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Sammanfattning 
 
Syftet med den föreliggande studien har varit att beskriva och skapa en djupare förståelse för 
vad det innebär att vara sopdykare i ett postmodernt konsumtionssamhälle. Den teoretiska 
delen i studien har bestått av Zygmunt Baumans teorier om konsumtionsliv, globalisering och 
postmodern etik. Material har bestått av fem intervjuer med två kvinnor och tre män som 
sopdyker regelbundet. Den metodologiska utgångspunkten har varit att tolka materialet 
utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt i tre olika nivåer. De begrepp som tillsammans utgör 
en huvudtolkning om vad det innebär att vara sopdykare i postmoderniteten är: En ambivalent 
konsumtion, alternativa kicksökare, den kollektiva gemenskapen, tänk globalt – agera lokalt, 
den gode stråtrövaren och gammaldags moral. Resultat som framkommit är att sopdykarna 
lever i en Robin Hood kultur som goda stråtrövare där det anses vara okej att ta från de rika 
och ge till de fattiga. Resultatet visar även att sopdykarna är ambivalenta i sina handlingar 
eftersom de har en tanke om att inte bidra till konsumtionssamhället samtidigt som det 
faktiskt är vad de gör. Sopdykarna som fenomen skulle inte kunna existera om de inte 
livnärde sig på konsumtion. 
 
Nyckelord: Sopdykning, sopdykare, kicksökare, postmodernt samhälle, konsumtion, 
konsumtionsliv. 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to describe and bring deeper understanding as to what dumpster 
diving means in a postmodern consumer society. Also, the theoretical framework of this study 
will be derived from the works of sociologist Zygmunt Bauman in which he discusses 
consumption lifestyles, globalization and postmodern ethics. The data consist of interviews 
with three men and two women who have been dumpster diving continuously for extensive 
amounts of time. The methodological point of departure is a hermeneutic approach and the 
material is interpreted on three levels. Moreover, the results of the study will be divided into 
themes. An ambivalent consumption, rush seekers, think globally – act locally, the righteous 
brigand and old-fashioned morals are those terms that aligned comprise the principal 
interpretation of what it means to be a dumpster-diver in the postmodern world. The results it 
shows that dumpster divers live in a Robin Hood culture as righteous brigands where it is 
considered justified to take from the rich and give to the poor people. Dumpster divers are 
significantly ambiguous in their actions due to the fact that they have an idea that they are not 
contributing to consumption society, but in reality they do indeed. In fact, this study shows 
that dumpster divers would not exist if they were not fed by consumption.  
 
Keywords: dumpster diving, dumpster divers, rushseekers, postmodern society, consumption, 
consumer society.  
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1. Inledning 
 

1.1 Konsumtion i det postmoderna samhället 
 
Enligt sociologen Zygmunt Bauman (2000) är dagens västerländska samhälle ett postmodernt 
samhälle. Med det menar han att vi har utvecklat ett globaliserat samhälle där människor är 
vad han kallar kroppslösa. I detta samhälle har inte längre tid och rum någon betydelse, 
avstånden spelar inte längre någon roll. Konsekvensen av detta är att människor i ett sådant 
samhälle är mer flytande och rörliga än fasta. Människan har utvecklat en större tro på sin 
egen förmåga och individualiseringen har fått stor genomslagskraft samtidigt som det 
kollektiva handlandet och offentliga rummet blivit lidande. Inom det postmoderna samhället 
har kapitalismens utveckling bidragit till att varor hela tiden ska produceras snabbt, alltid 
finnas tillgängliga, och att människan hela tiden ska konsumera. Den ökande konsumtionen 
bidrar till att det blir lättare att producera billiga varor som säljs billigt på marknaden. I 
konsumtionssamhället tvekar inte människor att slänga saker, för idag har varorna inte lika 
stort värde för människor som de hade i det moderna samhället.  
 
Att frångå det postmoderna konsumtionssamhället är inte enkelt eftersom människor konstant 
drivs in i konsumtionsstrukturen, precis som den talar till oss att göra. Som en motkraft till 
detta samhälle har det uppkommit nya sociala rörelser. Idag har det blivit modernt att köpa 
begagnat och allt fler handlar secondhand varor. Denna marknad har vuxit sig större på grund 
av efterfrågan från konsumenterna. Människor betalar fortfarande för det de köper 
secondhand men de menar att det är ett ekonomiskt alternativ. Det huvudsakliga syftet med 
secondhand är att återanvända och förbruka de produkter som någon annan inte längre vill ha 
och detta ger nytt liv åt produkterna.   
 

1.2 Vem är sopdykare 
 
En social rörelse i detta sammanhang är friganism. Friganism kommer från engelskans ”free” 
och ”vegan” som betyder fri vegan. Att vara frigan innebär att man är medveten om att 
människor och klimatet far illa i ett konsumtionssamhälle och man inte vill betala för den mat 
man hittar. I det svenska språket är det mer vanligt att använda begreppet sopdykare som 
benämner människor i denna rörelse. Sopdykare är människor som försöker leva utifrån en 
alternativ livsstil och istället för att konsumera nya varor tar tillvara det som slängs. 
Sopdykarna går ofta ut kväll- och nattetid för att kliva ner i containrar och plocka det som 
slängs och som fortfarande är ätbart.  
 
Sopdykning som livsstil är ett intressant forskningsområde för mig eftersom jag har funderat 
över vad som händer i ett postmodernt samhälle där människor lever för ögonblicklig lycka 
och tillfredställelse genom att de konsumerar. Det finns inte mycket forskning om sopdykning 
som livsstil, därför är det intressant att studera detta. I och med att människor lever i ett 
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konsumtionssamhälle och alltid strävar efter nya saker undrar jag vad som händer med dem 
människor som inte strävar efter att alltid ha det nyaste på marknaden. Vilken motivation 
ligger bakom att vissa människor väljer att plocka det som slängts av andra istället för att 
konsumera nytt? 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att beskriva och förstå vad livsstilen sopdykning innebär i det 
postmoderna konsumtionssamhället, där meningen egentligen är att människor ska slösa, 
slänga och konsumera nytt.  
 
Min frågeställning är: Vad innebär livsstilen sopdykning i det postmoderna 
konsumtionsamhället? 

2. Teoretisk och begreppslig referensram 
 

I följande avsnitt beskriver jag den teoretiska referensramen som jag har utgått ifrån i min 
analys om vad det innebär att vara sopdykare i ett postmodernt samhälle. Jag har använt mig 
av Zygmunt Baumans teorier om globalisering och konsumtionsliv samt klargjort vad dessa 
begrepp betyder. Bauman passar bra in i min studie om sopdykning eftersom han tar upp 
viktiga aspekter av det postmoderna samhället. Han beskriver globaliseringens effekter på 
samhället och även människorna i det. Han skriver även om hur människor påverkas och beter 
sig i ett konsumtionssamhälle och vad som då blir viktigt för människan. Detta anser jag vara 
relevant i relation till min forskningsfråga eftersom grunden i sopdykning handlar om 
konsumtion i det postmoderna samhället och vilka effekter detta får hos människor som väljer 
att inte konsumera nya varor eller produkter.  
 

2.1 Upphävandet av rum och tid 
 
Globaliseringen gör att människor blir relativt obehindrade och inte längre utsätts för samma 
geografiska gränser som förr. Förr behövde människor förflytta sig fysiskt till och från olika 
platser för att till exempel konsumera. Bauman (2000:6) uttrycker detta fenomen som en värld 
i ständig förändring. Han menar att vi genom globaliseringen är i konstant rörelse och att 
människan aldrig står still. Istället blir människors tillvaro flytande, och vi kan obehindrat 
följa med i förändringar eftersom de sker snabbt. Bauman menar att människan i denna 
flytande tillvaro har blivit kroppslös. För att förstå vad Bauman menar när han beskriver 
människan som kroppslös kan vi tänka oss att i ett produktionssamhälle var människan 
tvungen att befinna sig på en specifik plats, exempelvis arbetet. Detta sker givetvis än idag, 
men idag har människor större möjlighet att kunna arbeta hemifrån, utomlands etc. de är inte 
längre bundna till en särskild plats där de måste utgå ifrån och befinna sig. En annan 
förklaring på det begreppet är att människor idag inte behöver finnas fysiskt på plats för att 
konsumera, det räcker med att ha tillgång till en dator för denna typ av konsumtion. Detta 
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betyder att innebörden av här och där inte längre finns i samma utsträckning som tidigare 
(Bauman 2000:21). Det är inte bara människor som rör sig obehindrat i ett globaliserat 
samhälle, även ekonomin och företag behöver inte längre finnas rumsligt bundna eftersom det 
går att sköta i affärer via internet. Att vara fysiskt närvarande på plats är mindre viktigt idag 
eftersom tekniken har utvecklats snabbt under en väldigt kort tid.   
 
Men vi är inte heller beroende av tidsmässiga gränser på samma sätt som tidigare. Att 
människor inte längre behöver vänta är en del av vad Bauman pratar om när han talar om 
globaliseringen. E-post, där människor kan skicka post bara genom ett klick, istället för att 
posta brevet på vanligt sätt gör att människor inte behöver vänta i flera dagar på ett svar eller 
ett resultat. Samma sak gäller nyheter. Man behöver inte längre vara bunden till en viss tid på 
dagen för att lyssna eller kolla på nyheter. Istället kan vi själva surfa på internets alla 
nyhetstidningar och sajter för att få information om nyheter omedelbart (Bauman 2000:57). 
 

2.2 Världen som pointillistisk och flytande 
 
Genom globaliseringen har samhället utvecklats till att bli det Bauman kallar pointillistisk. 
Pointillistisk betyder punkterad och han menar att en punkt inte har någon bredd eller djup, 
den existerar före rum och tid. Bauman menar att om man tittar på världen som pointillistisk 
betyder det att den inte är linjär, att den har brist på sammanhang och inte längre har någon 
kontinuitet (2000:40f). Det är mängder av olika och separata ”eviga ögonblick” så som 
tillfälligheter, händelser, äventyr etc. inkluderas som beskrivs i den pointillistiska världen. I 
tidigare samhällen följde människor sin familjs fotspår gällande exempelvis arbete, 
traditionen sa att sonen tog efter sin fars yrke. I det konsumtionssamhälle vi lever i nu, menar 
Bauman är möjligheternas och slumpmässighetens tid. Människans föreställning om 
framtiden är en öppen process där ingenting är bestämt på förhand, istället är varje ögonblick 
fylld av möjligheter och olika vägar att gå. Från början finns det ingen logik i den 
pointillistiska världen. Bauman skriver (20008:40ff) att det kan finnas en kausal logik men att 
denna formas i efterhand när man söker begriplighet och ordning. Detta kan även kopplas 
samman med Baumans uttryck för globaliseringen som en flytande värld. Han menar att den 
verkliga världens framväxt blir mer diffus, flytande och dynamisk och det är precis det 
Bauman menar när han förklarar den pointillistiska tiden för oss. 
 
Det finns inte längre någonting konsekvent ”att ta på” eftersom människor inte längre behöver 
befinna sig fysiskt på plats för att vara med i situationer (Bauman 2000:57). Han diskuterar 
även att osäkerheten hos människor blir som mest påtaglig när rummen saknar sin fasthet. 
Även här ger han en tydlig bild av den pointillistiska världen som blir allt mer obestämd och 
svår att förhålla sig till eftersom den ständigt är under förändring (Bauman 1995:282). 
 

2.3 Konsumtionssamhället 
 
Innan samhället utvecklades till det konsumtionssamhälle vi lever i idag levde vi i ett 
produktionssamhälle. I ett produktionssamhälle var människan mer säkerhetsorienterad, man 
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sökte trygghet, ordnad och en stabil tillvaro där människor strävade efter långsiktighet. Idag 
lever vi inte längre i ett produktionssamhälle, istället har detta utvecklats till ett 
konsumtionssamhälle. Bauman menar att detta är ett samhälle där mekaniken att producera 
nya varor är strukturen för hur människorna i det samhället ska leva. Det handlar om hur man 
producerar varor för att människor ska konsumera dessa. Konsumtionsvärlden delas upp i ting 
och människor ska konsumera tingen, vi söker konstant ögonblicklig tillfredsställelse och 
detta är ordningen för ett konsumtionssamhälle (Bauman 2008:65). 
 
Bauman (2000:39f) vill även belysa likheter och olikheter i ett konsumtionssamhälle. Precis 
som jag nämnde ovan, ett produktionssamhälle där omedelbar konsumtion och 
tillfredsställelse inte var det viktigaste kontra ett konsumtionssamhälle där människor vill 
konsumera för en ögonblicklig tillfredsställelse utan att varorna egentligen har stor betydelse 
för konsumenterna. I ett produktionssamhälle skulle istället varorna skyddas mot försämring 
och finnas med i ägarens liv under en lång tid. Då fanns inte heller behovet och begäret av 
den omedelbara njutningen som finns idag. En av likheterna Bauman tar upp är att 
människans status höjdes beroende på hur mycket produkter människan ägde. Ju mer 
produkter desto mer makt ansågs personen ha av de andra i samhället. Även i ett 
konsumtionssamhälle är produkter statussymboler för människor. 
 
Vidare skriver Bauman att allt i ett konsumtionssamhälle är varor, han kallar även människor 
för varor eftersom marknaden ser människan som säljbar. För att människan ska förvandlas 
till en vara och anses vara säljbar är för att marknaden vill att människan ska uppfylla deras 
förväntningar vilket innebär att människor ska köpa nya saker (Bauman 2008:18f). Han 
menar att ingen människa kan bli ett subjekt i ett konsumtionssamhälle utan att först 
förvandlas till en vara. ”Att konsumera” betyder att människan investerar i sitt eget sociala 
medlemskap vilket i ett konsumtionssamhälle blir ”säljbarhet”. Säljbarheten innebär att 
medlemmarna skaffar sig de egenskaper marknaden efterfrågar så att dem ska konsumera 
produkterna, att efterfrågan hela tiden ska skapas och att vinna ivriga kunder. Han skriver 
även att människor själva är konsumtionsvaror (Bauman 2008:66). Att vara en 
konsumtionsvara är att man följer samhällets struktur och ordning, att man har ett beteende 
som passar in i de mönster som krävs, i detta fall handlar det om att konsumera som 
marknaden vill att samhällsmedlemmarna gör.  
 
