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SAMMANFATTNING 

Den här masteruppsatsen i etnologi är resultatet av ett fältarbete som genomfördes under lite 

drygt 1 års tid. Platsen för fältarbetet har varit Skattungbyn i Orsa kommun, Dalarna. Det 

började som en studie av försöket med lokalvalutan Klöver. Efterhand kom det analytiska 

perspektivet att vidgas till att omfatta en betydligt större del av Skattungbyns och dess 

invånares lokala ekonomiska förutsättningar och föreställningar. Försöket med Klövern har 

därför studerats som en av många processer i den lokala ekonomins vardag, samtidigt som jag 

genom att studera försöket med Klövern djupare än någon annan process försökt spegla den 

lokala ekonomin som helhet genom analysen av den. 
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1. INLEDNING  

Skattungbyn ligger i det som kallas Siljansringen i Orsa kommun (Dalarna), ett område vars 

topografi med berg och dalar är resultatet av ett meteoritnedslag. Skattungbyn är belägen högt 

upp på en av bergssidorna och längst ned i dalen flyter Ore älv fram. Genom byn går landsväg 

296, som förutom av bybor trafikeras rätt kraftigt av lastbilstransporter som susar förbi genom 

byn. Det är den sista egentliga byn innan Orsa finnmark tar vid. Byns äldre bebyggelse utgörs 

av oskiftade gårdar med ägor, åkrar och hagmarker i direkt anslutning till hustomten. Överlag 

är bebyggelsen förhållandevis gles och många av tomterna omgärdas av träd. Undantaget är 

området längs med landsvägen där hus, gårdar, affär och skola ligger förhållandevis tätt intill 

varandra utmed vägkanten.  

Skattungbyn får till sin storlek i invånarantal (runt 300 personer) betraktas som en plats med 

mycket aktiviteter, så som marknader, festival, aktivitetshus och mycket annat. För mer än 40 

år sedan grundades en folkhögskolekurs i byn. Den har haft många namn under årens lopp, 

men med ett liknande innehåll. Idag går kursen under namnet ekologisk odling och hållbar 

livsföring. Vi återkommer till kursen i nästa kapitel, men det kan redan nu påpekas att kursen 

haft stor påverkan på arbetet med denna uppsats. 

Kontext 

I dagens Sverige och även i stora delar av världen råder en diskussion om huruvida vi kan 

fortsätta ha en evig ekonomisk tillväxt. Skattungbyns ”grönisar” företräder den linje i frågan 

som anser att en evig ekonomisk tillväxt inte är möjlig. (Begreppet grönisar förklaras närmare 

nedan). I den här uppsatsen flyttas denna diskussion till ett mer lokalt plan för att undersöka 

hur ekonomin skulle kunna fungera på ett annat sätt och vad det skulle kunna innebära för en 

lokal och till geografin perifer by som Skattungbyn. För att förstå hur ett samhälle utan 

ständigt ökande ekonomisk tillväxt skulle kunna fungera, har jag utgått från de scenarier för 

framtiden som tagits fram i forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt. Där listas: kollaborativ 

ekonomi; automatisering för livskvalitet; lokal självförsörjning; och cirkulär ekonomi i 

välfärdsstaten, som de fyra scenarier för hur ett samhälle utan BNP-tillväxt kommer behöva 

omvandlas (Gunnarsson-Östling m.fl. 2017: 2). Av dessa fyra scenarier är alla utom 

automatisering för livskvalitet av intresse för denna uppsats. Kollaborativ ekonomi betyder att 

ekonomin är baserad på delat ägande och uthyrning. Produktionsmedel ägs och förvaltas i stor 

utsträckning kooperativt i olika nätverk av såväl lokala, offentliga och privata aktörer 
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(Gunnarsson-Östling m.fl. 2017: 8). Lokal självförsörjning betyder att lönearbetet i antal 

timmar per invånare kommer att minska och ersättas av lokal kontribution. Kontributionen är 

tänkt att garantera en viss nivå av lokal självförsörjning(Gunnarsson-Östling m.fl. 2017: 12). 

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten innebär att resurser tas till vara, återvinns och återanvänds i 

en mycket större skala än idag. Det finns ett omfattande och väl utbyggt system för att ta till 

vara på resurser (Gunnarsson-Östling m.fl. 2017: 23).I uppsatsen görs i övrigt inga 

jämförelser med dessa scenarier eftersom det rör sig om en helt annan skala än vad denna 

uppsats behandlar. Dessa tre scenarier för framtiden är intressanta eftersom de till viss grad 

redan praktiseras i Skattungbyn och därför erbjuder möjligheten att studera hur dessa utövas 

och förstås i människornas vardag på den svenska landsbygden.  

När det kommer till lokala eller alternativa valutor så har intresset för dessa historiskt sett ofta 

ökat i och med större ekonomiska kriser, som när Argentina i början av 2000-talet gjorde 

nationell konkurs. De senaste åren har det börjat dyka upp lokala och alternativa valutor på 

många ställen i världen som införs för att skydda eller premiera den lokala produktionens 

konkurrenskraft. Den enskilt största händelsen när det gäller dessa valutor i närtid är att Paris-

bor skapat valutan La Peche på försök. I Sverige finns vad jag hittat lokalvalutor i olika 

former på fem platser. Lokala och alternativa valutor finns i många olika former och används 

på väldigt skilda sätt, ofta med utgångspunkt i lokala förutsättningar. Den kontext som denna 

uppsats rör sig inom behandlar delvis ett försök att forma och använda en lokal valuta utifrån 

de lokala förutsättningar som råder i Skattungbyn. Valutan som kallas Klöver uppfanns i 

slutet av 1980-talet och har i flera omgångar figurerat som ett alternativt betalningsmedel till 

den svenska valutan.  

Syfte och frågeställningar 

Det första syftet är att förstå och förklara de förutsättningar, föreställningar och processer som 

formar och omformar den kulturekonomiska kosmologi som Skattunngbyns grönisar lever 

och verkar inom. Kulturekonomisk kosmologi betyder först och främst att kultur och ekonomi 

inte går att skilja åt i denna studie. För det andra betyder kosmologi, den fysiska och upplevda 

värld som Skattungbyns grönisar lever och verkar inom genom de förutsättningar, idéer och 

processer som studerats. Frågeställningar utifrån detta syfte är: I kontrast till vad har denna 

kulturekonomiska kosmologi uppstått? Hur är grönisarnas Skattungbyn organiserat? Vilka 

idéer och föreställningar ligger till grund för denna organisering? Vilka kulturekonomiska 

förutsättningar finns det i grönisarnas Skattungbyn? Vilka processer formar och omformar 
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denna organisering och dessa förutsättningar? Detta första syfte och dess frågeställningar är 

att betrakta som det mer allmänna och övergripande syftet med uppsatsen. 

Det andra syftet är att analysera de föreställningar och förutsättningar som omgärdar försöket 

med den lokala valutan Klöver. Frågeställningarna kopplade till detta syfte är: Hur fungerar 

Klöverns användning idag? Vilka regler och lagar omgärdas Klövern av? Vilken kritik finns 

mot Klövern? Vilka förutsättningar ligger till grund för Klöverns användning? Hur vill 

användarna själv förstå potentialen i att använda Klöver? Detta syfte är framför allt 

koncentrerat till uppsatsens sista empiriska kapitel. 

Slutligen vill jag passa på att förklara dessa syftens och deras frågeställningarnas relationer 

till varandra. Försöket med Klövern ska förstås som en av många processer som utgör den 

kulturekonomiska kosmologi som jag undersökt. Därför räcker det inte med att analysera 

dessa syften separat. I den Sammanfattande diskussionen som avslutar uppsatsen analyseras 

därför de bägge syftena både skilda ifrån varandra och i relation till varandra. 

Avgränsningar 

Tidsmässigt så gjorde jag min första intervju den 23/11 2017 och mitt första besök i 

Skattungbyn utförde jag den 2/12 2017. Den sista intervju utfördes ett år senare den 2/12 

2018, när också det sista besöket i Skattungbyn ägde rum. Undantaget är material från internet 

och en artikel om Skattungbyn från 2002, samt en dokumentärfilm från 2011 som har använts 

för att komplettera mitt fältarbete. I övrigt är uppsatsen avgränsad till den period på ett år då 

jag bedrev fältarbete och gjorde intervjuer i Skattungbyn. 

Den andra avgränsningen jag gjorde var att inte ta med alla Skattungbyns invånare. Istället 

valde jag att avgränsa mig till den grupp som härefter kallas grönisar och som utgör ungefär 

en tredjedel av byns befolkning i dagsläget. Jag fastnade för denna benämning därför att det 

var den som mest frekvent användes av denna grupp om sig själva. En annan vanlig 

benämning var alternativ (syftandes på alternativ livsstil).Det har inte varit helt lätt att göra en 

sådan indelning och i många fall finns det stor överlappning när det kommer till den vardag 

som råder i byn och i de olika sammanhang som jag bedrivit mitt fältarbete. Det som fått 

avgöra denna avgränsning till grönisarna är framför allt de rumsliga sammanhang som min 

undersökning avgränsats till under mina besök i byn.  

Rumsligt har mitt fältarbete avgränsats dels till de hem eller andra platser där jag genomfört 

intervjuer, observationer eller annat fältarbete. Dessa platser kom att i en högre utsträckning 
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befolkas av grönisar eller människor med en alternativ livsstil än de bybor som inte tillhör 

denna grupp. 

En annan form av geografisk avgränsning av mitt fält var att fokusera på Skattungbyn. Ett 

undantag i denna avgränsning är Olof och Per som jag intervjuat. Per bor idag i grannbyn 

Kallmora, men eftersom han själv gått folkhögskolekurs i Skattungbyn och finns med i många 

sammanhang i grönisarnas Skattungbyn så räknar jag honom dit. Olof var den som fick mig 

att åka upp till Skattungbyn från första början. Han bor i Uppsala, men åker ofta upp till 

Skattungbyn för att driva projekt och vara volontär. Samma sak gäller för en del grönisar som 

kanske inte bor precis i Skattungbyn, men i närheten, och som frekvent befinner sig i byn. 

En annan avgränsning är valet att göra en såkallad lokalsamhällesstudie, där mitt fokus har 

varit att undersöka det sociala samspelet och hur detta samverkar med i mitt fall framför allt 

ekonomiska faktorer och en kontext färgad av miljömedvetenhet och grön aktivism(Öhlander 

2011: 14-15). En kritik mot lokalsamhällesstudier är att de tenderar att bli försök att studera 

ett litet och avgränsat område som någon form av idealtyp för hur samhällen organiseras och 

fungerar (Johansson 2002: 10). Denna idealisering har jag många gånger upplevt det svårt att 

få bukt med, dels för att jag sympatiserar med många av de åsikter som de människor jag 

bedrivit mitt fältarbete hos gett uttryck för, och dels för att en studie av ett litet geografiskt 

området enderar att få forskaren att överdriva och ”exotifiera” den plats och de människor 

som bor på platsen. I brist på en stor mängd människor, saker eller platser att undersöka och 

skriva om lämnas forskaren till att grundligare utforska ett fåtal platser och personer.  

När det gäller internet och det material som hämtats därifrån har avgränsningar behövt göras i 

relation till vad jag fått reda på under fältarbete och intervjuer. Det material som hämtats från 

internet har därmed kompletterat eller fördjupat sådant som framkommit i intervjuer eller 

genom arbetet i fält. Samtidigt har jag i analysen av internetkällorna tagit hänsyn till hur 

denna informationskanal är uppbyggd och hur den används i vardagen, för att förstå dess 

betydelse för den kulturekonomiska kosmologin som jag undersökt. Exempel på sådan 

vardaglig användning av internet har varit att följa hur vissa Facebook-grupper används av 

grönisarna i deras vardag. 

Material och metoder 

Uppsatsens material utgörs av fem intervjuer och ett gruppsamtal, samt material som samlats 

in från internet. Deltagande observation har använts, samt de reflektioner och anteckningar 
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som jag gjort i mina fältdagböcker. En film och en podcast har också använts. Här nedan 

redovisas dessa olika delar mer utförligt. 

Intervjuerna var semistrukturerade till sin form. Alltså hade jag ett antal frågor som jag 

baserat på teman som var intressanta för mitt fält, men jag försökte att låta de jag intervjuade 

få reflektera mer fritt utifrån frågorna. Genom att vara närvarande och visa att jag lyssnade 

intresserat, både genom gester och ljud fick jag samtalen om frågorna att bli längre 

utläggningar. Därför är också många av de citat jag tagit med i uppsatsen markerade med [...] 

för att visa när jag gör någon form av ljud för att föra reflektionen framåt hos den intervjuade. 

Den kortaste intervjun var 18 minuter den längsta lite drygt 90 minuter. De flesta av 

intervjuerna låg runt 50 minuter. Mina informanter var mellan 39 och 74år, tre var män och en 

kvinna. Jag hade hoppats på en större ålders- och könsfördelning.  

Vid inspelningen av panelsamtalet ställdes jag inför ett etiskt dilemma. Jag hade bara hunnit 

fråga Olof och Per om jag fick spela in och jag glömde bort att fråga resten av åhörarna om 

jag hade deras tillåtelse. Därför tänkte jag länge bara använda detta material för att hitta 

intressanta teman att utgå ifrån och inte skriva ut citat från den, men med tanke på hur få 

intervjuer jag tillslut genomförde föll valet på att använda den ändå. Jag har så gott jag kunnat 

bara sammanfattat innehållet och inte citerat andra än Olof och Per från denna inspelning och 

där jag ändå citerat har jag valt att kalla personerna för X och inte nämnt vilket kön hen har. 

Jag är medveten om att detta är ett etiskt övertramp, men jag har bedömt att innehållet inte är 

skadande eller stötande för någon inblandad.  

Det första besöket i Skattungbyn gjordes den 1/12 2017. Redan då påbörjades den deltagande 

observationen. Vid det första besöket gjordes främst olika reflektioner från min sida angående 

olika teman och frågeställningar som kunde vara av intresse för det fortsatta arbetet i fält. Vid 

senare besök ökade jag graden av socialt umgänge. Jag var bland annat volontär på en 

aktivitetsgård och jobbade också som volontär på en festival i byn under 3 dagar i juli 2018. 

De platser och sammanhang jag kom att göra min observationer på är därför starkt färgade 

dels av den aktivitetsgård som hädanefter kommer kallas Hansénsgården och den årliga 

festival som föreningen bakom Hansénsgården anordnar varje år.  

Totalt besökte jag Skattungbyn sju gånger, men det vara bara vid fyra av dessa tillfällen som 

jag kunde göra observationer och intervjuer. Vid de övriga tre så hade jag intervjuer inbokade 

som inte blev av och de två sista gångerna var jag redan på väg upp men hade varken sovplats 

eller annat inbokat och valde därför att vända hem igen. 
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Jag förde fältdagbok under alla mina besök, tog en del bilder och försökte föra så många 

samtal som jag kunde med de jag träffade i fält, för att komplettera intervjuer. Här fann jag 

det viktigt att separera mina egna reflektioner, som jag skrev i ett skrivhäfte och andras 

uttalanden, såväl som rena fakta, vilka jag skrev i ett annat skrivhäfte.  

Material som samlats in på internet har dels fungerat som ett komplement till det material jag 

samlat in under min tid i fält. Jag sökte mig fram med hjälp av sökord som Skattungbyn och 

annat relevant för uppsatsen, till artiklar, videoklipp, bloggar och podcasts.  

Insamlingen av information över internet har bidragit med nya insikter om mitt fält. Framför 

allt har mitt medlemskap i en Facebook-grupp som jag blivit tipsad om under fältarbetet gett 

insikter om hur olika former av ekonomiska utbyten och kollektiv organisering fungerar i 

praktiken. Genom att denna grupp ofta uppdaterades fick jag ofta information om hur saker 

kunde flyta på och förändras, hur beslut fattades och hur information spreds. Jag har bara tagit 

material från grupper som varit öppna och offentliga och i så stor utsträckning som möjligt 

försökt koncentrera mig på övergripande innehåll och inte följt bestämda personer mer än i 

något fall. Jag har också valt bort en del grupper som visserligen varit öppna och offentliga 

men som jag inte haft någon kännedom om genom intervjuer eller samtal under fältarbetet. 

Jag har även med en film (Hippieland 2011) som material. Det är en dokumentärfilm som 

delvis utspelar sig i Skattungbyn och där jag koncentrerat min materialinsamling till temat 

bostadslösningar, som varit ett återkommande tema under min tid i fält och under intervjuer. 

Samma sak gäller för den podcast som jag hittade på internet, vilken användes för att 

komplettera med information om dels lokala valutor och dels om en specifik huskonstruktion.  

Reflexivitet 

Till att börja med har jag aktat mig för att i för stor utsträckning påverka mitt eget 

undersökningsresultat. Därför fick bland annat en inspelning från en föreläsning jag höll om 

lokala valutor plockas bort, då jag ansåg att den bidrog till att skapa en viss bild av hur 

människorna i Skattungbyn skulle tänka kring sin användning av deras lokalvaluta. Vidare 

försökte jag alltid förbereda öppna frågor under intervjun och även blanda in frågor som 

kanske inte hade direkt anknytning till den lokala ekonomin eller till Klövern. På så vis höll 

jag mitt fält mer öppet för nya intryck istället för att skapa mina resultat på förhand genom att 

ha en för snäv inställning till mitt fält (Pripp 2011: 67). Efter mitt andra besök i Skattungbyn 

stod det klart för mig att jag ville försöka bidra med mina insikter om hur den lokala valutan 

skulle kunna användas. Detta har resulterat i att jag vid sidan av uppsatsen valt att skriva en 
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kortare rapport där jag försöker bidra med de kunskaper jag skaffat mig om lokalvalutor och 

vad jag tror om dess potentiella användning i just Skattungbyn med omnejd.  

Det har varit svårt att avgöra ifall det funnits någon tredje närvarande vid min tid i fält. Det 

finns inga mängder av reportage från Skattungbyn. Det enda jag kan tänka mig skedde under 

hösten 2018. Då började en massa tidningar och annan media att kontakta mig angående 

lokalvalutan  Klövern. Det var ingenting som jag själv hade ordnat och jag vet inte om någon 

i byn varit drivande att ta kontakt. Det skrevs mycket om det och media gav bilden av att detta 

var en gråzon i lagen, då även användning av lokala valutor ska redovisas i 

skattedeklarationen. Jag vet inte om det var därför, men efter dessa reportage var det väldigt 

mycket locket på från byborna och jag fick inga svar när jag skrev till potentiella informanter 

och frågade om intervjuer. Jag vet inte om detta var vad Pripp kallar för en strategisk 

sammanflätning, alltså en strategi för att bemöta omdömen från media som gruppen bedömer 

som nedsättande eller problematiska (Pripp 2011: 69). 

Förutom detta så upplevde jag vissa gånger att det fanns en oförståelse eller misstänksamhet 

mot vad och varför jag hade valt att göra min forskning om som också kan förklara varför jag 

hade svårt att få människor i byn att ställa upp på intervjuer. Det fanns också vissa 

förväntningar som jag kände mig pressad av under fältarbetet. Jag valde exempelvis att inte 

gå in i och skildra de olika konflikter eller uppdelningar som finns i Skattungbyn, detta för att 

jag dels inte gjorde en studie om identitet och dels för att jag inte ville ta någons parti. Detta 

tycker jag att jag lyckades rätt bra med. 

Lokalekonomisk kulturanalys 

I början av fältarbetets gång var försöket med lokalvalutan mitt primära fokus. Den litterära 

inläsningen bestod främst av olika antologier i ekonomisk antropologi. Den analys som jag 

genomfört på materialet ser jag som en lokalekonomisk kulturanalys där ekonomi och kultur 

inte alltid går att skilja åt som olika delar av grönisarnas Skattungbyn. Efterhand har fältet 

kommit att utvidgas till att inte bara behandla försöket med den lokala valutan Klöver, utan 

istället behandlar den vad jag i syftet beskrev som den kulturekonomiska kosmologin i 

grönisarnas Skattungbyn.  

Analysmetoden utgår från tre olika perspektiv för att beskriva ekonomi, hämtade från 

ekonomisk antropologi. De teman och frågor som presenteras i detta avsnitt bör ses som 

analytiska ingångar som använts för att besvara uppsatsens frågeställningar och syften. 
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De tre perspektiven kombineras ibland och ibland används de skilda från varandra i analysen. 

Först ut är Stephen Gudemans kapitel i antologin A Handbook of Economic Anthropology 

(Gudeman 2005). Gudeman försöker i kapitlet hitta ett sätt att förklara ekonomi som 

någonting mycket mer omfattande än den marknadsmässiga definitionen: 

An economy’s base is the social and material space that a community or association of people make in the 

world. Comprising shared material interests, it connects members of a group to one another, and is part of 

all economies. The base of a community changes over time and assumes many forms that vary by history 

and context. But it is not represented in economic theories, and our ordinary language often does not 

bring it to everyday practice (Gudeman 2005: 95). 

Här redovisas en syn på ekonomi som något som är mycket större än enbart en ekonomisk 

marknad, något som utgörs av exempelvis en bys materiella och sociala förutsättningar och de 

olika delade intressen och betydelser dessa förutsättningar ger upphov till. I behandlingen av 

materialet har jag lagt en betydande vikt vid att förstå hur ekonomi, precis som kultur, är 

närvarande även i situationer då det kanske inte är uppenbart och hur ekonomiska 

förutsättningar och processer påverkar en perifer by som Skattungbyn.  

Nästa poäng som Gudeman gör är att han delar in den ekonomiska basen i två olika områden: 

”that of community and that of market or impersonal trade”(Gudeman 2005: 95) och han 

beskriver sedan hur dessa områdens inbördes dialektik är beskaffad:  

The dialectic of the community and market realms exist in all economies, even if not fully present in 

conscious thought or perhaps even denied in formal discourse. At times, the two realms are like one of 

those puzzle pictures in which a line drawing can be seen either as a duck or a rabbit but not both, or a 

picture can be seen as a vase or two opposite faces but not at the same time. We focus on one or the other 

but not the whole”(Gudeman 2005: 97). 

Uppdelningen mellan den nyttomaximerande individen och den ekonomi som existerar inom 

det kollektiv som gruppen och dess resurser utgör är enligt Gudeman svåra att skaffa sig ett 

helhetsperspektiv över för människor i deras vardag. Istället tenderar människor att fokusera 

på den ena eller andra delen när de fattar sina ekonomiska beslut. För uppsatsen har denna 

uppdelning spelat en tematiserande roll när jag undersökt Skattungbyns ekonomiska 

organisering och hur byborna förstår och agerar ekonomiskt i sin vardag, samt på vilka 

grunder de gör detta. I uppsatsen kommer Gudemans analys av ekonomi innebära en 

uppdelning av det Gudeman förstår som ekonomins bas i fler mindre områden, som olika 

former av resurser, samt hur grönisarna utnyttjar och förstår dessa resurser som individer och 

som grupp i olika situationer. 
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En annan intressant analytisk ingång, inriktad mot ekonomiska transaktioner och som 

kompletterar Gudemans förståelse av ekonomin som indelad i olika områden, har jag hittat 

hos Bloch och Parry i deras antologi Money and the morality of exchange:  

The crucial and more general point is that, as for the Malays, in one form or another, each of these cases 

discussed in this volume reveals a similar pattern of two related but separate transactional orders: on the 

one hand transactions concerned with the reproduction of the long-term social or cosmic order; on the 

other, a ‘sphere’ of short-term transactions concerned with the arena of individual competition (Bloch och 

Parry 1989: 23-24). 

Bloch och Parry inriktar sin analys mot transaktioners mönster och dess bakomliggande 

orsaker. De beskriver två olika former av transaktioner, dels kortsiktiga och 

nyttomaximerande precis som hos Gudeman, dels mer långsiktiga transaktioner riktade mot 

upprätthållandet av en viss kosmologisk eller social ordning. Bloch och Parry används i denna 

uppsats för att analysera vilka värderingar och normer som ligger till grund för det mer 

kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska beslutsfattandet och förståelsen hos grönisarna. Följer 

de olika transaktionsordningar som denna uppsats behandlar liknande mönster? Går de alltid 

att skilja åt som olika ordningar eller är de verksamma samtidigt? Ett förtydligande som 

behöver göras är att transaktioner och transaktionsordningar i denna uppsats betyder olika 

former av ekonomiska handlingar och utbyten.  

För att komplicera Bloch och Parrys syn på ekonomiska transaktioner ytterligare så menar de 

att den kapitalistiska marknaden och de samhällen som är färgade av den inte har denna 

tydliga uppdelning mellan mönster av kortsiktiga och långsiktiga transaktioner. Istället menar 

de att:  

By a remarkable conceptual revolution what has uniquely happened in capitalist ideology, the argument 

would run, is that the values of the short-term order have become elaborated into a theory of long-term 

reproduction. What our culture (like others) had previously made room for in a separate and subordinate 

domain has, in some quarters at least, been turned into a theory of the encompassing order –a theory in 

which it is only unalloyed private vice that can sustain the public benefit (Bloch och Parry 1989: 29). 

