserad typ av 

lantbruk som står för något mer äkta och naturnära (Bergsten 1999:180f). Med utgångspunkt i 

Woods resonemang kan alltså inflyttarnas val att skaffa djur och att de väljer att skaffa just 

lamm, ses som att de praktiserar romantiserade landsbygdsrepresentationer och sålunda 

iscensätter det rurala. Som jag beskrivit skaffar livsstilsmigranterna också ofta gotländska 

lammraser utan att reflektera över detta. De gotländska lammen är ständigt återkommande i 

representationerna av Gotland. Det kan således också ses som att informanterna genom sina 

val av de gotländska lammen praktiserar lokala representationer av landsbygden och 

följaktligen iscensätter det rurala Gotland. 

I detta avsnitt har jag analyserat några av de återkommande representationer av och 

föreställningar om landsbygden som på olika sätt uttrycks hos informanterna och i övrigt 

material. Representationer av landet präglar inflyttarna och deras rurala livsstilsmigration på 

en rad sätt. Historiska och samtida romantiserande föreställningar om landsbygden som det 

självklara valet för dem som söker sig en lugn tillflyktsort, kännetecknar informanternas sätt 
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att resonera om sin flytt. I detta sammanhang framkommer också de föreställda 

motsatsförhållandena mellan stad och land som särskilt påtagliga. Avseende val av plats för 

livsstilsmigrationen förväntas Gotland erbjuda den typ av rural idyll som inflyttarna 

efterfrågar, vilket delvis kan förklaras av alla de representationer av ön som framställer den 

som en harmonisk tillflyktsort långt bort från storstadens stress. Det är också tydligt att olika 

mediala representationer av livsstilar på landsbygden fungerar som förebilder och 

inspirationskällor till hur informanterna själva väljer att leva sitt vardagsliv. 

 De representationer jag diskuterat i detta avsnitt är sammanfattningsvis viktiga för 

informanternas rurala livsstilsmigration. Representationerna utgör betydelsefulla förklaringar 

till inflyttarnas val av att lämna staden till förmån för landet, vilken landsbygd de flyttar till 

och hur de väljer att etablera sitt liv på Gotland. Woods resonemang skapar förutsättningar att 

koppla ihop dessa olika föreställningar om det rurala, till informanternas vardagliga praktiker, 

vilka jag diskuterat i föregående avsnitt. Utmaningar som är förknippade med att iscensätta 

dessa rurala föreställningar, utgör fokus för nästa kapitel.  
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4 Motgång 

4.1 Att leva med och av naturen 

Avsnittet inleds med en diskussion om de motgångar informanterna möter genom att leva 

efter naturens skiftningar, med fokus på svårigheter som torkan sommaren år 2018 förde med 

sig. Därefter analyseras inflyttarnas erfarenheter av att skicka sina djur på slakt. Avsnittet 

beskriver sammanfattningsvis djurens roller i tillblivelsen av informanterna och 

djurhållningens betydelser för livet på deras gårdar.    

4.1.1  Torkan 

Jag strosar runt på gårdsplanen utan tydlig riktning. Jag har bott på gården i två veckor nu 

och det har inte regnat en droppe. Landskapet är gulbrunt och torrt. Djuren dricker mycket 

vatten och det är dags för ännu en runda till vattenkiosken. Femhundra liter vatten ska fyllas 

på i dunken som står fastspänd på släpet. Den ska fyllas på en till två gånger i veckan. Djuren 

måste ha vatten och brunnarna på gården har sinat. Det råder vattenbrist på ön och den 

varma och torra sommaren gör situationen ännu mer allvarlig. Vattenkiosken ligger tio 

minuters bilväg bort. Den lilla stickan som används för att betala för vattnet ligger i 

handskfacket. Bilen rullar iväg på gårdsvägen och jag drar upp bilrutan, det dammar kalk. I 

backspegeln ser jag Leo följa ekipaget med blicken. Framme vid kiosken är det en man med 

traktor och släp före. Hans tank ser dubbelt så stor ut. Den ser mer avancerad ut än min och 

glänser i metall, man skulle kunna spegla sig i den. Mannen är klädd i blå hängselbyxor med 

stora fickor. Han står i tankens skugga. Jag stiger ut ur bilen och nickar mot honom och 

säger hej. Han nickar tillbaka. Det är otroligt varmt. Jag hör hur hans behållare ekar och 

vattnet plaskar i den avancerade plåtcylindern. Den är nog nästan tom, tänker jag.  

Jag tar fram min mobiltelefon för att se vad klockan är. Det har gått minst en halvtimme. 

Jag måste ha kommit precis efter honom. Äntligen är mannens cylinder fylld och han åker 
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iväg. Det är min tur. Jag tar slangen och går upp på släpet, skruvar av locket till dunkens 

öppning och kör ner den tunga slangen. Jag tar fram stickan och registrerar för vatten i 

automaten. Det är en tillfredställande känsla att trycka på knappen och i nästa sekund känna 

och höra kraften av det porlande vattnet från vattenkällan. Jag står där och ser hur vattnet 

bara forsar ner i dunken. Jag är så tacksam över att ha tillgång till vatten, men samtidigt 

sprider sig en känsla av obehag i kroppen på mig. Jag tänker på färjan på väg till Gotland 

och mannen som i högtalarna uppmanade oss resenärer att vara sparsamma med vattnet 

under vår vistelse på ön. Blandade känslor. ”Tänk att vara omgiven av vatten men ändå 

inte”, säger jag högt för mig själv (Utdrag ur fältdagbok). 

Under sommaren år 2018 ute i fält blir det tydligt hur jag i min urbana vardag tar min 

användning av och tillgång till vatten nästan för given. På gården och i sysslorna med djuren 

när jag får hämta och bära vatten, är vattnet mer påtagligt eftersom jag med min kropp, en bil, 

ett släp, sticka och vattenkiosk måste se till att vattnet kommer till gården. Det är inte bara att 

öppna kranen. Via alla dessa bestyr får jag även inblick i hur mycket vatten som går åt. Varje 

droppe blir viktig och får inte gå förlorad.  

Väder, begränsad vattentillgång och torka är samtalsämnen som återkommer i samtalen 

med inflyttarna. Jag och Katrin sitter i skuggan en varm julidag. Det flyger flugor omkring 

oss och även om vi sitter i skuggan känns det som att kläderna klistrar sig på kroppen. Katrin 

berättar: ”Nu i och med torkan så kommer sanningens minut. Det här är ju faktiskt inte okej. 

Det är inte hållbart. Jag har inte foder”. Hon berättar vidare att hon inte har resurser så som 

maskiner för att odla och skörda eget grovfoder till sina djur. Normalt brukar hon köpa in 

överskott från kobönderna i närheten, men denna sommar finns inget att köpa. ”Jag har inget 

vinterfoder”, konstaterar Katrin bestört. När jag en höstdag några månader senare pratar med 

Johan över en lunch i Visby berättar han om sina känslor kring torkan:  

 

Kändes lite hopplöst i somras med torkan. Då kände jag så fan, kan man inte ha ett enda 

jävla år som är normalt? Antingen är det försommartorka eller så regnar skiten bort, äh 

det är alltid nåt! Då kan man bli lite sådär hopplös. 