Tidigare kunde konsumtionen enbart ske under dagtid när butiker hade öppet. Men i och med 
det globala samhället och att vi inte längre är bundna till tid och rum får konsumenter 
möjlighet att konsumera dygnet runt via internet. Människan är hela tiden mottagare av 
konsumtion och köper de produkter som lovar att de får sina begär tillfredsställda samtidigt 
som produkterna lovar att ge dem lycka om dessa köps. Bauman menar att konsumenterna i 
konsumtionssamhället aldrig får eller ens ska vila. De ska konstant exponeras för nya behov 
och frestelser (Bauman 2000:79). Samhället uppmuntrar människan att välja en livsstil som 
går ut på att konsumera nya produkter, och detta görs genom att samhället talar, ropar och 
vädjar till medlemmarna att konsumera. De förväntar sig att konsumenterna ska svara på 
ropet, vilket de gör genom att konsumera (Bauman 2008:63).  
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2.4 Konsumtionskulturen 
 
Redan i förra rubriken nämndes konsumtionskulturen. För att förstå vad konsumtionskultur i 
ett konsumtionssamhälle är använder Bauman tre begrepp; snabbhet, övermått och slöseri. 
Dynamiken som finns i samhället existerar även i konsumtionskulturen där målet inte är att 
äga så mycket som möjligt. Istället handlar det om att vara i farten och uppnå ögonblicklig 
tillfredsställelse. Någonting som är typiskt för medlemmar i en konsumtionskultur är att de 
hela tiden strävar efter någonting nytt och att de konstant rättar sig efter vilket behov 
marknaden har. Medlemmarna måste hela tiden hålla sig i takt med marknadens ständiga 
förändring eftersom detta blir normen och vad en människa lever för (2008:115). Vad som 
händer dem konsumenter som är präglade av denna kultur är att de inte längre är rädda för att 
slänga saker. Istället accepterar de varornas korta livslängd och tror starkt på ny njutning, nya 
sensationer av andra, nyare ting. Bauman menar att detta är ett samhälle av överskott av varor 
och fullt med slöseri (Bauman 2008:98f). 
 
Trots att en konsumtionskultur innebär att människorna ständigt måste vara i rörelse för att 
hänga med på vad marknaden erbjuder så skapas det en ordning även i denna kultur. 
Ordningen blir en abstrakt struktur där människorna lär sig att om de konsumerar nya 
produkter behöver de inte vara oroliga för att bli utanför eller avvika från normen. Människor 
kategoriserar gärna världen och ordnar den. Det är utifrån den ordningen de vet hur de ska 
förhålla sig till den. I konsumtionskulturen blir ordningen att vara i rörelse, att slösa och att 
skaffa nytt hela tiden. Idag är människor uppfostrade med ordning och disciplin, samhällets 
struktur präglar människan till att vara den person samhället vill att den ska vara, och detta 
gäller även någonting så flytande som vår globaliserade värld. Detta betyder att människor 
måste konsumera och göra marknaden nöjd för att finna en ordning och disciplin i sin egen 
värld.  
 
Eftersom konsumenterna hela tiden söker omedelbar njutning blir efterfrågan av nya 
produkter stor och då måste marknaden hänga med och ta bort varor som ger missnöjda 
konsumenter samt utveckla nya varor åt de nya behoven. Bauman menar att människor i ett 
konsumtionssamhälle är väldigt flyktiga och flytande. Det är hela tiden en dynamisk process 
som är pågående och konsumenterna söker efter omedelbart tillfredställelse. Efter att de har 
konsumerat är de på jakt igen efter den ögonblickliga tillfredställelsen, men nu i relation till 
en annan vara (Bauman 2000:80).  
 

2.5 Konsumismen 
 
Bauman beskriver att människor har gått från konsumtion till konsumism. För att förstå vad 
konsumism betyder skriver Bauman att konsumismen kan tänkas som ett socialt arrangemang 
där konsumtionen har blivit den viktigaste och starkaste drivkraften i samhället. Han menar 
att konsumismen är en överordnad drivkraft i samhället. För att förstå skillnaden i begreppen 
beskriver han att konsumtion står för en egenskap hos en enskild individ, att konsumera är en 
individuell handling. Medan konsumism är en egenskap hos ett samhälle, och med det en 



	   6	  

kollektiv egenskap. Denna gemenskap blir en stor kraft som spelar en betydelsefull roll i den 
individuella och kollektiva självidentifikationens processer och även i individens val av 
livspolitik (2008:36). Konsumism i denna kontext betyder att människor genom 
konsumtionen har utvecklat förmågan att behöva, begära och längta efter nya produkter att 
konsumera, vilket idag är en viktig punkt som blivit central i människors liv (Bauman 
2008:34).  
 

2.6 Turister och vagabonder 
 
Enligt Bauman kan man dela upp den globaliserade världen i två grupper. Den första gruppen 
är vad han kallar turisterna och den andra gruppen är vagabonderna. Turisterna är rika, 
välutbildade och de kan konsumera precis vad de vill eftersom de har råd. De har inga 
problem att få ett välbetalt arbete och har möjlighet att välja vilken typ av yrke de vill på den 
globala marknaden. Vagabonderna är den mer outbildade gruppen människor som måste ta 
lågavlönade jobb eftersom de inte fritt kan välja vilka arbeten de vill jobba med. Även 
vagabonden måste leva ett flexibelt liv, trots att denne inte behöver lämna sitt hem så gör de 
det i ett försök till att finna någonting som är bättre.  
 
Bauman tar upp den flytande värld som står till turisternas förfogande. För dem har rummet 
förlorat sin begränsande karaktär eftersom de har möjligheten att flytta på sig och resa både 
genom den reella och den virtuella världen. Vagabonderna är mer bundna till det lokala 
rummet, de har inte samma möjligheter att resa runt i världen eftersom de saknar ekonomin 
för det (Bauman 2000:82ff). Bauman pratar vidare om att turisten verkar negativt på moralen 
eftersom den gruppen betalar för vad de ska göra. Han menar att det moraliska ansvaret 
försvinner när man gör det och när människor kan och har möjlighet att göra det. 
Konsumtionssamhället garanterar status om medlemmarna agerar som turister, när de kan 
betala för allt och inte ta moraliskt ansvar för sina handlingar (Bauman 1995:297).  
 

2.7 Etik och moral hos människan i ett postmodern samhälle 
 
Bauman förklarar att etiken i det postmoderna samhället egentligen inte har förändrats eller 
förlorat sin aktualitet. Han menar att den istället behöver betraktas på ett annorlunda sätt 
(Bauman 1995:10). Vidare talar han om att det är värderingar som har förändrats. Förut talade 
människor om att göra det rätta på det rätta sättet. Idag talar människor fortfarande om att 
göra det rätta men det har utvecklats till olika dimensioner. Dessa är att människan gör det 
som är ekonomiskt förnuftigt, estetiskt njutbart eller moraliskt lämpligt. Skillnaden i moralen 
om man jämför då och nu är att människor idag gör grejer för att det är moraliskt lämpligt. 
Förr följde människor lagen för att det var så, idag följer människor lagen för att det är 
förnuftigt att göra det. 
 
Människor har idag möjligheten att göra ett moraliskt val, man utför moraliska handlingar för 
sin egen skull och denna moral ligger i dennes egna jag. Bauman skriver också om att det är 
frihet och att ta eget ansvar som får människor att agera moralisk riktigt, det handlar inte om 
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att strikt följa lagen. Anledningen till detta är för att människan har större utrymme i dagens 
samhälle där konsekvenserna av deras handlande drabbar dem själva. Bauman menar att den 
moral människan har och att göra de handlingar vi har förmågan till är någonting som driver 
oss framåt.  Eftersom våra handlingar ger effekt för andra människor i andra länder i och med 
globaliseringen så får handlandet konsekvenser för människor man inte möter ansikte mot 
ansikte, människan vill därför göra rätt för sig (Bauman 1995:103). 
 

2.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Till grund för min studie har Baumans teorier om globalisering och konsumtionsliv gett en 
inblick i vad som händer i dagens konsumtionssamhälle. Fokus har varit på att globaliseringen 
ger människan en mer flytande och ostabil tillvaro. Konsumtionssamhället beskriver hur 
samhället är ordnat, konsumtionskulturen beskriver hur konsumtionen får meningar och 
innebörder för människor och konsumismen står för en överordnad drivkraft.  
 
Bauman tar även upp att man kan dela upp människor i postmoderniteten i två grupper: 
turister och vagabonder. Turisterna är flexibla och förflyttar- och anpassar sig efter vad som 
behövs och det är de som främst kan utnyttja konsumtionen till fullo. Vagabonderna är den 
typen av människor som inte har samma flexibilitet som turisterna, de är mer bundna till det 
lokala rummet eftersom de inte har samma förutsättningar som turisterna.  
 
Bauman menar även att etiken hos människor som lever i det globala konsumtionssamhälle 
fortfarande finns kvar men att man måste se det från ett annat perspektiv där människor gör 
det som anses vara moraliskt lämpligt att göra. Ett sätt att se på detta som ett avgörande och ta 
ett beslut. Är det lämpligt att följa lagen i denna situation eller finns det andra förhållningssätt 
hur man ser på moral och etik än att enbart följa de lagar som är skrivna.  
 
Sopdykning som en global rörelse gör att livsstilen sprids runt om i världen. Baumans teorier 
är i allra högsta grad relevanta för min studie eftersom sopdykning i relation till konsumtion 
handlar om att man tar hand om överkonsumtionen. Sopdykarna verkar vara någonting annat 
än turister och vagabonder. Moral och etik hos sopdykarna får ett annorlunda förhållningssätt 
eftersom de protesterar mot konsumtionssamhället. 

3. Tidigare forskning 
 

Eftersom sopdykning är ett relativt nytt forskningsområde var det svårt att finna artiklar som 
relaterade till sopdykning som fenomen. Det jag istället gjorde var att jag sökte efter artiklar 
som handlade om mat och anti-konsumtion eftersom en central del av sopdykning handlar om 
att finna mat utanför normen i ett postmodernt konsumtionssamhälle. De artiklar jag fann 
utgick till övervägande del av kvalitativ metod. Sökningarna är gjorda i sociological abstracts 
och google schoolar och de sökord jag använde var: dumpster diving, freeganism, 
consumption culture, anti-consumerism, food waste och food consumption. Jag fann sju 
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forskningsartiklar, dessa ordnades, sammanställdes och därefter bildades fyra teman. Dessa 
teman valdes ut utifrån artiklarnas innehåll och eftersom jag fann de relevanta för min 
frågeställning: Vad innebär det att vara sopdykare i ett postmodernt konsumtionssamhälle?  
 

1. När mat blir till sopor 
2. Politisk konsumtion  
3. Varor som symbolisk innebörd 
4. Medvetenhet i ett konsumtionssamhälle 

3.1 När mat blir till sopor 
 
När maten har slängts blir maten till sopor. Detta är någonting dem flesta av oss är överens 
om, men det finns dem som inte håller med. Många människor och de flesta restauranger och 
butiker slänger mat som fortfarande är ätbar. Det finns människor som anser att detta är 
slöseri på naturens resurser och därför fångar dem upp maten och äter den. Under denna 
rubrik kommer jag att klargöra hur tidigare forskning ser på slängd mat som blivit till sopor.  
 
Undersökningen av David Evans (2011) var en etnografisk studie som sträckte sig under åtta 
månader. Under dessa åtta månader hade forskaren kontinuerlig kontakt med 19 familjer från 
en slumpmässigt utvald gata i London. De familjer forskare intervjuade var även dem 
slumpmässigt utvalda från den gatan. I studien fann man att den viktigaste anledningen till att 
maten kastas är för att familjerna vill ha en trevlig middag tillsammans och hellre lagar ny 
mat som de njuter av ihop. Författarna presenterar även i deras resultat att man i dem engelska 
hushållen slänger mycket mat trots att de faktiskt inte behöver göra det. I artikeln framgår det 
att om personerna som slängde maten skulle vara ensamma d.v.s. vara utan familj skulle de 
inte slänga så mycket mat som dem gör. De intervjuade personerna menar i studien att de får 
dåligt samvete om de slänger mat. De anser även att det är viktigt att människor äter en lagom 
stor måltid, istället för ta för mycket på sin tallrik och sedan slänga resten. Resultatet visar 
mat som social symbol, att familjerna har ett högt kapital och kan därför slänga den gamla 
maten och tillaga ny (Evans 2011).  
 
Nicole Eikenberry och Cherry Smith (2003) gjorde en kvalitativ studie där de ville visa hur 
man såg på sopdykning som livsstil. De hade fokusgrupper som bestod av hemlösa människor 
där majoriteten av gruppen var kvinnor. De gjorde även intervjuer med vissa av kvinnorna 
vilket bidrog till deras resultat. En del av fokusgrupperna bestod av personer som sopdök 
regelbundet och en annan del av grupperna bestod av personer som inte hade någon erfarenhet 
av att sopdyka. Resultatet i studien av deras studie visar att en mindre andel som sopdyker gör 
det för att dem inte har något annat val, i det här fallet hade även den ekonomiska biten 
betydelse hos respondenterna. Respondenterna i studien menar att en annan anledning till att 
de fick plocka sin mat ur containrar var att det inte fanns några ställen där de hade tillgång till 
gratis mat. Det fanns även respondenter som inte provat att sopdyka men de såg inga problem 
med att det fanns människor som sopdök. 
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Victoria C. Morés (2011) studie är en etnografisk studie där forskaren gjort deltagande 
observationer under en månads tid. Forskaren gjorde även intervjuer med tre kvinnor som är 
sopdykare. Intervjuerna i studien spelades in och transkriberades av forskaren. Studien är 
gjord i Illnois, USA och syftet med studien är att forskaren vill undersöka om maten som 
sopdykare äter är bra eller dålig. Resultatet i Morés studie visar att mat som sopdykare hittar 
är fullt ätbar och att ingen av de som deltog i studien blev sjuka av maten vilket även var en 
del av studiens syfte. Ett annat syfte med studien var att identifiera om sopdykning är en 
kollektiv handling, detta kunde visas genom att hon tillsammans med kvinnorna sopdök, de 
var alltid fler än en person vid varje dyk. Genom sin deltagande observation fick hon fram att 
sopdykningen bidrar till ett socialt medlemskap och är någonting man ofta gör som kollektiv 
handling. Hon påvisar även att sopdykare utmanar den hegemoniska kulturen genom sina 
handlingar eftersom de vågar gå mot normen och gärna talar öppet om detta för andra. 
 

3.2 Politisk konsumtion 
 
Politisk konsumtion i denna kontext betyder att det finns människor som vill göra skillnad i 
konsumtionssamhället, vi kan även kalla detta för motmakt. Motmakten i 
konsumtionssamhället finns hos den del av människor som vill göra skillnad eftersom de 
anser att man idag överkonsumerar. Under denna rubrik kommer jag att klargöra, utifrån 
tidigare forskning, olika former som denna makt kan ta. Det kan vara genom bojkottande av 
varor, att man inte handlar någonting annat än secondhand eller att man försöker vara 
självförsörjande i så stor utsträckning som möjligt.  
 
I artikeln av Stolle et al (2005) redovisas en kvantitativ undersökning där forskarna har 
skickat ut webbenkäter till studenter i tre länder. Dessa tre länder var Belgien, Kanada och 
Sverige och syftet var att undersöka om studenterna känner att de kan påverka marknaden 
genom att bojkotta vissa produkter. 1015 studenter var med i undersökningen 179st i Belgien, 
458st i Kanada och 378st i Sverige, och dessa fyllde i en omfattande enkät. Resultatet i 
artikeln visar att konsumenter som bojkottar produkter upplever att de har en större inverkan 
på marknaden till skillnad från de konsumenter som inte bojkottar produkter. De skriver i 
resultatet visar att studenter i Sverige har en förmåga att hellre välja ekomärkta varor när de 
handlar än vad studenter i Belgien och Kanada gör eftersom de redan från deras uppväxt får 
höra om miljö och därför har mer insikt i vad ekomärkta varor står för.  
 