Reproduktionen av ett långsiktigt välstånd är alltså inom det kapitalistiska systemet förbundet 

med att denna reproduktion sker genom den kortsiktiga transaktionsordningen. Den 

ekonomiska långsiktigheten handlar således exempelvis, om att fortsätta öka produktionen 

och konsumtionen för att öka BNP. Om så är fallet även för min uppsats är kanske inte fokus 

på hur det kortsiktiga och långsiktiga representeras i  ekonomiska transaktioner. Istället blir 

relevanta frågor: Vilka transaktioner faller utanför de kortsiktiga transaktioner som det 

kapitalistiska systemet premierar? Och, vad definierar vi egentligen som ekonomiska 

transaktioner? 
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Den tredje analytiska infallsvinkel är hämtad från Antonius Robbens studie Sons of the Sea 

Goddess (1989). Robben använder Bourdieu och Foucault som teoretisk ingång för att 

analysera ekonomi som den diskurs där förståelsen av ekonomi skapas genom debatter och 

konversationer i vardagen. Således formas förståelsen av ekonomin och ekonomiska 

beteenden enligt Robben genom dagliga praktiker och genom debatter och samtal, där 

människor med olika uppfattningar av ekonomiskt beteende möts i en kamp om diskursen 

(Wilk och Cliggett 2007: 146). I uppsatsen har Robbens analys tonats ned, men den ligger till 

grund för tematiseringen av processen att förstå och använda en lokal valuta. Där olika 

åsikter, idéer och praktiska utövanden i den lokala ekonomin möter och konfronterar 

varandra. 

Gudeman, Bloch och Parry och Robben erbjuder sammantaget en analys av ekonomi som ger 

möjligheten att både se helheten och de minsta beståndsdelarna av den lokala 

kulturekonomiska kosmologin i grönisarnas Skattungbyn. 

Teori och analysmetod 

Assemblageteorins (begreppet förklaras nedan) och analysmetodens relation är följande: 

Teorin fungerar som ett sätt att beskriva hur världen är beskaffad. Hur grönisarnas 

Skattungbyn är monterad som helhet, samt hur den existerar i världen genom komponenter 

med materiella och expressiva roller. Analysmetoden avgränsar teorin till att beskriva det jag 

valt att kalla den kulturekonomiska kosmologin. Därav används analysmetoden till att 

konkretisera uppsatsen i relation till syfte och frågeställningar.   

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Det teoretiska ramverk som utgör tyngdpunkten för analysen i denna text är hämtad från 

filosofen Manuel DeLanda. I hans bok A new philosophy of society: Assemblage theory and 

Social Complexity från 2006 bearbetar och vidareutvecklar DeLanda begreppet assemblage, 

som först introducerades av Gille Deleuze och Felix Guattari, till en mer fullständig 

samhällsteori. I svensk översättning betyder assemblage, en samling, hopsättning eller 

montering. Jag har valt att kalla det assemblage. Det assemblage uppsatsens fokus syftar till 

att beskriva är grönisarnas Skattungbyn, vilket även kommer benämnas som grönisarnas 

assemblage. Tanken är att, medan den lokalekonomiska kulturanalys som använts för att 

skapa empirin, har använts för att dela in och förstå materialet utifrån en viss analytisk 

infallsvinkel. Teorin har istället använts för att förklara hur den kulturekonomiska kosmologi 

som undersökts är formerad och formad. Sammanfattat innebär teorin: 
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Let me summarize the main features of assemblage theory. First of all, unlike wholes in which parts are 

linked by relations of interiority (that is, relations which constitute the very identity of the parts) 

assemblages are made up of parts which are self-subsistent and articulated by relations of exteriority, so 

that a part may be detached and made a component of another assemblage. Assemblages are characterized 

along two dimensions: along the first dimension are specified the variable roles which component parts 

may play, from a purely material role to a purely expressive one, as well as mixtures of the two. A second 

dimension characterizes processes in which these components are involved: processes which stabilize or 

destabilize the identity of the assemblage (territorialization and deterritorialization. In the version of 

assemblage theory to be used in this book, a third dimension will be added: an extra axis defining 

processes in which specialized expressive media intervene, processes which consolidate or rigidify the 

identity of the assemblage or, on the contrary, allow the assemblage a certain latitude for more flexible 

operation while benefiting from genetic or linguistic resources (processes of coding or decoding).21All of 

these processes are recurrent, and their variable repetition synthesizes entire populations of assemblages. 

Within these populations other synthetic processes which may also be characterized as territorializations 

or codings but which typically involve entirely different mechanisms, generate larger-scale assemblages 

of which some of the members of the original population become component parts(DeLanda 2006: 18-

19). 

Till att börja med så måste vi reda ut vad DeLanda menar med ”relations of exteriority”:  

Today the main theoretical alternative to organic totalities is what the philosopher Gilles Deleuze calls 

assemblages, wholes characterized by relations of exteriority. These relations imply, first of all, that a 

component part of an assemblage may be detached from it and plugged into a different assemblage in 

which its interactions are different. In other words, the exteriority of relations implies a certain autonomy 

for the terms they relate, or as Deleuze puts it, it implies that ‘a relation may change without the terms 

changing’.7 Relations of exteriority also imply that the properties of the component parts can never 

explain the relations which constitute a whole, that is, ‘relations do not have as their causes the properties 

of the [component parts] between which they are established ...’8 although they may be caused by the 

exercise of a components capacities. In fact, the reason why the properties of a whole cannot be reduced 

to those of its parts is that they are the result not of an aggregation of the components own properties but 

of the actual exercise of their capacities. These capacities do depend on a components properties but 

cannot be reduced to them since they involve reference to the properties of other interacting entities. 

Relations of exteriority guarantee that assemblages may be taken apart while at the same time allowing 

that the interactions between parts may result in a true synthesis (DeLanda 2006: 10-11). 

Lite förenklat finns det en viss autonomi eller ett utrymme för olika komponenter hos ett 

assemblage att istället börja ingå i ett annat assemblage, eller till och med ingå i flera olika 

assemblage samtidigt. Ett exempel är de livsmedelsbutiker som finns med i uppsatsen, vilka 

både tillhandahåller varor producerade i Skattungbyn och varor som importerats från andra 

sidan jorden och därför utgör komponenter för både Skattungbyn som assemblage och ett 

globalt assemblage. 

Vidare så kan egenskaperna hos assemblaget inte reduceras till de egenskaper som dess olika 

komponenter besitter utan det är genom utövandet av de olika delarnas kapaciteter som 

assemblaget får sina egenskaper. Det finns visserligen ett samband mellan en komponents 

egenskap och dess kapacitet men även egenskaperna och kapaciteten hos andra komponenter 

måste räknas in. Min tolkning här är att DeLanda genom att tala om kapacitet menar att en 

komponents egenskaper inte bör förstås som konstanta utan föränderliga över tid, i relation till 

andra komponenters kapacitet och även i relation till andra assemblage. Det assemblage som 

grönisarnas Skattungbyn utgör kan därför både plockas isär och uppgå i andra assemblage och 
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samtidigt kan alla komponenterna uppgå i en syntes där de ger uttryck för grönisarnas 

assemblage som helhet. Genom denna uppsats kommer vi hamna i situationer där bara ett 

fåtal komponenter är delaktiga i de situationer som beskrivs. Andra gånger kommer istället en 

stor mängd komponenter att vara delaktiga. 

Om vi nu tar den första dimensionen av vad som utgör ett assemblage så menar alltså 

DeLanda att olika komponenter eller delar av assemblaget befinner sig på en axel där de kan 

utgöra en rent materiell roll eller en rent expressiv roll, men också inneha både expressiva och 

materiella roller i en blandning. Detta kan också variera och en komponent behöver inte ha en 

fast fördelning i vilken roll den tillskrivs ha för resten av assemblaget. Exempelvis kan en 

bostad sägas fylla en rent materiell roll, men om någon av solidariska skäl väljer att hyra ut en 

del av sitt hus till en vän, fyller också bostaden en mer expressiv roll genom att bli en del av 

den solidariska handlingen. 

Den andra dimensionen utgörs av en axel som förklarar hur processer som assemblagets olika 

komponenter är involverade i, antingen territorialiserar eller deterritorialiserar assemblagets 

identitet. För att förstå vad som menas med territorialisering och deterritorialisering av 

assemblagets identitet måste vi åter vända tillbaka till DeLanda:  

So, in the first place, processes of territorialization are processes that define or sharpen the spatial 

boundaries of actual territories. Territorialization, on the other hand, also refers to non-spatial processes 

which increase the internal homogeneity of an assemblage, such as the sorting processes which exclude a 

certain category of people from membership of an organization, or the segregation processes which 

increase the ethnic or racial homogeneity of a neighbourhood. Any process which either destabilizes 

spatial boundaries or increases internal heterogeneity is considered deterritorializing (DeLanda 2006: 13). 

Territorialisering och deterritorialisering beskriver därmed både hur assemblagets rent 

geografiska och rumsliga gränser kan förtydligas eller försvagas, men också hur den 

population som utgör assemblaget kan stabiliseras eller destabiliseras genom olika processer. 

Som jag berättade om tidigare, har uppsatsen avgränsats till grönisarnas Skattungbyn som 

assemblage. Emellertid har jag under resans gång funnit och iakttagit processer och händelser 

som utmanat både min geografiska avgränsning, som min förståelse för detta assemblages 

innehåll. Vidare har också olika historiska fakta om grönisarnas Skattungbyn fungerat som ett 

sätt att förstå hur dessa människor hanterat tidigare processer som lett till territorialisering 

eller deterritorialisering. Som exempel kan nämnas hur byborna gick ihop och startade en 

inköpsförening för att rädda kvar byns livsmedelsbutik, en process som hade en 

homogeniserande inverkan på den grupp människor som bor i Skattungbyn. 
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I det inledande citatet om assemblageteorin nämner DeLanda ytterligare en process som 

påminner om territorialisering och deterritorialisering som han kallar kodning och avkodning 

och som sker genom det han benämner som speciella expressiva komponenter. Kodning 

stramar åt assemblagets identitet och avkodningen tillåter att dess identitet görs mer flexibel. 

Men vad utgör i så fall dessa speciella expressiva komponenter? 

The two best-known expressive components with a specialised function are chromosomes and languages. 

Since we are considering here only social wholes, let’s focus on the latter. In institutional organisations, 

for example, the legitimacy of an authority structure is in most cases related to linguistically coded rituals 

and regulations: in organisations in which authority is based on tradition, these will tend to be 

legitimi[z]ing narratives as part of a sacred text, while in those governed by a rational-legal form of 

authority they will be written rules , standard procedures, and most importantly, a constitution defining 

the organisation’s rights and obligations. While all organisations are coded in this way, a state apparatus 

performs coding operations that affect an entire territory and all the communities and organisations that 

inhabit it (DeLanda 2016: 22). 

Genom språket skapas vissa typer av regler och normer som blir gällande inom ett visst 

assemblage. Baserat på vilken typ av organisering ett assemblage har så kommer dess 

kodning att komma ur olika källor. I fallet med grönisarnas Skattungbyn finns denna typ av 

kodning inskriven genom en auktoritet som finns både i traditioner och kulturella normer och 

i en mer byråkratisk form baserad på juridiska lagar och regler. Jag har tolkat det som att, 

skillnaden mellan processer av territorialisering och deterritorialisering och processer av 

kodning och avkodning är att kodning och avkodning har en mycket mer övergripande och 

avgörande roll för assemblagets identitet och där en vikt finns på vad som har en auktoritär 

påverkan på assemblagets identitet. 

Ytterligare några saker bör nämnas om assemblaget innan vi går vidare till hur min 

analysmetodsinfallsvinklar använts i relation till denna teori. Det första är att assemblage 

alltid består av heterogena komponenter, vilket betyder att man måste plocka in allt från 

människor och deras kroppar, till geografiska förutsättningar, till arkitektoniska utformningar 

etcetera:  

The day-to-day practices of neighbours and co-workers take place in well-defined locales populated by 

heterogeneous material and expressive objects, so any concrete community or organisation, when treated as an 

assemblage, must include these locales explicitly”(DeLanda 2016: 20).  

Att få med varenda komponent och deras olika roller är inte målet med uppsatsen. I denna 

text har fokus legat på att förstå vilka komponenter som finns närvarande i de sammanhang 

som analysmetoden sorterat fram.  

Ett annat viktigt tillägg är att assemblage, liksom komponenter hos ett assemblage kan uppgå 

i nya assemblage. Det assemblage jag valt att avgränsa mig till kallar jag grönisarnas 
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Skattungbyn.  Ett större assemblage som grönisarnas Skattungbyn är en komponent av är Orsa 

kommun. Detta kommer framför allt spela roll för mig när jag analyserar relationerna mellan 

grönisarnas Skattungbyn och världen utanför(DeLanda 2016: 20-21). Viktigt att poängtera här 

är också att komponenter inom ett assemblage själva kan utgöra ett assemblage. I denna 

uppsats kommer Hansénsgården framställas som ett i vissa fall eget assemblage inom 

grönisarnas Skattungbyn. 

De två sista utgångspunkterna för användningen av assemblageteorin i denna uppsats är dels 

att ett assemblage har en egen historisk identitet och bör betraktas som en individuell enhet. 

DeLanda ger assemblaget denna typ av ontologiska status för att undvika att ontologin blir 

hierarkisk (Delanda 2016: 19-20). För analysen har detta främst inneburit att jag valt att hitta 

en historisk utgångspunkt för uppkomsten av grönisarnas Skattungbyn som en individuell 

enhet och vad detta betyder för dess identitet idag. Varje individuellt assemblage bär på något 

som DeLanda kallar diagram, men som jag valt att kalla karaktärsdrag. Dessa utgör ett antal 

egenskaper och förutsättningar som det individuella assemblaget och komponenterna inom 

det måste förhålla sig till (DeLanda 2006: 30). 

Tidigare forskning 

Som utgångspunkt för att förstå lokala valutor läste jag Peter Norths Local money. How to 

make it happen in your community. Den är inte att anse som forskning utan en bok färgad av 

aktivism som beskriver hur man bör tänka för att lyckas med en lokal valuta i just sin lokala 

kontext. Boken innehåller många olika exempel på försök med lokala eller alternativa valutor. 

Den främsta behållningen av denna bok är att den tydligt beskriver dels att alla lokala valutor 

måste utgå från sina förutsättningar och dels att väldigt många av dessa projekt misslyckas 

eller avstannar.  

De flesta forskningsartiklar som blivit publicerade återfinns i tidskrifter inriktade mot 

ekonomi och nationalekonomi. En svensk forskare som dock uttalat sig ett antal gånger i 

frågan om lokala valutor är humanekologen Alf Hornborg. Han menar att de flesta lokala 

valutor oftast misslyckas för att de drivs av några få eldsjälar i protest mot det rådande 

system, men inte ändrar något i realiteten. Istället förespråkar Hornborg att staten måste gå in 

och skapa ett system för lokala pengar som bara kan användas inom lokala områden och 

öppet främja den lokala produktionen (Framtidsutsikter avsnitt 3 8/12-2016).Inom 

kulturantropologin har det funnits en hel del studier inriktade på olika typer av handels och 



19 
 

transaktionssystem, varav min analysmetod för denna uppsats hämtats från Gudeman, Bloch 

och Parry och Robben.  

För studier om lokalsamhällen har antologin Periferins landskap (Ella Johansson red. 2002) 

fungerat som en bra ingång till att förstå hur man kan ta sig an landsbygden som sitt 

forskningsfält.  

Forskningsmaterial om Skattungbyn har också gåtts igenom. Det rör sig dels om en artikel i 

tidskriften kretslopp,(Bremertz 2003),vilken gett intressant information om 

folkhögskolekursen i Skattungbyn. En amatörhistorisk skildring Skattungbyn Förr och Nu 

skriven 1990, vilken behandlar hur den lokala kulturen fungerade i Skattungbyn vid 

sekelskiftet 1800-1900 har bedömts befinna sig utanför forskningsområdet för uppsatsen. En 

uppsats skriven på SLU: Att finna sig själv i Skattungbyn gav några få intressanta frågor att 

vidareutveckla till intervjufrågor, men då uppsatsen var på C-nivå var den i övrigt svår att 

bedöma värdet av. 

Uppsatsens disposition 

Det första empiriska kapitlet heter En födelse, en kurs, men flera koder. I detta kapitel ger jag 

genom en historisk tillbakablick först en beskrivning av hur grönisarnas Skattungbyn uppstod 

som assemblage och hur detta präglat och fortfarande präglar dess identitet.Det 

nästkommande kapitlet heter Föreställningar, förmågor och egenskaper och riktar in sig på 

att beskriva olika karaktärsdrag för grönisarnas Skattungbyn och den effekt det har på olika 

komponenter. I det tredje kapitlet Vardagens val och göranden ämnar jag att analysera hur 

och varför formen för grönisarnas Skattungbyn som socialt assemblage är i ständig rörelse 

och ställer detta i kontrast till den auktoritet och de karaktärsdrag som synliggjordes i de två 

första kapitlen. I det fjärde kapitlet Hur Klövern talar och vad den talar om analyserar jag det 

försök med lokalvalutan Klöver som påbörjades strax innan jag inledde mitt fältarbete. 

Genom mina samtal med invånare i Skattungbyn försöker jag förstå och förklara hur 

lokalvalutans möjliga roll inom det sociala assemblaget förhandlas och omförhandlas och vad 

detta berättar om invånarnas möjligheter och begränsningar till att forma sin egen 

lokalekonomi. Avslutningsvis summerar jag i kapitlet Sammanfattande Diskussion min 

uppsats, analyserar mina resultat, samt besvarar syftet med uppsatsen.  

För att förenkla läsningen är kapitlen relaterade till teorin i en viss ordning. Det första kapitlet 

behandlar assemblaget jag undersöker utifrån dess helhet. Därefter kommer kapitlen istället 

mer och mer närma sig de komponenter som utgör grönisarnas Skattungbyn som assemblage. 
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Detta illustreras tydligt med det sista kapitlet, vilket har en enda komponent (lokalvalutan 

Klöver) som utgångspunkt för det kapitlets analys. 
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2. EN FÖDELSE, EN KURS, MEN FLERA KODER? 

Skattungbyn pånyttföds och grönisarnas Skattungbyn föds 

För drygt 40 år sedan såg en allt mer åldrande befolkning i Skattungbyn hur de unga flyttade 

från byn och precis som många andra svenska byar höll avfolkningen sakta på att ta död på 

Skattungbyn. Ungefär samtidigt hade informanten Magnus (74år vid intervjun) åkt runt i 

Sverige på jakt efter en by att grunda en folkhögskolekurs i ekologisk odling och hållbar 

livsföring. Han fastnade tillslut för Skattungbyn och han inledde en dialog med byns 

befolkning om idén att börja hålla en folkhögskolekurs i Skattungbyn i samarbete med Mora 

folkhögskola. På grund av de redan existerande kunskaper om självförsörjning som fanns i 

byn, såg man till att låta byborna dela med sig av kunskaper. Framför allt gällde detta för de 

första åren som kursen hölls, då gamla bybor fungerade som lärare i olika ämnen men även 

idag figurerar det en del äldre bybor som lärare på kursen. Byborna hjälpte också till med 

bostad till kursens elever under de första åren. Samtidigt som det fanns en samexistens fanns 

det också kulturella skillnader mellan gamla bybor och de nyinflyttade. Det skapades ett nytt 

kulturellt Skattungbyn som delvis kom att existera parallellt med den redan existerande 

kulturen i byn (Video Aktiva byar 26/11-2018). Därmed utgjorde starten för kursen i 

Skattungbyn också skapandet av det gröna assemblaget. Kursen lade grunden till grönisarnas 

identitet och således den kodning som upprätthålls i assemblagets identitet under ett antal 

decennier. Men vad innebär då denna kodning? 

Kursen och koden 

Varje år tar folkhögskolekursen i Skattungbyn emot cirka 20stycken kursdeltagare och i 

dagsläget har ungefär 700 personer gått kursen. Den hålls i samarbete med Mora 

Folkhögskola som Skattungekursen, vilket den också kallas, utgör en filial till (Video Hela 

Sverige ska leva 8/5-2018). Magnus, som var med och grundade kursen har sin bakgrund som 

doktor i Kemi på Göteborgs universitet, där han bland annat var med och skapade 

tvärvetenskapliga universitetsstudier på Chalmers. För honom bottnar själva kursen framför 

allt i de brister han tyckte sig se i hur skolväsendet utvecklades i Sverige från 1950-talet och 

några decennier framåt. Visserligen blev skolan bättre på att lära ut teoretiska kunskaper, men 

man åsidosatte sådana kunskaper som behövs för att man ska kunna klara sig. Vad händer om 

det blir en stor kris eller ett krig? Hur ska man kunna ta beslut om olika saker om man inte vet 

vad de innebär och hur de fungerar i praktiken? För Magnus har detta gett upphov till vad han 

ser som en inlärd hjälplöshet i dagens samhälle, där människor måste lita på att aktörer som 

staten och kommunen alltid kan garantera dig hjälp. För honom är kärnan i kursen att 
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förmedla förståelse och förtrogenhet för hur man klarar sig både själv och tillsammans med 

andra (Intervju Magnus 2/12-2018). 

På högskolans hemsida finner jag information om kursens övergripande innehåll:   

Ekologisk odling och hållbar livsföring är en kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska 

moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum och demokrati. Kursen ger praktiska 

kunskaper i hur man lever mer resursmedvetet, klarar utmaningar som uppkommer då man sköter hus, 

odlingar, samarbetar i grupp och försöker ställa om sin livsstil till en mer hållbar sådan i solidaritet med 

naturen och andra människor. Att odla råvarorna till sin mat eller att kapa o klyva ved för ett årsbehov till 

husens uppvärmning kan vara utmanande, men det ger viktig erfarenhet att ha provat på vad som krävs 

för att kunna göra det själv i framtiden. Att under kursåret organisera  detta och mycket annat i grupp ger 

stor övning i samarbete och fördelning av ansvar (Mora Folkhögskola hämtad: 1/5 2019). 

För att förklara hur kursen förändrar människor som går den och vilka värden den förmedlar 

så tar jag hjälp av Anders Johansson, kursföreståndare år 2002:  

Vi lever småsnålt, med mycket låga utgifter, vilket är grunden till en god ekonomi, säger Anders. Så vi är 

väldigt olönsamma för marknaden och dåliga konsumenter av allt utom möjligen ekologiska produkter. 

När man tar ett större ansvar för både sitt eget liv och samhället som helhet, blir man mindre beroende av 

offentligheten och marknaden. Men att leva i glesbygd handlar också om att dela på ansvaret, samarbeta, 

hålla isär sak och person och ta en sak i sänder (Bremertz 2003: 6). 

Under mitt första besök i Skattungbyn hamnade jag i ett samtal med en kvinna som då snart 

hade avslutat kursen. Hon berättade att kursen innebar en omfattande förändring av hennes 

livsstil. Hon kom från början från en tätort och tyckte att den största omställningen inte varit 

att lära sig alla nya kunskaper i allt från djurhållning till att tillverka sina egna kläder. Istället 

var det förmågan att lära sig fungera i ett kollektiv som hon funnit mest utmanande. Samtidigt 

medgav hon för mig att det var just det hon verkligen kände att hon behövde. Att lära sig lita 

på andra människor, att se varandra och förstå hur man fungerar som grupp. Vad hon ger 

uttryck för är intressant i relation till meningen i citatet ovan om att försöka ställa om 

livsstilen till en mer hållbar i relation både till naturen och till andra människor. För att bli 

erkänd som en organisation av sina motparter, framför allt om man driver frågor med en 

bestämd agenda, använder DeLanda Charles Tillys beskrivningar av framväxten av fackliga 

rörelser i industrialismens England. Egenskaper som respektabla, enade, 

hängivna/engagerade och numerära, behövs för att organisationen ska ges ett erkännande av 

sina motståndare (DeLanda 2006: 60). 

Som jag förstår den kodning som kursen gett upphov till så utgör den just en sådan plattform 

där dessa egenskaper kan odlas genom relationerna mellan kursdeltagare och även 

relationerna de har till lärarna och andra bybor. Motståndaren är det samhälle som existerar 

utanför denna gemenskap, vilket är anledningen till att många sökt kursen från första början. 

En tidigare kursdeltagare, hädanefter kallad Tommy, berättar i en intervju med SVT om sitt 
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tidigare liv som stressigt och utan mening. Det var jobb, villa, Volvo och vovve men han 

kände hela tiden hur det saknades någonting(SVT1 23/2-2016). I min intervju med Clara som 

inte gått kursen, men som flyttat till byn för att hon vill leva ett annat typ av liv än det som 

erbjuds i dagens Sverige, kommer vi in på frågan om det är enklare att leva som många gör i 

Skattungbyn. 