 

Samtalen med inflyttarna om torkan präglas stundtals av en både sorgsen och allvarlig 

stämning. Med känslan av hopplöshet pratade Johan med sin son: 
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Jag sa någonstans till min äldsta här i somras att jag funderar på att vi ska skita i allt och 

sälja det, djur och traktorer och alltihopa. För jag var så less på det, det var torka och då 

vart han jätteupprörd på mig, för nej, det ville han absolut inte. 

 

Livsstilsmigranterna upplever alltså svårigheter med de varierande förutsättningar naturen för 

med sig. Som Johan och även andra informanter beskriver det, är detta inte unikt för denna 

sommaren. Väderförutsättningarna skapar ständigt olika typer av svårigheter. Även om vädret 

beskrivs som generellt problematiskt är denna torra och varma sommar extra utmanande. Det 

är en dramatisk tid som jag befinner mig i dessa sommarveckor på ön. Det beroende som 

finns mellan informanternas livsstil och naturens förutsättningar aktualiseras. Detta skapar 

också avgörande frågor och funderingar hos inflyttarna. Johan är till och med inne på att 

”skita i allt”, vilket vittnar om att när livsstilen han etablerat i någon mån är hotad, uppstår 

funderingar på om den ska ges upp helt och hållet. Livsstilsmigranterna ger generellt uttryck 

för en slags maktlöshet. Förutsättningar de inte kan råda över riskerar att äventyra mycket av 

det som de tycker är viktigt i livet på landet.  

Detta aktualiserar också frågor om förhållanden mellan bönder och naturen såväl som 

mellan människor och naturen generellt. Etnologen Leena Hangasmaa, som nämndes i 

inledningskapitlet, beskriver i sin artikel hur bönderna uttrycker det som att de lever i ett 

beroende av naturen och att det handlar om att samarbeta med den. Trots samarbete går det 

aldrig att veta vilka förutsättningar naturen bjuder på, något som får konsekvenser för 

lantbruket. En av Hangasmaas informanter menar att denna osäkerhet skapar irritation men 

samtidigt inte är något som är värt att bli upprörd över, eftersom dessa skiftande 

förutsättningar är naturliga (2007:105ff). Bönderna i Hangasmaas studie har en vana och 

acceptans för naturens nyckfullhet, som inte återfinns i diskussionerna med informanterna i 

min studie. Yrkesbönder har under lång tid utvecklat ett annat slags förhållningssätt till 

naturens skiftningar. Trots att de upplevs som utmanande är de en del av livet som 

lantbrukare. Med en lång erfarenhet går det också att se på naturens skiftningar i ett längre 

tidsperspektiv, vilket gör det tydligt att vissa år är lättare och andra svårare när det gäller 

väderförhållanden (Löfgren 1979:23). Livsstilsmigranterna har ofta inte sådana 

förhållningssätt gällande naturens skiftningar. Citatet med Johan när han frågar sig om inget 

år kan vara normalt, illustrerar detta väl. Hangasmaas informanter tycker inte att det finns 

några ”normala år” som bonde, utan snarare att de ständiga skiftningarna är det normala. 

Inflyttarna i min studie har alltså inte utvecklat ett sådant förhållningssätt till vädret och 

naturen. De informanter som bott på den gotländska landsbygden i över ett decennium 
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förhåller sig till vädret på liknande sätt som de mer nyinflyttade livsstilsmigranterna. Således 

är inte tiden inflyttarna levt på landsbygden den främsta förklaringen till att deras 

förhållningssätt till väder skiljer sig åt från bönderna i Hangasmaas studie. Snarare menar jag 

att inflyttarnas urbant formade förhållningssätt till naturen, där den upplevs som en plats för i 

huvudsak rekreation snarare än arbete (jfr Berglund-Lake 2014:43f; jfr Sjögård 2014:232ff), 

fortsätter att prägla deras relationer till naturen och dess skiftningar. Informanterna flyttade till 

landsbygden av livsstilsrelaterade skäl, bland annat med önskan om ett mer naturnära liv, 

vilket särskiljer dem från många yrkesbönder. Inflyttarnas försörjning är heller inte beroende 

av vädret på samma sätt som hos yrkesbönder. Sålunda finns där flera uppenbara skillnader 

mellan informanternas och många yrkesbönders grundläggande anledningar till samt villkor 

för att leva med naturen. De skilda erfarenheterna och villkoren fortsätter att prägla 

inflyttarnas förhållningssätt till vädret, även långt efter den fysiska flytten från stad till 

landsbygd ägt rum. De väderrelaterade utmaningarna livsstilsmigranterna möter får allvarliga 

konsekvenser, vilket jag beskriver nedan.  

4.1.2  Nödslakt 

Den torra sommaren, vattenbristen på ön och att det är svårt att få tag i hö har lett till att 

några av informanterna pratar om slaktplaner för sina djur. Det är en sorglig situation att 

som några av dem säger; behöva slakta sina vänner. Under några intervjuer smyger sig tårar 

fram och jag kan inte heller hålla mig från gråt. De berättar i detalj hur de ska gå tillväga 

med sina planer och hur de resonerat om de valda djuren som inte längre ska få leva. När, 

var, hur, vem och resonemang kring varför den ena och inte den andra (Utdrag ur 

fältdagbok). 

Även om Gustav denna sommaren inte ser ut att behöva göra sig av med några av sina 

djur berättar han bestört att han hört om folk som har slaktplaner för sina hästar eftersom de 

inte har något foder för vintern: ”Det är usch, fy fan om man ska göra det”. Under vårt samtal 

den varma julidagen berättar Katrin vidare för mig att den svåra sommartorkan ser ut att få 

allvarliga konsekvenser för henne. Hon är rädd att även om hon tar ett banklån och ordnar 

foder kommer problemet skjutas upp eftersom det kan komma fler torra somrar framöver. 

Hon konstaterar att hon måste börja organisera avvecklingen av djurhållningen: 
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Jag har sju hästar nu, har varit åtta. Femton tackor, två baggar, tjugofem lammungar. 

Jag får vara glad om jag får behålla tre hästar, kanske två. Allt annat måste bort. 

 

Katrin berättar för mig hur ledsen hon är för att behöva slakta sina djur. Att det är en livskris 

för henne. Hon letar fel på dem: ”När jag tittar på dem så tycker jag det är vidrigt, försöker 

hitta något fel på dem men finns inga fel på dem. De är skitfina och mår jättebra”. Hon 

kämpar också mycket med att stålsätta sig psykiskt för att kunna hantera den kommande 

nödslakten. Katrin försöker intala sig själv att det är bättre såhär än att låta djuren svälta, allt 

för att undvika att gräva ner sig i sorgen.  