Studien av Young et al (2008) är gjord i Yorkshire i England, i studien skriver forskarna om 
gröna konsumenter. Detta betyder att det är konsumenter som har reflekterat kring 
konsumtion och att de är medvetna om vilka produkter de bör eller inte bör konsumera. 
Studien är av kvalitativ metod, de har gjort djupintervjuer och haft diskussioner med sina 
deltagare för att förstå beteendet hos dem. Sammanlagt var det 81 semi-strukturerade 
intervjuer som gjordes under en 1-års period 2004-2005.  Resultatet visar att de gröna 
konsumenterna har ett starkt etiskt tänk när det gäller varor. Det visar även att de gröna 
konsumenterna har tre huvudkriterier innan de köper en teknisk produkt. Dessa tre är: 1. 
miljöprestanda, 2. hur produkten har tillverkats och 3. om det går att köpa begagnat.  I sitt 
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resultat visar forskarna att gröna konsumenter känner att de har makt att välja vilka produkter 
de ska konsumera, att de aktivt försöker använda makten för att få bättre produkttillverkning 
samtidigt som de visar att detta är en krävande process som tar mycket tid.  
 
Alex V. Barnards etnografiska studie från 2011 pågick under 18 månader i New York City, 
USA. Ett av syftena med studien var att han ville öka konsumenternas medvetenhet kring 
konsumtion och få fler att ägna sig åt sopdykning. Metoden han använde i studien var 
deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer och analyser av sopdykares dokument 
från webbsidan freegan.info. Genom sin metod att låta ”vanliga” människor vara delaktiga i 
processen för att kunna utföra, lyssna och reflektera vad sopdykning är. Efter varje ”trash 
tour” fick han en liten andel av människorna att komma tillbaka till ytterligare ett 
sopdykningstillfälle. Syftet var att forskaren ville öka medvetenheten hos 
samhällsmedlemmarna genom att utföra ett politisk teaterframträdande ute på gatorna i New 
York City. Syftet var även att skapa större förståelse hos de ”vanliga” människorna om vad 
det innebär att sopdyka. Resultatet visar att ¼ av de människor som vart delaktiga under en 
”trash tour” kommer tillbaka och forsätter att sopdyka i grupp.  
 

3.3 Varor som symbolisk innebörd 
 
Varor anses ofta ha en symbolisk innebörd för människan som äger dem. Varorna kan vara 
det som speglar vilken typ av människa man är och vilken kategori man tillhör när det gäller 
socialt medlemskap. De påverkar även vårt identitetsskapande, hur vi ser på oss själva och 
framför allt hur andra ser på vilka vi är. Under denna rubrik kommer jag att förklara hur 
tidigare forskning ser på vad varornas innebörd har för påverkan på människan.  
 
Artikeln av Héléne Cherrier (2010) handlar om människor som kallar sig själva för 
“hamstrare” vilket är människor som inte slänger saker. För att få tag på personer som själva 
såg sig som hamstrare gjordes ett snöbollsurval. Studien är hermeneutisk och omfattar nio 
intervjuer, det enda kriteriet som fanns var att de själva skulle identifiera sig som hamstrare. 
Artikelns syfte var att få konsumenter att förstå att de varor man köper kan skapa symboliska 
värden. Hon ville med sin studie skapa förståelse för att det finns alternativa sätt att leva i ett 
konsumtionssamhälle än att konsumera. Deltagarna beskriver deras samlande som en 
medvetenhet om att varorna först är objekt som sedan utvecklas till att bli en betydelsefulla, 
personliga tillhörigheter och att detta är den viktigaste anledningen till att de inte behöver 
konsumera nya varor hela tiden. Anledningen till varorna är betydelsefulla är att hamstrarna 
kopplar ihop dem med speciella händelser och perioder i deras liv. Resultatet visar att 
hamstring innebär att man aldrig slänga några saker. Hamstrarna ser hamstringen som aktiva 
handlingar mot anti-konsumtionssamhället, eftersom de väljer bort konsumtion av nya varor 
och återanvänder de varor dem redan har en relation till.  
 
De varor människor äger formar ett socialt medlemskap, detta visar både artikeln av Cherriers 
(2010) och artikeln av Evans (2011) som har redovisats ovan. I resultatdelarna i dessa två 
artiklar kan man utläsa att konsumtion av varor ger tillhörighet och medlemskap till sociala 
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grupper. Även anti-konsumtion ger tillhörighet och inträde till sociala grupper och i studien 
av Evans säger respondenterna att mat och att äta tillsammans är socialt inriktat, det är därför 
respondenterna hellre kastar resterna från gårdagen och lagar ny mat. Anledningen till detta är 
eftersom det ger känslan av gemenskap och detta görs alltså för den sociala tillhörighetens 
skull.   
 

3.4 Medvetenheten i ett konsumtionssamhälle 
 
I de sju forskningsartiklarna såg jag tendenser till att forskarna samt deltagarna i studierna 
menar att det är viktigt att skapa en medvetenhet hos konsumenterna som lever i ett 
konsumtionssamhälle. I ett flertal av artiklarna diskuterar de medvetenhet avseende 
konsumtion och etiska riktlinjer.  
 
Som jag tidigare nämnt har Young et al (2008) genomfört en studie där de har gjort 
semistrukturerande intervjuer med gröna konsumenter i England. Deltagarna i studien har 
valts ut genom ett snöbollsurval och säger att de gärna diskuterar etiska riktlinjer med 
varuhandeln samt med familj och vänner, vilket betyder att de gör en research innan de 
bestämmer sig för att köpa en teknisk produkt eller inte (2008:28). I deras resultatavsnitt 
påvisar de att gröna konsumenter kan använda den makt de har att konsumera till att bidra 
med en skillnad. Detta är dock en väldigt krävande process som tar mycket tid och som även 
kan bli dyr eftersom innebörden att vara grön konsument tar mycket tid i livet. Detta betyder 
att de behöver undersöka hur produkterna har producerats innan de konsumerar. Även 
ekonomin har en betydande roll här eftersom produkter som är producerade mer miljövänligt 
och ekologiskt ofta är dyrare än vanliga produkter (2008:30).  
 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I avsnittet tidigare forskning har jag kommit fram till fyra olika teman utifrån vad som 
framkommit i de artiklar jag har läst och analyserat. Mitt första tema var när mat blir till 
sopor, vilket visade att människor idag slänger väldigt mycket mat av anledningar som att det 
skulle bidra till gemenskapen om alla i en familj åt samma slags mat vid middagsbordet. Jag 
kan även utläsa att den mat människor plockat från soptunnor inte behöver vara dålig, den kan 
fortfarande vara fullt ätbar.  
 
Mitt andra tema var politisk konsumtion vilket handlade om de gröna konsumenterna. Studien 
visar att konsumenterna undersöker hur de teknologiska produkterna de ska köpa är 
framställda och vart de är producerade. Vi kan se att konsumenterna påverkar marknaden 
genom att bli mer medvetna om vad de konsumerar. Vi kan även se att högre medvetenhet om 
varors miljöpåverkan leder till att de ekomärkta varorna konsumeras i högre utsträckning.  
 
Det tredje temat var varor som symbolisk innebörd, vilket handlade om att människor tillger 
sina varor symboliska innebörder. Detta visade sig hos hamstrarna, där de beskrev att de inte 
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vill slänga sina gamla saker eftersom sakerna är betydelsefulla för dem och de har personliga 
förbindelser med dem.  
 
Fjärde temat var medvetenheten i konsumtionssamhället vilket handlade om hur människor på 
något sätt kan öka medvetenheten i hur de konsumerar. Detta görs genom den politiska 
teaterframställningen på New Yorks Citys gator där människor får följa med på ”trash tours”, 
alltså dykningar. Även hamstrarna försökte bringa en djupare förståelse för icke konsumtion 
genom att presentera vilka de är och hur de lever sina liv i anti-konsumtion. 
 
Att hitta vetenskapliga artiklar som handlat om hur man skall förstå sopdykning som livsstil 
eller social rörelse i det postmoderna samhället har saknats. Därför anser jag att min studie 
kommer att kunna bidra till forskningen genom att jag vill öka förståelsen för vad det innebär 
att vara sopdykare i ett postmodernt konsumtionssamhälle.  

4. Metodologisk utgångspunkt 
 

4.1 Hermeneutik som förhållningssätt 
 
Att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt är att tolka det man undersöker, och det är genom 
tolkningen man tilldelar materialet en mening (Ödman 2007:26). I hermeneutiken är 
tolkning och förståelse hela tiden beroende av varandra och har en dialektisk relation.  
I linje med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt har jag genomgått fyra huvudmoment vilka är 
tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring (Ödman 2007). Och det är genom dessa fyra 
jag har kunnat göra min tolkning samt förklaring för vad det innebär att vara sopdykare i ett 
postmodernt konsumtionssamhälle. I linje med Ödman kan jag enbart tolka det som den har 
förstått, man måste få insikt och uppfatta någonting som något. Det är förförståelsen som är 
grunden till att människor kan förstå någonting och den har alltid en riktigt. För att kunna 
förklara någonting måste vi ha förstått det menar Ödman, eftersom tolkningar innehåller 
mycket förklaringar (Ödman 2004). 
 
En av de viktigaste uppgifterna inom hermeneutiken är att få olika förståelsehorisonter att 
mötas och förenas (Ödman 2007). Detta görs genom att vi tolkar någonting för att kunna 
förstå det. Hermeneutiken menar att det alltid går att skapa bättre tolkningar, därför måste 
man tolka hela tiden (Ödman 2007:14f). Inom existentiell hermeneutik, vilket jag inriktar 
mig på, säger hermeneutiken att människan är ett vara-i-världen. Därför har jag valt att 
betrakta de människor jag intervjuat som subjekt, inte som objekt. Genom att göra på detta 
sätt har jag låtit de jag mött att ”tala” till mig vilket betyder att jag inte har varit rädd för att 
vara öppen och mottaglig för ny information, eftersom jag låtit materialet ”tala” till mig har 
jag i linje med hermeneutikens tillvägagångssätt kunnat gå vidare och göra min analys på 
olika nivåer. 
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Jag är medveten att min förförståelse kommer att finnas med under resans gång. Det innebär 
att jag i hermeneutisk anda, kommer att använda min förförståelse och min teoretiska 
bakgrund för att tolka och förstå materialet. Detta gör jag i två steg och det första steget är 
när jag möter och har en dialog med mina respondenter och det andra steget är i analysen när 
jag möter materialet ytterligare en gång för att tolka det för att sedan förstå det. Genom 
dessa två steg förändras mitt perspektiv och därigenom även min förförståelse, och detta är 
en viktig del för att jag ska kunna förstå någonting (Ödman 2004) 
 
Det är när jag förstår att jag inte förstått som jag kan starta processen att utveckla och tolka 
det jag inte har förstått för att sedan utveckla en vidare förståelse (Ödman 2007:58f). För att 
förstå någonting som är främmande för mig behöver jag utsätta mig själv för det, öppna upp 
för ny information som sedan måste tolkas för att kunna förstås. Eftersom jag vill skapa 
förståelse för vad livsstilen sopdykning är för någonting betyder det att jag under hela min 
undersökning måste vara reflekterande och öppen för ny information för att kunna göra en så 
bra tolkning och undersökning som möjligt och det är då jag intar ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. 
 

4.2 Den hermeneutiska cirkeln 
 
Inom hermeneutiken pratar man om hermeneutiska cirklar. Den vanligaste cirkeln är 
del/helhet. Det är denna cirkel jag kommer använda mig under arbetets gång där jag ser alla 
intervjuer som helheten och de enskilda intervjuerna som delarna som utgör helheten 
(Ödman 2007:100). Det är viktigt att betona dynamiken och rörligheten i cirkeln som en 
viktig del i hela arbetet. I min studie pendlar jag hela tiden mellan del och helhet och genom 
detta förstärker dem varandra under processens gång vilket även bidrar till att 
pendelrörelserna leder till djupare förståelse för vad det innebär att vara sopdykare i ett 
postmodernt konsumtionssamhälle. I linje med hermeneutikens metod kommer jag 
genomgående under arbetet hela tiden ha en dialog med materialet och pendla mellan del 
och helhet. Detta gör jag för att få fram en god tolkning och vidga förståelsen för livsstilen 
sopdykning i ett postmodernt konsumtionssamhälle så mycket som möjligt. 
 
Det har diskuterats huruvida cirklarna verkligen ger den bästa bilden av hur en hermeneutisk 
ansats går till eftersom en cirkel alltid är sluten och kan ses som statisk. Ett alternativ till 
cirkeln är den spiralen som istället för cirkeln skulle ge en bättre bild av förståelsens 
processdimension eller de breda svängningarna mellan del och helhet (Ödman 2007:103). 
Om man tänker forskningsprocessen som en cirkel är kritiken mot den hermeneutiska 
ansatsen att forskaren kanske bara hittar bekräftelser på det den sökte. Om man istället 
tänker processen likt en spiral kan forskaren istället utmana det man tidigare visste och ge ny 
information.  

4.3 Urval 
 
De urvalskriterierna jag hade för att få vara med i studien var att personerna ska ha 
erfarenhet av att sopdyka och utövar detta regelbundet. Åldersspannet på respondenterna är 
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mellan 20-35 år. Två av respondenterna är kvinnor och tre av dem är män. För att få så bra 
material och för att kunna göra bra tolkningar har jag valt att göra både ett snöbollsurval och 
ett intensiteturval.  
 
Ett snöbollsurval syftar enligt Patton (2002:237f) till att få tag på informationsrika 
respondenter. Anledningen till att det kallas snöbollsurval är att man oftast inleder med en 
fråga om vem som har stor erfarenhet om forskningsområdet och vill förmedla 
informationen. De personer som är villiga att delta frågar man i sin tur om de känner andra 
personer som de kan rekommendera.  Snöbollen blir större och större samtidigt som 
forskaren får informationsrika respondenter. För mig har ett snöbollsurval varit bra eftersom 
jag redan kände en person sedan tidigare, denna person blev min nyckelinformant. 
Nyckelinformanten är en person som har en betydande roll, det är denna person som har 
presenterat mig för andra sopdykare som ville ställa upp i min studie. Nyckelinformanten 
presenterade tre personer som ställde upp på djupintervjuer.  
 
Mitt andra urval var ett intensiteturval, vilket innebär att man söker respondenterna med stor 
erfarenhet av området i fråga, i mitt fall sopdykning (Patton 2002:234). Dessa respondenter 
tog jag själv kontakt med genom ett forum för sopdykare på nätet. Jag berättade vem jag var 
och ställde frågan om någon var intresserad av att ställa upp på samtal. På detta sätt hittade 
jag två av respondenterna.  
 
Syftet med att använda dessa två urval var att jag ville få ut så mycket relevant material som 
möjligt och det kunde jag enbart få om jag fick tag på människor som hade erfarenhet av 
forskningsområdet. 
 

