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Förord

En doktorsavhandling skriver inte sig själv. Och kanske framför allt: 
en avhandling skrivs inte själv. Ju fler kockar desto bättre soppa, skulle 
den akademiska kokkonsten kunna sammanfattas som. Denna text 
har stötts, kavlats, skalats, vispats om och komposterats ett flertal 
gånger. När degen inte fått rätt form har jag fått hjälp med att knåda 
in nya perspektiv och teorier. Hela och delar av denna avhandling har 
förgräddats i seminarier och forskarkurser inför stora banketten (dis-
putationsakten). Tack ska därför riktas till mina handledare Katarzyna 
Wolanik Boström och Alf Arvidsson för er ständiga optimism. Till 
etnologikollegorna i Umeå som på högre seminariet har bistått med 
förslag på analysrecept och glada hejarop. Särskilt tack riktas till Cecilia 
Fredriksson, extern läsare vid slutseminariet. Tack till Britta Lundgren 
för din skarpa närläsning. I slutfasen har AnnCristin Winroth, Anna 
Sofia Lundgren, Helena Pettersson, Bo Nilsson, Jens Lindberg och Per 
Boström smakat av kapitelutkast och givit värdefulla kommentarer. 
Textgruppen ”Snillen spekulerar”, bestående av Per Boström, Sofia 
Pulls och Linn Eckeskog, har bidragit med fika och skarpsynta syn-
punkter på textutdrag. Tack till seminariegrupperna på det etnologiska 
skrivarinternatet i Holmsund i maj 2015 och på doktorandkursen i 
Lund i augusti samma år. 

Jag har haft den stora förmånen att ha tillgång till ett andra ”kök” 
med en kompletterande uppsättning (skånska) kryddor och redskap. 
Tack till etnologerna i Lund för uppmuntran och öppna dörrar ända 
sedan 2005 samt för konstruktiv kritik både i seminarieform och 
informellt. Ett särskilt tack till Håkan Jönsson och Charlotte Hag-
ström för all uppmuntran och ovärderligt stöd, samt för Håkans insats 
som särskild läsare vid mittseminariet. Och till Jón Þór Pétursson och 
Meghan Cridland för inspirerande matforskningssamtal.
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En doktorand behöver tidvis kollegialt pepp, en gemensam röst och 
icke-akademiska lunchsamtal. För denna insats uppmärksammas dok-
torandkollektivet på Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 
”FARS”-gänget, ”Dagliga Lunchkommittén” samt Humanistiska Dok-
torandföreningens styrelse (HumDok): ingen nämnd, ingen glömd. 
Jens Lindberg – ovärderlig kollega, skidinstruktör och ambulerande 
cykelreparatör – har bidragit med viktiga testunder, samtal och pann-
kaksluncher. Tack också till Robert Bhatt som med sin kaffekopp 
kompletterade fikarasterna med perspektiv på teori och cykling.

Ytterligare några personer har varit av särskild betydelse i avhand-
lingsprocessen vilka jag vill varmt tacka. Jessica Helenius har skapat 
omslagsbilden och snyggat till mina teoretiska modeller. Alison Hissey 
proofread the English summary. Ewa Brånin med familj har haft sin 
dörr öppen för mig på olika platser i världen. Ute Walter har välkom-
nat mig på Restauranghögskolan. Och mamma Carina har som alltid 
uppmuntrat och stöttat i motgångar och medgångar. I am also grate-
fully indebted to friends and family, near and afar, who have inspired 
and encouraged me on this PhD journey.

Det största tacket riktas till alla de personer som deltagit i denna 
studie – ni är huvudingrediensen som formade denna avhandling. Tack 
för er tid, ert intresse och era öppna kylskåpsdörrar! Avhandlingens 
utgivning har möjliggjorts genom generöst bidrag från Längmanska 
Kulturfonden.

Efter drygt fyra år är långkoket äntligen färdigt – smaklig spis!

Umeå, december 2016.
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kapitel 1

Inledning

Ulrika: Ja men det är väl någon duktighetsgrej att man vill [köpa 
ekologisk mat]. Även om man tänker mycket på det så är det inte 
alltid i handling som man klarar av att nå upp till det där med att 
handla allt ekologiskt. Men du vet, inte äta skräpmat, inte laga mat 
i vissa typer av kärl, alltså, förstår du? Det är ju så sjukt mycket 
att tänka på… Ja men det blir så här små steg åt det hållet. Men 
man är ju verkligen inte där, då man kan kalla sig själv, att man 
lever ett helt hållbart liv. 