 
C – Gud, jag skulle inte kalla det enklare egentligen. Jag skulle kalla det naturligare[...]För det är inte 

enkelt att bo i vagn, att göra eld, att odla[...]men det känns meningsfullt. Å liksom att, eh, jag menar i 

staden går du till jobbet, tjänar dina pengar, köper mat, å liksom är inne i det där, det finns kanske ingen 

liksom kärna, eller varför jag gör det och så (Intervju Clara 25/4-2018). 
 

Vidare pratar jag och Clara om att det kanske är tyngre att leva som många gör i Skattungbyn, 

men att man alltid kan räkna med hjälp och stöd av andra i invånare. Personligen tycker hon 

att hon kanske jobbar väldigt mycket ideellt men att: 

C – Jag känner att jag drar ett väldigt mycke, stort lass, men det är ju för att min dröm e ju liksom att, att 

vi ska leva kollektivt igen, eller, leva småskaligt. Och liksom leva av jorden å bruka den åh, är någon i 

byn e bra då anlitar man den, liksom alltså, de e ju lite min, alltså jag känner mig lite som såhära 

grönisarnas advokat.[...]Ja så jag tänker på folk som vill leva alternativt och med alternativt så är det 

liksom ett alternativ till det som samhället erbjuder idag som gör att väldigt många människor mår 

dåligt[...]Å det känns inte meningsfullt, å folk eh, tar sina liv liksom för dom inte, alltså, vi behöver gå 

tillbaka till kärnan å känna gemenskap å ett syfte som e meningsfullt (Intervju Clara 25/4-2018). 

Under mina besök är detta tema något som ständigt återkommit. Viljan till att bejaka andra 

värden än de som samhället utanför presenterar som det sätt en människa bör leva på och vad 

som bör vara motivet till hur vi ska leva, vilka värden som bör bejakas i livet återkommer 

även i SVTs intervju med Tommy: 

 – Det här livet har gett mig mycket mer tillfredsställelse i tillvaron och med mig själv. Jag har lärt känna 

mig själv mycket mer, vem jag är och vad jag vill. Jag har mycket fler nära relationer nu än jag haft 

tidigare. Och mer tid att odla dom relationerna,[...](SVT1 23/2-2016). 

För att knyta tillbaka till de egenskaper en grupp eller organisation bör ha för att erkännas av 

sina motparter eller motståndare så är det framför allt det engagemanget som kommit till 

uttryck i stycken här ovan i form av den alternativa livsstil som verkar te sig som en central 

auktoritet i den kod som finns närvarande i grönisarnas Skattungbyn. Egenskaperna 

respektabla, enade och numerära är mer situationsbaserade och relativa enligt mig och vi 

kommer under de resterande kapitlen få stifta bekantskap med situationer då dessa egenskaper 

finns och där de inte finns.  

För att återkoppla till årskursen 2002 och se vad den årskullen hade lärt sig under året. En 

man säger att han nog var lite av en bonderomantiker innan men att han insett att det här med 
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kroppsarbete inte alltid är så kul att genomföra. En kvinna tycker att den kollektiva 

boendeformen varit det mest lärorika. Andra tycker odlingen och de praktiska kunskaperna 

har gett en större tro på sig själv (Bremertz 2002: 8). På frågan vad de ska göra nu efter 

kursen är slut svarar några av deltagarna:  

”Nu skulle jag vilja ha ett hus och en täppa och börja odla direkt. Men eftersom jag är ganska feg, tänker 

jag söka en utbildning som grund. Vi är några tjejer från kursen som har pratat om att någon gång försöka 

hitta ett kollektiv eller ett hus.[...] Här lär man sig grunderna, som man kan vidareutveckla sedan. Man 

inser att man kan vara utan väldigt mycket. Odlar man potatis och grönsaker och kan få skörden att hålla 

sig över vintern, då klarar man sig bra. Nu ska jag plugga huskonstruktion och hantverk.[...] [S]en ska jag 

söka ett hus i Småland eller Skåne. Helst i ett kollektiv, någon ekoby eller liknande, där jag kan odla och 

försöka leva som vi har lärt oss.[...]”(Bremertz 2003: 8). 

 

Kursens innehåll kanske inte påverkade kursarna år 2002 att förändra sin livssituation helt, 

men alla lät kursens innehåll speglas på ett eller annat sätt i deras idéer om vad de skulle göra 

efter kursens avslut. Som vi redan sett finns det väldigt skilda berättelser om hur mycket 

grönisarna valt att förändra sina liv efter att ha gått kursen eller flyttat till Skattungbyn. Denna 

mångfald av livsstilsförändringar och visioner om ett annat levnadssätt kommer följa som en 

röd tråd genom uppsatsen.  

Mer än en kod? Eller två koder i en? 

DeLanda menar att organisationer styrda av traditioner hämtar sin auktoritet från någon form 

av religiös urkund eller andra kulturella system med normerande inverkan på organisationen. 

I grönisarnas Skattungbyn består auktoriteten av den alternativa livsåskådning som kursen 

gett upphov till. Som tidigare förklarats om kursens innehåll premierar grönisarnas 

Skattungbyn en omställning av både relationen till naturen och till andra medmänniskor 

(DeLanda 2016:22). 

När vi nu lämnar detta assemblages historiska tillblivelse och dess påverkan på kodningen 

kan konstateras att kodningen av grönisarnas Skattungbyn inte enbart är rotad i en sorts 

alternativa traditioner och kultur, utan även i en mer byråkratisk organisering, baserad på en 

auktoritet rotad i lagar och regler (DeLanda 2016: 22). Ett bra exempel på detta är hur det 

gick till när byns livsmedelsaffär stod på randen till nedläggning för cirka 20 år sedan. Snabbt 

kallades det till ett möte och man försökte reda ut hur man kunde gå till väga för att rädda 

kvar affären. Tillsammans pytsade man in pengar och startade en kooperativ ekonomisk 

förening som finns kvar än idag.  

Detta gällde även när kommunen ville stänga ned byns skola för cirka 10 år sedan. Då kallade 

man till möte och beslutade att börja driva skolan själva som friskola. Efter 5 år av 
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förhandlingar med kommunen driver byborna idag skolan i egen regi. Detta innebär att man 

besitter kunskaper om hur man organiserar olika typer av föreningar, bedriver skola etcetera, 

vilket jag tolkar som en förståelse för hur man anpassar sig efter den byråkratiska kodningen. 

Den typ av organisering, baserad på dels tradition och kultur och dels byråkrati, kan förstås 

som en tvådelad kodning av grönisarnas Skattungbyn. Traditioner och kultur sköter den 

inbördes organiseringen. Den byråkratiska organiseringen är mer tydlig i situationer då 

grönisarna kommer i kontakt med andra assemblage, som Orsa kommun eller större 

ekonomiska nätverk, såsom varit fallet med affären och skolan. Att kodningen bör förstås som 

tvådelad innebär dock inte att dessa delar inte kan vara verksamma samtidigt. För att knyta 

tillbaka till egenskaperna som beskrevs i det förra avsnittet så visar den gemensamma 

aktionen för att rädda kvar affären och skolan att man stått enade, varit numerära och fört en 

respektabel(laglig) kamp för sina intressen. De två första egenskaperna är i detta exempel mer 

representerade av en traditionens och kulturens kodning, den senare av en förståelse för vad 

den byråkratiska kodningen kräver. 

Enligt Gudeman håller kollektiva grupper ihop genom delade ekonomiska intressen, samt de 

nätverk och relationer som råder mellan gruppens medlemmar. Dessa relationer kan vara 

långsiktiga och bygga på starka band, men också tillfälliga och även inkludera människor 

eller organisationer utanför gruppen (Gudeman 2005: 95). Kursens kodning av grönisarnas 

livsstil påverkar vad de uppfattar som delade ekonomiska intressen och hur de tar sig an 

frågor som berör hela gruppen. Den byråkratiska kodningen som utgår från den svenska 

lagen, innebär en relation som påverkar hur grönisarna som grupp måste förhålla sig till en 

annan organisering. Detta får inte bara konsekvenser för hur man organiserar sig, så som i 

fallet med skolan, utan den byråkratiska kodningen påverkar genom lagar och regleringar 

också hur grönisarna kan nyttja sina enskilda eller gemensamma ekonomiska intressen. Det 

ger upphov till vad Gudeman kallar multipla baser för ekonomin, där de olika formerna av 

kodning som beskrivits kan knytas till två olika ekonomiska system (Gudeman 2005: 98). En 

kodning som enbart är sprungen ur en byråkratisk auktoritet är mer tillämpbar på den 

ekonomiska bas som utgör den kommersiella marknaden. Den kulturella eller 

traditionsbundna kodningen är istället knuten till en informell och lokalt avgränsad marknad. 

Dessa ekonomiska baser överlappar varandra, de är inte avskilda. Däremot hämtar de sin 

auktoritet och organiseras efter olika principer. 
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Hansénsgården, en kod för sig? 

Hansénsgården fungerar som ett gemensamt vardagsrum, en gemensam matsal, en gemensam 

verkstad, tänk dig en fritidsgård fast för alla åldrar. Första gången jag begav mig upp till 

Skattungbyn tillsammans med Olof var det på grund av att man skulle hålla en paneldebatt på 

Hansénsgården om lokalvalutan Klöver. Jag var inbjuden för att bidra med mina kunskaper 

och reflektioner om en sådan valuta. Olof förklarade också för mig att vi skulle hålla i ett 

folkkök efter själva paneldebatten och förklarade att folkkök inträffar i stort sett varje vecka 

på Hanséns. Då lagas det mat av några volontärer och alla bjuds in till att äta denna 

gemensamma måltid. På Hansénsgårdens hemsida hittar jag mer information om vad 

verksamheten bygger på:  

I hjärtat av Skattungbyn finns det ett hus med många möjligheter. En mötesplats för idéer och möjligheten att 

fördjupa och/eller knyta nya kontakter. Detta hus drivs i en platt beslutsstruktur med anarkistiska och 

sociokratiska metoder[...]Har du en idé? Kom och besök oss på Hanséns. Det är nästan alltid någon här 

(Hansénsgården 1). 

 Lite längre ner på samma sida finns det en länk om hur det går till att starta en studiecirkel på 

Hanséns och att gården drivs av föreningen ECCE med sponsring från studieförbundet NBV 

vilka enligt informanten Clara har sett till så att man själva inte behöver stå för hyra och 

el.(Intervju Clara 25/4-2018). Jag läser vidare på hemsidan om den ideella föreningen ECCE 

som är en förkortning för Ecological Community for Creative Education: 

ECCEs huvudsyfte är att främja kreativ utbildning baserad på gränsöverskridande idéer bortom konventionellt 

tänkande genom experimentell verksamhet i kontinuerligt lärande och individuellt ansvar. Ecce bygger på en 

grund av kreativitet, samverkan och miljömedvetenhet (Hansénsgården 2). 

I det vi hittills kommit fram till om den kodning som förekommer i grönisarnas Skattungbyn, 

så kan det konstateras en hel del likheter med hur Hansénsgårdens verksamhet är uppbyggd. 

Till att börja med så verkar användandet av föreningsformer vara en återkommande kodning 

för hur den sociala organiseringen uppstår och drivs. Denna form av organisering verkar 

också gå hand i hand med omständigheter som krävt en mer kollektiv organisering hos 

grönisarna. I fallet med affären och skolan, utgjorde den ekonomiska situationen den 

utlösandefaktorn till att byborna agerade kollektivt. I Hansénsgårdens fall handlar det om en 

penningbrist, men också möjligheten att få in och söka ytterligare medel via studieförbundet, 

beroende på vilka studiecirklar och projekt man väljer att driva (därav föreningsformen). 

Detta tillvägagångssätt att införskaffa ekonomiska medel till en verksamhet verkar ha smittat 

av sig även på enskilda bybor. På en anslagstavla i byn noterar jag att det hålls en kurs i 

gammeldags trädfällning som en grönis satt igång. Den beskrivs som den första etappen i ett 

projekt i att timra en egen stuga, i samarbete med studiefrämjandet. 
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När vi ser till Hansénsgårdens mer traditionsbundna eller kulturella kodning så finns stora 

likheter med vilka värden som folkhögskolekursen håller som centrala. Båda dessa lokala 

institutioner säger sig stå för miljömedvetenhet, verka för personligt ansvar och skapa en 

plattform för ett mångsidigt lärande. Samtidigt befäster Hansénsgården en sådan kodnings 

närvaro i grönisarnas Skattungbyn genom att vara öppet för alla och inte bara kursens 

deltagare, samt ökar möjligheterna för vad man kan lära sig och hur detta går till genom att 

erbjuda vem som helst möjligheten att starta en studiecirkel. På Hansénsgårdens ägor huserar 

också flera andra komponenter i grönisarnas assemblage, såsom bytesbutik, 

verkstadsbibliotek, inspirationsfestival som också berörs av denna kodning. Hansènsgårdens 

verksamhet utgör således en tydlig blandning av kodningar och ekonomiska system. 

Verksamhetens innehåll kan sägas tillhöra en lokal och formell ekonomisk bas. Beroendet av 

ekonomiska medel utifrån som ett beroende av den vanliga penningekonomin.  

Kodningen av komponenterna 

Avslutningsvis tänker jag nu dyka ned i ett antal komponenter av grönisarnas assemblage för 

att ge en bättre bild av hur denna kodning finns närvarande i olika vardagssituationer och 

bidrar till att utforma assemblagets olika komponenter genom att påverka dess egenskaper och 

kapacitet. För att beskriva beskaffenheten hos dessa komponenter måste vi först konstatera 

att:  

Assemblages emerge from the interactions between their parts, but once an assemblage is in place it immediately 

starts acting as a source of limitations and opportunities for its components (downward causality) (DeLanda 

2016: 21). 

Tillkomsten av grönisarnas Skattungbyn utgjordes av kursstarten för drygt 40 år sedan. Därför 

kan det konstateras att väldigt många av de komponenter som ingår i grönisarnas Skattungbyn 

tillkommit under årens lopp, exempelvis människor som flyttat till byn efter kursen startades. 

En konkretisering av vad denna befolkningstillväxt inneburit för andra komponenter och dess 

roller, gäller tillgången på bostäder. Sedan ett antal år råder det numera bostadsbrist i 

Skattungbyn och få kursare kan därför stanna kvar. En lösning på detta har varit att många 

bofasta har valt att hyra ut rum i sina egna bostäder. En annan lösning har varit de många 

vagnhus (även kallade kottar) som byggts och som ägarna sedan ställer upp på någons tomt 

mot hyra och ibland gratis. Det finns bland annat ett kollektiv i byn som består helt och hållet 

av vagnhus. 

Dessa tre lösningar är uttryck för den kodning som kursen gett upphov till. Dels att många 

grönisar tänker kollektivt och är villiga till att hyra ut delar av sina bostäder, dels att man valt 
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att hitta en egen bostadslösning som är både resurssnål och minimalistisk och slutligen att 

man tagit tag i sin boendesituation genom att bygga sig ett eget hus. Kodningen formar alltså 

mänskliga komponenter med expressiva egenskaper som solidaritet, miljömedvetenhet, en 

kreativ anpassningsförmåga och teoretiska och praktiska färdigheter i byggnation. 

För Gudeman utgör en sådan form av organisering av grönisarnas Skattungbyn som just 

beskrivits ett arv av delade förutsättningar. Detta arv existerar dels utanför människorna 

genom de materiella resurser som gruppen har, dels inuti människorna genom olika former av 

lärande och socialisering av idéer och praktiker (Gudeman 2005: 102-103).Kodningen utgör 

genom sin expressiva förmåga en formering av de delade förutsättningar som uppstår genom 

just inlärning eller socialisering. Där föreningsformen utgjorde ett bra exempel på hur man 

förhåller sig till den byråkratiska kodningen så utgör vagnhus ett exempel på det 

traditionsbundna/kulturella kodningens problemlösning. I en annan by hade människor kanske 

valt att inte stanna om det fanns en bostadsbrist, men kursens innehåll skapar grogrunden för 

andra lösningar, som vi längre fram kommer få se återkomma i fler situationer och processer i 

grönisarnas vardag. 
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3. FÖRESTÄLLNINGAR, FÖRMÅGOR OCH EGENSKAPER 

In addition to the roles and processes described in the previous chapter assemblages are characterized by 

what Deleuze refers to as a diagram, or a set of universal singularities that would be the equivalent of 

body-plan, or more precisely, that would structure the space of possibilities associated with the 

assemblage.6 Thus, while persons, communities, organizations, cities and nation-states are all individual 

singularities, each of these entities would also be associated with a space of possibilities characterized by 

its dimensions, representing its degrees of freedom, and by a set of universal singularities. In other words 

each of these social assemblages would possess its own diagram7(DeLanda 2006: 30). 

Syftet med kapitlet är att skapa en form av manual för det assemblage som grönisarnas 

Skattungbyn utgör för att förstå dess karaktärsdrag (diagram). Därför kommer inte 

komponenterna att målas ut helt och fullt  i detta kapitel. Istället är det karaktärsdragen i 

grönisarnas assemblage som analyseras. Karaktärsdragen utgör de förutsättningar som 

grönisarna måste förhålla sig till. För att förstå vad som ger upphov till dessa karaktärsdrag 

måste de föreställningar, förmågor och egenskaper som olika komponenter omgärdas av 

analyseras.  

Affären som nämndes i förra kapitlet heter Skattunge Handel. Förutom Skattunge Handel 

finns en affär till i byn, som heter Slåttergubben (Slåttis). Den är en ideell inköpsförening som 

håller öppet varje lördag. Den stora skillnaden är att Slåttis mest tillhandahåller varor på 

lösvikt, allt är ekologiskt och förutom livsmedel så säljer många av byborna egna produkter 

här. Många engagerar sig för att hitta varor till Slåttis som ska vara så närproducerade som 

möjligt. Man har bland annat fått tag på svenskodlade bönor av olika slag (Video Hela 

Sverige ska leva 8/5-2018). En annan skillnad är att Skattunge Handel har en cafédel där 

många bybor träffas för att ta en fika och prata. Skattunge Handel involverar också fler 

volontärinsatser, allt från att hjälpa till kartongvikning, till att köra ut varor de till som inte 

kan ta sig till affären för egen maskin (Video Hela Sverige ska leva 8/5 2018). Båda affärerna 

är alltså föreningar och den största skillnaden är att Slåttergubben är mer nischad för den 

ekologiskt medvetne kunden. 

Skolan som drivs som friskola sedan cirka 10år tillbaka har undervisning från förskola till 

årskurs 6. Skolans byggnader ägs av byutvecklingsföreningen i Skattungbyn. Att skolan fick 

vara kvar har inneburit att barnen inte behöver ta skolbuss, alternativt åka med sina föräldrar, 

till skolan i Orsa. Det har också inneburit ett antal arbetstillfällen i byn. Bland andra arbetar 

informanten Clara som elevassistent i skolan. En inneboende hos Clara som jag träffar under 
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ett av mina besök håller också i en del undervisning. Just i ett resonemang om skolan och 

affären kommer Magnus in på hur man valt att organisera sig lokalt i Skattungbyn:  

M – Den modell som vi använder här det är ju att vi driver frågor i lokal regi, inte därför att vi tycker att 

det är så himla roligt utan därför att vi måste.[...]Så att friskolan den, den kom ju till när kommunen la ner 

det [...] sin egen skola.[...]Då blev det ju de, det var ju inte att vi ville driva en friskola så där då va.  

Simon – Nej, men det är väl lite samma som med att eh[...]med att eh, affären är en väl en ekonomisk 

förening också va? 

M – Ja, den kom ju till när det visade sig att det gick inte att driva den där butiken[...] i privat regi och så 

tog vi över den.[...]Sen har vi den här, vad ska vi säga, organisatoriska idén då va om att vi lägger olika 

verksamheter i olika organisationer.[...]Det har man gjort annorlunda på andra ställen. jag menar i 

Trångsviken har man Trångsviken-bolaget som håller på med jättemycket olika verksamheter va[...] å vi 

har ju gjort sådär lite av ska vi säga, effektivitetsskäl och för att minimera risker.[...]Liksom Öje till 

exempel, där hade dom, jag tror att det var så att om de va, om de va hemtjänst och butik och grejer, det 

alltså de, de va så mycke inom en och samma organisation va och så bestämmer sig kommunen för att 

ändra i de ena och då påverkas ju helheten (Intervju Magnus 2/12-2018). 

Valet att själva äga och driva olika lokala institutioner uppstått ur vad man förstått som ett 

måste. Däremot har det varit en medveten strategi att hålla olika verksamheter separat för att 

en hastig förändring i någon av de verksamheter man bedriver i lokal regi inte ska få 

konsekvenser utanför den berörda verksamheten. Vidare involverar de två olika affärerna och 

skolan ett engagemang från byborna genom antingen frivilliga eller avlönade insatser. De 

tjänster som erbjuds inom den lokala regin är därför tätt sammanflätade med bybornas egna 

insatser. Man förhåller sig till förutsättningarna genom att investera sin egna tid i fortlevnaden 

av det Gudeman förstår som ett utövande av den kollektiva identiteten genom ekonomiska 

aktiviteter (Gudeman 2005: 103). Förmågan att driva såväl skola som affärer i en kollektiv 

och lokal regi förstås inte som ett eget val för grönisarna. Utövandet av den kollektiva 

förmågan används således i dessa exempel som en konsekvens av omständigheter som helt 

eller delvis ligger utanför Skattungbyn. Affärerna kan inte gå runt utan en föreningsbildning 

och skolan läggs ned av kommunen om man inte väljer att driva den själv.  

Att driva affärer och skola i lokal regi förutsätter att man i Skattungbyn är van vid att hitta 

lösningar kollektivt.  Ett sätt att fatta beslut som inte enbart grönisarna utövar. Byalaget kallar 

med jämna mellanrum till bystämmor där alla mantalsskrivna i byn har rätt att rösta. Jag 

besökte bystugan under ett möte där man skulle besluta vad man skulle göra för det 

ekonomiska stöd man hade blivit beviljade från en ansökan. Återigen kom situationen med 

hur man räddat affären och skolan upp när en av mötesledarna frågade vad man som boende i 

Skattungbyn var mest stolt över. Vanan att samlas för att avgöra lokala frågor är ett utövande 

av den kollektiva identiteten genom den lokala demokratins aktiviteter (Gudeman 2006: 103). 
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Dessa två exempel på uttryck för den kollektiva identiteten, är förmågor vilka används när 

byborna förhåller sig till de förutsättningar som karaktärsdragen för Skattungbyn kräver.  

I föregående kapitel beskrevs hur bostadsbristen i Skattungbyn också gett upphov till ett visst 

förhållningssätt till hur grönisar väljer att bo. Det finns även andra karaktärsdrag som är 

viktiga för att beskriva bostadssituationen i Skattungbyn. Bostäderna är av skiftande ålder och 

utseende. Enligt Per så: 

P – Ja för att som det är nu så lever vi ju på ett lager som är, en resurs som skapades i början av, på 1900-

talet om man ser till bostadsbeståndet å alla lador och uthus här på trakten. Tidigt 1900-tal när dom hade 

byggt ut järnvägen och satt igång sågverken, då var det verkligen Sveriges glansdagar och då var det ju i 

Skattungbyn mer än dubbel så mycket folk som idag (Intervju Per 2/12-2017). 

I en intervju med föreningen Aktiva byar som jag hittar på internet berättar en annan bybo att 

det skett en viss nybyggnation av bostäder under de senaste decennierna, men då framför allt 

sommarstugor (Video Aktiva Byar 26/11-2018). Men exempelvis på Hansénsgården som jag 

kommer tala mer om senare och som är en av de gamla gårdarna i byn så är behovet av 

upprustning och renovering slående. Ett av uthusen är svampangripet, det finns inte vatten 

indraget i huvudbostaden. Även om detta inte behöver ses som negativt så bidrar det med 

tiden till att förutsättningarna för att locka till sig nya människor kan minska. Det ger också en 

större arbetsbörda och kräver antingen kunskaper i renovering av hus eller tillräckligt med 

pengar för att betala någon som gör jobbet. Magnus berättar att just renovering av bostaden är 

något som han fortfarande gör själv. Han har köpt hem takplåt och ska byta det själv nästa år. 

Något som annars hade kostat honom en ansenlig summa pengar (Intervju Magnus 2/12-

2018). Hanteringen av bostadssituationen innefattar kunskaper om renovering och skötsel, 

men i vissa situationer även ekonomiska resurser för att kunna göra investeringar. 

Tillförseln av ekonomiska resurser är något Skattungbyns invånare måste förhålla sig till även 

i andra situationer. Förutom att kursen varje år genererar nya bybor, så har det under de 

senaste åren kommit en allt större tillströmning av turister och sommarstugegäster som tillfört 

byn ett välbehövligt underlag för att kunna upprätthålla sin service. Skattunge Handel hade 

kanske inte klarat sig kvar i 20 år, om det inte hade varit för det ökande antalet kunder som 

kommer på besök under framför allt sommarhalvåret (Video Aktiva Byar 26/11-2018). 