4.4 Respondenterna och etiska övervägande 
 
Det finns etiska principer för kvalitativ forskning. Dessa är framtagna av Humanistiskt-
Samhällsvetenskapliga forskningsrådet och anger fyra allmänna huvudkrav (Vetenskapsrådet 
2002). Det första är informationskravet, vilket handlar om att forskaren ska informera 
deltagarna i studien om i vilket syfte undersökningen har och vad datainsamlingen kommer 
att användas till. Respondenterna i min studie informerades om detta redan när de blev 
tillfrågade om de ville ställa upp på intervjuerna och innan intervjun berättade jag även för var 
och en av mina respondenter ytterligare en gång vad datamaterialet skulle användas till, detta 
gjorde jag för att påminna dem. Det andra etiska kravet är konfidentialitetskravet vilket 
innebär att jag har sett till att respondenterna är anonyma under hela processen, eftersom 
dessa vill vara anonyma nämner jag varken deras namn eller annan biografisk information i 
min studie. Det tredje etiska kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna själva har 
rätt till att bestämma över sin medverkan i studien. Jag talade om för mina respondenter att 
deltagandet i intervjuerna är frivilligt och att de när som helst under intervjuns gång kan 
bestämma sig för att inte längre fortsätta delta. Det fjärde etiska kravet är nyttjandekravet 
vilket innebär att uppgifter om enskilda personer enbart får användas för min forsknings 
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ändamål. Innan intervjuerna ägde rum talade jag om för mina respondenter att det inspelade 
och transkriberade datamaterialet enbart skulle användas till min studie om sopdykning. 
 
Ett annat område jag anser vara av vikt att belysa av etiska skäl är min roll som forskare. Det 
är viktigt att jag som forskare är medveten om att jag hela tiden påverkar intervjusituationen, 
mitt material samt mina tolkningar av materialet. Att ha en reflexiv syn på min studie är av 
vikt för att den ska bli så rättvis som möjligt. Detta är även värt att belysa för den som läser 
min studie för att läsaren ska vara medveten om att jag som forskare hela tiden medverkar i 
att skapa situationen.  

 
4.5 Förförståelsen 
 
I början av en hermeneutisk studie är det viktigt att forskaren medvetandegör sin förförståelse, 
alltså den kunskap som forskaren har om ämnet sedan tidigare. Att medvetenhetsgöra 
förförståelsen och lägga den en aning åt sidan är bra under den första delen av studien 
eftersom forskaren då kan gå in lite mer förutsättningslöst och vara mer öppen för ny 
information och finna nya tolkningar av materialet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 
Under analysdelen av studien är det viktigt att forskaren tar fram den undanlagda 
förförståelsen igen för att kunna använda sig av den under tolkningsprocessen. Att hela tiden 
vara medveten om att förförståelsen förändras precis som den hermeneutiska cirkeln påvisar. 
 
Innan jag började med studien funderade och reflekterade jag kring vad min förståelse av 
sopdykning som livsstil var för någonting, jag klargjorde den med hjälp av att skriva ner de 
förutfattade meningar och erfarenheter jag hade om livsstilen. Min inledande förförståelse för 
sopdykning var någonting som var väldigt radikalt och även äckligt. Trots mitt snabbt 
växande intresse för sopdykning såg jag det fortfarande som någonting som var smutsigt. Att 
plocka och äta mat ur containrar var väldigt konstigt och främmande för mig. Eftersom jag 
var väldigt öppen och nyfiken på vad sopdykning var för någonting bestämde jag mig för att 
skriva min uppsats om detta. När jag mötte mina respondenter var jag något bekant med vad 
sopdykning innebar eftersom jag läst mycket på internet kring ämnet. Efter mina samtal med 
respondenterna förändrades min syn på huruvida det var äckligt att sopdyka eller inte, vilket 
jag återkommer till senare i diskussionen.  
 

4.6 Datainsamling 
 
I hermeneutisk anda valde jag att göra en enkel intervjuguide (se bilaga 1) en semi 
strukturerad intervju, eftersom jag ansåg att intervjusituationen skulle vara väldigt öppen och 
högt i tak. Det innebär att intervjun liknar ett samtal mer än en formell intervju med frågor 
och svar. Inom hermeneutiken har man ofta öppna teman istället för specifika frågor för att få 
mer öppenhet och reflekterande dialog. Eftersom jag hela tiden har velat höra mina 
respondenters berättelser var det viktigt för mig med teman istället för formella frågor. Jag 
använde mig av 5-6 teman i intervjun istället för konkreta frågeställningar, detta gjorde jag 
eftersom jag ansåg att det lättare blir en mer flytande och dynamisk dialog där tid för tanke 
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och reflektion fanns. Eftersom jag ville lägga tid på öppna frågor och tid för reflektion och 
diskussion varierade längden på intervjuerna mellan 50 minuter till 1,5 timme. Intervjuguiden 
finns i bilaga 1. Alla fem intervjuer spelades in för att sedan transkriberas.  
 
I enlighet med Ödmans och Gadamers tankar om att i en intervjusituation ska båda personerna 
ses som i en subjekt-subjekt relation där båda påverkar och bidrar till den verklighet man 
skapar i den situationen valde jag att ha en sådan öppen dialog som möjligt med mina 
intervjupersoner. Dialogen är enligt Gadamer den enda vägen för att finna förståelse, och 
därför valde jag att inte skapa intervjufrågor utan istället skapa teman att förhålla oss till. 
Öppenheten i dialogerna var tänkt att i linje med Ödmans (2007:11) tankar om att få olika 
förståelsehorisonter att mötas och förenas, detta gör vi genom tolkning och förståelse vilket 
jag förklarar mer under rubriken dialogen.  
 

4.7 Dialogen 
 
I linje med hermeneutiken ansåg jag att ett dialektiskt förhållningssätt var väsentlig och det 
var av därför jag förhöll mig på det sättet i intervjusituationen. Att ha en dialektisk relation 
innebär att ha en dialog. Dialogen är viktig eftersom jag som forskare hela tiden möter 
respondenterna. Istället för att intervjun blir formell och respondenterna känner sig som 
objekt, ville jag försöka få dem att känna det som ett öppet samtal om ämnet (Ödman 
2007:27f).  
 
Eftersom min nyckelinformant presenterade mig för tre av respondenterna bidrog detta till 
den subjekt/subjekt relation jag önskat. Hon gav dem en kortare beskrivning av mig och 
detta bidrog till att respondenterna kände sig tryggare. Detta gällde främst mitt 
snöbollsurval. I intensitetsurvalet efterfrågade jag personer som ville berätta om deras 
livsstil och genom att de två personerna kontaktade mig bidrog även detta till en 
subjekt/subjekt relation. Jag strävade hela tiden efter att skapa en trygg atmosfär och 
pålitlighet för mina respondenter. Därför berättade jag innan vi hade samtalen vem jag var 
och vad jag studerade för ämne. Jag ställde även frågan ”Är det någonting du vill veta om 
mig?” Detta gjorde jag för att de skulle känna att det var okej att ställa frågor och att de 
kunde känna tillit till mig som forskare. 
 
Utifrån tanken om intervjuerna som dialoger har jag ofta ställt tolkande frågor till 
respondenterna för att försäkra mig om att det som sagts stämmer. Detta gjorde jag eftersom 
det blir lättare att förkasta, bekräfta och/eller justera det respondenterna sagt. Jag ställde 
tolkande frågor till respondenterna som handlade om att vi skulle förstå varandra och 
undersöka om vi såg samma sak. När vi förstod varandra så möttes vi och det är genom detta 
en horisontsammansmältning kan ske. I sista delen av samtalen försökte jag att utmana 
respondenten. Jag gjorde detta genom att ställa frågor relaterade till min teoretiska 
referensram. Här ville jag se vilken respons respondenterna skulle ge mig och hur de skulle 
reagera på en teoretisk förklaring. Genom att utföra detta moment använder jag cirkeln 
förståelse/förklaring.  
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4.8 Analysförfarande (tolkningsprocessen) 
 
Enligt det hermeneutiska förhållningssättet vill forskaren göra en så rimlig tolkning som 
möjligt. Precis som med intervjuerna förhöll jag mig dialogiskt till materialet och lät 
materialet ”tala till mig”. Precis som Alvesson & Sköldberg tar upp i sin bok Tolkning och 
reflektion (2008:208f) höll jag en dialog även med det transkriberade materialet för att vara 
så öppen och reflekterande som möjligt i syfte att finna tolkningar.  
 
Jag försökte konstant vara öppen och nyfiken inför vad materialet hade att säga. Att inta 
detta förhållningssätt är en förutsättning för att en djupare förståelse ska bli möjlig. De två 
aspekterna att frilägga och tilldela mening är någonting som Ödman tar upp som delar av 
tolkningsakten (2007:59). I linje med detta försökte jag att förstå, vilket innebär att jag 
frilade mening från materialet. Detta innebar en mer traditionsbundenhet från nuet till det 
förgångna. Jag försökte även frigöra och skapa förståelse, där tilldelade jag mening till 
materialet. Att tilldela mening handlar om att jag försökte se från nuet mot framtiden.  
 
Under tolkningsprocessen har jag hela tiden tagit hänsyn till den hermeneutiska cirkeln. 
Cirkeln rör sig hela tiden mellan del/helhet, förförståelse/förståelse och förståelse/förklaring. 
Ju mer jag tolkar och förstår mitt material desto mer sker en pendling mellan dessa som 
hjälper till att bredda människans förståelsehorisont (Ödman 2007: 98-100).  
 
Det första steget i tolkningsprocessen var en preliminär tolkning. Här handlade det om att få 
god kännedom om materialet. Jag läste mitt transkriberade material tills jag kände att jag 
kände att jag förstått det. Därefter sammanfattade jag intervjuerna var för sig för att sedan 
kunna utveckla centrala teman av det som var återkommande i berättelserna. För att kunna 
se helheten var jag tvungen att se delarna som utgjorde den. Precis som den hermeneutiska 
cirkeln visar att jag ska göra, det kontinuerliga pendlandet mellan del och helhet där 
helheten är alla intervjuer och delarna de enskilda intervjuerna. För att få fram centrala 
teman bröts intervjuerna ner i mindre delar för att bygga på helheten om vad det innebär att 
vara sopdykare i ett postmodernt konsumtionssamhälle.  
 
Det andra steget i tolkningsprocessen var en fördjupad tolkning. I detta steg utgick jag från 
de centrala teman som uppkom i den preliminära tolkningen samtidigt som jag utvecklade 
dessa.  I den fördjupade tolkningen lyftes citat fram ur intervjuerna samt tolkning av dessa 
citat. Detta gjorde jag för att göra en fördjupad förståelse för de teman jag utvecklade. Att 
hela tiden pendla mellan förförståelse och förståelse var viktigt i detta steg. Anledningen till 
detta var att jag genom min tidigare förståelse för ämnet kunde utveckla och revidera 
förståelsen till att förstå ämnet på ett djupare sätt.   
 
Det tredje steget i tolkningsprocessen var huvudtolkningen vilket även var slutsteget i 
processen. Här gjordes en huvudtolkning av mitt bearbetade material för att knyta ihop 
säcken. Meningen med detta steg var att binda samma allt genom min teoretiska referensram 
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och mitt empiriska material. Med hjälp av alla steg var det meningen att jag i min 
huvudtolkning skulle besvara min frågeställning. Det var i denna del förförståelse/förståelse 
och förståelse/förklaring visade sin styrka eftersom jag genom tolkningen av materialet fått 
en djupare förståelse för vad sopdykning är för någonting och hur livet förändras för någon 
som ägnar sig åt sopdykning. Det är här en typ av förklaring sker för livsstilen utifrån den 
tidigare förståelsen om ämnet.  
 
I framställningen av resultatet används fiktiva namn på respondenterna, detta har jag valt att 
göra av etiska skäl, de ska få vara anonyma i min studie. De fiktiva namnen på mina fem 
respondenter är: Johan, Hannes, Lovisa, Ylva och Klas. 
 

4.9 Från dumpster diving/dumpstring till sopdykning  
 
När jag blev bekant med ämnet användes det svenska begreppet sopdykning för att beskriva 
detta fenomen och livsstil. När jag sedan började få närmre kontakt med sopdykning och efter 
mina samtal med respondenterna, märkte jag att det inte var någon av respondenterna som 
använde ordet sopdykning för att beskriva vad de gör. Istället använde de ordet dumpster 
diving och dumpstring. Jag funderande kring varför de använde detta ord och om jag borde 
byta ut det till det engelska dumpstring. Genom denna beskrivning om ordet vill jag säga att 
reflektioner kring ordet har gjorts om varför respondenterna väljer att kalla det för dumpstring 
istället för sopdykning. En möjlig anledning skulle kunna vara att ordet sopdykning inger en 
negativ mening hos människor eftersom man ofta tror att sopdykare är hemlösa. Mitt beslut 
blev dock att inte ändra ordet, den största anledningen till detta är eftersom uppsatsen är 
skriven på svenska och jag anser även att sopdykning är lättare att uttala. 
 

5. Resultat 
 

5.1 Preliminär tolkning 
 
När jag bearbetat mitt material fann jag fem centrala teman. Eftersom alla teman nämns flera 
gånger under varje samtal har jag kunnat koppla ihop dessa med varandra, se att de är 
betydande för min analys och att de har blivit min preliminära tolkning. I föreliggande text 
kommer jag presentera temana kort, hela preliminära tolkningen finns i Bilaga 2. 
 

• Ifrågasättandet av normer, konsumtion och mat 
• Medvetenhet i handling 
• Konsumtion i sprickorna 
• Vi avviker 
• Miljötänk 
• Själviskhet 

 



	   19	  

5.1.1 Ifrågasättandet av normer, konsumtion och mat 
 
Detta tema handlar om att normen är att handla mat i affärer, att konsumera på ”vanligt” sätt. 
Alla respondenterna säger att det är viktigt att människor börjar ifrågasätta normerna, de säger 
även att sopdykningen är någonting som anses vara äckligt och med detta menar dem att de 
gärna öppnar upp för diskussion med människor som inte vet vad sopdykning är.  

5.1.2 Medvetenhet i handling 
 
Respondenterna säger under samtalen att de hela tiden försöka utöka deras egen medvetenhet 
när det gäller konsumtion och hur de väljer att leva sina liv. De menar att det är viktigt vara 
medveten i ett konsumtionssamhälle eftersom systemet anpassar sig efter konsumenternas 
beteende. Respondenterna tror dock att människor är mer medvetna än vi tror men att det är 
den aktiva handlingen hos dem som saknas. 
 

5.1.3 Konsumtion i sprickorna 
 
Till en början tänkte respondenterna att deras aktiva handling, att sopdyka, var att ägna sig åt 
antikonsumtion. När de blivit mer bekväma med sin livsstil och förhöjt sin medvetenhet 
förstår de att det inte enbart handlar om antikonsumtion. De menar att det fortfarande behöver 
konsumera, men att de gärna konsumerar på andra sätt än ”vanlig” konsumtion, vilket alla 
respondenter försöker undvika eftersom de vill ta avstånd från den kulturen. 

5.1.4 Vi avviker 
 
Någonting återkommande och gemensamt för alla respondenter är att alla är medvetna om att 
de är avvikande från normen. Att andra människor ser på dem på ett annorlunda sätt, som 
konstiga och att de begår äckliga handlingar. Människor som tillhör normen tror att sopdykare 
är bostadslösa/hemlösa människor som inte har ekonomi för att kunna köpa sin mat.  

5.1.5 Miljötänk 
 
Gemensamt för respondenterna är att de pratar om deras sopdykning och att denna har 
koppling till miljötänk. Alla är insatta i miljöfrågor och dem tror att deras aktiva sopdykning 
kan bidra till en bättre och grönare värld, trots att dem är medvetna om att de bara är en liten 
röst i den stora världen. 