Det blir tydligt att informanternas djur utgör en viktig del av deras varande och den 

omgivning de är situerade i (jfr Ingold 2000:153;173). När Katrin berättar att hon befinner sig 

i en livskris på grund av den stundande nödslakten skildras vilken betydande roll djuren spelar 

i den ständiga tillblivelsen av henne (jfr Ingold 2013:8ff;18). Djuren innebär social samvaro, 

rutiner och glädje. Försvinner djuren försvinner således en viktig del av det som utgör 

tillblivelsen av Katrin och hennes vardagsliv. Nödslakten riskerar alltså att innebära att en stor 

del av det som utgör informanternas ständiga tillblivelse försvinner.   

Hotet att inte kunna leva med djur kan till och med få några av inflyttarna att tänka sig att 

lämna ön. Vera berättar att hon i de mörkaste stunderna tänkt att om hon inte skulle ha hö till 

lammen och tvingas nödslakta dem, är hon inte säker på att hon vill stanna på Gotland. 

Återigen aktualiseras att djuren utgör en central del av informanternas lifescape (Woods 

2011:214ff). Riskerar de att behöva avveckla sin djurhållning överväger de att lämna livet på 

sina gårdar. Försvinner den mening som djurhållningen innebär, försvinner även en stor del av 

de meningsskapande processer som associeras med gårdarna. Detta vittnar om hur central 

djurhållningen är i inflyttarnas liv. Den livsstil de etablerat på Gotland är beroende av 

möjligheten att hålla djur. Torkan och de följder den kan få hotar hela det pågående projekt 

som livsstilsmigrationen utgör. Detta illustrerar också hur informanternas livsstilsmigration är 

under ständig utvärdering och riskerar att avslutas om inte vissa villkor uppfylls. Kan inte 

inflyttarna leva det liv de önskar, är de beredda att återigen flytta med sikte på ett bättre liv. 

Även informanterna som bott på ön i över ett decennium utvärderar livsstilen på liknande sätt. 

Frågan om att stanna eller flytta är alltså ständigt närvarande i vardagen.   

När torkan inträffar blir informanternas livsstil underkastad något de inte kan kontrollera, 

nämligen väderförhållanden. Detta är intressant i ljuset av att livsstilsmigration bland annat 

handlar om att ta kontroll över sin tillvaro och att välja en typ av livsstil som förväntas ge ett 
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bättre liv. Deras livsstilsmigration präglas alltså både av kontroll över tillvaron, men där den 

valda livsstilen samtidigt är beroende av faktorer de inte kan ha kontroll över.  

4.1.3  Slakt 

Även om de flesta av inflyttarna inte tvingas nödslakta, är slakten i allmänhet ett ämne som 

engagerar och återkommer. Slakten utgör utmaningar som informanterna inte haft i sitt liv i 

stan. Vera berättar: ”Så då kommer massa andra saker man inte haft problem med i 

Stockholm”. Flera av inflyttarna tycker det är väldigt jobbigt med slakten, trots att de inte 

utför den själv. Johan beskriver hur han blir sentimental när slaktbilen kommer för att hämta 

lammen. ”Det finns något tungt i att det snart är slut”, förklarar han för mig. Vera berättar att 

det hade varit skönt om hon inte alls behövde vara involverad i processen. Hon menar att det 

nog inte kommer bli så, utan att hon snarare själv kommer få ordna med transport för lammen 

och ”höra dem ropa efter varandra”. Jennifer tycker också det är svårt med slakten: ”Det är 

inte lätt med att djur ska slaktas. Det är inga lätta saker, det har jag väldigt mycket problem 

med”. Katrin sticker ut i gruppen då hon inte tycker slakten i sig är särskilt jobbig. Hon menar 

att djuren ändå inte vet att de ska dö, vilket gör det lättare. Hon har även själv varit med när 

slaktaren kommit för att slakta på plats: ”Jag kan hämta dem, håller i dem när han tar livet av 

dem. Jag tycker inte det är svårt”. Det svåra för Katrin handlar istället om att behöva 

nödslakta friska djur. Ovanstående är bara några av de röster som finns beträffande slakten. 

De flesta av inflyttarna som skickat sina djur till slakt eller varit involverade i den på andra 

sätt betraktar den som en jobbig och tuff del av djurhållningen. Det finns dock vissa skillnader 

i förhållningssätt som relaterar till livsstilsmigranternas erfarenheter av att skicka djuren på 

slakt. Vera har inte skickat några lamm på slakt ännu medan Katrin har en lång erfarenhet av 

det. Inflyttarna tycker att slakten blir något lättare med tiden, även om de som har längre 

erfarenheter generellt också tycker det är svårt.  

För att återgå till lammet Maj-Britt på Fridas gård, berättar Frida för mig att Maj-Britt var 

hennes första lamm. Hon upplever därför att de fått en speciell relation, vilket har gjort att hon 

låtit Maj-Britt leva längre än de andra lammen. Trots det berättar Frida att hon snart måste 

skicka henne på slakt, vilket upplevs som emotionellt påfrestande. Som jag tolkar Frida kan 

dessa känslor dels förklaras av de band hon skapat till Maj-Britt som individ. Detta anknyter 

till den diskussion etnologen Sara Berglund för i sin avhandling som jag berört i 

inledningskapitlet. Hon diskuterar hur hästarna kan spela flera olika roller i människors 
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tillvaro, de kan vara vänner, en investering, ett tävlingsredskap och så vidare. På så vis kan 

hästarna uppfattas både som subjekt och objekt, vilket också kan gälla ett och samma djur. 

Berglund skriver även att ju mer sociala vi är med djuren, desto större är sannolikheten att det 

utvecklas en subjektsrelation (2006:112ff). Frida upplever en stark relation till lammet Maj-

Britt, förstår henne som ett subjekt och ska i någon mån därför skicka en vän på slakt. I detta 

exempel ställs alltså de dubbla rollerna Berglund diskuterar på sin spets. Dessa typer av 

berättelser återkommer hos flera av inflyttarna. De utvecklar närmre relationer till vissa av 

sina djur, vilket också försvårar slakten av just dessa. Utifrån Ingolds diskussion om varelsers 

relationella tillblivelse (2013:8ff;18) kan Maj-Britts särskilda status förstås genom att hon 

under en längre tid varit en del av Fridas tillblivelse på gården. Försvinner Maj-Britt, 

försvinner även en del av det som utgör tillblivelsen av Frida.  

Även om den ”vanliga slakten” inte betraktas som lika känslomässigt utmanande som 

nödslakten, är den fortfarande påfrestande, vilket gör att inflyttarna även utvecklar strategier 

för att hantera den. Vera beskriver hur hon slutade gosa med de baggar hon bestämt skulle 

skickas på slakt. Hon har även en annan strategi:  

 

Det ena är att vi har döpt alla handjuren till Ben. Så de heter Ben Jackson, Ben 

Thomson, alla har namn som börjar på Ben. Ben heter de för att i [land] på [språk] 

betyder ben mat. Så det har varit det första steget att alla heter mat.  

 

Att Vera slutar gosa med baggarna som ska slaktas blir ett sätt att försöka klippa av de 

emotionella band hon utvecklat till djuren; för att istället försöka göra djuren mer till objekt. 