Turisterna spelar alltså en avgörande materiell roll som komponenter i den ekonomiska 

näringen. Exempel på vad som drar turister till byn är det traditionella midsommarfirandet 

som under några timmar genererar några tusentals turister till byn, flugfiske vid Ore älv och 

en friluftsstuga (Video Hela Sverige ska leva 8/5 2018). 
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Skog finns det onekligen mycket av i Skattungbyn med omnejd. Skogen torde därför vara av 

en väsentlig betydelse för en del av byns befolkning. Med risk för att vara generaliserande tror 

jag att fler äldre bybor än grönisar är skogsägare, då ägande av mark ofta går hand i hand med 

ägandet av en äldre gård. En familj som nyligen fått tillgång till ett stycke skog som tomt, har 

avverkat en del av den skog de köpte och byggt sig ett antal hus utav det timmer tomten gett 

dom. Under ett samtal jag har med några kursare berättas att de haft liknande planer, men att 

de inte hittat någon som vill stycka av en tomt till dom. Per tycker det är synd att skogen, som 

han ser som den största naturresursen i och runt Skattungbyn inte används på ett bättre sätt. 

Istället för att exportera avverkad skog skulle han hellre se att man tog till vara på skogen i 

närområdet, genom att det fanns någon form av snickeri eller annan trädförädling som kunde 

höja priset på produkten och på så vis få ett större kapital kvar i den lokala ekonomin 

(Intervju Per 25/4-2018). Skogen som resurs har en outnyttjad potential i Pers ögon. Även fast 

möjligheten att nyttja skogen bättre finns, har Skattungbyns invånare ännu inte hitta ett 

lämpligt sätt att förhålla sig till de förutsättningar som omgärdar skogens potential som 

ekonomisk resurs. Byborna har inte hittat en lämplig strategi, tillskillnad från fallet med 

skolan och affären. Kanske framstår frågan om skogen inte som en lika kollektiv 

angelägenhet? 

Skogen, bostadsbeståndet och det ekonomiska underlaget. Alla är de olika exempel på väldigt 

materiella komponenter med väldigt tydliga egenskaper. Samtidigt innehåller dessa 

komponenter möjliga egenskaper vars kapacitet inte används idag. Pers syn på skogen 

illustrerar detta. Byborna har inte alltid samma möjligheter att använda sina förmågor och ta 

kontroll över hur olika komponenter i assemblaget används. Istället befinner sig dessa 

komponenter under inflytande av ett större assemblage, i fallet med skogen exempelvis den 

svenska skogsindustrin och svensk landsbygdspolitik.  

Interaktion med assemblagen utanför 

En hel del komponenter behöver importeras utifrån, vilket tidigare illustrerades av det 

tillflöde av turister under sommaren som bidrar till att hålla affären vid liv. Detta gäller också 

för Inspirationsfestivalen som ECCE anordnar. Den genererar både turister, nya idéer och 

kunskaper för byborna genom olika workshops, samtal och andra expressiva komponenter.  

De viktigaste importerade komponenterna är dock bränsle i form av bensin eller andra 

drivmedel, livsmedel och elektricitet. Utan dessa skulle stora förändringar i byn framtvingas 

väldigt snabbt. De är basala för den typ av levnadsstandard som man har i Skattungbyn idag. 
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Samma sak gäller för en mängd mer avancerade varor eller produkter som exempelvis 

elektriska verktyg eller kläder. Som vi ska se senare så finns det en rad andra lösningar på att 

minska ned på eller göra sig mindre beroende av att köpa både varor och tjänster utifrån. 

Möjligheten att förädla de materiella resurser man har i byn är också låg, åtminstone ur ett 

historiskt perspektiv. Förutom att skogen exporteras, påminner nämligen Per om att det en 

gång i tiden fanns både smedja, kvarn, sågverk och bageri i Skattungbyn (Panelsamtal 2/12-

2017). Att ha fullständig kontroll över de komponenter som finns i grönisarnas Skattungbyn 

är därför inte möjligt om man vill upprätthålla en levnadsstandard som bygger inflöden av 

resurser utifrån.  

Det finns även en del tjänster som man är beroende av att Orsa kommun bidrar med, såsom 

lokaltrafik och andra kommunala åtaganden. Det finns också andra former av import av 

kunskap över internet som visserligen kräver att man har tillgång till el och internet, men som 

därefter kan generera ett stort kunskapskapital till en låg kostnad. Att ingå i större assemblage 

ger därför grönisarna stora möjligheter att utveckla sina individuella som kollektiva förmågor. 

När det kommer till lokaltrafiken spår Magnus som ofta varit involverad i många 

landsbygdsfrågor, står Sverige inför stora förändringar. Lokaltrafik på landsbygden är inte 

ekonomiskt hållbart och kommun och landsting bråkar mest om vilka som ska stå för 

kostnaden. Han har därför varit aktiv i utvecklingen av mobil-appen Freelway som innebär att 

man kan ställa sitt fordon och sig själv till förfogande och skjutsa andra människor (Intervju 

Magnus 2/12-2018). Under sommaren 2019 kom nyheten att mobil-appen freelway för första 

gången också testas i Skattungbyn där transporter med tomma platser kopplas ihop med 

människor som vill kunna ta sig någonstans utan att behöva använda sin egen bil, eller som 

inte har någon bil alls. Ett både ekonomiskt och ekologiskt sparande på resurser och samtidigt 

en möjlighet till förbättring av landsbygdens trafikförbindelser som oftast kräver ett innehav 

av bil (Sveriges Radio 3/7-2019).  

Olika beroenden av materiella resurser och tjänster kan den lokala ekonomin inte råda över, 

annat än som i exemplet ovan, anpassa sig utifrån de resurser man redan har. Givetvis kan 

man isolera sig helt, men det leder också snabbt till en försämrad livskvalitet. Det finns ett 

beroende av tillförsel från en global marknad för att upprätthålla en viss standard. Samtidigt 

omgärdas dessa basala resurser av en ovisshet.  

Exemplet med lokaltrafiken, eller tillgång till andra fordon kan föras över på beroendet av 

oljan. Hinner fossildrivna fordon fasas ut innan priset på oljan blir för högt? Till följd av vår 
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globala överkonsumtion av denna ändliga resurs. Eller måste Skattungbyns invånare hitta 

egna lösningar, som med kollektivtrafiken? Det är här grönisarna skiljer ut sig gentemot 

resten av byn. De har redan börjat förändra sitt förhållningssätt till varor och tjänster som de 

har sämre kontroll över. Samtidigt är de långt ifrån självförsörjande och oberoende av den 

globala marknaden utanför Skattungbyn. 

Grönare förhållningssätt 

Kursen innebär förutom sin kodning rent materiella förutsättningar. Den innehar odlingsbar 

yta, vävstolar och andra komponenter som behövs för dess olika moment. Detta bör ses som 

en materiell och expressiv startpunkt för den livsstil som grönisarna antar. Förutom de 

moment som ingår i kursen så finns det också möjlighet att fördjupa sig i något av de mer 

praktiska ämnena, såsom byggnadsprojekt, fårskötsel, vävning av kläder eller biodling för att 

ta några exempel. Kursens ekonomi och planering sköts till största del av deltagarna själva, 

vilket innebär att den inlärda hjälplöshet som Magnus såg som en drivkraft till grundandet av 

kursen, övervinns under kursens gång. Deltagarna får lära sig ta ansvar för hur det faktiskt 

fungerar istället för att bli serverade lösningar direkt från sina lärare (Mora Folkhögskola 

hämtad: 1/5 2019). 

En startpunkt för en delad idé för vad man bör kunna för att klara sig mer självständigt. 

Grönisarna delar och för vidare ett gemensamt arv av inte bara kunskaper, utan kopplar också 

dessa kunskaper till materiella ting och praktiker som omgärdar dessa ting. Däremot utgör 

kursen bara en form av ideal livsstil. När kursen tagit slut införlivas kursarna i en vardag, där 

de kunskaper kursen gett inte kan användas fullt ut (Gudeman 2005: 102-103). Det är 

exempelvis svårt att uppskatta till vilken grad grönisarna är självförsörjande. I ett samtal med 

Clara säger hon själv att hon är självförsörjande på potatis och att hon och hennes man har 

byggt ett antal egna anordningar för odlingslampor. Jag noterar under mina besök där en 

mindre inomhusodling av lite olika örter, samt burkar med torkade örter och örter som hänger 

på tork i köket. När hon själv uppskattar till vilken grad grönisarna är självförsörjande och 

beroende av lönearbete säger hon:  

C –[...]Och det här att odla sparar ju in, nu kanske inte, nu är det väl en gård som, som odlar för hela årets 

förbrukning[...] men resten klarar sig i alla fall halva året med sin odling[...]Och sen det här med 

bytesbutiken, vi behöver inte köpa kläder[...]många har ju inga hyror i vagnar då tänker jag[...]Så jag tror 

ändå, det är inte jättestor stress vid ekonomi(Intervju Clara 25/4-2018). 

Per uppger att han förvisso kan odla och ta hand om djur, han har vuxit upp på en gård med 

lantbruk, men förutom sin biodling brukar han inte sin jord idag. Istället har han en massa 

olika typer av maskiner, lagerutrymmen och verkstäder som han både kan använda själv och 
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låna ut. Han uppskattar att Skattungbyn kanske är självförsörjande till högst 20 procent idag 

och att man aldrig kommer kunna bli helt självförsörjande om inte en stor  kris möjligen 

tvingar fram det (Intervju Per 25/4-2018). Både Clara och Per vittnar om är att de kunskaper 

och förmågor som används inte behöver representera självförsörjningen i helhet. Gudeman 

relaterar användandet av kunskap och färdigheter till den relation gruppen har till den 

materiella värld som den befolkar (Gudeman 2005: 98). För grönisarna är inte gruppens 

relation till Skattungbyn som materiell plats det som avgör användningen av färdigheter och 

kunskap. Istället är det de individuella hushållens relation till den materiella platsen som 

avgör hur färdigheter och kunskap används. Alltså finns inte en given kollektiv ordning av 

vem som gör vad utan ordningen uppstår ur de individuella hushållens respektive förmågor 

men också ur dess föreställningar. 

Boendeformer är en annan komponent där karaktärsdragen skiljer ut grönisarna från resten av 

byn. På anslagstavlan i Skattunge Handel har någon satt upp flyers för ansökningar till olika 

typer av kurser i husbygge. Allt från vagnhus till tekniker i lera erbjuds. Att vara öppen för 

alternativa boendeformer möjliggör att grönisar kan bo i byn, även om de saknar tillgång till 

både tomt och hus, samtidigt är det begränsande för livsstilen.  

I dokumentären Hippieland, som till stor del utspelar sig i Skattungbyn, får vi bland annat 

följa Tommy som nämndes i kapitel 1, när han tillsammans med några vänner försöker bygga 

ett jordskepp. Det är en sorts huskonstruktion där man använder återvunna bildäck och lera 

för att bygga en konstruktion som kan ta upp och behålla värme väldigt effektivt. I slutändan 

tvingas de riva sin huskonstruktion och börja om från början då kommunen anser att de måste 

grunda själva huset med ett skydd för grundvattnet, då bildäck innehåller en del miljögifter 

(Film Hippieland-2011). Nya byggnadstekniker och hustyper möter motstånd från den 

svenska byråkratin och även om man kan motivera hur ens konstruktion är miljövänlig och 

energisnål så kan det vara svårt att förändra de lagar och regler som det svenska samhället har 

satt upp. Ett annat exempel på jordskepp från Sverige kommer från Falköpings kommun där 

en annan pionjär inom jordskepps-bygge i Sverige inte fått sitt jordskepp bygglovs- 

klassificerat som bostad av kommunen utan istället använder han jordskeppet som jordkällare 

(Framtidsutsikter avsnitt 6 8/12-2016). Vagnhusen är både lättare och billigare att bygga än 

andra huskonstruktioner. När vanghuset är klar behöver grönisarna bara hyra in sig på någon 

annans tomt. Därför är det den vanligaste av de alternativa huskonstruktionerna i 

Skattungbyn. Den går dessutom att flytta, ifall man skulle tröttna på Skattungbyn. 
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Många grönisar har också valt att bo i kollektiv, vilket minskar omkostnaderna för boende. En 

annan form av bostadslösning, om än mer temporär är att bo inneboende i någon annans hus. 

Första gången jag övernattar i ett av Claras gästrum, bor det en annan inneboende där också. 

Nästa gång jag är där har hon en annan hyresgäst. Detta uttryck för solidaritet är beroende av 

tillgången på lediga rum att hyra, men möjliggör också en gästfrihet. 

Gästfriheten går igen även i möjligheten att bo på Hansénsgården, förutsatt att man också 

volontärarbetar som vaktmästare där. Vid mitt första besök i byn träffar jag en man från 

Martinique som volontärarbetar på Hanséns mot husrum. Vid ett annat besök bor där istället 

en kvinna, Maria, som jag jobbar med under två dagar på Hanséns. Jag jobbar då för Klöver 

jag ska betala med som hyra för husrum under besöket. 

Dessa olika lösningar på bostadsbristen har skapat fler möjligheter till boende i Skattungbyn. 

Det har tillåtit en större flexibilitet inriktad på att hitta lösningar för att de som vill ska kunna 

flytta hit. Som vi såg i exemplet med jordskeppsbygget så är detta också något som inte alltid 

är oproblematiskt. Kommunen är försiktiga och tveksamma till nya boendeformer, eftersom 

man i sin mer byråkratiska kodning, inte har konkreta exempel att utgå från gällande en sådan 

bostadskonstruktion. Nya bostadslösningar ger också upphov till en efterfrågan på andra 

komponenter, som en offentlig tvättstuga för dom som bor i vagnhus. Under mina senare 

besök i Skattungbyn var därför frågan om att bygga en nya tvättstuga i bastunstugan av 

yttersta angelägenhet för många grönisar. 

Vad är då skillnaden mellan hur grönisarna tar sig an självförsörjningen och bostadsbristen? 

För det första så är bostadsbristen någonting som är signifikant för hela Skattungbyn, till 

skillnad från självförsörjningen som bygger på de egna hushållens vilja att vara 

självförsörjande. För det andra är valen för att lösa bostadsbristen få, samtidigt som 

självförsörjning innehåller många val, kan definieras på många sätt, och dessutom innebär en 

större förändring av livsstilen. Slutligen så tvingar bostadsbristen grönisarna att hitta 

lösningar, både kollektivt och individuellt, samtidigt som självförsörjningen inte är ett tvång 

så länge man har tillgång till pengar. När det kommer till skillnaden mellan självhushållning 

och kreativa bostadslösningar är den avgörande faktorn just om man själv väljer eller om man 

är tvingad. 

 Gudeman menar att vår globala ekonomiska marknad har gett upphov till att även den 

ekonomiska basen för ett lokalt community består av många överlappande och föränderliga 

baser (Gudeman 2005: 98). I relation till grönisarnas förhållningssätt till sin ekonomiska bas 
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kan detta sägas stämma. Bostadsbristen måste man klara av själva inom den lokala 

ekonomiska basen, men tillgång till livsmedel finns det en annan ekonomisk bas som kan 

garantera. Förmågan att leva en grönare livsstil med mindre konsumtion verkar således 

påverkas mer av vad situationen kräver, än vilken förmåga man faktiskt har.  

Grönisarna som community 

Solidaritet att dela med sig av resurser, en kreativ förmåga att anpassa sig efter situationen 

och praktiska kunskaper om självhushållning är det som utmärker grönisarnas anpassning till 

karaktärsdragen. Dessa positioneringar hos grönisarna, görs i relation till vad karaktärsdragen 

möjliggör och begränsar. I alla situationer fungerar dock inte dessa anpassningar. Den 

kollektiva organiseringen råder inte alltid menar Clara:  

C – [...]Det finns ett nät, lite, som håller å de är det som jag tycker e viktigt i livet att ha[...]En gemenskap 

och känna sig liksom hållen, å att om det händer mig nått då kan jag skicka ut ett sms å så finns det alltid 

nån som kan hjälpa mig. 

Simon – [...]Vilka behov uppfyller det här nätet liksom?[...]  

C – Nä men det e en rent existentiell känsla av trygghet tror jag[...]liksom det småskaliga å att vi 

tillsammans hjälper. För vi har ju till exempel en Facebook-sida som heter skänkes, önskas, bytes i 

Skattungbyn[...]Och där postar folk hela tiden, jag behöver det här, jag behöver hjälp med det här, ja, jag 

skänker det här(Intervju Clara 25/4-2018). 

Så till en viss nivå hjälps man åt och tänker på varandra men när vi kommer in på byns 

självförsörjning och om där finns en lika kollektiv tanke och organisering visas en annan sida 

upp:  

C – De e de jag tänker på också att om, i en liten by att, till exempel också, det här är ju utopiskt, att nån 

kanske fokuserar på att bara odla potatis, nån eh odlar bara de och sen finns det liksom en 

fördelning[...]Men jag tror att det första steget e väl att alla lär sig och har, för nu e vi ju ganska, vi är ju 

självförsörjande små familjer men inte som en stor by[...]Det är fortfarande väldigt[...]egocentriskt på ett 

sätt[...]Att vi odlar för vårt, men jag tror att det är det första steget till att liksom[...]Få ens odling till en 

större del (Intervju Clara 25/4-2018). 

Per ger mig en liknande insikt: 

P – Ja ja, det blir lite, det blir lite för mycket så här lilla hönsfarmen över allt.[...]Alla har sina 5, 6 höns 

va.[...]men det är ingen som har kaniner.[...]så att det blir en slags obalans där.[...]så då blir de det att alla 

vill sälja ägg va å så.[...]Det hade varit bättre om fler hade olika saker och olika djur(Intervju Per 25/4-

2018. 

Dock finns det gånger då organisering och distribuering av livsmedel sköts på en större nivå 

en de enskilda hushållens. Exempelvis om någon har fått en väldigt stort överskott på sin 

skörd, så ser man till så att det delas ut till de som vill ha. Hon berättar också att det finns en 

SMS-grupp i byn med ett hundratal medlemmar, så informationen sprider sig väldigt fort 

(Intervju Clara 25/4-2018). Den kollektiva organiseringen utgår från situationen. När det finns 
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en anledning att fördela resurser eller bidra till någon annans hushåll genom att skänka saker 

så finns det ett nätverk för det som alltid är tillgängligt och snabbt kan användas.  

Magnus ger en liknande bild, men fördjupar det också något:  

M - En väldigt stor del i det där menar jag för den lokala uthålligheten de e ju dom sociala relationerna[...] 

ja vi hade ju en period här då det brann på flera gårdar, alltså, de, jätte ofta alltså och då, dom som blev 

drabbade utav det här dom, det var liksom fokus på dom här, så då fanns det ju liksom en social 

organisering som inte fungerade vanligtvis.[...]Men som trädde i kraft när dom här mer eller mindre 

katastrofala händelserna inträffade va.[...]Det fanns latent beredskap.[...]Å det menar jag är en del i det 

här uthållighetsperspektivet va....]Så man måste inte liksom, jaha nu måste vi bilda förening för det, nä vi 

bara kör, det kommer direkt (Intervju Magnus 2/12-2018). 

Magnus, Clara och Per håller således med varandra om att det sociala nätverket är starkt, men 

att de mer organiserande principerna för sånt som odling inte är kollektivt bestämda. Den 

kollektiva organiseringen är alltså snarast mer situationsbunden. Per och Clara ger uttryck för 

att de individuella hushållen har kommit att definiera självförsörjningen. Något som Clara 

menar är det första steget ifall man på längre sikt vill organisera självförsörjningen mer 

kollektivt.  

Samtidigt som den kollektiva organiseringen är situationsbunden är nätverken alltid 

närvarande i bakgrunden i den digitala världen. Det finns dels en SMS-grupp med ett 

hundratal medlemmar, dels ett antal Facebookgrupper kopplade till Skattungbyn eller olika 

verksamheter i Skattungbyn. Dessa har i regel fler medlemmar än antalet invånare i 

Skattungbyn. 

I relation till den lokala ekonomin talar Gudeman om hur människor i olika sammanhang 

uppträder mer som individuals eller som persons-in-community, i relation till om de handlar 

utifrån marknadens principer eller om de handlar utifrån sin plats i den lokala ekonomin i 

relation till andra människor i deras närhet (Gudeman 2005: 103). För att kunna gå från 

individuals till persons-in-community måste vi förstå hur människor antar olika roller i en 

organisation. DeLanda menar med hjälp av Erving Goffman att människorna i ett assemblage 

inte bara är komponenter, deras subjektivitet är uppdelad i mängder av roller som de kan 

inneha. Beroende på sammanhanget (assemblaget) en människa verkar inom passar vissa 

roller bättre för just den personen (DeLanda 2006: 33). Att den kollektiva organiseringen är 

mer bunden till situationen i sig ställs grönisarna både som individuella komponenter och som 

delar av ett hushåll inför friheten att själv definiera sin roll i kollektivet. Samtidigt ger den 

konstanta tillgången till de sociala nätverken genom främst internet ständiga möjligheter att 
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på olika sätt fylla roller som efterfrågas av andra. Sociala medier kan alltså sägas öka 

frekvensen av situationer för en kollektiv organisering i grönisarnas Skattungbyn. 

Magnus menar att så länge självförsörjningen kräver större insatser för hushållen, än vad som 

krävs för att kunna konsumera varor från affären, så finns det ingen anledning till en mer 

kollektiv organisering av självförsörjningen (Intervju Magnus 2/12-2018). Därför är i nuläget 

självförsörjningens roll i grönisarnas kulturekonomiska kosmologi begränsad till de 

individuella hushållens strävanden. 

Samtidigt påtalar Magnus att de kollektiva nätverken alltid finns där och att de upprätthålls:  

M – Utav olika, olika slag å olika hantverk å sånt där. Å en del utav det där e ju sånt som att, nån jobbar 

liksom som elektriker i den vanliga svängen.[...]Å sen så använder man då sin kompetens ihop med, med 

grannar och vänner å såhär så fixar man åt dom.[...]Å det där det förekommer nog ganska mycket faktiskt 

tror jag.[...]Å man hjälper varandra med fordon och grejer å reparerar åt varandra.[...]Å man lånar verktyg 

och håller på såhär.[...]Å de en ju en ekonomi som jag tror e rätt så omfattande om man skulle börja sätta 

pris på det.[...]Men det gör man ju inte.[...]Utan, men jag tror att mekanismen i det här är att man, man 

har relationer va.[...]Å sen håller man liksom reda på att relationen är rimligt ömsesidig.[...]Så att den ena 

inte utnyttjar den andre å så, det håller man reda på socialt (Intervju Magnus 2/12-2018). 

Att denna form av solidariska relationer utgör ett stort ekonomiskt värde, som inte kan mätas 

inom den vanliga penningekonomin, anser även Gudeman. Likväl utgör de en betydande del 

av den ekonomiska aktiviteten (Gudeman 2005: 96). Samtidigt menar DeLanda att det finns 

många motiv till solidaritet: 

Density and stability, in turn, may endow a community with a high degree of solidarity. This is also an 

emergent property to the extent that one and the same degree of solidarity may be compatible with a 

variety of combinations of personal reasons and motives: some may be motivated by the feelings of 

togetherness which getting involved in the affairs of the community produces in them, others by altruism, 

and yet others by strict calculations of reciprocity(DeLanda 2006: 57). 

Solidaritet är inte bara en möjlighet att hantera förutsättningarna i grönisarnas Skattungbyn. 

Det är också en roll som människor kan inta, en komplex förmåga med många motiv. 

Komplexiteten ökar ytterligare om vi analyserar hur solidaritet står i relation till 

självförsörjning med hjälp av ett tankeexperiment. Betänk att Skattungbyn skulle höja sin 

kapacitet för självförsörjning väldigt högt och bli självförsörjande på livsmedel. Vad skulle då 

hända med Skattunge Handel? Kanske skulle den kunna anpassa sig och bara ta in andra varor 

som ändå behövs, eller kanske skulle den behöva stänga, vilket i sin tur skulle vara 

osolidariskt med de som kanske inte vill odla själva och vill ha en affär i byn. Skulle de som 

arbetat frivilligt i Skattunge Handel se det som en förolämpning mot deras insats? Detta är 

spekulativt, men poängen är att solidariteten i sig inte bara bär på olika agendor, utan också 

att en handling som görs för att öka den kollektiva organiseringen inte behöver leda till större 

solidaritet.  
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Motivet bakom solidariska handlingar formas av de enskilda hushållen. Precis som med 

självförsörjningen. Förutom de enskilda människorna, deras hushåll och personligheter, spelar 

valet av levnadsstandard en avgörande roll. En fråga som återkommit under arbetet i fält är 

viljan att ta ett vanligt lönearbete. Behovet av ett vanligt lönearbete handlar om vilka 

omkostnader man har för sitt leverne. Nästan inga grönisar har valt att göra sig helt oberoende 

av el, huslån, hyror och andra utgifter som kräver pengar, men omkostnaderna varierar efter 

hur man valt att bo och vad man lägger sin tid på. Ett oberoende från den vanliga 

penningekonomin är inte heller det dom flesta grönisarna vill åstadkomma. Några kan eller 

vill inte jobba för något dom inte ser som meningsfullt att lägga ned sin tid på. Andra vill 

jobba, men drömmer om att kunna försörja sig på sysselsättningar som är svåra att få betalt 

för i det dom upplever som det sanna värdet. Exempelvis olika äldre hantverk, eller 

byggnadstekniker som inte är standard vid husbyggen i dagens Sverige. 