Ulrika och hennes partner Petter bor med sina två barn i förskole åldern 
i en hyresrätt i Umeå. Ulrika arbetar som lärare och Petter inom sjuk-
vården, båda har valt att arbeta deltid för att få mer tid till barnen, sina 
sidoprojekt och de egna fritidsintressena såsom återbruk. Paret konsu-
merar så lite nyproducerat de kan och uppmuntrar barnens kreativa 
och estetiska projekt. Fruktskålarna på kökshyllan innehåller ekologiska 
bananer, äpplen, apelsiner och lime, och en glasburk ovanför spisen är 
fylld med hemmarostad müsli. I skafferiet skymtar Coops ekologiska 
varumärke Änglamark på gryner, kakao, passerade tomater och chips. 
Eko-märkta makaroner och quinoa blandas med konventionella bam-
buskott och tortillabröd. I kylskåpet varvas norrländska mejerivaror 
från Norrmejerier, ekologiska ägg, blåbärsdryck, lunchlådor, såsflaskor 
och olika slags grönsaker. Här och var skönjs loggorna för KRAV och 
EU-ekologiskt. Ulrika är vegetarian sedan ungdomsåren och det äts 
mycket sällan kött i hemmet. Paret har en gemensam vision om att 
handla så mycket ekologiskt som möjligt, men det är främst Ulrika 
som sköter inköpen och väljer eko-märkt.
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I Socialdemokraternas och Miljöpartiets regeringsförklaring 2014 
benämnde den nytillträdde statsministern Stefan Löfven (S) klimat-
frågan som ”vår tids ödesfråga” (Regeringen 2014). Klimatet1 är en av 
många aspekter som återkommande relateras till hållbarhetsbegrep-
pet. Hållbarhet förknippas ofta med hållbar utveckling (sustainable 
development) som brukar härledas till Vår gemensamma framtid från 
1987 (även kallad Brundtland-rapporten efter Gro Harlem Brundt-
land som ledde kommissionen på uppdrag av FN). Den definierar  
hållbar utveckling som ett tillgodoseende av både dagens och fram-
tidens människors basala behov i relation till ekosystemets och de 
reproducerbara resursernas begränsningar. Hållbarhet handlar här 
om hanterandet av exempelvis klimatförändringar, miljöförstöring 
och fattigdom i relation till ekonomisk tillväxt (World Commis-
sion on Environment and Development 1987). Flera av frågorna 
är gränslösa och globala, men hur de ska lösas och hur en hållbar 
värld ska se ut eller skapas råder det olika meningar om, något som 
synliggörs exempelvis av de globala klimattoppmötenas svårigheter 
att nå överenskommelser.

2010-talets kök kan sägas stå i direktkontakt med lokala och globala 
miljö- och hållbarhetsfrågor: CO2-utsläpp, regnskogsskövling, rester av 
bekämpningsmedel och dioxiner, transportmetoder, lönsamhet för de 
inhemska bönderna, djurlagar och arbetsvillkor för att nämna några. I 
matvardagen handskas individen därtill med olika samhällsnormer och 
det kan vara svårt att på tallriken integrera de ibland motsägelsefulla 
idealen om att maten ska vara god, variationsrik, hälsosam, prisvärd, 
och samtidigt gärna närproducerad och miljövänlig. Ulrika beskriver 
det ovan som att det är mycket att tänka på och ta hänsyn till i strävan 
efter en hållbar vardag. Vilket leder till frågan: hur görs hållbarhet i 
vardagen och hur görs den meningsfull?

Syfte och frågeställningar
Avhandlingen utgår från att hållbarhet är en viktig politisk och sam-
hällelig fråga såväl lokalt, nationellt som globalt. Hållbarhetsfrågan 
rör bland annat klimatförändringarnas påverkan på mänskligheten, 
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förändringar i ekosystemet, långsiktig energiförsörjning, världshälsa, 
fred, ekonomisk tillväxt och jämlikhet (se t.ex. United Nations 2016; 
Naturvårdsverket 2016). Många av dessa aspekter kan relateras till 
hushållandet av naturresurser och användandet av landareal, vilket gör 
det ökade matbehovet och den växande omvandlingen av naturområ-
den till jordbruksareal till en angelägen hållbarhetsfråga (International 
Resource Panel 2014). Maten som serveras på middagstallrikarna i 
Sverige är således förbunden med komplexa globala frågor. Denna 
studie ämnar undersöka hur hållbarhet förstås och hanteras i vardags-
livet genom maten.

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hållbarhet 
i vardagslivet som en samling meningsskapande praktiker genom 
att studera hushåll som aktivt strävar efter en miljövänlig och håll-
bar matkonsumtion. För att komma de vardagliga praktikerna nära 
bygger studien på etnografiskt fältarbete med femton hushåll i Umeå 
kommun under perioden 2012–15. En etnograf och etnolog strävar 
efter att vara närvarande och engagera sig i deltagarnas2 liv under en 
längre tid (Davies 2008, 5). Genom intervjuer och deltagande obser-
vationer som primärt material görs en etnologisk och praktikteoretiskt 
inspirerad analys av resonemang och praktiker som studiens deltagare 
använder för att minimera sin egen konsumtionsbetingade miljöpåver-
kan. Begreppet Konsumtion används i bred betydelse för att inkludera 
olika former av införskaffande, förtärande och resthanterande av mat.