På detta sätt tolkar jag även Veras namngivningsstrategi. Att namnge djuren till ”mat” blir en 

strategi för denna objektifiering. Berglund menar att namngivning av djur är en slags 

individualiseringsstrategi och att den utgör en viktig del av relationen till djur. Hon diskuterar 

hur djur som släpps in i våra hem, som hundar och katter, får mer personliga namn medan 

boskapsdjur får mer beskrivande namn som i någon mån objektifierar dem (Berglund 

2006:157ff). I Veras fall får lammen både personliga och beskrivande namn, vilket är 

illustrerande för informanternas relationer med sina djur. Jag förstår deras känslomässiga 

relationer till djuren som präglade av att betrakta djuren främst som subjekt. När slakten 

närmar sig försöker de samtidigt objektifiera dem mer, för att kunna hantera det faktum att 

djuren snart ska dö. Närheten till djuren och de centrala rollerna de har i inflyttarnas liv gör 

det generellt sett svårt att se djuren främst som objekt, vilket förklarar varför slakten är så 

emotionellt påfrestande för informanterna. 
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4.1.4  Äta kött 

Inte bara slakten upplevs som en utmanande del av livet med djur. Flera av inflyttarna berättar 

om att deras flytt även påverkat deras syn på själva köttätandet, att äta kött upplevs som mer 

utmanande än tidigare. Jennifer konstaterar: ”Det är svårare och svårare att äta kött faktiskt”. 

De nära relationer informanterna utvecklat till sina djur kan förklara de svårigheter de 

upplever med köttätandet. Inflyttarna har olika strategier för att hantera dessa svårigheter. 

Vissa poängterar att de dragit ner rejält på sitt köttätande. Några förklarar att de intalar sig 

själva att djuren haft bra liv, för att göra köttätandet lättare. Vera har även en mer praktisk 

strategi. Hon förklarar att hon som stockholmare alltid varit van vid att köpa styckat kött i 

plastförpackningar ”utan namn och ansikte”. När hennes första anka slaktats och hon lade ner 

den hel i frysen kunde Vera och hennes familj inte förmå sig att äta den. Ankorna som 

slaktades efteråt styckades och förpackades i plastförpackningar, ungefär som kött förpackas i 

matbutiker. Dessa kändes därför mycket enklare att äta. Plastförpackande blev således en 

strategi för att kunna äta det egenproducerade köttet. 

Dessa strategier relaterar till etnologen Maria Maarbjergs artikel ”Smagen af koliv med 

udsigt” (2015). Maarbjerg skriver om djurets närvaro i köpandet och ätandet av kött och talar 

om två strategier; ”kött som ingrediens” och ”kött som djur” (mina översättningar). Dels har 

det funnits en strävan efter att tona ned djurets närvaro i försäljning av kött, att framställa kött 

som vilken ingrediens som helst, för att på så vis få konsumenterna att känna mindre moralisk 

skuld över att de äter djur. Maarbjerg diskuterar detta med utgångspunkt i historikern Richard 

Bulliets resonemang. Han menar att mentala och fysiska avstånd till djuren gör det enklare att 

äta kött. Att de flesta människor i ”västvärlden” inte varit närvarande vid slakt eller haft 

någon relation till djuren de äter, gör det enklare att se kött endast som en ingrediens. 

Strategin ”kött som djur” handlar istället om att lyfta fram djuret vid försäljningen av kött. 

Det kan till exempel göras genom att berätta om hur djurens liv sett ut eller ha med bilder på 

djuren i matbutikerna. Fokus läggs här vid att framställa djurens goda levnadsförhållanden för 

att på så vis få konsumenterna att inte känna skam eller obehag över köttätandet (Maarbjerg 

2015:101ff).  

Maarbjergs resonemang återanknyter till diskussionen om informanternas närhet till 

djuren. Från att inte ha haft någon koppling till köttet de köper i matbutikerna, har inflyttarna 

genom livet med djur både fått en mental och fysisk närhet till dem. Detta gör det svårare att 

äta kött. Veras paketering av kött i plastförpackningar är ett sätt att omvandla det till enbart en 

ingrediens. Flera av informanterna försöker på olika sätt förtränga den sociala och mentala 
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närhet de haft till djuren och sålunda göra djuren mer frånvarande i köttätandet. Samtidigt 

finns det också en slags ”kött som djur”-strategi hos livsstilsmigranterna, där de både för sig 

själva och inför mig försöker legitimera köttätandet genom att lyfta fram hur bra djuren haft 

det och att de fått leva ”i sin naturliga miljö”. Inflyttarna använder sig alltså av båda 

strategierna för att lättare hantera ätandet av kött. Trots dessa strategier upplever 

informanterna ofta svårigheter med sitt köttätande.  

Den småskaliga djurhållningen samt att kunna äta och bjuda på det egenproducerade 

köttet upplevs som jag beskrivit som autentiskt, vilket informanterna betraktar som positivt. I 

köttätandet blir dock dessa autentiska upplevelser även bekymmersamma. Veras hela anka i 

frysen blir en alltför autentisk upplevelse som är svår att hantera känslomässigt. Genom att 

börja paketera ankköttet i plastförpackningar som om de vore inköpta från mataffären, gör 

alltså Vera upplevelsen av att konsumera det egenproducerade köttet, även mindre autentisk. 

4.1.5  Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt har jag diskuterat utmaningar som är förknippade med informanternas 

djurhållning. Torkan under sommaren år 2018 kom att visa hur inflyttarnas urbana 

erfarenheter präglar deras förhållningssätt till vädret och dess skiftningar. Torkan och dess 

konsekvenser av nödslakt illustrerar också hur fundamental djurhållningen är i informanternas 

vardag. Flera av dem är beredda att lämna den gotländska landsbygden om de inte kan ha kvar 

djuren, vilket vittnar om deras betydelse i informanternas rurala livsstilsmigration. När 

inflyttarna talar om nödslakten ligger fokus vid de emotionella aspekterna snarare än de 

ekonomiska förlusterna och de försämrade möjligheterna att kunna leva självhushållande. 

Djurhållningen är som jag beskrivit i regel småskalig vilket skapar en närhet mellan 

informanterna och deras djur. Som jag visat i föregående kapitel innebär dessa nära relationer, 

upplevelser av mening och äkthet. Dessa nära kroppsliga erfarenheter med djur i vardagen 

skapar subjektrelationer till djuren. I samband med slakt och köttätande för dock dessa 

betydelsefulla relationer med sig svårigheter. Inflyttarna behöver därför använda en rad olika 

objektifieringsstrategier för att kunna hantera slakten och äta det egenproducerade köttet.  

I detta avsnitt av studien visar jag också hur de uttryck för autenticitet som informanterna 

upplever med sin djurhållning, i själva verket har en baksida. Att leva nära och av naturen 

samt att leva med djur skapar sammanfattningsvis både positiva och negativa autentiska 

upplevelser. 
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4.2 Uppoffringar i vardagen 

Avsnittet behandlar tid i relation till ekonomiska förutsättningar samt vilka utmaningar 

inflyttarna möter apropå detta tema. Avslutningsvis förs en diskussion om hur 

livsstilsmigranterna är beroende av den lokala omgivningen för att kunna leva med djur på 

den gotländska landsbygden. Avsnittet beskriver sammanfattningsvis vardagliga utmaningar 

informanterna möter i sin rurala livsstilsmigration samt djurens och djurhållningens 

betydelser för densamma. 