Clara berättar att när flyktingmottagandet var som störst och Orsa kommun akut behövde 

personal till flyktingboenden, då valde många grönisar att jobba. Dels kände många att det var 

meningsfullt och dels såg många möjligheten att samla ihop pengar som kunde användas för 

att investera i och förverkliga sina egna projekt (Intervju Clara 25/4-2018). 

Bara i valen av levnadsstandard och lönearbete framkommer flera livssituationer som i sig 

påverkar hur de enskilda individerna upplever förmågan att vara solidariska med andra. Den 

kreativa förmågan till anpassning, vare sig det sker på individuell nivå eller för hela gruppen 

är det som utmärker grönisarnas organisering. Solidaritet och självförsörjning är i sig möjliga 

sätt att anpassa sig, men är inte alltid givna val. Som Magnus påtalade tidigare så har man i 

Skattungbyn valt att dela upp de verksamheter man driver i lokal regi, i olika organisationer 

och föreningar. Detta för att minska riskerna. Något som enligt Magnus också hör ihop med 

att man tänker mer uthålligt än hållbart, med hänvisning till det uthålliga som något som inte 

alltid håller men som har möjlighet att anpassa sig, istället för det hållbara som håller tills det 

inte håller längre (Intervju Magnus 2/12-2018). 

Grönare komponenter 

Just en sådan uthållig organisering är tydlig hos ett antal komponenter som får anses vara 

anpassningar av, dels grönisarnas community utifrån de förutsättningar som Skattungbyn 

erbjuder; dels den kodning som grönisarnas Skattungbyn förhåller sig till. Det sista avsnittet 

på förra kapitlet tog upp just sådana både materiella och expressiva komponenter i form av de 

kreativa lösningar på bostadsbristen som grönisarna använder sig av.  
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Ett flertal komponenter i grönisarnas Skattungbyn ingår i den lokala bytesekonomin och gör 

grönisarna mindre beroende av individuell konsumtion och förenklar utbyten av resurser. Det 

finns bland annat en bytesbutik där man handlar gratis eller genom att byta något man vill ha 

mot något man inte behöver. Samma sak gäller för en Facebook-grupp där medlemmarna kan 

efterfråga saker eller hjälp de behöver och eller saker och tjänster de kan erbjuda. Genom att 

starta föreningen ECCE och skaffa sig tillgång till Hansénsgården har grönisarna också 

skaffat dels en konstant öppen mötesplats och lagt grunden för bildning och andra möjligheter 

för Skattungbyns invånare. 

Dumpstrad mat som samlats i Hansénsgårdens jordkällare kan ses som en del av en 

delandeekonomi där den som är i behov av att spara pengar eller helt enkelt inte vill att 

livsmedel går till spillo kan ta av det som finns.  

De grönare komponenterna i assemblaget är de anpassningar utefter karaktärsdragen som 

tydligast följer den kodning som kursen i ekologisk odling och hållbar livsföring gett upphov 

till. Samtidigt är de också de komponenter som man verkar ha störst lokal kontroll över, eller 

de kan åtminstone ses som försök att ta göra sig mer oberoende av en mer global ekonomisk 

bas i sin vardag (Gudeman 2005: 97-98). 

Hansénsgården, ett assemblage för sig? 

De ideella och frivilliga krafterna utgör grunden för att Hansénsgården med tillhörande 

komponenter som verktygsbibliotek och bytesbutik fungerar. Detta manifesteras tydligt aven 

skylt på väggen i Hanséns kök där det står ”If you see a job it’s yours” och mycket av 

verksamheten kretsar kring att de som nyttjar Hanséns resurser också tar ansvar för att det är 

rent, snyggt och inbjudande för alla andra. Varje måndag hålls ett möte där de som vill bidra 

till verksamheten kan vara med och sätta veckans schema och diskutera vad som behöver 

göras. Så gott som varje vecka anordnar man det så kallade folkköket, där maten ofta tillagas 

utav varor som man dumpstrat, men också från en hel del inköpt mat. Maten köper besökarna 

till ett förhållandevis billigt pris, ibland är det endast frivilligt att donera. Studiecirklar och 

annan verksamhet på Hansénsgården är gratis och alla som vill får delta. Samtidigt möts alla 

som besöker Hansénsgården av ett litet träskrin placerat väl synligt när man kommer in i 

köket. Där uppmanas man att lämna donationer. På väggen sitter en annan skylt som 

förtydligar ”Din donation idag fyller din mage imorgon”. Grönisarna förstår alltså 

Hansénsgården som en verksamheter man gemensamt måste stödja och stötta, samtidigt som 

man är medveten om att alla inte kan bidra med vare sig pengar eller tid. Det är några 
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eldsjälar som har engagerat sig extra mycket för att få gång och driva verksamheten. 

Samtidigt bygger verksamhetens vidare utveckling på att nya människor tar vid och startar 

egna studiecirklar för vad de vill lära sig. 

För att underlätta för såväl volontärer som de som utnyttjar lokalerna, finns också en manual 

för Hansénsgårdens verksamhet som instruerar om mer konkreta och praktiska frågor. Man 

har regler för köket och hur det används; vart man hittar ved; vilken ved som ska vara till 

vilken kakelugn; instruktioner om att det inte finns rinnande vatten och hur man löst detta 

genom ett vattentorn i form av en kubiktank; på vintern måste man kärra vatten från bastun. 

Jordkällaren som fungerar som kyl för dumpstrad mat ska gås igenom och sorteras väl och 

man får hålla rent från möss. En manual för vad man behöver göra och vad det finns tillgång 

till, såsom bibliotek (några bokhyllor) och syateljé samt vad man bör tänka på när man 

använder dessa resurser. 

Redan vid det första besöket till Hanséns framstod systemet för diskningen som speciellt för 

mig. Det bestod av tre baljor. Den första baljans vatten var varmt och hade diskmedel i och 

skulle bytas ofta, balja 2 och 3 var för sköljning respektive kallvatten och dessa byttes i 

ruljans så när den första baljans vatten var smutsigt byttes det vattnet ut och vattnet i balja 2 

kokades upp. Detta minskade åtgång av vatten som hämtades utifrån eller kärrades på vintern 

från bastun. Vidare så visar detta system på hur miljömedvetenheten också finns närvarande i 

en väldigt vardaglig situation. Detta gäller även för komposten i köket som slängs i en större 

kompost utomhus, som sedan används till de odlingar som finns på Hansénsgårdens ägor, 

eller att man istället för tvål har ett egentillverkat ättiksvatten på dasset.  

Vidare finns det en stor bytesbutik förlagd i en loge på Hanséns ägor. Bytis som den också 

kallas är en butik där allting är gratis. Här finns ett stort välsorterat sortiment av olika varor. 

Under mina besök har det till största delen utgjorts av kläder, men det finns också andra saker, 

allt från husgeråd till elektronik och sportartiklar. Det finns även ett verktygsbibliotek som ger 

den som vill tillgång till utrustning man själv inte har råd att köpa. Som tidigare nämnts är den 

som vill inbjuden till att starta igång studiecirklar på Hanséns. Går det då att avgränsa 

Hansénsgården och se det som ett eget assemblage? Det går att förstå Hansénsgården som en 

sakral plats i grönisarnas Skattungbyn. En prototyp för miljömedvetenheten; den kreativa 

inlärningen; delandeekonomi; föreningsformen; den solidariska förmågan; självförsörjningen. 

Hansénsgården är en representation av den ideala identiteten i grönisarnas Skattungbyn 

(Gudeman 2005: 102). Genom att alltid vara öppet och tillgängligt utmanar Hanséns 
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åtminstone i teorin den situationsbaserade förmågan att samlas och erbjuder en plats där den 

kulturekonomiska kosmologin alltid finns förankrad. Genom Hansénsgården erbjuds 

möjligheten att samla grönisarna runt vad DeLanda kallar delade berättelser och kategorier 

(DeLanda 2006: 58). Hansénsgården och dess omgärdande komponenter, samlar grönisarnas 

kulturekonomiska kosmologi till en plats. Den utgör en praktisk manifestering av kursens kod 

utan att för den sakens skull härma kursens innehåll.  

Manual, men inte verklighet 

I den kulturekonomiska kosmologin som råder i grönisarnas Skattungbyn möter kodningen 

karaktärsdragen. Dessa formar tillsammans en manual för vad grönisarna har att förhålla sig 

till och hur de förhåller sig till det. Emellertid verkar detta då gå emot det som DeLanda talar 

om när han menar att:  

Relations of exteriority also imply that the properties of the component parts can never explain the 

relations which constitute a whole, that is, ‘relations do not have as their causes the properties of the 

[component parts] between which they are established ...’8 although they may be caused by the exercise of 

a components capacities. In fact, the reason why the properties of a whole cannot be reduced to those of 

its parts is that they are the result not of an aggregation of the components own properties but of the 

actual exercise of their capacities (DeLanda 2006: 11).  

Det som analyserats så här långt är således endast en manual, ett sätt att förhålla sig till de 

förutsättningar som råder i grönisarnas Skattungbyn. Manualen är en generalisering av 

utövandet av olika komponenters kapacitet. En förenkling av hur de förhåller sig till 

karaktärsdragens möjliggörande och begränsande och kodningens auktoritet. I vardagliga 

situationer behöver inte dessa karaktärsdrag och denna kodning styra utövandet av olika 

komponenters kapacitet.  

Vidare så representerar delar av denna manual också den långsiktiga ordningen i denna 

kulturekonomiska kosmologi. De olika avsnitten om grönare komponenter, grönare 

förhållningssätt och grönisarna som community innehåller olika former av handlingar som 

syftar till att upprätthålla och bygga vidare på en mer långsiktig ordning (Bloch och Parry 

1989: 23-24). Samtidigt såg vi hur även den långsiktiga ordningen kunde vara bunden till 

situationen i sig. Skillnaden i hur grönisarna tog sig an bostadsbristen respektive 

självförsörjningen visade på hur den långsiktiga ordningen upprätthålls på olika sätt beroende 

på förutsättningarna. Avsnittet om Hansénsgården visade hur den långsiktiga ordningen även 

representerades i vardagens praktiker. Vilket för mig tillbaka till Bloch och Parrys argument 

om att de kortsiktiga och långsiktiga transaktionsordningarna inte går att skilja åt till olika 

sfärer i kapitalistiska samhällen (Bloch och Parry 1989: 29-30).Kärnan för vad nästa kapitel 
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behandlar är just hur denna manual styr eller inte styr utövandet av olika komponenter när de 

möts i vardagen.  
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4. VARDAGENS VAL OCH GÖRANDEN 

I detta kapitel utgår tematiseringen från Robbens analys av ekonomin som en diskurs av 

debatt och konversationer, vilka påverkar och omskapar förutsättningar och föreställningar för 

hur ekonomi uträttas i den praktiska vardagen (Wilk och Cliggett 2007: 146). Det här kapitlet 

tittar närmare på hur just ekonomiska föreställningar och förutsättningar utövas genom såväl 

samtal som praktiker. Jag kommer inte använda Robbens analys i kapitlet men vill ändå 

poängtera att tematiseringen av empirin i detta kapitel från utgår ifrån tematiseringar 

inspirerade av Robbens syn på ekonomi i vardagen som någonting öppet för tolkningar och 

förhandlingar mellan människors föreställningar. Vad säger då vår teori om denna form av 

situationer där olika komponenter interagerar? 

”The two roles that component plays in an assemblage, material and expressive, are related to 

these different forms of causality. While material components include the entire repertoire of 

causal interactions, expressive ones typically involve catalysis ”(DeLanda 2006: 22). Med 

kausala interaktioner menar DeLanda att olika komponenter vid en händelse interagerar med 

varandra vilket leder till en viss effekt. Effekten behöver inte vara linjär, alltså att utfallet av 

denna process är given sett till vilka delar som är inblandade, utan en viss interaktion kan ge 

upphov till en effekt som inte alls var den som förutspåtts. Samma sak gäller för sådant som 

statistiska samband, som inte heller behöver innebära att varje situation kommer följa det som 

statistiken säger är det rimliga utfallet. Det innebär att olika orsaker till en handling kan ge 

liknande effekter och att liknande orsaker till handlingar kan ge olika effekter (DeLanda 2006: 

19-22). Materiella och expressiva komponenter med olika roller och funktioner i assemblaget 

ingår alltså i olika former av kausala interaktioner med varandra. Skillnaden mellan det 

expressiva och det materiella som DeLanda tar upp gäller de kausala interaktioner han väljer 

att kalla katalys. 

De kausala interaktioner som DeLanda förstår som katalys kan utgöras av både materiella och 

expressiva komponenter, men kännetecknas av att de expressiva komponenterna är mer 

framträdande. De expressiva komponenterna har sin grund i språket och andra uttrycksformer 

och därför är de också baserade på olika tolkningar och värderingar av vad som uttrycks, vilka 

i sig är högst subjektiva och får olika utfall beroende på situationen. Katalysen är alltså 

förankrad i subjekten och den kultur de omgärdas av (DeLanda 2006: 19-22). Vi kommer 
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återkomma till katalysen längre fram, men nöjer oss först med att kolla på några olika former 

av kausala interaktioner. 

Möten 

I min intervju med Magnus förklarar han sin syn på skillnaden mellan det sociala samspelet 

på landsbygden och i staden. På landsbygden så kommer man inte undan folks vetskap om en, 

så du måste på ett eller annat sätt lära dig att existera tillsammans, till skillnad från staden som 

han menar kännetecknas av en sorts artig likgiltighet (Intervju Magnus 2/12-2018).Magnus 

kommer tillbaka till det sociala umgänget när vi talar om Skattungbyns utvecklingspotential:  

Simon – Men, men eh, om man säger såhär om man vänder på det, tror du att det liksom e, om man skulle 

vilja se en utvecklingspotential och en lite mer blomstrande lokalekonomi skulle man behöva mobilisera 

det där [syftar på kunskap och praktisk förmåga till självförsörjning], liksom när det inte är kris, eller 

hänger det mer på dom individuella hushållen att komma med egna?  

M – Ja alltså de, det där har jag funderat mycket över alltså, för att de, i miljörörelsen har man ibland sagt 

att ja men det kanske inte hade varit så dumt med en ordentlig kris ändå.[...]för att få upp medvetandet å 

sådär va.[...]Å jag har varit väldigt skeptisk till det där för att, man kan liksom inte, man kan inte, använda 

det som en slags metod utan det, jag mera tror på det är ju att man har så mycket som möjligt utav sociala 

kontakter och alltihopa de, dels för att det är roligt, folk träffas och använder gymnastiksalen här 

tillexempel då, man har fest, eller man har konserter och man har liksom allt möjligt då va och det är inte 

bara för att det är roligt, utan det är som en bieffekt då, utan att man tänker på det så har man dom här 

relationerna då. Men det andra , de e att man på nått vis försöker utnyttja sånt som man kan se en slags 

direkt nytta utav va.[...]Så nu som [Fredrik] här i byn som håller på och gör affärer med solceller till 

exempel[...]och de är ju jätteviktigt, det finns nån lokalt som man kan snacka med, man kan göra affärer 

och så får man se va det blir.[...]Å de, några ligger liksom i framkant, gör det där, å andra kommer efter 

och sånt där.[...]Å under väldigt lång tid så har det varit nästan som ett mönster här i byn va att ja när 

nånting liksom, händer nånting nytt å sådär, ja då är det nån som gör det, å så rätt som det är, andra följer 

efter , jättesnabbt va.[...]därför att man har dom här sociala relationerna å sådär så dyker det upp den ena 

solfångaren efter den andra å den ena solcellen efter den andra å alltihopa det där då (Intervju Magnus 

2/12-2018). 

Det sociala umgänget i sig skapar alltså vitt skilda effekter enligt Magnus. Att bara umgås och 

ha kul är grunden till att hjälpas åt. I exemplet som Magnus ger med solcellerna och den bybo 

[Fredrik] som börjat göra affärer med dessa, så kan förutsägbarheten härledas till att en 

människa fattar ett beslut och tar in en komponent in i assemblaget. Att andra följer efter och 

skaffar solceller de med ser Magnus som en effekt av att man har någon man känner som det 

går att prata med och kanske också göra affärer med i förlängningen. Kännedom om personen 

i fråga är därför kopplat till ett förtroende som verkar vara betydelsefullt i Magnus värld.  

I många fall kan olika typer av möten vare sig det är mellan människor eller mellan 

människor och komponenter inte avgränsas på det sättet, utan bara ge oss en aning om vad 

utfallet kan tänkas bli, som i exemplen nedan: 

I ett inlägg på den blogg som kursens deltagare bedriver hittar jag ett studiebesök som gjort 

avtryck för dom. De har både besökt en familj som timrat alla sin hus själva för att lära sig 
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grunderna i denna teknik och begett sig iväg på studiebesök till olika bybor som på olika sätt 

byggt eller renoverat sina hus med miljövänliga och hållbara metoder. Skribenten för inlägget 

fastslår att studiebesöken gett intressanta idéer om tekniker för husbyggen (Skattungbykursen 

Blogg 17/4-2019). Vi vet redan att många kursare vill stanna kvar i byn efter kursens slut. Då 

ger mötena med tidigare kursare och andra bybor möjligheten att börja reflektera över sin 

boendesituation, eller bara bli inspirerade av olika byggtekniker och bostadslösningar. 

Samtidigt är utfallet långt från självklart och många fler möten, beslut och förutsättningar 

kommer spela in för kursarna. För att relatera till det delade arvet av kunskaper så är dessa 

inte tillräckliga för att lösa bostadssituationen. Den måste individen eller hushållet lösa 

praktiskt.  

Möten som det ovan beskrivna har ett tydligt syfte och utfallet är därför om inte givet så 

begränsat till en viss fråga. I andra fall innehåller istället själva mötesplatsen ett antal 

begränsningar. På Hanséns finns exempelvis ett antal studiecirklar där man diskuterar allt från 

filosofi, till att ägna sig åt skapande verksamheter och yoga. Man har nyligen startat ett så 

kallat makersspace där man ses för att laga och bygga olika mer tekniskt avancerade prylar. 

Studiecirkeln som form för möten, utbildning och utveckling för grönisarna blir en plattform 

för tillförseln av nya komponenter till assemblaget och en möjlighet att testa och använda 

dessa komponenter. Att Hansénsgården alltid är öppen och tillgänglig, hur lätt det är att starta 

studiecirklar och andra möten med människor och kapaciteten att samla en större grupp 

människor. Detta gör Hanséns till en mötesplats där kausala interaktioner mellan olika 

komponenter (främst människor) utgör grunden för verksamheten. 

Jag läser vidare på Hansénsgårdens Faceboook-sida om ett möte de nyligen haft. Det har 

beslutats att verkstadens (verktygsbiblioteket) verksamhet ska återupptas. Det ställs en öppen 

fråga om vilka som kan tänkas ha ansvar för verkstadens verksamhet och vilken aktivitet man 

ska börja med. Man har också kommit fram till att alldeles för lite av Hansénsgårdens mark är 

uppodlad och börjat göra upp planer på att skapa mer odling.  Ett förslag som lagts är att 

bygga en upphöjd bädd av björkstockar, som man ska odla ostronskivling på (FB 

Hansénsgården i Skattungbyn 5/5-2019). Här kan vi se exempel på hur vissa förslag har lagts, 

men att det samtidigt finns en öppen förhandling om vad man dels tänker odla och dels ägna 

sig åt i verktygsbiblioteket. Här ser vi en interaktion mellan olika komponenter där vi inte vet 

vilken kausalitet det kommer ha i förlängningen. För att vara helt ärliga kan vi inte veta vad 

som föranlett de alternativ för utveckling av Hansénsgårdens verksamhet som nämns här 

ovan. Har de gått runt på Hansénsgårdens ägor och konstaterat att det borde odlas mer? Eller 
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vill man öka verksamhetens oberoende av pengar? Det vi kan konstatera är de öppna frågor 

som ställs till de andra medlemmarna genom detta inlägg i Facebook-gruppen. Genom att 

man berättar vad man kommit fram till för de andra medlemmarna i facebook-gruppen 

påbörjas möjligheten till en öppen kommunikation där de som vill engagera sig har möjlighet 

att komma med egna idéer. Det framgår också att det förekommer en rad frågetecken, 

exempelvis vem som kan tänkas ha ansvaret för att leda verktygsbibliotekets verksamhet. 

Som vi sett tidigare är tid och energi  två resurser som ofta begränsar såväl grönisarnas egna 

visioner och deras ideella arbete.  

I de två videoklipp från Youtube som jag hitintills refererat till är det de två ideella 

föreningarna Aktiva byar och Hela Sverige ska leva, som står som producenter. De har besökt 

Skattungbyn för att intervjua några av byns invånare angående hur Skattungbyn är 

organiserad. Allt från att driva frågor i lokal regi, till hur kursen kommit att påverka byn, tas 

upp under intervjuerna. På så vis finns också ett aktivt utbyte av idéer och erfarenheter inte 

bara i Skattungbyn, utan man bidrar också till att sprida kunskap till andra svenska byar och 

mindre samhällen om hur man kan organisera sig för att byn ska överleva. Dessa ideella 

föreningar kan i sin tur hjälpa Skattungbyns invånare både genom att tillföra andra 

erfarenheter men också genom att hjälpa till att söka olika finansiella stöd.  

De exempel som avhandlats i detta avsnitt påvisar olika situationer eller processer av kausala 

interaktioner. Bilden av dessa situationer och processer är dock för platt. Vad ligger till grund 

för processerna och situationerna från första början?  

För att besvara den frågan måste vi närma oss de situationer som DeLanda kallar katalys. 

Katalys kännetecknas av interaktioner grundade i människors legitimering av beslut. Vad som 

legitimerar ett beslut kan delas in på en axel där den ena extremen utgörs av känslor och 

kulturella värderingar, som ger människor en viss övertygelse. Den andra extremen kallar 

DeLanda motiv och dessa baseras på ett mer logiskt och rationellt övervägande. Emellertid 

gäller denna indelning bara för hur människor förklarar och tolkar sina beslut. Handlingar och 

orsaker som föregår, eller används vid beslutet, utgörs oftast av en mix av dessa grunder till 

ett beslut. Vad som legitimerar ett beslut kan därför tolkas som självklart och samtidigt 

innefatta övertygelser eller motiv som den/de som fattat beslutet inte förstår som avgörande 

(DeLanda 2006: 22-24). 
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Samtalen och dess former 

Om vi nu tar med oss dessa övertygelser och motiv in i olika beslutsprocesser i den lokala 

ekonomins vardag så berättade Magnus i förra avsnittet att det var positivt att ha någon man 

kände i byn som sålde solceller. I kommande exempel får vi se hur sådana källor till kunskap 

sätts på prov och används. 

I Facebook-gruppen för verktygsbiblioteket (som i nuläget inte är särskilt aktivt vad beträffar 

postningar) finner jag en intressant diskussion från 2015. En gruppmedlem tycker att det vore 

lämpligt att vid framtida inköp av verktyg, att köpa in batteridrivna, så att de som behöver 

låna hem verktyg kan göra det. Sedan följer en del kommentarer dels om batteriåtervinning 

och om det skulle vara en etisk tillverkningsprocess och sedan även en rad inlägg om hur 

dåligt batteridrivna verktyg tål kyla (FB Verktygsbiblioteket i Skattungbyn 2/9-2015). Här 

befinner vi oss mitt inne i en potentiell beslutsprocess där olika argument, några dragna åt det 

mer logiska hållet och andra åt ett mer etiskt, formar grunden för olika val att göra som 

kommer ge olika typer av utfall. Väljer man batteridrivna verktyg kanske någon blir irriterad 

för att den anser att dessa är oetiska och inte miljövänliga, samtidigt som det skulle ge en 

större flexibilitet för andra i hur och vart de väljer att använda sina verktyg. För att förstå 

människors övertygelser eller motiv för hur de vill fatta ett beslut, krävs att det tydligt framgår 

i deras argumentation, eller åtminstone att argumentationen ger information som pekar på 

varför de väljer ett alternativ framför ett annat. 

Vidare presenteras vi för några olika representationer av långsiktigt tänkande. En av 

grönisarna tycker att mobiliteten och förmågan att låna hem verktygen ger ett högre värde, en 

annan grönis menar att förslaget med batteridrivna verktyg inte är särskilt långsiktigt då 

batteridrivna verktyg går sönder oftare. Den manual för grönisarnas assemblage som 

presenterades i förra kapitlet,  kan därför inte sägas ha någon kontroll över den faktiska 

samsynen på vad som är långsiktigt i detta exempel. Istället representerar de olika versioner 

av vad som bör förstås som långsiktigt. 