5.1.6 Själviskhet 
 
Återkommande i samtalen är känslan av egoism. De menar att sopdykningen gynnar dem 
själva, och inte andra som egentligen behöver mat mer än vad dem gör. De är enade om att de 
vill försöka hjälpa andra människor så gott de kan, därför tar dem med sig lite extra mat och 
delar ut till andra människor som verkar behöva det mer än dem. De delar även med sig av 
sina smultronställen via nätet så att andra har möjlighet att gå dit och plocka mat. 
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5.2 Fördjupad tolkning 
 
Utifrån de fem centrala teman jag presenterade i första steget i tolkningen, den preliminära 
tolkningen har jag gått vidare till att fördjupa dessa i denna tolkningsprocess. Mina tidigare 
teman har jag utvecklat och tagit ett steg vidare för att uppnå en djupare tolkning och 
förståelse. Jag kommer i nedanstående text presentera den fördjupade tolkningen genom att ta 
upp fyra teman som är utvecklade utifrån teman från den preliminära tolkningen. Alla de 
teman jag presenterar nedan är centrala för studien men jag har valt att presentera temana 
utifrån den jag anser är mest central för att sedan gå vidare. I tabell 1.0 kan ni se hur jag har 
gått från den preliminära tolkningen till den fördjupade tolkningen. 
 

1. Konsumtion  
• Andra tar droger, vi tar det som behövs 
• Sopdykning ger kickar 

 
2. Alternativ konsumtion 

• Sopdykarna som avvikare 
• Secondhand minskar denna enorma produktion 
• Secondhand shoppa känns som ett bättre alternativ 

 
3. Rädda världen 

• Att skapa debatt 
• Liten röst 

 
4. Robin Hood moral 

• Rövare 
• Altruistiskt dilemma 

 

5.2.1 Konsumtion 
 
I mitt material kan man se att respondenterna ser på konsumtion som en drog, att det är 
någonting som de behöver hela tiden. Respondenterna anser dock inte att de själva har samma 
beroende eftersom de inte har något behov av att konsumera på det ”rätta” sättet dvs. som ett 
konsumtionssamhälle talar till dem att göra. 
 
Andra tar droger, vi tar det som behövs 
 
De fem respondenterna säger under våra samtal att konsumtion är någonting människor måste 
ägna sig åt och att de gärna vill konsumera mer. Att samhället är konsumtionsinriktat och att 
människor lever för att konsumera har lett till att konsumtion blir den centrala punkten i 
människors liv. Detta syns tydligt i mina intervjuer eftersom alla fem respondenterna pratar 
om att konsumtionen är ett enkelt sätt att uppleva känslor så som lycka och rus.  
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Johan (fiktivt namn) menar i nedanstående citat att man använder det man har hittat istället 
för att köpa överflödiga varor för att ha i exempelvis sin matlagning. Han säger även att det 
han har blivit allt mer fokuserad på är att försöka leva på det han sopdyker istället för att 
konsumera onödiga saker. 

 
Det har blivit som någon fix idé, att dumpstra, att försöka leva utan och eller 
försöka dumpstra så man inte behöver ha några, köpa onödigt. Det mesta går ju 
att hitta som man vill ha. Jag försöker bli lite mer såhär man tager vad man 
haver i min matlagning. Alltså att det jag hittar använder jag, jag behöver inte 
mer. (Johan) 

 
Johan säger att han inte behöver köpa onödiga saker vilket ses som ett avstamp från vad som 
är normalt i ett konsumtionssamhälle. Citatet påvisar att han faktiskt inte behöver utföra en 
större konsumtion för att överleva när det gäller mat och att detta har blivit som ett mål han 
försöker att uppnå. Han menar att han inte behöver mer än det han konsumerar eftersom det 
han hittar i containrar räcker till vilket påvisar att konsumtion inte behöver vara den mest 
centrala delen i människors liv eller att han lever för att konsumera vilket är den struktur som 
råder idag 
 
Även Ylva (fiktivt namn) talar om att hon tidigare har shoppat mycket och att hon då kände 
sig glad i den precisa stunden hon gjorde det, men när hon sedan gått ut ur butiken kände hon 
sig istället nedstämd eftersom hon då tänkte på vad hon nyss konsumerat och hur mycket 
pengar hon slösat.  
 

Tidigare shoppade jag mycket och ganska ofta, precis när jag handlade så var 
jag glad men så fort jag gick ut ur butiken och tänkte på vad jag precis gjorde så 
blev jag istället deprimerad när jag tänkte på hur mycket pengar jag slösat och 
det var egentligen därför jag inte ville länge, jag kände att det får räcka med all 
shopping nu, så därför slutade jag. (Ylva) 

 
Citatet ovan illustrerar att hon avviker från det normala i konsumenternas beteende och att 
hon sedan tar detta ett steg längre genom att sluta shoppa på det sätt hon gjort tidigare och att 
hon blivit mer kritisk mot konsumtion samt att hon valt bort den normala konsumtionen för 
att sopdyka istället. Att enbart ta det som behövs är centralt eftersom hon själv kände att hon 
inte behövde shoppingen för att vara må bra. Eftersom hon ville känna glädje istället för 
nedstämdhet förändrade hon sitt beteende och då återstod det att bara ta det som behövs, det 
andra är överflödigt och kommer att bringa en dålig känsla.  
 
Sopdykning ger kickar 
 
De flesta av respondenterna började till en början sopdyka i mindre omfattning, det allra 
mesta av maten var fortfarande den som de köpte. Vartefter har det utvecklats till att bli mer 
sopdykning och allt mindre köp i affären.  
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Lovisa (fiktivt namn) menar att sopdykningen är som ett äventyr, innan dyket känner hon sig 
förväntansfull. I följande citat berättar Lovisa om att hon aldrig kan vara riktigt säker på vad 
hon kommer att hitta i containrarna och de är det som hon upplever som spännande.  
 

Det blir ju som att peppa för ett litet äventyr, och man känner förväntan, man 
känner sig förväntansfull. Sen är det ju självklart, det är ju spännande att 
dumpstra tycker jag. (Lovisa) 
 

Respondent tre säger att hon känner sig förväntansfull innan ett dyk eftersom hon aldrig vet 
vad hon kommer att hitta. Begreppet dumpstra betyder sopdyka vilket hon ser som en 
spännande aktivitet. Att sopdyka innebär en adrenalinkick vilket alla respondenterna är 
överens om. ”Det kändes lite spännande, jag fick en adrenalinkick, jag tyckte det var lite kul 
och lite såhär living on the edge, woho! ” säger Johan. Spänningen och att leva riskfyllt är vad 
respondent ett beskriver sopdykning som. Han menar att det sopdykning frambringar en 
känsla av att inte leva enligt samhällets normer, att istället vara normbrytande. 
 
Ylva beskriver att sopdykningen känns likadant som när man väntar på att få paket på 
julafton. Behovet av att ha tycks alltså finnas hos både sopdykarna och de ”vanliga” 
konsumenterna, skillnaden är att sopdykarna strävar efter att hitta saker och ta vara på det 
gamla och konsumenterna strävar efter att konsumera nya saker. Trots att sopdykarna inte ser 
sig själva som konsumenter finns fortfarande en konstant strävan efter att vara beroende av att 
ha någonting kvar hos dem även fast det inte innefattar att konsumera nytt. Skillnaden mellan 
sopdykarna och konsumenterna är att sopdykarna hittar sina saker gratis medan de andra 
betalar för dem.  
 
En del av spänningen ligger i att man aldrig vet vad man kommer att hitta men även att 
sopdykning ligger i en slags gråzon över om det är lagligt eller inte. Inledningsvis i samtalen 
inledde jag med att ställa frågan varför dem sopdyker. Det som var gemensamt för alla var att 
de berättade om att sopdykningen var någonting spännande, det gav dem en adrenalinkick av 
utmaningen att inte bli påkommen. Adrenalinkicken finns fortfarande kvar hos majoriteten av 
respondenterna. Man kan även se att adrenalinkickarna ger dem ett slags beroende att fortsätta 
sopdyka eftersom de ser det som en utmaning. 
 

5.2.2 Alternativ konsumtion 
 
Sopdykning är en alternativ handling till den extrema konsumtion som råder i 
konsumtionssamhället. Istället för att konsumera väljer sopdykarna en annan väg, de hittar 
alternativa sätt att konsumera på. En annan viktig del i det alternativa är hur andra ser på 
människor som sopdyker, att sopdykarna är avvikande från normaliteten och att de begår 
handlingar som är äckliga att utföra.  
 
Sopdykarna som avvikare 
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Hannes talar om att många nog tycker att han avviker från det normala. Och han själv säger 
att han bryter mycket normer. Han menar att människor tycker att det är en handling som är 
idiotisk eftersom det är äckligt. 
 

Folk är väldigt kinkiga med det och det märker man ju när man snackar med 
dom. De blir väldigt förvånade och liksom, går du ut och plockar mat i 
soporna, ”det är ju äckligt och farligt, blir du inte sjuk!”. Under själva dyken 
har jag mött människor som sett mig i containern, ofta har de bara gått 
därifrån efter att ha gett mig en blick men vissa har stannat och tycker att man 
är helt dum i huvudet. (Hannes) 
 

I citatet ovan säger Hannes att de reaktioner han får från andra är att dem kollar snett 
på hans handlingar eftersom det inte tillhör normen att ta mat ur containrar. Han 
menar att reaktionerna från andra kan vara besvärliga att möta eftersom de ofta har 
en speciell åsikt om sopdykning, att folk som sopdyker är dumma i huvudet.  
 
Secondhand minskar produktionen 
 
Att inte konsumera är respondenternas val och deras livsstil. Under våra samtal kommer vi in 
på ämnet secondhand shopping. Det finns en enad bild hos respondenterna när det gäller detta 
ämne, att second hand är ett bättre alternativ till normal konsumtion eftersom man då köper 
någonting som redan är använt.  
 
Att alltid vara konsumtionskritisk är någonting respondenterna förespråkar. I följande citat 
som är taget från samtalet med Johan ser vi att han anser att människor måste börja ifrågasätta 
konsumtion.  
 

Secondhand är ett bra alternativ, att man i alla fall konsumerar det som tidigare 
blivit konsumerat, då bidrar man inte till nyproduktion på samma sätt. Men ett 
kritiskt tänkande, konsumtionskritik tycker jag att man måste ha och jag tycker att 
jag har utvecklat detta med mina aktiva handlingar som dumpstring. (Johan) 

 
Att secondhand är ett bra alternativ till konsumtion argumenterar Johan för i citatet ovan. 
Anledningen är att man inte bidrar till nyproduktionen på samma sätt som om man köper nya 
produkter. Detta är alla respondenter enade om. Trots att detta är ett bättre alternativ menar 
Johan att människor ändå bör vara kritiska mot konsumtionen och alltid reflektera över sina 
handlingar. Ett av syftena med att köpa produkter second hand är att man ska använda 
produkterna tills de är utnötta.  
 
Secondhand shoppa 
	  
Trots att alla respondenter är enade om att secondhand är ett bättre alternativ än konsumtion 
av nya produkter, är de inte helt överens om att det är den bästa lösningen. Att använda 
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produkter tills de inte längre kan användas framkommer som en god idé under samtalen och 
detta går hand i hand med att shoppa secondhand. 	  
 
I citatet nedan som är taget från Lovisa förklarar hon att hon anser att det är en bra idé att 
shoppa begagnat istället för nya produkter.  
 

Jag går väldigt ofta i secondhand butiker också för det tycker jag är en ganska, 
det är en väldigt bra lösning på en del av de här problemen, det är bättre att man 
använder slut på produkterna innan man kastar dom och köper nytt. (Lovisa) 

 
Lovisa säger i citatet ovan att hon tycker att det är bättre att köpa begagnade grejer än 
någonting som är nyproducerat, hon förespråkar att man förbrukar produkterna istället för att 
köpa nya varor hela tiden. Det som händer med detta tänk är att det sker en ambivalens. Å ena 
sidan anses secondhand shopping vara ett bra alternativ på problem som existerar i 
konsumtionssamhället å andra sidan vill Lovisa att människor ska använda slut på 
produkterna innan man köper nya eftersom den massproduktion som finns skapar problem. 
Det är problematiskt att leva i ett konsumtionssamhälle och inte konsumera, respondenterna 
menar att secondhand shopping fortfarande är konsumtion i en annan form.  
 
Hannes säger i nedanstående citat att det kan bli mode att shoppa secondhand och att detta i så 
fall bidrar till att det produceras mer eftersom man skapar ett behov av secondhand prylar.  
 

Själva fällan ligger att man handlar secondhand för att det är coolt, för att det ska 
finnas snygga grejer.. nej men att när det finns en efterfrågan på 
andrahandskläder så blir det en felaktig loop i det hela. Det blir en kommers 
kring det och tillslut börjar saker produceras till att vara secondhand för att det 
finns en efterfrågan på secondhand grejer och det leder till att det ytterligare igen 
produceras mer så att mer ska gå till andrahandsgrejer i sin tur. (Hannes) 

 
I citatet ovan säger Hannes att det kan bli kommersiellt att köpa saker begagnat. Eftersom 
efterfrågan skapas även när det handlar om secondhand, menar han att det är möjligt att mer 
produceras eftersom dessa varor ska gå till secondhand. Trots detta är det en alternativ 
konsumtion vilket kan bidra till att produkter blir återanvända och att de nötts ut innan de 
slängs och blir ersatta med en ny produkt. 
 

5.2.3 Rädda världen 
	  
En av tankarna och idéerna till att man ägnar sig åt alternativa medel istället för att konsumera 
massproducerade varor är att man vill bidra med någonting gott och rädda världen. 
Respondenterna menar att människor måste göra så gott de kan för att bidra till en bra värld 
och ett fungerande system, vilket även är ett av deras syften med sopdykning som aktiv 
handling. Trots detta är några av dem osäkra på om deras handlingar överhuvudtaget har 
någon påverkan.  
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Att skapa debatt 
 
Respondenterna diskuterar huruvida deras handlingar påverkar eller inte påverkar större 
system och strukturer. De är överens om att huvudsaken är att debatten tas upp och att 
människor generellt sätt blir mer medvetna om hur konsumtionen påverkar världen och 
människorna som lever i den.  
 
Klas säger i nedanstående citat att han är medveten om att hans handling inte påverkar 
speciellt mycket men han fortsätter ändå att utföra handlingen kontinuerligt. 
 

Att jag räddar 50 kg mat vid något tillfälle det spelar ju ingen roll, det är en piss i 
havet men när det gäller frågan att folk börjar ifrågasätta den där monumentala 
slöserikulturen vi har, det är väl det som är viktigast. (Klas) 

 
Trots att Klas menar att hans handlingar inte gör någon större skillnad om man tänker globalt 
fortsätter han ändå att utföra handlingen. Anledningen till det är att han vill att folk börjar 
ifrågasätta den konsumtionskultur som råder, vilket han även menar är den viktigaste 
aspekten. Dessutom är han glad att han kan hjälpa någon annan med den mat han räddar. Att 
rädda 50 kg mat innefattar olika komponenter, det handlar om att göra en miljöhandling, att 
det som slängs inte slängs förgäves, att man kan dela med sig till andra som också behöver 
mat och att väcka debatten hos samhällsmedlemmarna.  
 
I nedanstående citat som är taget ur samtalet med Lovisa menar hon att människor bör öka 
insikten om konsumtion och varför produkter slängs i den stora omfattning som det görs.  
 