4.2.1  Ekonomi och mångsyssleri 

Flera av informanterna har försökt ha någon typ av verksamhet för att tjäna pengar på sina 

gårdar. Katrin förklarar att trots att hon haft hästar i många år och att hon anordnar 

turridningar, aldrig kunnat ta ut någon lön. Hon har även testat att skapa olika typer av 

hantverksprodukter för att bygga upp en försörjning, detta bar sig dock inte ekonomiskt. Frida 

berättar att hon i själva verket varit tvungen att lönearbeta mycket utanför gården sedan hon 

flyttat till ön. Hon behöver försörja sig och betala av lånen på gården. Johan är inne på 

liknande tankegångar och konstaterar att det krävs stora ekonomiska resurser för att kunna 

komma igång med en gård. Det man enligt honom oftast får i betalning för insatsen är lite av 

de egna grönsakerna, köttet och frukterna. Enligt Johan ”kostar det oftast mer än vad det 

smakar”. Saga resonerar också om kostnaderna och konstaterar: ”Det är dyrt med hästar”. 

Livet med djur kostar alltså mycket att hålla igång, vilket gör att informanterna inte bara 

behöver lönearbeta för att försörja sig utan också för att upprätthålla sin livsstil på gården. 

Hur får då inflyttarna denna ofta kostsamma livsstil att gå ihop i vardagen? Katrin kunde 

inte livnära sig på gården och fick därför börja lönearbeta: ”Det blev slavjobb för att få bo på 

Gotland, försörja sig, betala av huset”. Saga berättar att hennes pension inte räcker för att 

hålla igång hästverksamheten som fokuserar på avel. Hon har därför börjat ta hand om 

hundar, hyra ut rum i sitt hus till sommargäster och anordna barnridningar. Frida har haft 

olika jobb, bland annat inom restaurangbranschen. Vera konstaterar: ”För att kunna bo här har 

jag även administratörsjobb som jag kan sköta härifrån”. Förutom lönearbetet är arbetet med 

djuren på gårdarna tidskrävande. Både Vera och Jennifer berättar för mig hur deras dagar på 

gårdarna enkelt fylls med bestyr som ”aldrig tar slut”. Kombinationen av lönearbetet och 
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sysslorna på gården beskrivs ofta som ansträngande. Katrin som numera lönearbetar heltid 

berättar: ”Kommer hem, helt död efter jobbet, brukar laga mat på helgen, värmer upp i mikro, 

vilar mig, soffan, så att orka gå till djuren, pannlampa på, kolsvart, ny djurrunda”. Flera av 

inflyttarna menar som Katrin alltså att det är stressande och påfrestande att lönearbeta och 

samtidigt sköta gården.  

I många fall kräver flytten och det liv informanterna valt större arbetsinsatser än livet de 

hade i stan. Förutom sysslorna på gården måste alla inflyttare lönearbeta vid sidan av, flera av 

dem på heltid. Denna kombination innebär ofta hög arbetsbelastning och stress. Att en flytt 

från stad till landsbygd i själva verket kan inbegripa en större arbetsbelastning, ligger långt 

ifrån informanternas föreställningar om hur livet på landet skulle bli. Den nya vardagen blir i 

själva verket tvärtemot vad de hade föreställt sig. Livsstilsmigranterna trodde att det skulle bli 

mindre arbete, det visade sig att det istället blev mer. Dessa omförhandlingar mellan 

föreställningar om livet på landet och faktiska levnadsförhållanden menar Woods är typiska 

för personer som livsstilsmigrerar från urbana till rurala miljöer (2011:228). Genom sina 

erfarenheter av att leva på landsbygden omförhandlar informanterna alltså sina tidigare 

föreställningar om landet som den stressfria tillflyktsorten. 

Att det är svårt att kombinera en livsstil med gård och djur med en mindre stressad tillvaro 

är heller inget som uttrycks i de mediala representationer informanterna förhåller sig till. När 

inflyttarna berättar om Mandelmann och bonden Frank framställs det som om de lever en 

stressfri tillvaro utan arbete utanför gårdarna. Representationerna av hur det är att flytta till 

och leva på landsbygden är alltså onyanserade i bemärkelsen att grundläggande 

förutsättningar för att livsstilen ska fungera, som exempelvis behovet av lönearbete, inte 

skildras. De mediala representationerna av den rurala livsstilsmigrationen som kulturellt 

fenomen rymmer således inte dess nödvändiga villkor.    

Att informanterna har en stressig livsstil med både arbetskrävande djurhållning samt 

lönearbete är intressant i ljuset av att flera av dem valde att lämna staden på grund av just 

stress och hög arbetsbelastning. Inflyttarna hade kunnat etablera en livsstil utan djurhållning, 

vilket skulle innebära betydligt färre dagliga sysslor på gården och således mindre 

arbetsbelastning. Istället väljer informanterna ett liv där djuren prioriteras framför en mindre 

arbetskrävande och stressig tillvaro. Att inflyttarna gör denna prioritering menar jag delvis 

kan förklaras med den meningsfullhet de upplever i de vardagliga praktikerna med djuren. 

Genom att dagligen vara i kontakt med djuren, utfodra och ge dem vatten, upplever 

informanterna sin tillvaro som autentisk och meningsfull. I sökandet efter ett mer meningsfullt 

och autentiskt liv, som kännetecknar livsstilmigration (Benson & O’Reilly 2009a:3f), blir 
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informanternas djurhållning alltså en betydelsefull komponent. Det blir således också 

uppenbart att informanternas olika motiv till deras flytt, såsom en mer meningsfull och 

mindre stressig tillvaro, väl på plats kommer i konflikt med varandra. Att informanterna, som 

ofta har erfarenheter av utbrändhet och stress, prioriterar att hålla djur framför mindre 

arbetsbelastning visar att deras rurala livsstilmigration väl på plats, handlar mer om att leva en 

mer meningsfull och autentisk vardag, snarare än en vardag med mindre stress. Detta visar 

också komplexiteten i livsstilmigration som fenomen, där flera olika motiv till och 

föreställningar om flytten väl på plats kan komma i konflikt med varandra.  

4.2.2  Aldrig ledig, alltid ansvar 

Jag sitter i botaniska trädgården i Visby och skriver. Turister går runt och fotograferar. Jag 

tänker på katterna som jag annars brukar se här. De håller sig kanske undan nu när det är 

riktigt turisttjockt. Det är varmt och jag dricker lite vatten och i samma sekund tänker jag på 

djuren hemma på gården. Snart ska jag åka hem till dem. Det är trevligt med en utflykt till 

stan men ansvarskänslan sitter i kroppen på mig. Jag tänker på sysslorna jag har kvar att 

göra idag. Två av hästarna ska få tillskott och ryktas, vattentunnorna ska fyllas på och jag 

ska se om det värpts några ägg. Jag tänker på Frida som på avstånd och trots att hon har mig 

till hjälp för att sköta gården, ändå inte helt kan släppa ansvaret. Det går inte när man valt 

att leva så. Att ha ansvar för någon annans liv är ett heltidsjobb som inte går att ta ledigt 

ifrån (Utdrag ur fältdagbok).   