Tillbaka i Hansénsgårdens Facebook-grupp läser jag ett inlägg från en man vi  kan kalla Arne. 

I inlägget beskriver Arne en konstruktion för en slangupphängning som han kommit över. 

Vattnet i slangen har frusit tidigare under vintern och Arne har hittat en lösning. Efter att ha 

kollat vilka typ av inlägg han skrivit förstår jag att Arne bor långt ifrån byn men ändå tar sig 

dit då och då för att bidra genom att bygga allt ifrån hyllor till diskbänk och dylikt och även 

anordna folkkök (FB Hansénsgården i Skattungbyn 1/1 2019). 
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Under ett samtal jag har med Olof under en resa på väg tillbaka till Uppsala berättar han för 

mig om en idé han har. Han vill ta tag i att riva ut och fixa till ett av uthusen på Hanséns ägor 

som drabbats av hussvamp. Han vill på så vis bidra med sin kunskap om hur detta görs och 

dessutom öppna upp möjligheten för de som vill vara volontärer under detta jobb att tjäna 

Klöver som de kan använda för att köpa andras lokalproducerade tjänster och varor. Varför 

Arne väljer att åka till byn har jag ingen vetskap om, men någonting drar honom dit. I Olofs 

fall så handlar det om hans vision om att vilja bidra till att skapa bättre förutsättningar för det 

han kallar för omställningsrörelsen (miljörörelsen).  

Båda handlar utifrån någon form av övertygelser och/eller motiv om att de har kunskaper och 

förmågor som är till nytta för resten av grönisarna. De handlar dessutom solidariskt vilket vi 

tidigare konstaterade är ett handlande som i sig kan uttryckas av många olika och personliga 

anledningar (DeLanda 2006: 57). 

Tommy som är väldigt intresserad av olika boendeformer och byggtekniker har en hel blogg 

dedikerad till detta, där han varvar egna idéer med en massa inspirerande tankar som han 

hittat på internet. På så vis byggs det via Tommys blogg upp en källa för idéer och inspiration 

som kan användas av de som vill bygga och bo mer alternativt och miljövänligt. Han blir 

således både en kunskapsimportör och en möjlig källa till kunskapsutbyten i byn (Att leva det 

levande livet hämtad 7/5-2019). Tommys blogg består av många olika tankar om den 

långsiktiga ordningen, fast istället för flera personers olika åsikter är det snarare alla olika 

idéer på alternativa husbyggen och byggtekniker om hans blogg som bör förstås som olika 

praktiska genomföranden av den långsiktiga ordningen.  

Ett annat samtal inleds på sociala medier när murstocken på Hansénsgården har spruckit och 

måste muras om. Den som tagit på sig arbetet har hittat en video på någon som redan gjort 

detta och tagit inspiration för vad som behöver göras och vilka olika material som detta 

kräver. En annan person kommenterar att det vore bra om dom blev ett par stycken som 

ägnade sig åt detta, så kunde man skapa en studiecirkel (Hansénsgården i Skattungbyn 10/9-

2018). Ett praktiskt jobb måste göras och genom att hitta någon i byn som kan göra det, så tar 

man både ner kostnader och skaffar sig ny kunskap. Om det skulle göras till en studiecirkel 

kan man dessutom dra in större anslag till föreningen ECCE och lära ut murning till de som 

vill. 

Arbetet med att laga murstocken ger effekten att en av grönisarna ser möjligheten att starta en 

studiecirkel om detta, vilket får ses som allt annat än ett linjärt orsakssamband. Denna 
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konversation visar på hur mer kortsiktiga och långsiktiga tankar och handlingar kan uppstå ur 

behovet av att utföra ett hantverksarbete. På kort sikt behöver murstocken lagas för att man 

ska kunna elda på Hansénsgården. Långsiktigt kan en studiecirkel om att laga murstocken 

bidra med både att flera får den kunskap och samtidigt förbättra Hansénsgårdens 

förutsättningar genom att öka antalet studiecirklar. 

Inspirationsfestivalen 

Föreningen ECCE har drivit inspirationsfestivalen sedan starten år 2006. Under sommaren 

2018 när jag arbetade som volontär där var festivalen tre dagar lång 13-15 juli och jag var i 

byn mellan 12-16. På programschemat fanns ett brett utbud av aktiviteter. Allt från olika 

spelningar, till yoga och healing, till workshops (både mer hantverksmässiga, som 

konstnärliga eller filosofiska).Det var barnvänligt, så många familjer besökte festivalen och 

dessutom helt drog- och alkoholfritt. Såhär skriver man på festivalens hemsida om årets 

festival:  

I år har vi utökat programmet till hela fyra dagar så en verkligen ska få chans att landa på platsen och i 

gemenskapen i Skattungbyn. Det blir en härlig kavalkad av inspirerande människor, spontanjams i 

dungarna, provsmakning av lokalt mathantverk, föreläsningar om lerhus, vagnsvandringar bl.a. – med 

fokus på ekologi, hållbarhet och en massa inspiration (Inspirationsfestivalen hämtad: 16/5-2019). 

Jag berättade tidigare om skylten på Hansénsgården med uppmaningen ”If you see a job its 

yours”. När jag var volontär på Inspirationsfestivalen stötte jag på detta igen, men utifrån en 

praktisk uppgift. Jag och en annan volontär hade blivit tillfrågade om vi kunde komma på 

något sätt att få upp en projektor som skulle hänga ifrån taket i en loge som fungerade som 

scen för olika framträdanden. Det fanns inga instruktioner för hur vi skulle göra utan vi fick 

improvisera fram en lösning. Nu ska jag inte överdriva svårighetsgraden och ansvaret i detta 

bygge men tilltron på att vi skulle kunna lösa uppgiften på egen hand och att vi kunde tänka ut 

en lösning för detta talar om någonting djupare i den pedagogik som förening ECCE bygger 

sin verksamhet kring och som också har en grund i vad man får lära sig på kursen. Här kan 

man också komma tillbaka till relationen mellan orsaken och effekten som dess lösning fick, 

dels när det kommer till den rent materiella lösningen som vi byggde. Någon annan hade 

kanske gjort annorlunda? Och dels när det kommer till att det i sig skapade ett möte mellan 

mig och en annan volontär, vilket gav ett långt samtal om hans och mina erfarenheter av 

Skattungbyn som hjälpte mig att reflektera över vad jag själv upplevt under mina besök i fält. 

Komponenter tillhörande grönisarnas Skattungbyn, men även komponenter utifrån kom att 

ingå i många intressanta interaktioner under inspirationsfestivalen. 



52 
 

Förutom Hansénsgården och dess ägor, stod även bystugan värd för en del aktiviteter och 

Skattungbyns dansbana användes vid några aktiviteter. Bastun fungerade som duschlokal, 

men dom flesta åkte nog ned och badade i Ore älv för att fly undan den gassande solen några 

timmar. De flesta besökarna bodde i husvagnar eller tält av något slag, själv bodde jag inhyst i 

Hansénsgården tillsammans med ett antal andra artister och volontärer. Det var trångt men 

familjärt och gränsen mellan olika artister, volontärer och besökare flöt samman vid många 

tillfällen. Många besökare och artister valde också att själva volontärarbeta och hjälpa till i 

utbyte mot att man då fick den mat som såldes gratis istället för att behöva köpa den. Många 

gjorde det säkert också bara för att det blev ett sätt att umgås. Sista dagen jobbade jag till 

exempel med en man som besökt festivalen med sin familj. När jag frågade honom om hans 

intryck från festivalen så var det just den sociala atmosfären, att det kändes som att man fick 

vara en del av en stor och kreativ familj, där han själv kände att visst jag kan hjälpa till och 

vad häftigt att man är så produktiva här, trots att det är en så liten by. 

Under en eftermiddag hamnade jag i ett två timmar långt samtal med grönisar från både 

Skattungbyn och andra kollektiv runt om i Sverige och världen. Vi samtalade om hur man 

kunde hålla kvar vid den typen av atmosfär och det nätverk som samlats på platsen och hur 

nästa steg i organiseringen av det gröna och omställda samhället bygger på att hålla sådana 

samtal oftare. Överallt och genom hela festivalen samlades det större eller mindre cirklar av 

människor i intensiva samtal. Där föll människor över generationsgränser och med olika 

livsåskådningar in i samtal. Sista kvällen satt jag vaken uppe i en sådan musikercirkel. Det var 

mycket vemod mellan raderna hos de närvarande, många löften om att försöka träffas utanför 

festivalen, hålla fast vid nya sociala kontakter. Allt blandat med improviserande textrader och 

melodislingor. 

Min sammantagna upplevelse av Inspirationsfestivalen var att den blev en hyllning av det 

man lyckats skapa i Skattungbyn, både med kursen och med andra verksamheter som 

grundskolan och Hansénsgården. Hyllningen uttrycktes genom föreningsformen, det ideella 

arbetet, kunskaper om självförsörjning och en alternativ livsstil och kreativiteten att lära ut 

nya värden. Begränsade till en viss tid och plats, men innehållet i sig framstår som enbart 

begränsade av fantasin hos den som själv vill vara med och inspirera och skapa under 

festivalens dagar. Många av aktiviteterna på Inspirationsfestivalen var arrangerade i form av 

studiecirklar, vilket betyder att ECCE som förening kan få in större medel som kan användas 

för att vidareutveckla verksamheten i och runt om Hansénsgården. På så vis blir alla 
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aktiviteter som anordnas och alla deltagare man lyckas locka ett viktigt underlag för den 

fortsatta verksamheten för resten av året.  

Genom att erbjuda en tillförsel av ekonomiskt kapital till hela Skattungbyn, (såväl besökare, 

som ett mer riktat ekonomiskt stöd till Hansénsgården genom studiecirklar och donationer) är 

inspirationsfestivalen en manifestering av den långsiktiga ordningen i grönisarnas 

Skattungbyn. Genom att utgöra ett avbrott och samla grönisarna runt ett gemensamt projekt, 

vilket DeLanda kallar delade berättelser och kategorier (DeLanda 2006: 58) Till skillnad från 

den övriga Hansénsgårdens verksamhet, vilken jag förstod som en sakral del av grönisarnas 

Skattungbyn, samlar Inspirationsfestivalen ihop grönisarnas assemblage till dess mest 

enhetliga uttryck (DeLanda 2006: 11). 

En misslyckad workshop 

Under Inspirationsfestivalen ledde jag en workshop tillsammans med Per och Olof som skulle 

handla om Klövern som lokalvaluta och hur man kan tänka kring användningen av 

lokalvalutor. Det var en blandad skara människor både från byn och festivalbesökare. Så här i 

efterhand tycker jag nog att jag, som hade utformat workshopen, misslyckades med att hitta 

en form av övning som skulle ge upphov till en större förståelse för hur man kunde tänka sig 

en lokal ekonomi. Dock blev resultaten ändå intressanta på sitt vis. Det jag bad deltagarna att 

göra, var att lista resurser och egenskaper som de hade som de kunde erbjuda varandra lokalt. 

Resultatet blev att de valde sådant som redan var det de var utbildade i eller jobbade med. När 

jag sedan försökte få dom att tänka utanför sina nuvarande yrken och de resurser de ändå 

använde, så valde de allra flesta att istället välja resurser och tjänster som är väldigt 

lättåtkomliga, som att plocka blåbär och svamp och sälja eller att erbjuda skjuts med bilen. 

När jag sedan frågade en man som berättat att han hade en stor trädgård varför han inte valde 

att odla upp en del av sin trädgård eller använda den naturresursen på något annat sätt, fick jag 

till svar att visst det kunde han göra om han ville, men då skulle han behöva ställa om sin 

livsstil på flera plan, jobba mindre för vanliga pengar och ägna sig mer åt det som han kunde 

producera.  Det går inte att snabbt förändra människors synsätt på hur de bör leva sina liv och 

vad de bör förstå som meningsfullt.  

Precis som i de tidigare avsnitten i det här kapitlet så är det genom små samtal, små frågor i 

vardagens beslut som positioner förändras eller förstärks genom territorialiserande och 

deterritorialiserande processer där samtalet inte bara fungerar som en katalysator utan den 

samlar ihop olika människors egenskaper, föreställningar och resurser i ett sammanhang där 
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någonting större kan komma ut ur alla dessa delar. Om inspirationsfestivalen i avsnittet ovan 

beskrevs som det närmaste ett enhetligt uttryck för grönisarnas assemblage som jag upplevt 

under min tid i fält, är min misslyckade workshop kanske det tydligaste exemplet på ett 

sammanhang som saknade någon tydlig förankring i vare sig någon kodning eller manual. Det 

var svårt att hitta någon annan gemensam referenspunkt än att alla deltagarna i workshopen 

ville bidra med sådant som framstod som självklart i relation till deras resurser eller 

kunskaper. 

Att dela, ge och ibland ta 

Bytesbutiken började som en klädbytardag för många år sedan som vägrade ta slut. Det är 

numera inte bara de egna byborna som skänker sitt överskott av saker till bytesbutiken utan 

det skänks även saker från andra byar eller av besökare (Video Hela Sverige ska leva 8/5-

2018). Den har öppet två gånger i veckan och en dag i veckan så sorterar man de nyinkomna 

saker som skänkts. Jag själv passade på att lämna kvar några kassar med kläder jag inte längre 

hade någon användning för under ett av mina besök. 

Bytesbutiken har också en Facebook-grupp men den har inte särskilt hög aktivitet, man 

påminner mest varandra om att hjälpas åt att jobba ideellt med att sortera upp nyinkomna 

saker. På internet är det istället gruppen Skänkes, bytes, önskas i Skattungbyn som verkar 

vara den primära kanalen för det som Bytis utgör i form av gratisbutik. Namnet på gruppen 

bedrar dock och det är inte bara önskemål på olika saker och ting, samt saker som skänks bort 

utan även en hel del saker som folk vill sälja. Fördelen med en grupp på internet till skillnad 

från bytesbutiken är dels att man direkt kan nå ut till sina medmänniskor om det man söker 

finns hos någon annan. Dels innebär det också möjligheten för en mängd saker och ting som 

inte skulle gå att ha i bytesbutiken. Exempelvis växter och plantor av olika slag, som behöver 

sol och omsorg och därför inte kan stå i en mörk lada hela dagarna. Det läggs även upp länkar 

till en del annonser på hus och annat som är till försäljning. Det är en stor blandning av olika 

saker och ting som man skänker, allt från vitlöksbulbiller, till takplåt och höns. Gruppen har i 

skrivande stund 437 medlemmar vilket betyder att den också har spridit sig utanför 

Skattungbyn (FB Skänkes, bytes, önskas i Skattungbyn 4-15/5 -2019). I både fallet med 

bytesbutiken och denna Facebook-grupp så är mycket av det som finns tillgängligt, saker som 

hamnar där för att någon annan inte vill ha eller behöver dessa saker. I skänkes, bytes, önskas 

finns dock möjligheten att faktiskt få tag på något som man har ett direkt behov av själv och 

inte bara behöva förlita sig på att någon annan skänker det man behöver.  
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Det finns andra ekonomiska aktiviteter som också faller utanför den vanliga 

penningekonomin, fast av andra skäl. En kväll under mitt andra besök i Skattungbyn blev jag 

tillfrågad att vara chaufför till några som skulle åka till Orsa för att dumpstra i några av 

affärernas containrar. En del av den mat som tillagas och serveras på Hanséns är dumpstrad. 

Jag valde att tacka ja och vi begav oss ut i natten på väg mot Orsa. Clara tycker att det är 

något problematiskt att dumpstra, inte på grund av att man tar till vara på svinn i en tid som 

hon kallar peak överflöd, men för att skulle kännas bättre om man kunde ha ett samarbete 

med de affärer som man nu tar av (Intervju Clara 25/4-2018). Under bilresan får jag förklarat 

för mig att det är lagligt att dumpstra, så länge som man inte bryter upp lås eller på annat sätt 

brukar våld för att ta sig in i de containrar som man hämtar sina livsmedel från. Jag frågar 

mina medresenärer om varför man dumpstrar och får förklaringen att det dels är något man 

måste ta till vara på och att det dels ger en möjlighet för dom som har ont om pengar eller inte 

vill lönearbeta att ha tillgång till mat. Här skymtar en alternativ livsstil fram, en vilja att vara 

mindre beroende av pengar och att man samtidigt bryr sig om att ta till vara på de resurser 

som människan utvinner ur naturen, men som inte passar in i den byråkratiska kodning som 

olika livsmedels standard och hållbarhet är reglerade av. Samtidigt vill jag reflektera detta i 

efterhand. Vad kom först i detta fallet? Vad sågs som anledningen till att man gjorde detta. Är 

det för att dumpstring har blivit en trend inom vissa delar av samhället, är det för att man såg 

de behov som jag fick förklarat för mig, eller är det bara för att spara pengar. För Clara verkar 

motivet vara att:  

C – Och liksom, att folk kan komma till Hanséns och hämta sin del mat till exempel.[...]För så är det ju 

nu med bytesbutiken, det fungerar ju som allas garderob på ett sätt (Intervju Clara 25/4-2018). 

Så Clara ser en långsiktig plan med att kunna ge ut mat till alla som vill ha. Vilket i sig verkar 

tala för att det finns många grönisar som har ont om pengar, eller jobb? Eller som bara tycker 

det känns onödigt att lägga pengarna på mat om den går att få gratis? Eller bara att man först 

och främst vill ta till vara på resurser som annars skulle förverkas trots att de går att använda? 

En aktivitet som dumpstring har många bottnar och det är svårt att läsa ut om det finns någon 

orsak som till den som övertrumfar alla andra orsaker. Samma sak gäller i regel också 

bytesbutiken och alla andra kanaler där saker och tjänster skänks, byts eller säljs. Vilket går 

tillbaka till DeLandas resonemang om att solidaritet i en grupp (eller olika transaktionsformer 

i detta fall) i sig är kompatibla med en uppsjö av olika motiv och personliga anledningar 

(DeLanda 2006:57). Därför går det inte att uttala sig om alla grönisars motiv i dessa fall, utan 

vi kan välja att antingen se det utifrån enskilda individers motiv, som i sig kan vara 
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mångbottnade. Eller så kan vi välja att se det utifrån gruppen och den blandning av personliga 

anledningar och motiv som grönisarna besitter.   

Vi kan också fastslå att dess olika former av ekonomiska transaktioner eller ackumuleringar 

som presenterats i detta avsnitt, inte bara visar hur den långsiktiga ordningen representeras i 

de kortsiktiga handlingarna. Byten, delande och dumpstring tillhör alla aktiviteter som 

befinner sig utanför den ordning av transaktioner som den vanliga ekonomin står för. De 

skulle kunna utgöra andrahandsmarknaden med priser i svenska kronor, men grönisarna 

använder dem istället främst för att slippa en konsumtion som de ser som onödig. 

Verktygsbiblioteket fyller en liknande funktion. Samtidigt bygger dessa aktiviteter också på 

att grönisarna själva ger av sin tid för att upprätthålla denna ordning för transaktioner utanför 

den vanliga ekonomin. Detta gäller framför allt för de aktiviteter som kräver underhåll så som 

bytesbutiken, eller fortsatta handlingar som i fallet med dumpstringen. 

Dit det lokala inte når 

Nu har jag ägnat nästan ett helt kapitel till att idealisera hur den lokala kulturekonomiska 

kosmologin fungerar och hur den ger upphov till möjligheten att leva kollektivt, miljövänligt 

och resurssnålt. Som vi såg i det förra kapitlet finns dock vissa materiella komponenter som 

man inte kan producera lokalt och då antingen måste välja att klara sig utan eller skapa egna 

alternativ till. Alternativ för vissa produkter går visserligen att skapa som ättiksvattnet som 

används på Hansénsgården istället för handtvål, men toalettpapper har man inte någon egen 

lokal lösning på i nuläget. I några fall fungerar exempelvis Slåttergubben som ett mer etiskt 

alternativ, vilken tillhandahåller ekologiska varor på lösvikt (minskad plastanvändning) och 

erbjuder en försäljningsplats för lokalproducerade produkter.  

På internet finner jag butiken Din ekokorg, vilken har lager i Skattungbyn. Det är en nystartad 

online-affär som drivs av företaget Ecoality Trade och som inriktar sig på att hitta och 

importera ekologiska produkter från hela världen (DinEkokorg hämtad 10/5-2019). I andra 

fall som användning av bensin som bränsle går det inte att göra ett etiskt val, om man inte har 

råd med en elbil. I Skattungbyn har man istället valt att testa dra ned på den gemensamma 

förbrukningen av bensin genom samåknings-appen Freelway.  

En annan komponent, vilken är både materiell och expressiv, som man har en brist på är 

ekonomiskt kapital. Vi har sett hur en massa lösningar som anknytningar till studieförbund 

och ansökningar hos olika bidragsgivare fungerar som kanaler för att kunna tillgodogöra sig 

ett ekonomiskt kapital som behövs för att utveckla eller bevara vissa verksamheter. I fallet 
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med affären har man istället pumpat in sitt kollektiva kapital i en ekonomisk förening för att 

hålla den vid liv. I ett samtal med Per och Olof som vi har innan vi ska på ett möte om det 

landsbygdsstöd som Skattungbyn blivit beviljad går åsikterna isär. Per tycker att det är en 

fälla på längre sikt att börja förlita sig på subventioner från stat och kommun. Olof menar 

istället att man får ta det man kommer över och försöka skapa och vidareutveckla ett större 

mervärde ur de bidrag man blir beviljade. Hur man än vrider och vänder på det, finns det ett 

behov av att kunna skapa och hålla kvar ett större ekonomiskt kapital i Skattungbyn. Detta 

behov får vi anledning till att återvända till i nästa kapitel.  

Karaktärsdragen, kapaciteten och utfallen 

I kapitel 3 kunde vi se hur grönisarnas Skattungbyn bar på både begränsningar och 

möjligheter, vilka jag tillsammans med kodningen beskrev som en manual. I detta kapitel har 

vi sett hur handlingar och agerande lite förenklat kan delas in på en axel där känslor och 

traditioner utgör ett agerande baserat på uppfattningar, normer, begär, åtrå och andra källor till 

en viss övertygelse. Den andra extremen på denna axel kallas motiv och föregås av mer 

rationella överväganden av olika valmöjligheter och de målsättningar vi grundar våra beslut 

på. Emellertid gäller denna indelning bara för hur människor förklarar och tolkar sina beslut. 

Handlingar och händelser som föregår, eller används vid beslutet utgörs oftast av en mix av 

dessa, även fast beslutsfattaren själv legitimerar beslutet utifrån en speciell tolkning av dess 

grunder. Således innehåller olika mekanismer i det sociala assemblaget en blandning av dessa 

olika grunder för beslutsfattande och agerande. Tillsammans med olika former av orsaker och 

dess effekter utgör således dessa subjektiva grunder för beslutsfattande de mekanismer som 

formar och omformar förutsättningarna för assemblagets existens (Delanda 2006: 22-24). 

Det som slutligen är kvar är att relatera dessa processer till kodning och avkodning och 

deterritorialisering och territorialisering . I grönisarnas Skattungbyn så finns en övertygelse 

hos en stor del av den kollektiva gruppen att det ideella arbetet genererar ett mervärde. När 

det kommer till valmöjligheter och målsättningar så är många ageranden utförda med tanken 

på att man kan göra saker själv, så som mura om murstocken själv istället för att ta hjälp av en 

professionell hantverkare. Genom att byta idéer med varandra och inspireras genom möten 

med andras kunskaper och erfarenheter så överlappar traditioner och normer för hur andra har 

löst ett problem eller använt en teknik med det mer rationella tänkandet som bidrar med olika 

möjligheter att välja och de målsättningar som man vill att de ska resultera i. Här går en tydlig 

linje av lokal samhällskultur tillbaka till kursens början i byn, hur man tagit tag i och driver 

delar av byns organisation i en lokal regi och hur man byter och utbyter idéer och inspireras 



58 
 

av varandras kunskaper i de vardagliga mötena. Detta förstår jag som en process av kodning, 

som stärker den identitet som assemblaget bär på. Samtidigt tycker jag att dessa processer i 

vissa fall kan förstås som territorialiserande och deterritorialiserande på samma gång. Om vi 

nu tar murstocken som exempel igen så är det en territorialisering som ägt rum eftersom en 

egenskap eller identitet som många grönisarna har är att de själva tar tag i att bemästrar olika 

typer av praktiska hantverk. Samtidigt hämtas kunskapen i detta fall utifrån. Om ingen annan i 

grönisarnas Skattungbyn kan mura en murstock sedan tidigare så leder detta till en 

heterogenisering av kunskapskapitalet i grönisarnas Skattungbyn. Min slutsats är att i 

vardagen äger inga större territorialiseringar eller deterritorialiseringar rum, utan endast 

mindre förflyttningar som gör gruppen lite mindre homogen eller heterogen. För att se större 

förändringar krävs ett längre tidsperspektiv. Samma sak gäller för avkodningen som förutom 

plötsliga och genomgripande förändringar av vad som utgör auktoriteten också måste studeras 

över en längre tid. Ett klart undantag är det jag valt kalla för tillfälliga deterritorialiseringar 

och som exempelvis äger rum under Inspirationsfestivalen, då byn fylls av nya människor 

med andra förmågor och föreställningar om världen, samtidigt som grönisarnas Skattungbyn 

manifesterar sin identitet för besökarna och bjuder in dem att ta del av den och utforska den. 