Det är viktigt att öka medvetenheten hos människor, vartenda steg är viktigt, 
grunden för att det ska ske en förändring är att folk blir mer medvetna. Jag har 
blivit mycket mer medveten och liksom börjat fundera över mina val vad jag gör 
sen jag började dumpstra, att det slängs så mycket är ju p.g.a. ett 
konsumtionssamhälle som inte riktigt fungerar. Jag delar gärna med mig och 
pratar om dumpstring om någon undrar, men jag vill gärna inte slänga ut det på 
dom utan vidare. (Lovisa) 

 
Efter att Lovisa började sopdyka har hennes medvetenhet ökat och hon funderar över sina val. 
Hon tror att anledningen till att det slängs så mycket är p.g.a. ett konsumtionssamhälle som 
inte fungerar. Hon vill gärna engagera andra i frågan och göra andra medvetna om problemen 
och detta gör hon genom att dela med sig av sin erfarenhet av sopdykning samt att prata med 
andra om hur man skulle kunna försöka lösa problemen. Alla fem respondenter är enade om 
att de gärna förmedlar information om sopdykning för att göra andra människor medvetna om 
miljöfrågor samt om konsumtion. De menar alla att det är viktigt att dela med sig och skapa 
diskussion i ämnet.   
 
Liten röst 
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Någonting mina respondenter talar om under samtalen och som de är enade om är att man 
som egen individ har en liten röst. Det lätt att tänka att den egna individens handlingar inte 
påverkar systemet med någon större kraft men trots detta hoppas respondenterna att deras 
handlingar ska göra skillnad. Om man trodde att den egna individens röst inte skulle göra 
skillnad skulle man inte behöva anstränga sig och försöka göra skillnad. Respondenterna 
menar att om tillräckligt många utför samma handlingar genererar detta en större effekt på 
systemet. 
 
Ylva menar i citatet nedan att hon förhoppningsvis kan göra förändringar med sina handlingar 
och hon hoppas på att hennes röst även hörs globalt.  
 

Jag känner mig ju rätt liten ändå, som ensam person när det finns så jäkla många 
konsumenter, men jag tror ändå att min lilla röst faktiskt gör skillnad ändå. Om 
man gör någonting litet så bidrar det ju ändå till någonting bättre.  
(Ylva) 

 
Att känna sig liten i denna kontext betyder att Ylva som ensam person knappt utgör någonting 
bland den stora konsumentmassan. Trots att hon upplever sig som liten tror hon att hennes 
handling gör skillnad i den stora strukturen.  
 
En central punkt i respondenternas berättelser är att det alltid finns människor som försöker 
upprätthålla den struktur vi har idag, men att människor behöver förstå hur miljön och naturen 
påverkas av all den massproduktion som görs. Den lilla rösten är ett bra exempel på de 
människor som försöker göra skillnad och förändra dessa strukturer. Om det är flera röster 
som på egna håll gör det lilla man kan göra bidrar till att man tillsammans får en starkare röst 
som kanske kan påverka någonting. Att vinna över systemet tror inte respondenterna kommer 
att gå om man inte gör väldigt extrema åtgärder, men trots detta är de glada och nöjda över 
hur de själva agerar ur aspekter så som konsumtion och miljötänk. 
 

5.2.4 Robin Hood moral 
	  
Att ”ta från de rika och ge till dem fattiga” var Robin Hoods motto, vilket inte enbart var ett 
motto utan även någonting han på riktigt såg till att göra. Sopdykarnas beteende och moral 
påminner en aning om Robin Hoods. De menar att de inte har några moraliska problem med 
att ta saker de hittar, om det handlar om att hitta saker i containrar, i källaren eller att få saker 
av andra spelar inte någon roll. Någonting annat som har en betydande roll under denna rubrik 
handlar om det altruistiska dilemmat vilket innebär att sopdykarna känner behovet att ge 
någonting till någon. Detta gör dem för att må bättre och inte få dåligt samvete över att de har 
möjlighet att plocka ur containrar eller välja att shoppa secondhand när det finns andra 
människor i deras omvärld som varken plockar mat ur containrar eller har råd och möjlighet 
att shoppa secondhand.  
 
Rövare 
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Sopdykarna ägnar sig åt alternativa sätt att införskaffa sig sina saker. Att shoppa secondhand 
är ett sätt som togs upp tidigare i den fördjupade tolkningen. Ett annat alternativt sätt är att 
stjäla från butiker. Sopdykning i sig som illegal handling ligger i en gråzon, men att stjäla från 
butiker eller bryta sig in på andras områden är illegala handlingar. Därför kan vissa sopdykare 
begå brott beroende på hur dem gör. 
 
Ett annat alternativt sätt är att stjäla från butiker. I följande citat ser vi att detta är någonting 
Hannes tar upp under vårt samtal. I citatet jag presenterar nedan menar Hannes att han inte ser 
det som problematiskt eller som stöd att stjäla från butiker eftersom han stjäl från 
konsumtionssamhället. 
 

Rent moraliskt har jag inga problem med att gå in i en matbutik och ta två paket 
tofu och gå ut liksom, rent med mig själv hade jag inte haft några problem för jag 
tycker att det är liksom, syftet rättfärdigar det, om man gör det från en stor kedja 
än om man gör det på en Lidl butik där pengarna ändå bara går till en liksom 
VD:ns bonus. (Hannes) 

 
Dessa tankegångar och handlingar är väldigt ambivalent, Hannes säger här att han det inte 
besvärar honom att stjäla någonting från en butik men han är noga med att säga att man inte 
ska stjäla från de små butikerna eftersom det blir mer synligt och det kan drabba individer 
som kämpar för sitt levebröd. Han menar att de större kedjorna och varuhusen har mer pengar 
och förlorar därför inte lika mycket på att någonting försvinner. Anledningen till att han gör 
detta är för att han tycker att systemet vi lever i idag är skevt och han tycker inte att 
människor borde stödja det. Hans handlingar blir då ett motstånd mot detta system, det är 
enbart genom handlingarna man kan förändra systemet.  
 
Altruistiskt dilemma 
 
Trots att sopdykarna lever rövare ibland och inte alltid gör det som är lagligt har de reflekterat 
över sina handlingar. Bara för att det man hittar är gratis behöver man inte ta allt och detta är 
någonting som alla respondenter är enade om. Respondenterna har reflekterat mycket över 
huruvida deras sopdykning påverkar andra människor och att det finns en problematik i deras 
handlande.  
 
I följande citat ser vi en intern konflikt hos Hannes som känner sig skyldig till att ta mat ur 
containrar eftersom han egentligen har råd att köpa sin mat. Han menar att det finns andra 
människor som inte har råd att köpa mat och som istället får gå hungriga.  
 

Mina handlingar kan ju slå bakut, att det påverkar de som faktiskt inte har råd att 
äta, om jag tar maten vad ska då de hemlösa och bostadslösa äta för något? Det 
kan ju slå bakut på dom som faktiskt behöver göra det, dom som inte har råd att 
köpa mat, där finns det en problematik om att det snackas om dumpstring som en 
klassfråga, om medelklassen börjar göra det så slår det ut arbetarklassen. 
(Hannes) 
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Här säger Hannes att det finns en problematik i hans handlande, han är medveten om att hans 
handlingar kan slå bakut, att dem som inte har råd att äta inte får tillgång till någon mat 
istället. Han önskar att hans handlingar bidrog till någonting bra men han är inte säker på det.  
 
Ännu en gång påverkar moralen respondenterna. Hannes säger här att sopdykningen kan slå 
bakut, att de som egentligen har råd att köpa sin egen mat inte gör det, och att det därför 
drabbar de som inte har råd att köpa sin egen mat. Respondenterna är överens om att denna 
problematik finns, att det kan bli en klassfråga vilket bidrar till att slå ut de människor som 
inte har råd att konsumera. De reflekterar över sina handlingar och de ägnar sig åt sopdykning 
för att de vill försöka förändra ett ohållbart system men de ser en problematik i vad de gör.  
 
Sopdykarna pratar om egoism i olika former och att de ibland känner sig egoistiska i deras 
handlingar. I följande citat tar Johan upp att han upplever sig vara egocentrisk. 
 

Det jag brottas med är väl lite den där egotanken också, och det är ju frågan 
vart den kommer ifrån, om den kommer från mig själv eller om den kommer från 
angrepp utifrån och att det är att snylta och sånt. Men jag tror ändå någonstans 
där inne att jag gör en moralisk riktig sak. (Johan) 

 
I ovanstående citat berättar Johan att han brottas med egotanken. Egoismen uppkommer 
gentemot hans medmänskliga sida, att han får mat men att det fortfarande finns folk som inte 
får någon mat, alltså att när han utför detta enbart plockar mat åt sig själv. Johan tycker det är 
synd att det inte är alla som får tillgång till gratismaten och han menar att det är tragiskt att 
den slängs istället för att komma till användning. Att vara egoistiskt är ingenting han vill 
känna sig, därför började han plocka med sig extra mycket bröd från containrarna. Det han 
sedan gjorde var att gå till stan med allt bröd och dela ut detta till människor som satt och 
tiggde. Han tycker att detta var en bra handling för att bearbeta egotanken och han känner att 
han agerade mer moraliskt mot sina medmänniskor. När Johan pratar om den moraliska 
aspekten uppkommer denne gentemot samhällets struktur. Han menar att han utövar en 
motmakt i förhållande till ett skevt konsumtionssamhälle och detta anser han är en moralisk 
riktig sak att göra. 
 
Moralen spelar in hos alla respondenter. Klas talar om ”dumpstring 2.0”, vilket kortfattat är 
ett samarbete mellan livsmedelsbutiksägare och honom, där ägaren ger honom mat innan de 
åker ner i soporna och han får hämta den. Dessa små gärningar gör att sopdykarna känner att 
deras handlingar för att förändra samhällets system ändå är moraliskt riktiga.  
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5.3 Huvudtolkning 
 

5.3.1 Den ambivalenta konsumtionen 
 
Min första del i huvudtolkningen grundar sig i det Bauman tar upp om konsumtionssamhället. 
I den fördjupade tolkningen var det konsumtion i fokus och det är utifrån Baumans syn på ett 
konsumtionssamhälle som detta är relevant. Bauman talar om konsumtionssamhället som en 
struktur där mekaniken att producera varor är i fokus, där ting och människor anses vara varor 
och även säljbara. Det är precis det Bauman talar om som sopdykarna försöker att protestera 
mot. Sopdykarna invänder mot den ordning som finns, där allt fokus ligger i att göra vinster 
och sälja varor. De har en tanke om att de inte ska bidra till konsumtionssamhället men ändå 
så gör dem det eftersom dem är beroende av de varor som finns. De försöker också förhöja 
medvetenheten hos konsumenterna i syfte att förändra hur samhällets struktur idag ser ut. 
Sopdykarnas livsstil blir alltså ett väldigt paradoxalt levnadssätt eftersom de å ena sidan 
protesterar mot konsumtionssamhället, å andra sidan ägnar de sig åt och använder de 
alternativ konsumtion. På detta sätt invänder de samtidigt som de vidmakthåller 
konsumtionssamhället. Det vi kan se utifrån materialet är att sopdykarna hamnar i en väldigt 
ambivalent position där de gör protest genom sina handlingar samtidigt som de fortfarande 
ger stöd för att ett konsumtionssamhälle ska fortsätta. 
 
Bauman beskriver att konsumenterna i ett konsumtionssamhälle ofta känner sig 
förväntansfyllda inför det nya dem ska konsumera. Precis som jag tog upp under rubriken 
andra tar droger, vi tar det som behövs kan man se att respondenterna i min undersökning 
fortfarande tar saker, de menar att de inte längre tar onödiga saker men fortfarande det som 
behövs. Det vi kallar ”ha-begäret” beskriver Bauman som ett beroende hos människor, han 
menar att konsumtionsbeteendet blir som en drog för dem och ju mer de konsumerar desto 
mer vill dem konsumera. Utifrån mina respondenters berättelser tolkar jag detta på samma sätt 
som Bauman. Konsumenter och sopdykare vill ha mer ju mer de konsumera eller sopdyker 
och detta är just den strukturen samhället har idag. Ha-begäret gör människor förväntansfulla, 
de vill ha för att bli lugna, för att stilla begäret.  
 

5.3.2 Alternativa kicksökare 
 
Precis som vi kunde läsa under rubriken alternativ konsumtion, min andra punkt i den 
fördjupade tolkningen, beskriver respondenterna hur dem gör och på vilket sätt de utför 
handlingen när de behöver någonting. Denna del i tolkningen grundar sig i 
konsumtionskulturen som Bauman talar om är meningen för människor i en 
konsumtionskultur, meningen att hela tiden begära och försöka finna lycka i konsumtionen. 
Vid första anblick är det lätt att se sopdykare som människor som avviker från samhällets 
struktur och beteende. Att se på dem som avvikare är det synsätt både sopdykarna själva och 
”vanliga” samhällsmedlemmarna ser dem på. Att sopdyka är en normbrytande handling vilket 
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innebär ett avvikande från normaliteten. Alternativa sätt att hitta saker och mat på är 
sopdykarnas specialitet och det dem är bäst på. Istället för att betala för varorna hittar, plockar 
dem varorna ur containrar eller köper varor secondhand.  
 
Som jag skrev ovan lever människor i konsumtionskulturen för att finna en ögonblicklig 
lycka. I den fördjupade tolkningen skrev jag om att sopdykning ger kickar. Majoriteten av 
mina respondenter beskriver att de främst finns två anledningar till varför de fortsätter att 
utföra dessa handlingar. Bauman menar att det är genom konsumtion människor kan och 
förväntar sig finna lycka trots att denna känsla inte är beständigt och enbart upplevs under 
själva handlingen för att sedan försvinna i periferin och återkomma vid nästa 
konsumtionstillfälle. Precis som det Bauman beskriver om lycka finner jag även hos 
sopdykarna jag har intervjuat, de hamnar i samma spiral. Sopdykarna får, precis som de 
vanliga konsumenterna, adrenalinkickar av att finna varor. Den enda skillnaden i det här fallet 
är att det sopdykarna tar och hittar är gratis.  
 
Eftersom sopdykarna fortfarande söker mening med det dem gör så skiljer dem inte sig åt från 
de ”vanliga” konsumenterna. Deras beteende fungerar på samma sätt och de är präglade av 
samma struktur som medlemmarna i ett konsumtionssamhälle eftersom de strävar efter lycka 
och mening i deras konsumtion. Den första anledningen är att sopdykning är någonting 
spännande eftersom det ger dem en kick och den andra anledningen är att de hittar nya varor 
gratis. Kicksökandet genom handlingarna skulle kunna göra dem likadana som ”vanliga” 
medlemmar, men detta är inte helt sant eftersom det som gör dem avvikande ifrån 
normaliteten är just att de hittar alternativa sätt att hitta mening i och att det har en annorlunda 
mening för dem än bara den ögonblickliga lyckan och det tillfälliga begäret.  
 

5.3.3 Den kollektiva gemenskapen i konsumtion 
 
Konsumtionssamhället och konsumtionskulturen är någonting som sopdykarna protesterar 
emot men inte när det gäller konsumismen. Konsumismen är enligt Bauman en framträdande 
egenskap hos konsumtionssamhället. Att leva i ett konsumtionssamhälle innebär att 
människor slaviskt måste följa den struktur och göra som marknaden säger, att shoppa. Att 
ingå i denna typ av samhälle och kultur innebär enligt Bauman att individuella handlingar är 
den aspekt som är viktigast. Han pratar om konsumismen som skiljer sig från de övriga 
begreppen och som, istället för de individuella handlingarna, är ett begrepp för en kollektiv 
egenskap. Utifrån Baumans teorier om dessa slags konsumtionsbegrepp ser vi att sopdykarna 
protesterar emot ett konsumtionssamhälle och kultur men inte när det gäller konsumismen.  
 