Informanterna berättar att de aldrig kan släppa sysslorna på gården helt och hållet. Malin 

konstaterar att ”det alltid finns något att fixa eller göra”. Det finns enligt inflyttarna inte några 

dagar när dessa vardagsbestyr går att undvika. Johan berättar: ”Inte en enda dag kan du skita i 

det. Sårbart om man har lunginflammation exempelvis, man kan aldrig vara sjukskriven. Hårt 

arbete”. Inflyttarna berättar också om hur de är bundna till platsen gården utgör. Johan säger 

att han inte kunnat besöka fastlandet tillsammans med sin fru på över ett decennium. 

Det är tidig förmiddag och jag skymtar Lina i hagen. Hon står böjd över ett lamm. Jag 

stiger ut ur bilen och går fram och hälsar på henne och djuren. Lammen bräker och Lina 

frågar om jag vill hjälpa till att utfodra dem innan vi går in och pratar. Vi hjälps åt att ordna 

med foderhäcken. Lina börjar berätta om skötseln av lammen. Det är mycket som ska ordnas 

med och innan jag kom till gården har hon tittat så att inga av lammen har några skador och 

sett till att de har tillgång till vatten. Det är så pass mycket sysslor på gården att Lina har 
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svårt att hälsa på sina släktingar i Stockholm. Djuren behöver skötas om dagligen och hon 

kan inte bara åka iväg (Utdrag ur fältdagbok). 

Katrin har liknande erfarenheter och säger att hon valt bort en rad saker på grund av sin 

livsstil: ”Jag kan inte åka till stan, gå på yoga, måste hem till djuren, hahaha. Jättestyrd av 

dem”. Utifrån inflyttarnas berättelser och praktiker konstaterar jag att deras livsstil gör att de 

inte kan vara helt fria från ansvar för djuren. Livet inbegriper ständiga sysslor som dagligen 

måste utföras. Dessa praktiker är bundna till informanternas gårdar vilket begränsar 

inflyttarnas mobilitet.  

Att hålla djur för således med sig en rad olika uppoffringar för livsstilsmigranterna. Det 

sociala livet påverkas på grund av att det är svårt att lämna gården och dess sysslor. Detta gör 

att inflyttarna både har svårt att resa iväg samt träffa nära och kära. Som Katrins exempel 

vittnar om försvårar också djurhållningen möjligheterna att ha andra fritidsintressen. Att hålla 

djur är även dyrt vilket kräver mer lönearbete. Inte minst upplever informanterna som jag 

beskrivit att de aldrig kan vara helt lediga som ett resultat av sin valda livsstil. Inflyttarna gör 

alltså betydelsefulla uppoffringar, vilket återigen visar vilka stora värden djurhållningen har 

för deras rurala livsstilsmigration. 

4.2.3  Olyckan är framme 

På väg ut ur hönshuset råkade jag trampa snett på en av de tre brädorna som förbinder 

hönshuset med gårdsplanen. Frida hade varit noga med att berätta för mig att den ena 

brädan är lite svajig och att jag skulle vara försiktig. Det hade jag varit hittills. Varje gång 

var jag närvarande i stunden när jag gick in och ut ur hönshuset. Nu hade jag bråttom till en 

intervju och tankarna var någon annanstans. Foten vek sig inåt och jag föll till marken bland 

höga brännässlor. Först gjorde det ont av att jag trampat fel, sen gjorde det ont på armar och 

ben för att jag hamnat bland brännässlor. Jag visste inte vilken smärta jag skulle fokusera på. 

Tårarna började rinna längs kinderna. ”Aj”, skrek jag gråtande. Det pulserade vid ankeln 

och brändes på kroppen. Jag reste mig upp från det torra gräset och gick haltande till huset 

för att förbereda mig för att åka iväg, jag hade en intervju som väntade. 

Efter intervjun känner jag den riktigt starka smärtan smyga sig fram, adrenalinet har 

sjunkit och foten börjar bli mer svullen. Frågan är hur jag ska få ihop arbetet på gården och 

djuren nu, vad är bokstavligt talat nästa steg? Den stigande smärtan och svullnaden i benet 

får mig att förstå att jag nu kommer behöva hjälp med gården. Det här går inte. Hur ska jag 
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ta hand om djuren? Jag tänker på kontaktpersonen som Frida informerat mig om ifall jag 

skulle behöva hjälp. Det känns tryggt att kunna ringa och be om hjälp. Frida har sagt att det 

är så man gör här, man hjälper varandra i olika situationer. Jag tar fram telefonnumret 

(Utdrag ur fältdagbok).  

Att jag kan ringa Fridas vän i denna svåra stund visar hur viktigt det är för informanterna 

att kunna ta hjälp i vardagen på gården. I våra samtal betonar nämligen alla betydelsen av att 

ha grannar och andra i den lokala bygden som kan ställa upp när något händer. Inflyttarna är 

noga med att etablera lokala samarbeten och ser dessa som en nyckel för att livet med djur på 

den gotländska landsbygden ska fungera (jfr Peker 2019:131ff). Frida samarbetar med en 

bonde intill och får låna lite betesmark och hö av honom, vilket gör att hon inte behöver ha en 

egen traktor, något som hon hade haft svårt att klara ekonomiskt. Vera beskriver hur hennes 

grannar säljer hö till henne, då de vet hur viktiga djuren är för att hon ska trivas i bygden. 

Flera av inflyttarna poängterar att det är nödvändigt att våga be om hjälp av omgivningen för 

att få kunskaper och för att djurhållningen ska fungera i övrigt. Vera berättar igen: ”Det är 

något med att, ska man bo såhär så måste man våga be om hjälp. Man är så utelämnad att man 

bara måste ringa och be om hjälp”. Lovisa berättar på liknande sätt att när hon flyttat till 

Gotland frågade sina grannar mycket om djuren och lantbruket: ”Vi fick ju fråga, vad ska vi 

göra med den här havren liksom. Vad gör vi med den?”.  

Sammantaget beskriver informanterna att hjälpen från den nära omgivningen är 

nödvändig för att livet med djur ska fungera. Detta behov är också något som flera av dem 

menar skiljer sig från deras storstadsliv: ”I Stockholm kan man leva ett helt liv utan att be 

någon om hjälp, nästan. Det är ganska annorlunda”, konstaterar Vera.   

Inflyttarnas berättelser visar att ett liv med djur kräver stöd från den lokala omgivningen. 

Det betyder också att informanterna inrättat en livsstil som är beroende av andra människors 

regelbundna hjälp. Veras beskrivning ovan är intressant, där hon gör klart att hennes grannar 

hjälper henne med hö för att de vet hur viktig djurhållningen är för att hon ska trivas. 