Ett annat undantag är internet, som dels går bortom de geografiska avgränsningar som råder, 

och fyller upp grönisarnas Skattungbyn med en större befolkning än vad den fysiska byn kan 

innehålla. Samtidigt kan den ständiga närvaron av sociala medier i människors fickor också 

bidra till att karaktärsdraget av kollektivsamvaro ökar. 

Sammantaget framstår motiven och övertygelserna bakom den lokala kulturekonomiska 

kosmologin som svåröverskådliga och mångtydiga i vardagens praktiker och samtal. Vi kan 

likna det vid Gudemans syn på ekonomin som en tavla vilken föreställer antingen två ansikten 

eller en vas, men som inte kan föreställa båda på samma gång (Gudeman 2005: 97). Fast i 

fallet med motiven och övertygelserna är det som vi sett ofta många fler alternativ än två, som 

man kan välja att uttolka som avgörande. Orsakerna är flera och ofta är det svårt att separera 

ut vilken orsak som varit den avgörande. Ibland står det kulturella utövandet i fokus hos 

utövaren genom att man till exempel vill lära sig mer om yoga så man deltar i en studiecirkel 

om detta på Hansénsgården. Ibland det ekonomiska som när någon väljer att dumpstra för att 

spara pengar. Samtidigt leder beslutet att ingå i en studiecirkel eller att dumpstra mat, till 

effekter som inte varit den givna orsaken till beslutet i sig, utan istället en biprodukt av hur 

olika komponenter kommer att interagera med varandra. 
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I nästa kapitel kommer vi fortsätta analysen av möjliggörande och begränsningar när vi 

inriktar oss på lokalvalutan Klöver och de egenskaper och den kapacitet som grönisarna själva 

kan se i dess användning. Genom att vi utgår från Klövern som en komponent med både 

materiell och expressiv roll ska vi nu se vilka andra komponenter som synliggörs och vilken 

plats Klövern får i den kulturekonomiska kosmologin. I en by som redan har en massa olika 

ekonomiska former för att dra ned på resursanvändning och där många redan odlar för sin 

egen konsumtion. Finns det då plats för en lokal valuta också? 
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5. HUR KLÖVERN TALAR OCH VAD DEN TALAR OM 

Mitt under fältarbetets gång såg jag två papper häftade på en vägg på Hansénsgården. Det var 

en lista med kontaktuppgifter och information om vilka tjänster som erbjöds mot Klöver som 

betalning. Det som erbjöds var, ko- och getmjölk, dynga, varor med kort datum i 

självbetjäningsbutiken på Hansénsgården, lokala läkeörter, salvor, liniment, tygmensskydd, 

honung, ved (erbjuds av två försäljare), ekologiska grönsaker, yoga och reiki, 

yogaundervisning,  tinkturer, frösmör, klyvning och kapning av ved, samt uthyrning av 

minigrävare, skylift och träverkstad. Själv hade jag tjänat in en Klöver när jag var volontär på 

Hanséns under ett besök, vilken jag köpte ett mål mat för på inspirationsfestivalen. Förutom 

att mätas i värdet av en av Pers honungsburkar (honungsfot) så har Klövern också fått en så 

kallad arbetstidsfot där en timmes arbete utgör värdet av en Klöver. Klövern finns idag bara i 

en valör (1 Klöver, vilken är värd 80 svenska kronor).  

Pers skapelse 

Upphovsmannen till lokalvalutan Klöver är Per, som själv var en av de första kullarna som 

gick kursen i Skattungbyn och han var med och rustade och byggde upp skolbyggnaden 

Ollars som kursen huserar i än dag. Han bor på en gård i grannbyn Kallmora och sysslar med 

en rad saker, vilket blir tydligt när jag på en lista över tjänster och varor man kan köpa för 

klövern ser att Per erbjuder honung och ved som varor och uthyrning av minigrävare, skylift, 

vedkapning och vedklyvning, samt träverkstad som tjänster. Just honungen var det som en 

gång fick Per att börja fundera på en lokal valuta: 

P – Ja hur kom den här till, det kan man också säga är en slump som allting annat här i världen, precis 

som vi träffades [syftar på Olof[ å så vidare och varför vi sitter här också kan vi säga [syftar på 

panelsamtalet om Klövern], en ren tillfällighet att det har blivit så va. Å de va, va ju så att jag hade börjat 

med bin och när jag börja med biodling så behövs det massa grejer och då tog jag hem lite mer prylar än 

vad jag gjorde av med just för stunden. Och sedan var det andra biodlare som var intresserade av saker, så 

jag startade en redskapshandel, så jag servade norra Dalarna här med, Dalarnas biodlare med utrustning 

av olika slag, ramar, vax, kupor, slungare och allt som behövs,  å denhär verksamheten växte och sedan 

när verksamheten växer så blir det kapitalbrist va, man ska ju köpa in större kvantiteter va, omsätta större. 

Så då gick jag till en bank och frågade, jag ska utöka min biredskapshandel å undrade om det gick å få 

nån kredit i banken för å ta nå lån i banken. Näe de e bara nå kufar som håller på med biodling. Det var 

ingenting att satsa på ungefär, så de var dom inte alls intresserade av, å skulle va nån, så skulle det va nån 

svinaktigt hög ränta. Så då tänkte jag då, då struntar jag i banken, då gör jag min egen, är min egen 

bank[...]Att då gör jag mina egna pengar. Så jag köpte hela bigårdar. Ibland utav sådana som blev för 

gamla för att hålla på och betala med Klöver [Per betalde]. Och sen efter hand då så, så tiden gick då så 

betalade jag tillbaks i form av honung då, så jag löste tillbaks mina sedlar(Panelsamtal 2/12-2017). 

Vidare berättade Per för mig i en intervju vi genomförde efter panelsamtalet att han fått idén 

från en bok där han läst om hur man använde lokalvaluta på ön Guernsey i Engelska kanalen 
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för att bli av med den kapitalbrist som fanns, för att kunna utnyttja de resurser som faktiskt 

fanns även fast ekonomin befann sig i lågkonjunktur (Intervju 1 Per 2/12-2017). Vi gled så 

småningom in på hur och varför den kommit att användas: 

Simon – [...]Vad, hur e liksom, den första rundan pratade du ganska mycket om idag att du använde 

liksom det för att, så som jag förstod det var det en skuld som man sen kunde betala igen med hjälp av 

den här Klövern? 

P – Ja, alla pengar är ju skuldsedlar egentligen va.  

Simon – [...]Men, har det liksom, har det varit flera rundor sen som du försökt introducera Klövern?  

P – Ja det har väll gått till och från va. Ibland så har [det] vart mer intressenter med i den här [handels-

]ringen och ibland har det minskat och sen har det mer eller mindre dött ut nått tag och sen har det börjat 

igen va. 

Simon – Mm, va e din upplevelse, va äre som får igång det då att folk börjar bli intresserade?  

P – Ja ren nöd kan man säga. Ju sämre förutsättningar du har för å överleva desto mer intressant blir ju 

alternativa valutor. 

Simon – Mm, och va är det som får det att gå ner sen liksom när intresset går förlorat?  

P – Ja det blir för gott om arbete och pengar i samhället så då, då minskar intresset, för det kräver lite mer 

å använda en alternativ valuta å den är inte lika användbar överallt, utan inom en viss zon och med vissa 

människor (Intervju 1 Per 2/12-2017). 

Pers bild av tillgången till pengar och möjligheten till lån är en ekonomisk fråga som ständigt 

återkommit under fältarbetet. Vare sig det är självvalt, som hos de som valt att bo billigt och 

bara jobba när de verkligen behöver, till de som försöker starta och driva företag eller sälja 

produkter. Det finns av flera anledningar en penningbrist som i sig ger upphov till en rad 

lösningar. Per valde att skapa Klövern. På Hansénsgården ansöker man om pengar för sin 

verksamhet genom ett studieförbund. Samtidigt bedriver många grönisar verksamheter som i 

sig inte alltid anses lönsamma och därför inte kan ges lån hos en vanlig bank. Andra problem 

är att lån ofta knyter upp hushållen till att vara beroende av lönearbete till en högre grad än 

vad många grönisar vill lönearbeta. 

Med bakgrund i hur Per en gång i tiden kom att skapa Klövern är också min slutsats att han 

förstår dess potential utifrån sina egna erfarenheter av kapitalbrist och eftersom detta skedde i 

ett det sena 1980-talets Sverige med en knackig ekonomi så finns det också en parallell till 

varför han förstår det som ett alternativ starkt knutet till kristider: 

Simon – Mm, men va, va e, vad skulle du själv vilja, eller liksom, har du nån egen idé över liksom, hur 

man skulle få den mer fast? Eller skulle det fungera så?[syftar på Klöverns användning] 

P – Ja det kan ju, blir det en tillräckligt lång lågkonjunktur, en depression, så kommer ju den etablera sig 

mera och hålla i sig längre. Då kanske vi pratar om 10-15 år. 

Simon – Mm, just det.  
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P – Och då hinner man bygga mycket kapital på den tiden (Intervju Per 2/12-2017). 

Vidare tror inte Per att man kan ha en massa regler för en lokal valuta om till vad den kan 

användas och över vilket område, utan man får istället tänka att den kommer få en naturlig 

utbredning vars främsta faktor är baserat på förtroendet, dels för Klövern och dels mellan de 

människor som använder den, samt att människor utifrån inte kommer ha samma nytta av den 

lokala användningen (Panelsamtal 2/12-2017). Kapaciteten som finns i Klövern som möjlig 

komponent i grönisarnas Skattungbyn beror alltså enligt Per främst på hur byborna själva kan 

se en användning baserat på vad den kan möjliggöra för dem själva både som producenter och 

konsumenter och en tilltro till att andra människor också kan och vill möjliggöra detta genom 

att skapa ett underlag för en lokal handelsring. Vid en senare intervju när Klövern varit igång 

i lite drygt ett halvår frågar jag honom om hur han använt den:  

S – Men vad har du använt den till då här? Har du, har du bytt nånting med Klövern? Köpt nånting?  

P – Ja ja, jag samlar ju nu för att jag ska göra ett takbyte i sommar.  

S – ja okej, så du tycker att man kan använda det så också, att man ser..[...] 

P – Ja, för då kan jag anställa personal som hjälper mig med taket.  

S – Men du har inte köpt såhär, tagit några av dom andra tjänsterna som finns ute just nu utan du sparar 

eller?  

P – Ja just nu så sparar jag för det här takprojektet och det är ganska omfattande, det är en stor lada 

(Intervju Per 25/4-2018). 

Per ser möjligheten att få hjälp med ett takbyte, vilket i sig genererar många timmar och 

många Klöver till den eller dom som hjälper honom då Klövern mäts i en arbetstidfot. 

Samtidigt betyder detta att Per själv när intervjun väl ägde rum, inte såg till att spendera sina 

Klöver för att sätta igång användningen. Istället inväntade Per rätt tillfälle, eftersom han ville 

ha ut någonting av det som var av stort värde för honom. Per tänker sig att Klövern ska fylla 

funktionen som möjliggörare för ekonomiska transaktioner som man annars inte hade råd med 

eller ville betala med i svenska kronor. Hans syn på Klövern är starkt färgad av hur han 

utvecklat och använt den tidigare. Som vi nu ska se har långt ifrån alla en lika instrumentell 

syn på pengars användning som Per ger uttryck för. 

Olofs vision 

Olof var den som fick mig att skriva om Klövern. Han själv kom i kontakt med Skattungbyn 

för första gången för nästan 10 år sedan, när han följde med på en studieresa som skulle kolla 

på olika ekobyar och alternativt leverne. Han har sedan fortsatt att åka upp till byn och 

engagera sig i olika sammanhang. Han har bland annat varit volontär och besökt 
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Inspirationsfestivalen under nästan alla år. För honom som kommer utifrån precis som jag, 

var det också kursens påverkan på Skattungbyn som framstod som någonting väldigt speciellt 

(Intervju Olof 23/11-2017). Olof bor själv väldigt resurssnålt i en husbåt i Fyrisån. Han 

arbetar som vaktmästare och är engagerad i en rad projekt i staden, bland annat i en ideell 

förening där jag och han träffades för första gången. 

Olof ska snart pensionera sig och känner att han vill göra någonting rejält för miljörörelsen 

som han tror kommer gå allt mer mot att bli en ren omställningsrörelse, där man måste börja 

skapa bättre lokala förutsättningar för ekonomin. Olof vill börja införa valutan för 

volontärarbetarna på Hansénsgården. Han tycker att det är en bra startpunkt för att testa den. 

Själv kom han i kontakt med den via Per som berättade om den för honom under ett besök på 

Inspirationsfestivalen. Han har tillsammans med de som jobbar för Hansénsgården ideellt och 

volontärt satt upp regler och riktlinjer för hur den ska användas och var med och rullade igång 

försöket med den under hösten 2017(23/11-2017).  

Olof har en liknande grundsyn som Clara på hur Klövern skulle kunna användas men är något 

mer visionär i sin tankegång: 

O – Och jag kan väl ta delmålen från det lägsta delmålet till de[n] yttersta, förhoppningen.[...]Och det 

lägsta delmålet som jag skulle bli nöjd om, om det händer, å de är att den här Hansénsgården[...]fungerar 

på en bra utvecklingssätt, delvis med hjälp utav dom volontärtimmar som kommer att hända där.[...]Det 

är jag, det är jag glad och nöjd med, om det händer.[...]Och så e jag nöjd om delmål nummer två händer, å 

de e att dom, potentiella utvecklingsprojekten som finns i dom här gammelkursarnas 

sammanhang.[...]Dom har drömmar, dom har försök, dom har förhoppningar.[...]Och väldigt handfasta 

behov som då framför allt boenden.[Olofs telefon ringer] 

Simon – Vi är på mål nummer två tror jag.  

O – Ja precis och de e att ge dom här behoven och önskningarna realistiska möjligheter att förverkligas 

med hjälp utav det här [Klövern]Så att Hanséns kan skicka iväg volontärer[...](Intervju Olof 23/11-2017). 

Vidare har Olof också ett tredje delmål som han exemplifierar genom att man med hjälp av 

Pers skog och verkstadsresurser ska bygga enklare och billiga huskonstruktioner. Per betalar 

de som arbetar i Klöver och på så vis kan man hålla nere kostnaderna för husbygget och 

därför sätta ett relativt lågt pris på slutprodukten (Intervju Olof 23/11-2017). Sammantaget 

ska Olofs vision förstås som ett sätt att ta till vara på resurser och tillgångar som det idag finns 

en kapitalbrist för att man ska kunna förverkliga. På så vis går Olof vision också ihop med 

Pers tankar på hur man skulle kunna behålla och förädla de resurser man har lokalt, istället för 

att behöva sälja dom direkt. Olof menar också att man med Klövern kan erbjuda de som går 

kursen eller kommer till Hansénsgården för att vara volontärer, en chans att tjäna pengar. 

Någonting som för oss in på hur även Clara tänker sig att Klövern ska användas. 
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Claras försök på Hansénsgården 

Clara jobbar både på kursen där hon håller lektioner i matlagning, i skolan som elevassistent 

och bedriver dessutom ett företag för matlagning till olika events. Utöver detta lägger hon ned 

mycket tid på ideellt arbete på Hansénsgården och erbjuder dessutom yogaundervisning mot 

betalning i Klöver. Under flera av mina besök i byn har hon exempelvis varit nere med andra 

volontärer och fixat i bytesbutiken. Hon är också en av dom som aktivt jobbat för att bygga 

upp en ordentlig struktur för Hanséns (Intervju Clara 25/4-2018). Som vi var inne på i det 

förra kapitlet så arbetar inte bara en del av Skattungbyns grönisar volontärt på Hanséns utan 

det finns människor som kommer från andra länder för att vara volontärer. Hansénsgårdens 

roll i assemblaget spelar stor roll för hur Clara förstår användandet av Klövern:  

Simon – [...]Eh va, vad tycker du om Klöver-användningen då, just nu? Hur, sen, sen jag var uppe första 

gången, hur har det utvecklats å? 

C – Mm, nä men vi har ju startat igång det ganska rejält nu på Hanséns och folk som är engagerade i 

Hanséns[...]har ju nu mera tjänat en del Klöver[...]Så att dom bunkrar upp liksom, och tillexempel som en 

person jag vet har jättesvårt att få pengar in i systemet, om vi säger, om vi använder det ordet[...]Men är 

liksom rik i Klöver och nu när vi kan köpa mat för Klöver på Slåttis[...]Då tror jag att en stor stress har 

försvunnit från till exempel den personen, för att det finns liksom ett syfte med att kanske inte helt lita till 

systemet, eller liksom att lita till sig själv att jag har ingen lust att arbeta liksom, det känns meningslöst att 

åka iväg å arbeta, kanske i en fabrik eller jag vet inte vad liksom[...]Och jag kan inte ens göra det, jag är 

inte kapabel till att göra det[...]och jag tror också folk har förstått mer nu, i och med att vi kan handla på 

Slåttis[...]det har skapat en struktur i, på Hanséns[...]Och en, för volontärer till exempel som kommer så 

har vi en struktur och det är ganska enkelt då, att du verkligen får nånting fysiskt för det du gör[Syfter på 

att Klövern ger denna struktur] (Intervju Clara 25/4-2018). 

Det finns alltså enligt Clara en intressant möjlighet att vidareutveckla Hanséns som koncept 

med hjälp av Klövern. Det ger samtidigt en möjlighet för människor som kanske inte kan eller 

vill ha en vanlig anställning, att jobba för någonting de ser som mer värdefullt men som inte 

hade gett en lön om Klövern inte fanns. Jag förstår detta som förenat både med Claras större 

vision för att leva och verka mer kollektivt, där det gäller att se nyttan både för gruppen i stort 

men också de enskilda individerna. För Clara blir Klövern som komponent i grönisarnas 

Skattungbyn en möjliggörare att belöna det engagemang vars ekonomiska betydelse inte ter 

sig rationellt i den vanliga ekonomin men som utifrån kollektivet och byns perspektiv är 

försvarbart.  

Clara och även Olof i förra avsnittet, ger uttryck för att Klövern kan användas för att utveckla 

och belöna ett arbete för det kollektiva som idag måste utföras volontärt. Clara är mer inriktad 

på Hansénsgårdens verksamhet och Olof har en mer övergripande vision för hur Klövern kan 

utgöra en parallell ekonomi vilken ska bidra till att lösa bland annat bostadsbristen på längre 

sikt. Olika värden och fakta som finns närvarande i grönisarnas Skattungbyn påverkar därför 
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vad både Clara och Olof vill att Klövern ska representera som lokal valuta (Bloch och Parry 

1989: 19).   

Emellertid uppfattar inte alla Klöverns användning på samma sätt som Clara och Olof. En 

kritik som framkommer under ett samtal jag har med en kvinna gäller honungsfoten. Eftersom 

många i Skattungbyn är veganer tycker hon det är dumt att man baserar den på honung, som 

många veganer varken äter eller stödjer produktionen av.  

En kvinna jag samtalar med under inspirationsfestivalen har svårt att se varför hon ska få 

betalt för ett engagemang som hon redan gör gratis och att betalningen hon får ut av det är den 

gemenskap och den kollektiva känsla hon känner att hon bidrar med. Hon är också rädd för att 

det ska komma att leda till konkurrens och konflikter om vem som ska få pengarna och att de 

20 Klöver som Slåttis har erbjudit sig att ta emot varje månad ska leda till konflikter om vem 

som har möjlighet att använda sina Klöver där. Detta är något som Clara också tar upp i min 

intervju med henne:  

C – [...] Jag vill att folk ska kunna känna sig delaktiga och liksom, att deras åsikter också är viktiga för 

hur den ska utformas. Till exempel så började vi prata om Klöver, just det här med att om det bara är 20 

som betalas från Slåttis, då måste man kanske ta ett tak på var, varje person liksom så att inte en person 

kommer och köper[...]upp 20 Klöver, så att det blir såhär. Och då började vi prata om de, där inne på 

Slåttis å då vare som att a men, hu kan vi föra, hur kan vi liksom, det är verkligen en, ett slag för det 

kollektiva att lösa nånting tillsammans.(Intervju Clara 25/4-2018) Så Clara är medveten om problemen 

och vilka möjliga konflikter som finns, men hon förstår det också som en del av processen att försöka 

hitta en lösning och att denna process i själva verket kan stärka det kollektiva samförståndet. Per tycker 

samarbetet med Slåttis är bra men:  

S – Hur tycker du det här samarbetet fungerar som finns med Slåtttergubben nu? Hur tänker du att det ska 

fungera?  

P – Ja det vet jag inte riktigt än, jag kan ju liksom hålla det här stödköpen ett bra tag till va[Per köper 

tillbaka Klövern som Slåttergubben tar emot för kronor].  

P – Men sen skulle det ju helst för att bli större moment på det hela att fler också kunde gå in och göra 

samma sak.  

P – Så får man en större styrka på hela. Klöverekonomin(Intervju Per 25/4-2017). 

Försöket med att kunna handla varor på Slåttergubben knutet till Per, vilket vi kommer se att 

en av kritikerna till Klövern, Magnus, ser som ett problem.  

Magnus kritik 

Magnus som känt Per i många år har redan från början inte trott på idén med lokalvalutan så 

som Per utformat den. Dels tycker han det är dumt att valutan är knuten till en fysisk 

representation i form av honung för att då uppkommer alltid problemet med att någon måste 

kunna stå för garantin att det som motsvarar Klöverns värde måste gå att hämta ut ifall någon 
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vill det. Dessutom blir det för mycket förknippat med Per personligen och då får han ta ett 

stort ansvar, vilket hämmar valutans möjlighet att fungera. 

När jag presenterar idén om att ha en tidsfot på Klövern menar Magnus att det finns 

ytterligare ett problem och det är att man låser in användningen till en för liten grupp(Intervju 

Magnus 2/12-2018). Vidare kommer vi in på vitsen med att ha en lokal valuta över huvud 

taget:  

M – A, just det och jag brukar egentligen inte använda lokala valutor som begrepp därför att, jag tycker 

att det är för lätt att det missförstås därför att det refererar till dom här gamla varianterna. Skulle säga 

lokala betalsystem.[...]För en sån där valuta som man har då, dom här Guernsey-varianterna, det e ju ett 

lokalt betalsystem, men ett lokalt betalsystem kan ju vara utformat på otroligt många olika sätt, med olika 

regelverk och alltihopa.[...]det där, men den gemensamma vitsen är ju att pengarna ska ju snurra runt så 

många gånger som möjligt.[...]lokalt va, å om man nu har ett sånt här lokalt betalsystem, å med lokala, så 

skulle det till exempel kunna omfatta en hel kommun om så vore va[...]det var till exempel att man sa 

såhär att när företag skickar fakturor till varandra så skulle man kunna skriva då, du har två möjligheter å 

betala.[...]Antingen på det här sättet, eller på det sättet va och betalar man då inne i det lokala systemet[...] 

då får man en rabatt och betalar man utanför så blir det dyrare[...]och då skulle vitsen kunna va, för 

företagen då och i liksom grunden kunna lämna en rabatt, de e ju att inne i ett sånt här lokalt system som 

bygger på förtroende så kan det ju finnas kreditmöjligheter (Intervju Magnus 8/12-2019). 

Vad vi kan utläsa ur denna idé hör i mångt och mycket ihop med hur Magnus berättade om 

hur Skattunge Handel är organiserad som ekonomisk förening. Att de som har konton i den 

ekonomiska föreningen kan åtnjuta en viss rabatt på sina inköp, samtidigt som förtroendet 

mellan olika parter ska kunna garantera att man kan ge varandra en kredit eftersom man tror 

på att detta kommer betalas tillbaka. Således ser Magnus inte bara förtroendet grundat i de 

nära sociala relationerna som det centrala för att man ska kunna ha ett lokalt system för 

betalningar, utan han ser också fördelar och potential med att bygga sitt lokala betalsystem på 

just förtroendet man har till varandra. 

Precis som Clara ser Magnus också att det kanske är just det ideella arbetet man bör inrikta 

sig på och försöka belöna:  

M – En sån här grej som, man kan tänka, för det där har jag verkligen funderat över jättemycket, flera, 

flera år va, det är det att. Hur bör man sig åt för att kunna nyttja ideell kraft?[...]Alltså det är ju en 

begränsad tillgång det här med att jobba ideellt va.[...] å man, om man nu hade ett sånt här lokalt 

system.[...]Då skulle man ju kunna såhär då va, ja om man jobbar i den här ska vi säga ideella 

verksamheten hittills då.[...] så får man betalt inne i systemet, därför att den insats man gör.[...]den är ju 

till värde för alla och så räknas det där upp va (Intervju Magnus 8/12-2019). 