I konsumtionssamhället och kulturen tänker Bauman mer på individer i samhälle, han tänker 
dock annorlunda när det gäller konsumismen. Bauman pratar om konsumismen som att det 
inte finns något individtänk i den istället ser han det som ett fenomen. Han menar att 
konsumismen är grundläggande i samhället och därför innefattar sopdykarna den istället för 
att de står utanför den.  
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5.3.4 Tänk globalt – agera lokalt 
 
Man kan se sopdykarna som globaliserade eftersom de upplever världen som Bauman 
beskriver den: pointillistisk. Detta innebär att världen varken har bredd eller djup, istället 
existerar den före rum och tid. I den fördjupade tolkningen skrev jag om att skapa debatt, 
vilket är ett synsätt som sopdykarna har. I linje med Baumans tankar om att se världen som 
pointillistisk och flytande kan vi förstå att det är genom detta synsätt sopdykarna försöker 
bidra till en bättre värld. I en gränslös värld, som Bauman talar om, är det inte bara världen 
som blir flytande. Människor i den globaliserade världen blir också flytande och människor 
kan uppleva sig både betydelsefulla och betydelselösa. Dessa två upplevelser kan vi tydligt se 
att sopdykarna känner.  
 
I den fördjupade tolkningen skrev jag om att rädda världen vilket handlade om att 
sopdykarna utför handlingarna de tror gör inverkan på resten av världen samtidigt som de inte 
är helt säkra på hur deras handlingar faktiskt påverkar resten av världen. De utför sina 
handlingar eftersom de tror att dem kan göra skillnad. De försöker att påverka hur världen ser 
ut genom deras handlande samtidigt som de tvekar kring om det dem utför har någon effekt 
eller betydelse för hur samhället och världen blir. Trots att de känner sig tveksamma känner 
de ändå att det är viktigt att fortsätta och framförallt att förhöja medvetenheten hos ”vanliga” 
konsumenter. Sopdykarna tror att denna medvetenhet bidrar till och börjar spela roll runt om i 
världen, därav den lilla rösten jag talar om i den fördjupade tolkningen där fokus var att varje 
individ har en liten röst och faktiskt kan bidra med någonting i en globaliserad värld. Ett 
uttryck människor brukar kunna använda är ”tänk globalt – agera lokalt” och detta stämmer in 
på sopdykarna och deras livsstil. Med den lilla rösten, att agera lokalt, känner de att de kan 
påverka någonting globalt. Det är dem små handlingarna som utgör den stora delen menar 
dem.  
 

5.3.5 Den gode stråtrövaren 
 
Bauman pratar om turister och vagabonder som två människotyper med något olika 
förutsättningar. När han beskriver dessa människotyper beskriver han turister som människor 
vilka har råd att betala för allt, medan vagabonder är människor som inte har samma 
ekonomiska förutsättningar som turisterna. Istället ses vagabonderna som vandrare, de är 
personer som ofta flyttar på sig för att försöka skapa en bättre tillvaro. Ytterligare en 
människotyp som man skulle kunna tala om i det här sammanhanget är revolutionären. 
Revolutionären är en typ av människa som syns och försöker göra revolution. Utifrån 
Baumans teorier har jag skapat en fjärde typ som jag kände saknades för att förstå vilka 
sopdykarna är.  
 
Att vara sopdykare innebär varken att vara turist eller vagabond men det handlar inte heller 
om att vara revolutionär eftersom dem inte är så synliga som revolutionären och inte heller 
verkar som att de vill synas på det sättet, trots att de vill förhöja medvetenheten och förändra 
konsumtionen. Eftersom sopdykarna inte vill anpassa sig till samhällets normer eller vara 
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underordnad väljer de att vara en annan typ av människa. Tittar vi tillbaka till den fördjupade 
tolkningen ser vi att jag presenterade rövaren som idealtyp. Rövare innebär i denna kontext 
att man som människa har rätt att ta från någon annan om man delar med sig av det man tagit. 
Sopdykarna menar, precis som rövarna, att det är genom de små handlingarna och att inte leva 
för ett gigantiskt slöseri eller hålla sig i takt med marknaden, man kan göra detta. Detta skiljer 
sig åt hur Bauman presenterar hur människor lever i det postmoderna konsumtionssamhället.  
 
För att utveckla den idealtyp som jag presenterade i min fördjupade tolkning vill jag 
presentera en utveckling av denna, istället för att se sopdykarna som rövare vill jag se dem 
som den gode stråtrövaren. Utifrån min empiri visar sig respondenters berättelser vara 
ambivalenta. Under tolkningsakten hittades alltid delade meningar i deras berättelser om hur 
det är att vara sopdykare och varför de valt att leva denna livsstil. Genom respondenternas 
berättelser och mina tolkningar av dessa förstår vi att leva som sopdykare handlar om att ingå 
i en så kallad Robin Hood kultur. I den fördjupade tolkningen skrev jag om Robin Hood 
moralen och att den innebär att inte ha några problem med att ta saker som man hittar, det är 
helt okej att ta, plocka ur containrar samt att stjäla saker från varuhus, det främsta syftet med 
en Robin Hood kultur är just att ” ta från de rika och ge till de fattiga” vilket den gode 
stråtrövaren gör i en Robin Hood kultur.  
 

5.3.6 Gammaldags moral 
 
Bauman talar om moralen i ett postmodernt konsumtionssamhälle fortfarande existerar men 
synsättet på moral och etik har förändrats. Denna del grundar sig i hur Bauman talar om 
moralen och etiken i ett postmodern samhälle. Han menar att människor fortfarande utför 
moraliska handlingar genom att göra det som är rätt och lämpligt istället för att enbart följa 
lagen för att den är skriven på ett visst sätt. Istället följer man lagen för att det är moraliskt 
lämpligt att göra det. I den fördjupade tolkningen skrev jag om hur sopdykarna agerar 
moraliskt utifrån en Robin Hood moral. Mina respondenter har vart enade i våra samtal om att 
de själva anser att de gör en moralisk riktig sak och att det är moraliska handlingar gentemot 
andra människor. Sopdykarna verkar drivas av en ganska stark moralisk övertygelse eftersom 
moraliska handlingar är en väldigt central del i deras livsstil.  
 
Om man tolkar sopdykare utifrån den moraliska syn utifrån Baumans teorier ser vi att 
sopdykaren är mer moraliska i gammaldags mening än vad ”vanliga” människor är. De 
”vanliga” människorna följer moralen när det är lämpligt och när de har tid att göra det. 
Sopdykarna är mer konsekventa i sitt moraliska handlande. Dem sopdyker inte bara när det är 
lämpligt utan det gör det kontinuerligt. Vi kan se att sopdykarna är likadana som ”vanliga” 
människor ur de perspektiv jag tagit upp tidigare när det gäller konsumtion, men inte när det 
gäller moralen. De följer sin övertygelse om att de är det enda rätta att göra och därför vill jag 
kalla det dem har för en gammaldags moral.  
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6. Diskussion  
 
Denna studie har haft som syfte att beskriva och förstå vad livsstilen sopdykning innebär i det 
postmoderna konsumtionssamhället. Detta har gjorts med en hermeneutisk ansats och fem 
stycken djupintervjuer som tolkats i tre nivåer. Frågeställningen har kretsat kring vad innebär 
livsstilen sopdykning i det postmoderna konsumtionssamhället? I min huvudtolkning har jag 
kommit fram till följande: 
 
1). En ambivalent konsumtion, Sopdykarna har en tanke om att de inte ska bidra till 
konsumtionssamhället, men det gör dem ändå eftersom de ingår i detta samhälle och lever på 
konsumtionen. 2). Alternativa kicksökare, de lever fortfarande i en konsumtionskultur, deras 
specialitet är dock att de hittar alternativa sätt att konsumera på. 3). Den kollektiva 
gemenskapen, de ingår fortfarande i konsumismen trots deras försök att protestera emot 
konsumtionssamhället och konsumtionskulturen. 4). Tänk globalt – agera lokalt, sopdykarna 
har förhoppningar om att deras tanke, trots deras små röster, kommer ge inverkan globalt – att 
rädda världen. 5). Den gode stråtrövaren, de agerar likt en god stråtrövare när dem delar med 
sig av saker de hittar till de människor som inte har råd att köpa. Sopdykarna tycker de har 
rätt till att ta från de rika och ge till de fattiga, precis som den kultur den gode stråtrövaren 
lever i. 6). Gammeldags moral, moralen hos sopdykarna skiljer sig åt i jämförelse med 
”vanliga” människor då de har en mer gammaldags moral som går ut på att de följer sin 
övertygelse och gör detta kontinuerligt. ”Vanliga” människor gör det oftast när de har tid eller 
när det är lämpligt att göra det. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att sopdykarna är Robin Hood typer som lever på gammaldags 
moral. De har en idé om att inte bidra till konsumtionssamhället men gör ändå detta eftersom 
de lever på konsumtionen och denna krävs för att de ska fortsätta sina handlingar. Vi ser även 
att sopdykarna är väldigt ambivalenta då deras tanke är att gå emot och protestera emot den 
konsumtion som råder idag, men utifrån mitt resultat kan vi se att de egentligen inte skiljer sig 
speciellt mycket åt från de ”vanliga” människorna i konsumtionssamhället.  

6.1 Tidigare forskning kontra resultat 
 
Under temat när mat blir till sopor visade det sig (i studien av Eikenberry & Smith 2003) att 
de hemlösa tar mat trots att de inte behöver göra det. Under begreppet alternativa kicksökare i 
min huvudtolkning visar samma sak sig. Att man, trots att det inte behövs, tar mat eller finner 
alternativa sätt att konsumera trots att man inte behöver. Studien av Moré (2011) visar att 
sopdykning är en kollektiv handling. Även detta får stöd i vad vi kan läsa under begreppet när 
mat blir till sopor. Att sopdyka är en kollektiv handling och bidrar till socialt medlemskap. 
Sopdykarna är avvikare tillsammans.  
 
Temat politisk konsumtion har visat sig vara en viktig del av sopdykarnas tankegångar 
huruvida man själv som individ kan påverka hur produkter och varor tillverkas. I mitt resultat 
framkom det att sopdykarna har en ambivalent konsumtion för vilken mat och vilka slags 
varor de konsumerar och att detta handlande ger effekt på ett större system. Under detta tema 
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berörde tidigare forskning även att gröna konsumenter är konsumenter som har olika 
huvudkriterier de går igenom innan och om de köper en produkt (Young et al 2008). Detta 
menar även mina respondenter när dem talar om att de hellre köper varor secondhand än 
nyproducerade från en stor butikskedja. Sopdykarna menar att de istället kan nöta ut de 
begagnade produkter som redan finns på marknaden och att detta är ett bra alternativ emot 
konsumtionen. 
 
I mitt tredje tema som handlade om varor som symbolisk innebörd (i studien av Cherrier 
2010) menar respondenterna, även kallat hamstrarna, att de får en personlig relation till det 
dem äger. Det saker de äger relaterar dem till personliga händelser i sina liv som är 
tidsbundna och detta är en av de största anledningarna till att dem inte gör sig av med 
produkterna. De sopdykare som medverkat i min studie talar även om att de blir glada och 
lyckliga över saker de köpt eftersom det har en speciell betydelse för dem. Under temat 
alternativa kicksökare kan vi läsa att sopdykarna inte köper någonting för köpandets skull och 
om de köper någonting är det på grund av att de ska ha användning för det under en längre tid.  
 
I det fjärde och sista temat i tidigare forskning skriver jag om medvetenhet i ett 
konsumtionssamhälle. Resultatet i Young et al (2008) studie visar att respondenterna vill öka 
medvetenheten om hur man konsumerar. Samtidigt som de påvisar vilka konsekvenser 
konsumtionen kan ha för andra människor, omvärlden och miljön. De flesta av mina 
respondenter förespråkar något som liknar ett anti-konsumtionsliv där återanvändning av 
varorna är centrala. I min huvudtolkning under temat tänk globalt – agera lokalt ser vi att 
även att sopdykarna tycker det är viktigt att öka medvetenheten hos konsumenter runt om i 
världen. Anledningen till att detta är viktigt är att konsumtion och slöseri kan ge negativa 
konsekvenser om man inte tänker globalt.   
 
Ett problem jag funnit med den tidigare forskningen jag har analyserat och använt i min studie 
har vart att den inte konkret handlat om livsstilen sopdykning. Istället har jag behövt vidga 
mitt synsätt på vad som kunde tänkas ingå i ett sådant levnadssätt och utifrån den 
utgångspunkten hittade jag de artiklar jag presenterat. Den tidigare forskningen har även visat 
att det behövs mer forskning kring om livsstilen sopdykning. Fokus bör då läggas på just 
sopdykning av mat och hur de tar avstamp från den vanliga konsumtionskulturen. Det som 
varit positivt med de vetenskapliga artiklar jag har använt mig av är att jag har fått en bred 
grund att stå på med många olika inslag av exempelvis mat, hamstring och bojkottning av 
varor.  
 

6.2 Den teoretiska referensramen i relation till resultat 
 
Den teoretiska referensramen anser jag ibland ha varit lite knepig att använda i relation till 
mitt resultat eftersom Zygmunt Bauman tar upp mycket av det kollektiva tänket i samhället 
och inte fokuserar speciellt mycket på individer i ett konsumtionssamhälle. Jag valde att 
enbart använda Baumans teorier om konsumtionsliv, globalisering och moralen i det 
postmoderna samhället eftersom de är väldigt omfattande. Det visade sig att teorierna blev 
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väldigt stora och svårt att få grepp om eftersom hans teorier är omfattande och begreppen 
ibland svåra att särskilja. Dock tycker jag att Baumans teorier är relevanta och väldigt 
lämpliga för att utforska livsstilen sopdykning eftersom han tar upp viktiga aspekter med 
fokus på konsumtion i det postmoderna samhället, hur människor som kollektiv grupp blir 
mer flytande och att man måste se på moralen hos människor från annorlunda perspektiv i 
postmoderniteten. 
 
Jag har även fått fram många intressanta ambivalenser utifrån Baumans teorier. Jag skulle inte 
vilja lämna någon av de teoretiska delarna utanför eftersom jag känner att jag har kunnat 
använda dessa i mitt tolkningsarbete för att få fram ett intressant resultat. Men att titta på 
sopdykare från andra teorier, som till exempel teorier om subkulturer vore högst relevant och 
intressant att göra.  
 
Baumans teorier om det postmoderna konsumtionssamhället kommer inte kunna vara 
generaliserbart på alla individer eller samhällen. Dessa teorier passar bättre in på det 
västerländska samhället där konsumtion står i fokus och är den centrala delen i människors 
tillvaro. Trots detta menar jag ändå att han har viktiga och relevanta utgångspunkter eftersom 
han belyser konsumtionens makt i ett postmodernt konsumtionssamhälle på ett väldigt 
genomgående och omfattande sätt.  
 