Omgivningen har således förstått att djurhållningen är en central del i inflyttarnas liv på 

Gotland. Genom att hjälpa informanterna med deras djurhållning hjälper de således inflyttarna 

med att upprätthålla de praktiker som formar deras rurala livsstilsmigration.  

Om vikten av lokala kontakter är livsstilsmigranterna tydliga och samstämmiga. De 

beskrivs som ”måsten”. Inflyttarna poängterar generellt inte vikten av vänskapsrelationer utan 

fokuserar snarare på relationernas betydelse för att underlätta de vardagliga arbetsuppgifterna 

på gårdarna. Detta ska ses i ljuset av att inga av informanterna berättar om att de flyttade till 

Gotland för att få större lokal samhörighet, något som särskiljer dem från andra rurala 
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livsstilsmigranter. En återkommande anledning till att flytta till landet är nämligen en önskan 

om social gemenskap som landsbygden förväntas kunna erbjuda (Benson & O’Reilly 

200b:612). Att informanterna inte haft denna uttalade önskan förklarar varför de så tydligt 

understryker behovet av lokala kontakter och att detta utgör en klar skillnad från livet i staden. 

Detta var inte en förutsättning de hade reflekterat noga över innan de flyttade till ön, bland 

annat för att tanken på gemenskap inte utgjorde ett centralt motiv till flytten. Den rurala 

livsstilsmigration inflyttarna praktiserar är alltså beroende av människor i närmiljön för att 

fungera, trots att gemenskapen inte var något informanterna sökte med sin flytt. 

4.2.4  Sammanfattande diskussion 

I denna del av studien har jag berört några av de motgångar som informanterna möter i sitt 

vardagsliv med djur. Livsstilen med djur är kostsam och bygger på ett behov av mångsyssleri. 

Inflyttarna måste i regel ta hand om gårdsbestyren och lönearbeta, vilket ofta upplevs som en 

krävande kombination. Att hålla djur gör också att livsstilsmigranterna är tids- och 

platsbundna till gårdarna. Sysslorna på gårdarna är många och ofta tidskrävande. För att 

djurhållningen ska fungera är informanterna beroende av sin lokala omgivning vilket står i 

kontrast till deras liv i stan. Djurhållningen är förknippad med olika betydande uppoffringar 

och att inflyttarna är beredda att göra dessa, vittnar om hur betydelsefulla djuren är i deras liv.  

Motgångarna informanterna möter i sitt liv på landsbygden uttrycks ofta inte i rurala 

representationer och i föreställningar om den rurala idyllen. Att iscensätta denna är således 

långt mer komplext än det ”Mandelmanns gård” och ”Hundra procent bonde” ger uttryck för. 

Trots det fortsätter de ideal representationerna står för att vara eftersträvansvärda hos 

inflyttarna, i medgång såväl som motgång. 

Jag sitter med mitt brutna ben i högläge på båten på väg tillbaka till fastlandet. Det känns 

lite vemodigt att ha lämnat Fridas gård och djuren. Jag känner en slags tomhet efter dem. 

Framför allt Leo. Samtidigt känner jag glädje över den tid jag fått spendera där. Det har varit 

lärorikt och jag är tacksam över att jag genom sysslorna på gården och besöken på de andra 

informanternas gårdar fått en djupare inblick i deras liv på den gotländska landsbygden. Det 

är inte lätt att sköta en gård, det är stundtals mycket och stressigt och med ett brutet ben är 

det ännu svårare. Det är knappast någon lek att hålla liv vid liv (Utdrag ur fältdagbok).  
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5 Slutdiskussion 

I denna studie har jag undersökt rural livsstilsmigration som kulturell och vardaglig praktik. 

Närmare bestämt har jag studerat hur livsstilsförändringar från stad till gotländsk landsbygd 

beskrivs, praktiseras och ges mening. I detta sammanhang har sökarljuset riktats mot de 

föreställningar och praktiker som kretsar kring inflyttarnas djurhållning. 

Att leva med djur på den gotländska landsbygden inbegriper en rad utmaningar. Det kan 

handla om stress och hög arbetsbelastning, vilket livsstilsmigranterna sökte sig bort ifrån 

genom flytten från stan. Att aldrig vara helt ledig och svårigheter att skicka sina djur på slakt 

är därutöver nya utmaningar som livet på landet inbegriper. Dessa utmaningar ligger långt 

ifrån informanternas föreställningar om att landsbygden skulle föra med sig ett enklare och 

lugnare liv. Väl på plats visar det sig att livet i flera avseenden blir tvärtemot vad som 

förväntades, det blir inte mindre utan mer stress och arbete. Genom sina erfarenheter av att 

leva på landet har informanterna därför fått ompröva flera av dessa romantiserande och ofta 

onyanserade föreställningar om landsbygden som den självklara tillflyktsorten för ett lugnt 

och harmoniskt liv. Jag visar således hur den rurala idyllen står i stark kontrast till vad livet 

faktiskt kom att innebära för inflyttarna.  

Informanternas berättelser visar hur påtaglig idén om landsbygden som lösningen på den 

stressade tillvaron i städerna, faktiskt kan vara. Gotland som rural idyll var den självklara 

tillflyktsorten för inflyttarna. Dessa romantiserande föreställningar är således betydelsefulla i 

bemärkelsen att de fungerar som drivkrafter för informanternas val att flytta till den 

gotländska landsbygden. Inflyttarna förhåller sig också till romantiserande representationer av 

och ideal om hur livet på landet ska levas, något som präglar informanternas liv väl på plats. 

De håller djur på likartade sätt och strävar efter liknande ideal genom sina olika praktiker på 

gårdarna. Jag klarlägger alltså att föreställningarna om det goda livet på landsbygden präglar 

hela den rurala livsstilsmigrationen, alltifrån val att flytta, till hur vardagen etableras väl på 

plats. 

Trots de utmaningar informanterna möter i sitt liv med djur upplever de flera positiva 

aspekter av sin rurala livsstilsmigration. De dagliga sysslorna och interaktionerna med djuren 

innebär upplevelser av närhet, äkthet och ger på olika sätt mening för inflyttarna. 

Interaktionerna med och omsorgen av djuren utgör en viktig del av informanternas varande 
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och vad det innebär för dem att bebo landsbygden. Försvinner djuren skapas känslor av 

personliga förluster, således är djuren också en väsentlig del i den ständiga tillblivelsen av 

inflyttarna själva. Den mening informanterna associerar till gårdarna ifrågasätts om djuren 

skulle försvinna. Inflyttarna skulle alltså påverkas i en rad avseenden om de skulle bli tvungna 

att ge upp djurhållningen. Flera av informanterna är beredda att flytta om möjligheterna att 

hålla djur skulle försvinna. Så gott som alla inflyttare pekar på att de gör många stora 

uppoffringar i vardagen för att kunna hålla djur. Alla dessa aspekter visar på djurens 

betydelser för informanternas liv på gårdarna. Att hålla djur är alltså på olika sätt avgörande 

för inflyttarnas rurala livsstilsmigration.  