Magnus är kritiskt inställd till att använda lokala valutor och vill hellre reflektera kring lokala 

betalsystem. Han menar att det finns ett behov av att kunna belöna dom människor som lägger 

ned en stor ideell ansträngning för att öka värden för resten av byns invånare. Därav är 

Magnus kritisk mot Klövern som lokalvaluta, men han samtidigt att det finns lokala 

arbetsinsatser som skulle behöva belönas men som idag faller utanför lönearbetet. 
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Dessa fyra olika föreställningsvärldar om Klöverns potential i grönisarnas Skattungbyn kan 

härledas till olika kapaciteter som mina informanter ser i Klövern. Exempelvis kan Pers syn 

på Klöverns kapaciteten förstås som i huvudsak en deterritosialisering av assemblaget. Dels 

genom att fler olika varor och tjänster kan erbjudas och dels genom att fler möjligheter kan 

förverkligas. Claras syn på Klöverns kapacitet utgår istället från dess mer territorialiserande 

påverkan på assemblaget genom att se det som ett betalmedel för ideellt arbete på Hanséns, 

bidrar Klövern till att locka fler till att engagera sig i Hansénsgårdens verksamhet (DeLanda 

2006: 13). Notera att dessa är de kapaciteter som mina informanter ser i Klövern och inte vad 

som faktiskt kommer bli effekten av Klöverns användning. Vi kommer nu plocka in ännu fler 

perspektiv på vad Klövern är och hur den skulle kunna användas. 

Ett samtal om Klövern 

Under mitt första besök i Skattungbyn hade den här omgångens försök med Klöver precis 

börjat inledas, man hade betalat ut Klöver i lön till de som lade ner volontära krafter på 

Hansénsgården och nu tyckte Olof med flera att det var dags att informera andra i byn om hur 

den lokala valutan kunde tänkas användas. Det blev ett långt samtal där vi gemensamt sökte 

svar på olika dilemman som uppkom och vilka möjligheter som grönisarna kunde se i 

Klövern. Här nedan kommer jag stycke för stycke gå igenom de olika teman som framkom  

under samtalet.  

Efter att Per berättat om varför Klövern skapades och hur han själv använt den kom den första 

frågan eller invändningen:  

X – Men får man ha en egen valuta? Finns det något att säga om det?  

P – Det finns över 2000 lokala valutor i världen idag, vad jag känner till.  

X – Men jag menar, finns det nånting i svenska lagen som säger nånting om det?  

P – Nej, nej(Panelsamtal 2/12-2017). 

Per förklarar sedan vilka lagar som ligger till grund för själva utformningen av sedeln, där han 

dels frångått hur de svenska sedlarna ser ut för att det inte ska ses som falskmynteri och dels 

använt symboler och ord som är synonymt med pengar för att de ska förstås som någonting 

med ett pengavärde. Vilket inte direkt gav svar på de funderingar om Klöverns relation till 

den svenska lagen som många ville ha svar på, för några minuter senare kommer frågan upp 

igen. Denna gång gällde det frågan om skatt, som kom att bli den dominerande frågan om 

Klöverns relation till den svenska lagen genom hela debatten. Gemensamt kom vi fram till att 

förmodligen måste man på något sätt deklarera för Klövern även fast man kanske inte behöver 
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skatta på den, samtidigt fanns också resonemanget ifall man antingen skulle hålla tyst om det 

eller om man skulle vara öppen och transparent med användningen av Klövern (Panelsamtal 

2/12-2017). I och med att ett antal tidningar skrev reportage om Klövern under sommaren och 

hösten 2018 så var just skattefrågan en återkommande fråga som bland annat SVT tog upp: 

”Det är inte skattefritt att ta betalt för tjänster och varor i lokal valuta – du ska räkna ut 

marknadsvärdet. Svårigheterna ligger i att det är svårt att göra den värderingen och att dagens 

skattesystem inte är utformat för den här typen av byten mellan privatpersoner”(SVT 1/11-

2018). Vidare går det att läsa att kontrolluppgift ska lämnas ifall summan stiger över 1000kr 

och att arbetsgivaravgift ska betalas ifall summan överstiger 10 000kr utbetalt under ett år 

(SVT2 1/11-2018). Det har alltså varit viktigt för grönisarna redan från början att veta om 

detta är lagligt eller inte och hur man personligen ska gå till väga för att inte hamna i konflikt 

med skatteverket. Jag tolkar detta som att den byråkratiska auktoritet som nationalstaten 

utövar är något man vill förhålla sig till på ett korrekt sätt. 

Vidare diskuteras också anknytningen till Per via honungsfoten och han förklarar att vitsen 

måste vara att pengarna ska gå runt och inte att alla ska komma och kvittera ut honung hos 

honom bara för att den fungerar som en säkerhet för valutan. För att den ska uppnå ett 

mervärde så måste sedeln vandra genom många händer och användas för att betala olika varor 

och tjänster (Panelsamtal 2/12-2017) När jag intervjuar Clara fyra månader efter debatten tar 

hon upp detta som ett problem som många undrat över. Om Per utgör säkerheten så kan ju 

väldigt mycket hända väldigt snabbt ifall Per inte vill eller kan fortsätta att använda Klövern 

av olika anledningar (Intervju Clara 25/2-2017). Olof har en lite egen idé om hur man kan 

tänka om detta:  

O – Per är alltså kassör i riksbanken och Hanséns är bankkontoret, bankkontoret har då kvitterat ut till 

Clara som är kassörska i bankkontoret. Idag så fick hon 100 Klöver och tidigare så har hon fått 50 i två 

omgångar eller nånting sånt. Och visst, absolut, det kommer ju då att bli så att Per får Klöver, men det blir 

han privat, inte han som, inte hans riksbank, för han jobbar bara som kassör i riksbanken. Så fastän Per 

Klöver-mässigt ser ut som han är rikast i hela Skattungbyn så är han inte det, för den kappsäcken som han 

har hemma hos sig, den är inte hans.[...]Utan den är vår, är våran gemensamma valutareserv (Panelsamtal 

2/12-2017). 

Det tar inte bort det faktum att Per måste betala ut honung om någon vill, men det Olof vill 

förklara är att man måste se bortom själva valutans värde i honung och istället se till vilka 

andra varor och tjänster som man skulle kunna köpa av Per. Slutsatsen om Klöverns 

anknytning till Per går att se som att han genom att möjliggöra valutan från första början 

också har skapat föreställningar hos de andra runt omkring där han blir central för valutan. 

Detta är förståeligt då valutan från början också skapades utifrån Pers egna behov och de 
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komponenter som förknippas med Klövern som honung, de andra tjänster Per erbjuder och att 

han bär ett visst ansvar när det gäller att få igång användningen av Klövern. 

Sedan kom vi in på frågor om vad som egentligen krävs för att få Klövern att börja cirkulera. 

Per förklarade för åhörarna att i början kanske många bara vill samla på sig Klöver och bygga 

upp ett kapital, men han talar också om att det är förtroendet som är det viktiga, att lita på 

varandra, vilket återigen förde oss tillbaka till Pers roll som Klöverns skapare:  

X – Det som är värdet är ju förtroendet, att folk lägger ett förtroende i den här papperslappen.  

P – Ja.  

X – Och det förtroendet måste förvaltas så att inte så fort, å jag har fått en Klöver i nypan nu springer jag 

till Per och begär att få en honungsburk, då dödar man ju den Klövern på sätt och vis.  

P – Ja det fick inge, hann inte skapas nått mervärde. Det gick bara från en person och tillbaks till mig igen 

va.  

X – Å nu har jag fått, nu har jag fått ihop 10 Klöver, jag skulle behöva få ihop en snickare som bygger om 

mitt tak[...]finns det nån snickare som erbjuder sitt snickeri mot Klöver? Ja titta där var en.  

P – Mm, precis nu börjar det klarna hur det här ska fungera.  

Simon – Det är ju storleken på cirkeln som avgör det, för det är de som avgör.  

P – Ja det måste upp.  

Simon – Hur snabbt ni kan cirkulera saker. Ju fler du har som kan erbjuda, även fast det är mindre saker, 

så ju fortare så kan du få ett omlopp på det.  

X – För när snickaren har snickrat och är trött så då, då tänker snickaren att oj v skönt det skulle va med 

lite massage, nu går jag och köper massage för min Klöver (Panelsamtal 2/12-2017). 

Vid senare samtal i fält som jag haft i Skattungbyn så har jag fått intrycket att dom allra flesta 

förstår hur Klövern skulle kunna skapa ett mervärde och även öka den sociala samvaron 

genom att Klövern skulle ge människor nya anledningar att mötas. Samtidigt är det många 

svårigheter som uppkommer när man tittar mer detaljerat på den praktiska användningen. En 

av de frågor som kom upp under panelsamtalet var hur man skulle sätta ett pris på sina varor. 

Ett läger menade att man fick förhandla med varandra och det andra lägret menade att det 

skulle mätas i antalet timmar. Ur den diskussionen kom också frågan om hur arbeten som 

kräver dyra material och kanske även maskiner ska kunna få betalt i rätt pris. Olika typer av 

dyrare hantverk skulle då bli värda väldigt många Klöver om man tog både timmar för 

framställningen och för materialens pris (Panelsamtal 2/12-2017). Om vi tittar på listan för 

vilka varor och tjänster som erbjuds så är det talande för det problem som uppkommer vid 

prissättning av varor, det är egentligen bara varor och tjänster som i sig inte kostar oerhörda 

priser i tillverkning sett till materialen. Många timmar kan gå åt för produkter som ekologiska 
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grönsaker egentillverkade liniment och ved, men det blir betydligt enklare att ge produkterna 

ett rimligt värde. 

Förutom priset kom växlingen på tal. Om det skulle finnas möjlighet att växla mellan kronor 

och Klöver och om det skulle gå att växla tillbaka till kronor igen:  

X – [...]Men det att växla och se det som en växelkurs i pengar blir väl svårt, för det då, det är väl ganska 

taskigt för nån och behöva agera bank. Då behöver man ha en jädra massa pengar om det blir mycket 

Klöver i omrullning och alla skulle komma på en gång till Per och be om pengar (Panelsamtal 2/12-

2017). 

Samtalet gled in på att det kanske bara ska gå att växla från kronor till Klöver, men detta 

innebar i sin tur att alla de som ville sälja varor, men som också hade underleverantörer att 

betala i kronor, var tvungna att betala det dom ville sälja för Klöver ur egen ficka. Alltså gick 

det då inte att ta in varor i systemet som innefattade en import av olika produkter (Panelsamtal 

2/12-2017). Vi kan konstatera ett av varuutbuden i Klöver faktiskt är importerat (webbaserade 

livsmedelsbutiken DinEkokasse). Dock så säljs endast de varor som har kort datum och ändå 

måste säljas fort. För Slåttergubben gällde ju som sagt att Per köpte tillbaka Klövern dom sålt 

för, vilket bevisar problemet med att sälja importerade varor för Klöver.  

En annan problematik var inköpet i Klövern. Olof tyckte att man skulle vara tvungen att jobba 

på Hansénsgården eller på något annat potentiellt bankkontor. Per tyckte istället att man 

kanske kunde tänka sig att man kunde få göra en första inväxling till Klöver, men att man inte 

skulle kunna växla tillbaka. Frågetecknet här var också om det bara skulle vara en valuta som 

byns invånare skulle använda sig av eller om turister eller andra besökare skulle kunna köpa 

Klöver och i så fall om det fanns en obligation att man var tvungen att använda Klövern som 

turist, eller om man kunde växla tillbaka den innan avresan(Panelsamtal 2/12-2017). 

Vad som kan sägas om dessa regler och potentiella användning i förhållande till grönisarnas 

Skattungbyn som assemblage är följande: Klöverns användning och utformning tillskriver den 

vissa expressiva egenskaper som i sig påverkar allt från materiella komponenter, som vad 

man kan sälja, till expressiva komponenter, exempelvis vem som bär ansvaret för Klövern. 

Processen att förstå hur Klövern ska användas och varför grönisarna bör lägga ned tid på att 

använda den, påminner om analysen i förra kapitlet av motiv och övertygelser för val, 

handlingar och åsikter. I Klöverns fall befann sig denna process när fältarbetet inleddes i ett 

stadium där Klövern tillskrevs väldigt många potentiella funktioner baserat på grönisarnas 

individuella förståelse för vad den kunde möjliggöra (Bloch och Parry 1989: 22). Efter att ha 

hört av mig till Clara i slutet av arbetet med uppsatsen för att få en sista uppdatering, berättar 
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hon att den främst förekommer på Hansénsgården som utbetalning och ungefär samma varor 

och tjänster erbjuds som tidigare. Min analys av Klöverns användning är att den ännu inte 

tillskrivits något gemensamt meningsbärande värde för grönisarna, utöver att vara en 

alternativ transaktionsform (Bloch och Parry 1989: 21). Som vi sett tidigare finns det redan ett 

antal alternativa transaktionsformer och i Skattungbyn varför Klöverns användning blir mer 

begränsad.     

Utrymmen för Klövern? 

X – Mm, va spännande, jo jag tänkte lite på det här som pratades om, om att man skulle avgränsa vad den 

kanske ska användas till Klöver. För det har ju kanske vart olika vid olika tillfällen, då när den var igång 

tidigare med Per och sen i andra vändor och så och nu vet jag att den diskussionen att börja använda den 

eller att den är igång å används här på Hanséns lite, men jag tänker att här i byn så har vi ju redan en 

byteshandel där vi inte liksom behöver Klöver, lite som du pratade om det hära, om jag gör det här så 

kanske jag inte får nått men jag hjälper gärna dig och då kanske den andra hjälper mig nästa gång, eller 

liksom det funkar ju så. Man behöver ju hjälpa varandra i en by, nån behöver skjuts till nått tåg och nån 

annan behöver nått annat liksom. Så jag tror att om man vill ha igång den [Klövern] sen mer i större 

kretsar än utanför Hanséns då kanske man behöver hitta en nisch. Vad äre som just den öppnar upp för 

möjligheter? Utbyten, som går utöver den här vanliga byteshandeln som redan funkar, men som också går 

utöver vad vi redan använder vanliga pengar [till]. Alltså vad är den, gränslandet eller kontaktytan, eller 

där liksom mellan penningekonomin [kronor] och byteshandeln där Klövern skulle spela sin 

roll?(Panelsamtal 2/12-2017). 

 Eftersom panelsamtalet till största del behandlade mer tekniska och regelmässiga frågor om 

Klövern så hann vi inte riktigt gå in på hur och varför den skulle användas. Undantaget är 

denna utläggning som en av åhörarna kom med och som kopplar ihop försöket med Klövern 

med den kulturekonomiska kosmologi som jag försökt beskriva och analysera i de tidigare 

kapitlen. Som det uttrycks i citatet men även i de andra kapitlen, så finns redan många olika 

typer av utbyten och bytescirklar. Ett starkt socialt nätverk, kännetecknat av solidaritet och 

ideellt arbete utgör grunden för grönisarnas Skattungbyn. Så vart ska Klövern in? Ska den ta 

över redan existerande tjänster? Eller måste den hitta ett eget utrymme? Fylla och öka ett 

värde som idag kanske finns bland alla dessa materiella och expressiva komponenter, men 

som ännu inte fått den kapacitet som de skulle kunna ha? Låt oss börja med att konstatera att 

Klövern som komponent i assemblaget onekligen har potential att påverka och interagera med 

andra komponenter. Den är ju trots allt något som omvandlar andra komponenter till ett visst 

värde. Om vi nu går vidare till påståendet att Klövern skulle kunna öka mervärdet i 

Skattungbyn, som påståtts några gånger i detta kapitel. Vad innebär mervärde i så fall? 

Genom att utforska den frågan tillsammans, finner kanske grönisarna ett utrymme att använda 

Klövern. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Lager och förbindelser 

Vad jag tycker mig ha klarlagt om den lokala kulturekonomiska kosmologi som jag 

undersökt, är att den existerar i flera olika lager samtidigt. Såväl hos enskilda grönisar och 

deras föreställningar, som hos de materiella och expressiva komponenter som omgärdar dom, 

samt i de processer där olika komponenter interagerar med varandra. De olika lager som 

grönisarnas Skattungbyn består av, representeras i denna uppsats av de olika kapitlen, där vi 

rör oss från mer beständiga identitetsdrag och förutsättningar som gäller i detta assemblage, 

till att beskriva enstaka mer föränderliga komponenter, för att slutligen hamna i en enstaka 

process i försöket med Klövern.    

Det första och mer övergripande syftet för min uppsats var att förstå och förklara de 

förutsättningar, föreställningar och processer som formar och omformar den 

kulturekonomiska kosmologi som Skattungbyns grönisar lever och verkar inom.  

I relation till detta syfte menar jag att, genom att förstå hur den kulturekonomiska kosmologin 

existerar och är verksam i flera olika lager samtidigt, går dess förutsättningar, föreställningar 

och processer att förklara genom att studera förbindelserna mellan dessa lager. Beroende på 

situationen är det mer eller mindre tydligt från vilket lager grönisarnas Skattungbyn blivit 

format eller omformat. Den kulturella kodning som folkhögskolekursen gav upphov till har 

exempelvis haft stort inflytande på varför så många i Skattungbyn är självförsörjande till en 

viss grad. Vi kunde också se hur Hansénsgården som komponent framträdde som en 

manifestering av den kodning som kursen bara skapat i teorin. Andra gånger formas och 

omformas grönisarnas Skattungbyn istället av beslut fattade i stunden, där det är svårt att 

avgöra vilken eller vilka komponenter som spelat en avgörande roll för ett visst val eller 

beslut. Vi såg sedan i det tredje kapitlet att försöket att separera kortsiktiga och långsiktiga 

transaktioner till olika lager av den kulturekonomiska kosmologin inte gick att genomföra. 

Processer som omfattade såväl kortsiktigt som långsiktigt handlande ingick ofta i samma 

situationer. Detta menar jag har sin grund i att de olika lagren är just representerade i 

samtidigt i den situationen.  

Det andra syftet var att analysera de föreställningar och förutsättningar som omgärdar 

försöket med den lokala valutan Klöver. Utifrån den positionen gav analysen av de 

föreställningar och förutsättningar som omgärdade försöket med Klövern, insikten om hur 

många olika expressiva och materiella komponenter från många olika lager som ingår 
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samtidigt i en och samma process i grönisarnas Skattungbyn. Vilket jag anser berättar, att 

försöket med en lokalvaluta som Klövern verkar påverka denna kulturekonomiska kosmologi 

på ett sätt som jag inte lyckats konstatera hos någon annan enskild komponent i grönisarnas 

Skattungbyn.  

För att slutligen relatera de två syftena till varandra så finner jag att försöket med Klövern 

fungerar som en spegling av den kulturekonomiska kosmologin. En spegling som samtidigt 

bara visar just de förutsättningar och föreställningar vars existens getts företräde att ingå i 

försöket med Klövern. 
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KÄLL- OCH LITTERTURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor 

 

Intervjuer 

1. Olof (Pseudonym) 

Yrke: Vaktmästare, entreprenör, egen företagare 

Ålder: 63år  

Kön: Man 

Intervjudatum: 23/11-17 

Intervjuns längd: 54 minuter 

Intervjun utförd av Simon Arveström 

Intervju förvaras hos Simon Arveström 

 

2. Per (Pseudonym) 

Yrke: Biodlare, maskinist, uthyrare 

Ålder: Ca 68år 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2/12-17  

Intervjuns längd: 18 minuter 

Intervjun utförd av Simon Arveström 

Intervju förvaras hos Simon Arveström 

 

3. Panelsamtal (Per, Olof och ca 25st icke-namngiva i denna uppsats, varav 6st 

medverkar i samtalet) 

Ålder: Åldersspann på ca 20-70år 

Kön: Ca 60% kvinnor och 40% män  

Intervjudatum: 2/12-17  

Intervjuns längd: 110 minuter 

Intervjun utförd av Simon Arveström 
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Intervjun förvaras hos Simon Arveström 

 

4. Clara (Pseudonym) 

Yrke: Matlagningslärare, elevassistent, ideellt arbetande och egen företagare 

Ålder: 39år 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 25/4-18 

Intervjuns längd: 42 minuter  

Intervjun utförd av Simon Arveström 

Intervjun förvaras hos Simon Arveström 

 

5. Per (Pseudonym) 

Yrke: Biodlare, maskinist, uthyrare 

Ålder: ca 68år 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2/12-17  

Intervjuns längd: 18 minuter 

Intervjun utförd av Simon Arveström 

Intervju förvaras hos Simon Arveström  

 

6. Magnus (Pseudonym)  

Yrke: Kemist, kursgrundare, pedagog, pensionär 

Ålder: 74år 

Kön: Man  

Intervjudatum: 2/2-18 

Intervjuns längd: 92 minuter 

Intervjun utförd av Simon Arveström 

Intervju förvars hos Simon Arveström  
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Observationer 

1/12-2017 14:30-16:30, Skattungbyn, Hansénsgården 

1/12-2017 17:00-20:30, Skattungbyn, hemma hos Clara 

2/12-2017 13:00-22:00, Skattungbyn, Hansénsgården 

3/12-2017 10:00-13:30, Skattungbyn, vandring i byn, besök vi kollektiv 

25/4-2018 12:00-18:00, Hansénsgården 

25/4-2018 23:00-00:30, bilfärd till Orsa och Dumpstring i Orsa 

26/4-2018 09:00-14:00 Hansénsgården 

 

26/4-2018 14:00-14:30, Slåttergubben 

26/4-2018 15:00-16:30, Hemma på Pers gård 

12/7-2018 15:00-00:00, Inspirationsfestivalen 

13/7-2018 07:00-01:30, Inspirationsfestivalen 

14/7-2018 09:30-23:00, Inspirationsfestivalen 

15/7-2018 07:00-02:00, Inspirationsfestivalen 

16/7-2018 10:30-16:00, Inspirationsfestivalen  

2/12-2018 19:00-20:45, Skattungbyns skola 

 

Tryckta källor 

 

Internethemsidor 

Aktiva byar, uppladdat 26/11-2018, Youtube.com, 

https://www.youtube.com/watch?v=DWKgdBsLiRA 

Din ekokorg (onlineshop). http://dinekokorg.se/ (Hämtad 10/5-2019) 

FB Hansénsgården i Skattungbyn (Facebookgrupp). Inlägg från 10/9-2018, 1/1-, 7/5-, 

14/5-2019. https://www.facebook.com/groups/hansenshuset (Hämtad 14/5-2019) 

FB Skänkes, bytes, önskas i Skattungbyn (Facebook-grupp). Inlägg från 4/5-15/5-2019. 

https://www.facebook.com/groups/707985935925256/?ref=br_rs  (Hämtad 15/5-2019) 

FB Verktygsbiblioteket i Skattungbyn (Facebook- grupp). Inlägg från 2 september 

2015. https://www.facebook.com/groups/441361785989160/?fref=ts (Hämtad 1075-

2019 
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Framtidsutsikter, avsnitt 3 (podcast), forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt, 

uppladdat 8/12-2016, http://www.framtidsutsikter.se/podcast/3-dubbla-slantar/  

Framtidsutsikter, avsnitt 6 (podcast), forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt, 

uppladdat 8/12-2016, http://www.framtidsutsikter.se/podcast/6-livet-pa-landet/ 

Hansénsgården 1. https://hansensgarden.wordpress.com/about/ (Hämtad 15/2-2019 

Hansénsgården 2. https://hansensgarden.wordpress.com/ecce/ (Hämtad 15/2-2019 

Hela Sverige ska leva, uppladdat 8/5-2018, Youtube.com, 

https://www.youtube.com/watch?v=qcWYfKxCLgQ 

Hippieland (dokumentärfilm), producerad 2011 av Håkan och Tekla Berthas, 

https://vimeo.com/152681382 

Inspirationsfestivalen (Hemsida). 

https://inspirationsfestival.se/?page_id=1048&lang=sv (Hämtad16/5-2019) 

Mora Folkhögskola (Hemsida). https://www.folkhogskola.nu/sok-skolor/Dalarnas-

lan/Mora-folkhogskola/Kurser/2019vt/ekologisk-odling--hallbar-livsforing---

skattungbyn/ (Hämtad 1/5-2019)  

Sveriges Radio (Publicerad 3/7-2019). 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7256083 (Hämtad 7/8-2019) 

SVT1 (Publicerad 23/2-2016). https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/bytte-

storstadsstress-mot-vagn-i-skattungbyn (Hämtad 10/6-2018) 

SVT2 (Publicerad 1/11-2018). https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/den-lokala-

klovern-en-perfekt-byraladepeng (Hämtad 13/5-2019) 
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