6.3 Metodologiska reflektioner 
 
Den hermeneutiska ansatsen var från början väldigt självklar för mig när jag hade mina tankar 
om att göra en studie om sopdykning. Jag anser att denna metod är lämplig eftersom jag har 
velat skapa större förståelse för sopdykarnas livsstil. Metoden har gett mig utrymme för att 
fördjupa mina tolkningar i tre olika steg och samtidigt kunna använda den teoretiska 
referensram jag har valt. Det som har vart svårt med att använda ett hermeneutiskt 
förhållningssätt har varit att det inte finns några konkreta steg i processen vilket kan vara både 
till fördel men även till nackdel för forskaren. Fördelen är att man som forskare får ta sig an 
utmaningen att själv leda tolkningen utifrån den teoretiska ram man har. Även att fördjupa sig 
i tolkningarna är till fördel när man använder denna typ av metod. Nackdelen kan vara att när 
man som forskare gör denna typ av arbete för första gången så blir riktlinjerna väldigt vaga 
eftersom det inte finns några konkreta steg i hur man går tillväga i analysarbetet.  Jag har hela 
tiden försökt att låta materialet tala till mig och vara väldigt igenkännande när jag har arbetat 
med det. Den främsta anledningen till detta har varit för att inte tvinga fram tolkningar av 
materialet.  
 
Att finna människor som har en relativt lång erfarenhet av att sopdyka har varit ett av mina 
huvudkriterier för att få vara delaktig i studien. Detta kriterium hade jag först av anledning till 
att min frågeställning från början var hur livet förändras efter att de ägnat sig åt sopdykning. 
Denna frågeställning ändrades dock under studiens gång till vad det innebär att vara 
sopdykare i ett postmodernt konsumtionssamhälle. Trots att frågeställningen har ändrats såg 
jag relevansen av att det finna respondenter som haft en lång erfarenhet av sopdykning. Ålder, 
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kön och yrke var inte något av de urvalskriterier jag hade. Att mina respondenter var mellan 
20-35 år blev enbart fördelaktigt eftersom de hade en ålder som passade ihop med det 
postmoderna konsumtionssamhället och att de kan anses vara påverkade av detta i relativt hög 
grad. Redan från början hade jag funderat över om respondenterna skulle vara av olika kön, 
trots att detta inte var något kriterium har jag ändå fått respondenter som var av båda könen. 
Att två av respondenterna var kvinnor och tre var män var ingenting som utgjorde någon 
påverkan i resultatet.  

 

6.4 Egna reflektioner, min förförståelse och vidare forskning 
 
I början av min studie ansåg jag att sopdykning var avvikande från normen och en äcklig 
handling. Jag kunde inte ens tänka mig tanken att det skulle vara bra för någon att plocka mat 
ur containrar. Precis som många andra hade jag förutfattade meningar om livsstilen och det 
var av den anledningen jag kände drivet att välja sopdykning som forskningsområde. När jag 
började utforska fenomenet närmare såg jag ganska tydligt att det inte var som jag hade tänkt 
mig. Istället såg jag någonting som var fint och betydelsefullt och det var detta jag ville 
komma åt med hjälp av mitt syfte och valet att använda ha ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Under min uppväxt har mina föräldrar alltid försökt få sina barn att förstå betydelsen av att 
faktiskt ha råd att äta varje dag och varför det är viktigt att ta hand om sina saker. Idag har jag 
en mycket större förståelse för detta än vad jag hade innan jag började denna studie.  
 
Just förförståelsen är en viktig del av ett hermeneutiskt arbete eftersom det hela tiden krävs att 
man reviderar sin förförståelse och fördjupar den. I och med min studie och det resultat jag 
har fått fram har även min förståelse för vad sopdykning är och vilken innebörd den har 
fördjupats. För att kunna göra dessa förändringar i förståelsen har det vart viktigt att studera 
delarna mot bakgrunden och tvärtom. Det är genom att jag har studerat dessa saker jag har 
kunnat revidera min förståelse och kommit ur denna studie med ett annat synsätt och större 
medvetenhet på både sopdykning som fenomen och på mina egna handlingar när det gäller 
konsumtionsliv och globalisering. Jag har fått en djupare förståelse om varför människor gör 
vissa saker, vilket gör att jag ser mig som en person som kan inta ett bredare perspektiv och 
lyssna till vad människor säger, samtidigt som jag kan ta emot och in den kunskapen från 
andra. Alltid är inte svart eller vitt, det finns alltid olika nyanser och perspektiv på saker och 
ting, det är just detta jag anser vara viktigt att förstå och ta till sig för att förändra sig själv 
som person. 
 
När det gäller tidigare forskning anser jag att det behövs mer forskning inom detta område 
Det finns inte mycket forskning att hitta kring sopdykning, vilket egentligen var positivt för 
mig eftersom jag då fått möjligheten att till stor del ”på egen hand” få bredda mina perspektiv 
om vad som kan innefatta sopdykning. På grund av bristen kring sopdykning som fenomen 
och livsstil ser jag gärna att man i framtiden kommer att utöka detta forskningsområde med 
hjälp av olika typer av studier. De flesta artiklar jag har hittat var gjorda med hjälp av 
kvalitativ metod och det tror jag är viktigt att man fortsätter använda för denna typ av 
forskning på eftersom jag anser att det krävs mer och djupare förståelse för de människor som 
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väljer att ägna sig åt sopdykning.  Givetvis vill jag se att den framtida forskningen blir mer 
omfattande än vad min studie kan bidra med för att få en bredare syn om vad livsstilen 
sopdykning innebär i ett postmodernt konsumtionssamhälle. 
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8. Bilaga 1  
 

8.1 TABELL 1.0  
 

Den preliminära 
tolkningen 
 

1. Ifrågasättande av 
normer:  
Konsumtion 
& mat  

2.	  Medvetenhet	  i	  
handling	  	  
	  

Den fördjupade 
tolkningen 
A. Konsumtion  
 
1) Andra tar droger, vi tar 
det som behövs 
2) Kick av sopdykning 
 

Huvudtolkningen 
 
1) Den ambivalenta 
konsumtionen 
2) Alternativa kicksökare 
 

2 Konsumtion i sprickorna  
 

3 Vi avviker 

B. Alternativ konsumtion 
 
1). Secondhand minskar 
produktionen 
2). Secondhand shoppa 

 
 
 

5 Miljötänk C. Rädda världen 
 

1) Göra det man kan  
2) Liten röst 

 
1) Tänk globalt – agera 
lokalt 
2) Den gode stråtrövaren 
3) Gammeldagsmoral 
	  

6 Själviskhet D. Robin Hood moral 
 

1) Rövare 
2) Altruistiskt dilemma 

 
 
 
	  

 
Tabell 1.0 visar oss hur jag har fått från den preliminära tolkningens centrala teman, tagit 
dessa till en djupare nivå i min fördjupade tolkning för att sedan fördjupat mig i 
huvudtolkningen utifrån Baumans teorier. Som tabellen visar följer teman med i 
tolkningsprocessen men på en djupare nivå. Underpunkterna i den fördjupade tolkningen 
finns eftersom jag tolkade att utsagorna var ambivalenta, och eftersom jag ansåg att detta var 
viktigt att få med i tolkningsakterna gjorde jag på detta sätt för att lättare få läsaren att förstå 
på vilket sätt jag såg och tolkade att de var ambivalenta.  
 
1 & 2 bestod av ifrågasättandet av normer, konsumtion & mat och medvetenhet i handling. 
Dessa två teman utvecklades till A. Konsumtion med två underpunkter.  
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Punkt 3 & 4 bestod av konsumtion i sprickorna och vi avviker. Dessa två teman utvecklades 
till B. Alternativ konsumtion med två underpunkter. Huvudtolkningen 
 
Både Konsumtion och Alternativ konsumtion (i den fördjupade tolkningen) bidrog till 
huvudtolkningen som blev Den ambivalenta konsumtionen och Alternativa kicksökare. 
 
Punkt 5 bestod av miljötänk. Detta tema utvecklades till C. Rädda världen med två 
underpunkter. 
 
Punkt 6 bestod av själviskhet. Detta tema utvecklades till D. Robin Hood moral med två 
underpunkter. 
 
Både	  Rädda	  världen	  och	  Robin	  Hood	  moral	  (i	  den	  fördjupade	  tolkningen)	  bidrog	  till	  
huvudtolkningen	  som	  blev	  Tänk	  globalt	  –	  agera	  lokalt,	  den	  gode	  stråtrövare	  och	  
gammaldags	  moral.	  
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9. Bilaga 2 
 

9.1 Den preliminära tolkningen 
 
När jag bearbetat mitt material fann jag fem centrala teman. Eftersom alla teman nämns flera 
gånger under varje samtal har jag kunnat koppla ihop dessa med varandra, se att de är 
betydande för min analys och att de har blivit min preliminära tolkning. Jag anser att alla 
teman jag har valt är centrala men jag har ändå valt att rangordna dem och börjar presentera 
det tema jag ansåg vara mest centralt.  
 

• Ifrågasättandet av normer, konsumtion och mat 
• Medvetenhet i handling 
• Konsumtion i sprickorna 
• Vi avviker 
• Miljötänk 
• Själviskhet 

 
Ifrågasättandet av normer, konsumtion och mat 
 
När respondenterna pratar om ifrågasättandet är de överens om att det handlar om normer som 
har med mat och konsumtion att göra. De menar att normen är att handla mat i affärer, och att 
man ska handla den maten som har längst bäst-före-datum. Människor litar för mycket på en 
övermakt som säger åt dem vad dem ska göra, och sedan slaviskt följer det. Därför anser alla 
fem respondenter att det är viktigt att lära sig att ifrågasätta normerna. De säger att man inte 
behöver vara som alla andra, utan att det är okej att gå sin egen väg, men de säger även att de 
inte kan prata med alla om att de ägnar sig åt sopdykning, eftersom reaktionerna inte alltid är 
positiva. Reaktioner från andra människor kan vara att sopdykning anses som någonting 
äckligt, som bara hemlösa ägnar sig åt. Respondenterna är medvetna om detta, men talar 
gärna om sopdykning och öppnar gärna upp för diskussion med andra som inte är speciellt 
bekanta med denna livsstil.  
 
Medvetenhet i handling 
 
Alla fem respondenter försöker hela tiden utöka deras egen medvetenhet när det gäller 
konsumtion och hur de väljer att leva sina liv. Ett av sätten är just att de väljer att sopdyka 
istället för att konsumera i butiker. De är överens om att det är viktigt att vara medveten i ett 
konsumtionssamhälle eftersom systemet anpassar sig efter konsumenternas beteende. 
Respondenterna menar att andra människor inte är speciellt medvetna om vad som händer 
med miljön när folk ständigt konsumerar. De är enade om att de tror att människor är 
medvetna om vad det är som händer, att de förstår hur mycket som slängs och att de känner 
empati för naturen, men det är handlingen hos dessa människor som saknas, istället för att 
tanken utvecklas till handling stannar den vid bara en tanke. De tror att detta beror på 
normerna, att människor inte vågar bryta dem. De är enade om att öppna för diskussioner om 
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sopdykning som handling, om konsumtion och om att bryta normer. De tycker att detta är 
viktigt, och en av respondenterna påstår att det är av den anledningen han finns.  
 
Konsumtion i sprickorna 
 
Respondenternas första tanke var att deras aktiva handlingar, som att sopdyka, är att ägna sig 
åt antikonsumtion. De anser att människor lever i ett ohållbart samhälle i och med 
kapitalismen och alla massproducerade varor som tillverkas, köps och slängs. De menar att 
det inte bara är sopdykning de ägnar sig åt, de reflekterar mycket över vad de gör innan 
tankarna utvecklas till handlingar. Respondenterna känner att alternativ till att konsumera är 
att konsumera second hand istället för att köpa produkter som är tillverkade av större kedjor 
och som gör mångmiljonvinster på konsumtionen. Gemensamt för alla respondenter är att de 
gärna tar saker som de hittar, det kan vara att de hittar någonting i ett soprum. En av 
respondenterna utmärker sig lite när han säger att han inte har några problem att stjäla varor 
från stora varuhus eller livsmedelsbutiker. Alla fem respondenterna känner att de vill vara så 
långt ifrån den typiska konsumtionskulturen som möjligt, och det är därför de hittar 
alternativa lösningar på hur de ska leva istället för att ingå i den rådande 
konsumtionskulturen.   
 
Vi avviker 
 
Någonting återkommande och gemensamt för alla respondenter är att alla är medvetna om att 
de är avvikande från normen. Att andra människor ser på dem på ett annorlunda sätt, som 
konstiga och att de begår äckliga handlingar. Människor som tillhör normen tror att sopdykare 
är bostadslösa/hemlösa människor som inte har ekonomi för att kunna köpa sin mat. Detta är 
en bild som inte stämmer överens med mitt urval. Mina respondenter är enade om att 
reaktioner från andra är att deras handlingar anses vara äckliga och konstiga trots att de inte 
har dålig ekonomi och tak över huvudet och de är medvetna om att de anses som avvikare i 
samhället.  
 
Miljötänk 
 
De fem respondenterna pratar om att deras regelbundna sopdykning har en stark koppling till 
miljö och naturtänk. De är väldigt medvetna om miljöfrågor och att man, i och med att man 
slänger så mycket mat, bidrar till miljöförstöring. Även att människor använder naturen som 
hjälp i onödan för att producera så mycket konsumtionsvaror så att konsumenterna kan 
fortsätta att konsumera är någonting de reflekterar mycket över. Gemensamt för 
respondenterna är att de tror att deras handlingar gör en viss skillnad, även fast det kanske inte 
gör speciellt mycket skillnad. Men de har en tanke om att deras handlingar kan bidra till 
någonting bättre och positivt för världen, men det är medvetenheten de anser är den viktigaste 
aspekten att börja debattera om.  
 
Själviskhet 
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Någonting som återkommer i alla fem samtalen är pratet om att de känner sig egoistiska. 
Trots att deras handlingar i slutändan kan komma att ge global effekt känner de sig egoistiska, 
de menar att sopdykningen enbart gynnar dem själva, inte andra som kanske egentligen 
behöver det mer än dem. Eftersom de känner av denna egoism och har reflekterat över den, är 
de flesta respondenter enade om att de vill hjälpa andra i så stor utsträckning som är möjligt. 
Detta kan vi se i olika handlingar de utför. En av respondenterna tar med sig extra mycket 
bröd och delar ut till människor som sitter och tigger på gatorna. Någon annan tar också med 
sig extra bröd men matar istället djur, till exempel fåglar, i parker. Andra tipsar folk på 
internet att det finns mycket mat på ett visst ställe, så att fler kan gå dit och hämta varor.  
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10. Bilaga 3 
	  

10.1 Intervjuguide 
	  
Eftersom	  jag	  ville	  ha	  en	  semi-‐strukturerad	  intervju	  där	  jag	  och	  respondenten	  hade	  en	  
dialog	  än	  den	  formella	  intervjun	  skapade	  jag	  en	  intervjuguide	  som	  består	  av	  fyra	  teman.	  
	  

1. Varför sopdyker du? 
	  

2. Vad är det för känsla du får under och efter ett dyk? 
	  

3. Livsförändringar? 
förhållandet till ting/jobb/fritid/andra människor/emotionellt/känslor 

	  
4. Hur ser du på de som fortfarande konsumerar mat? 

	  