Att informanterna etablerar en livsstil som prioriterar djurhållningen och meningen den 

innebär, trots att detta leder till mer stress i vardagen, visar också att deras rurala 

livsstilsmigration i huvudsak präglas av ett sökande efter meningsfullhet och autenticitet. 

Detta sökande blir på plats överordnat strävan efter lugn och ledighet. Ett gott liv för 

inflyttarna kan alltså innebära en stressig tillvaro, så länge deras vardag präglas av 

meningsfulla och autentiska upplevelser. Den trend som längtan efter ett liv på landsbygden 

utgör, kan alltså ses som framförallt ett uttryck för människors behov av en vardag som 

upplevs som mer meningsfull. 

Att informanterna kan tänka sig att lämna Gotland ifall möjligheten att hålla djur 

försvinner bekräftar också att livet på landsbygden hela tiden utvärderas, ifrågasätts och 

riskerar att avslutas. Detta visar även hur livsstilsmigranterna jag studerar ofta är 

privilegierade och mobila i bemärkelsen att de har möjligheten att återigen söka sig till en 

annan plats för ett bättre liv.  

Sökandet efter det bättre livet präglas också av en ständig strävan efter de ideal som 

förmedlas i mediala representationer, som exempelvis ”Mandelmanns gård” och ”Hundra 

procent bonde”. Trots att informanterna genom sina erfarenheter av att leva på landsbygden 

inser att dessa ideal är svåra att praktisera, fortsätter idealen att vara eftersträvansvärda. 

Föreställningarna och idealen om hur livet på landsbygden ska levas är alltså starkt kulturellt 

förankrade, vilket präglar inflyttarnas vardagsliv på en rad sätt.  

Informanterna reflekterar hela tiden över sin livsstil. De arbetar mot vissa ideal och 

ifrågasätter dessutom livet på landsbygden i samband med tuffa utmaningar. Oavsett hur 

länge inflyttarna levt på sina gårdar, så fortsätter de att reflektera över och utvärdera sitt liv. 

Den rurala livsstilsmigrationen är alltså i ständig rörelse och utvärdering, även långt efter att 

den faktiska förflyttningen mellan stad och landsbygd har ägt rum. 
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Syftet med denna studie har varit att undersöka livsstilsmigration som kulturell och 

vardaglig praktik. Den fenomenologiska utgångspunkten har gett förutsättningar att studera 

hur den rurala livsstilsmigrationen upplevs i form av känslor, tankar och sinnesintryck efter 

den fysiska flytten. Den fenomenologiska ingången i fältet har således utgjort grunden i 

studiens insamlings- och analysmetoder. Genom att bo på och ha ansvar för Fridas gård och 

djur har jag fått möjligheten att närma mig informanternas upplevelser av att leva på den 

gotländska landsbygden och således fördjupat studiens fenomenologiska analys. Jag har fått 

vara nära djuren och erfarit den känsla av meningsfullhet i att utfodra dem och ge dem vatten, 

som informanterna berättar om. I det har jag också fått uppleva den svåra torkan och 

vattenbristen sommaren år 2018 samt det ständiga ansvaret och oron över djuren. Det har 

blivit tydligt hur viktigt det är att ”fältarbeta med fötterna” (Frykman 2012:140). Att få 

sysselsätta mig med inflyttarnas vardagliga praktiker har förkroppsligat kunskaper som 

närmat mig deras upplevelser av att lämna ett liv i stan för att leva på en gård och hålla djur. 

Metoden med fokus på djuren och djurhållningen har således gett fördjupade insikter i den 

rurala livsstilsmigrationen. 

Denna studie bidrar till att fylla den generella kunskapsluckan kring rural 

livsstilsmigration. Med fokus på Gotland bidrar den också till att förstå den svenska samtida 

kontexten kring förflyttningar från stad till landsbygd. Genom att utgå ifrån vardagliga bestyr 

och upplevelser framträder den rurala livsstilsmigrationen som processer efter att den fysiska 

flytten ägt rum. Studien bidrar även med kunskap om ytterligare en relativt outforskad 

dimension, nämligen djurens betydelser för den samtida rurala livsstilsmigrationen. 

Sammantaget bidrar studien till etnologisk kunskap i centrala forskningsområden som 

förhållanden mellan land och stad, landsbygdens samtida livsstilar, migrationsstudier samt 

relationer mellan människa och andra djur.  

Med utgångspunkt i att rural livsstilsmigration är ett relativt outforskat fenomen, finns ett 

behov av att fortsätta undersöka förflyttningar mellan stad och landsbygd. Det behövs studier 

som behandlar förflyttningar till andra landsbygder, bland annat för att närmare undersöka hur 

kulturella förståelser och representationer av platser påverkar förutsättningar för rural 

livsstilsmigration. Hur kan det vara att flytta till en plats som inte förknippas med den rurala 

idyllen? Flera av informanterna i denna studie påpekar hur den rurala livsstilsmigrationen inte 

går att genomföra utan hjälp från andra, vilket vittnar om behovet av att också studera hur 

förflyttningar från stad till landsbygd formas av sociala etableringsprocesser. Inte minst 

behövs forskning kring dem som ångrar sig och väljer att flytta tillbaka till städerna. Vad 

sökte de sig till och vad valde de att lämna? Det finns fortfarande mycket att utforska för att 
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förstå rural livsstilsmigration som kulturell och vardaglig praktik. Här har den etnologiska 

vardagsnära kulturanalysen en särskilt viktig roll att spela. 
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Käll- och litteraturförteckning  

Otryckta källor 

Intervjuer 

Elise 
Datum: 101018 
Längd: 2h7min 
Emilia  
Datum: 240718 
Längd: 2h36min 
Fredrik  
Datum: 081217 
Längd: 2h4min 
Frida  
Datum: 081217  
Längd: 1h38min 
Gustav 
Datum: 020818 
Längd: 2h35min 
Jennifer  
Datum: 041018 
Längd: 1h53min 
Johan  
Datum: 011018 
Längd: 3h1min 
Katrin  
Datum: 270718 
Längd: 1h50min 
Lina  
Datum: 220218 
Längd: 2h13min 
Lovisa  
Datum: 210218  
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Längd: 1h11min 
Malin 
Datum: 210218 
Längd: 1h49min 
Saga  
Datum: 260718 och 051018 
Längd: 1h17min och 1h33min 
Vera  
Datum: 041018 
Längd: 2h8min 
 

 
Samtliga intervjuer utförda av författaren. 
Samtliga intervjuer förvaras hos författaren. 

Observationer  

Observationer på Fridas gård, på besök hos andra informanter och på övriga platser är 
utförda mellan december 2017 och mars 2019. Refereras till som fältdagbok. 

 
Samtliga observationer utförda av författaren. 
Samtliga observationsanteckningar förvaras hos författaren. 

Tryckta källor 

Broschyrer 

”Gotlandsmagasinet” Utgiven av Region Gotland, Visby, höst/vinter-numret 2017 
 

”Nyinflyttad” Utgiven av Tidningshuset Storstadspress, Borås, september 2017 
 

”Välkommen hem” Utgiven av Region Gotland, Visby, u.å. 
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