Avhandlingen ställer frågorna: Hur görs hållbarhet meningsfullt 
genom vardagliga matpraktiker? Vilka strategier används för att genom 
sin matkonsumtion begränsa sin egen miljöpåverkan? Hur hanteras 
hållbarhetsnormer i relation till andra rådande sociala och kulturella 
normer om exempelvis mat och ätande? Det vill säga, vilka kulturella 
förutsättningar och villkor för hållbarhet blottläggs? Som underliggande 
syfte finns en förhoppning att avhandlingen ska vara ett bidrag till nya 
sätt att tillämpa praktikteori inom etnologi samt att boken ska kunna 
vara användbar utanför akademin.
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Bakgrund
Ett (o)hållbart samhälle

Miljöproblem och klimatförändringar är återkommande inslag i nyhe-
terna och svåra att undkomma. Forskare menar att vi klivit in i den 
antropocena geologiska tidsåldern då människans handlingar har stor 
påverkan på jorden vilket kommer att få långtgående effekter (se t.ex. 
Crutzen och Stoermer 2000). I nuläget beräknas mänskligheten behöva 
1,5 jordklot för att tillgodose de resurser som förbrukas samtidigt som 
resurserna återhämtar sig i en naturlig takt (WWF 2014). World Over-
shoot Day, den dag jordens årliga reproducerbara ”resursränta” anses 
ha förbrukats, inföll 2016 den 8 augusti, de återstående månaderna 
innebär ett tärande av lagret (Earth Overshoot Day 2016). Miljön 
och klimatet har satt avtryck på politiken. Sveriges riksdag fastställde 
år 1999 femton miljökvalitetsmål, därefter har såväl målsystemet som 
själva målen förändrats. Sedan början av 2014 är det 16 kvalitetsmål 
och 24 etappmål som eftersträvas att nås till 2020. Därtill finns ett 
övergripande generationsmål som syftar till att nästa generation ska 
ta över ett samhälle som löst stora miljöproblem (Naturvårdsverket 
2016; 2014b). 

Medvetenheten om och oron för jordens och människans framtid 
är även väletablerad i samhället. Enligt SOM-institutet ansåg 72 % 
av svenska befolkningen 1986, året för Tjernobylkatastrofen, att mil-
jöförstöring var ”mycket oroande”. Under 1990-talet minskade oron 
och låg vid millennieskiftet på drygt 40 % för att decenniet därpå åter 
vända uppåt. 2014 var drygt hälften av befolkningen mycket bekym-
rade över miljöförstöring och 45 % över förändringar i jordens klimat. 
Farhågorna för miljön var större än för en ekonomisk kris, organiserad 
brottslighet och sociala klyftor, och på samma nivå som ängslan för 
terrorism (Oscarsson och Bergenström 2015). Bland de svenska kon-
sumtionsaktiviteter som har höga utsläpp av växthusgaser, och således 
problematisk påverkan på klimatet, lyfts maten, flyget och bilåkandet 
fram (Naturvårdsverket 2008; Gunther 2014; Larsson 2015). Samtidigt 
möts förslag med hållbarhetsambitioner – såsom vegetariska dagar i 
skolbespisningen, trängselskatter eller höjd flygskatt – emellanåt av 
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motreaktioner som anspelar på individuella möjligheter och rättig-
heter samt sociala och ekonomiska aspekter. Detta kan jämföras med 
Brundtland-rapportens fokus på exempelvis ekonomisk tillväxt. Det 
är inte enbart den geologiska tidsåldern som är antropocentrisk, även 
debatten om och arbetet med hållbarhet.

Miljöfrågor fick medial aktualitet under 1960-talet (Sörlin och 
Öckerman 2002) men har ofta associerats med mot-kultur-rörelser 
(Belasco 2007) och ”gröna vågare”3 (Wessling 1983). Idag är ”gröna” 
värderingar och produkter mer vanligt förekommande. De stora mat-
affärerna har egna ekologiska varumärken, stora klädkedjor har kol-
lektioner i ekologisk bomull, energibolag erbjuder miljömärkt el och 
många kommuner har introducerat sopsortering av matavfall. Det 
delas ut utmärkelser i hållbarhet till företag och städer. Tillsammans 
med den frekventa klimatdebatten i media och politik torde detta ha 
inverkan på den vardagskultur individen är en del av och medskapare 
av. Jag försöker förstå hur personer som tagit till sig hållbarhetsbud-
skapen skapar mening av dem. 

Vem är miljömedveten?
Medan politiker arbetar med (inter-) nationella frågor som utsläpp och 
energi agerar medborgaren på vardagens lokala arenor, som i mataffären 
och vid återvinningsstationen. Instrumentella omställningar som för-
bud mot särskilda glödlampor och bekämpningsmedel, trängselavgifter 
och satsningar på sophantering av matsvinn sker på ett politiskt plan. 
Medborgaren påverkas av dessa och applicerar dem i olika utsträck-
ning men hon kan även på eget bevåg anamma en miljövänlig eller 
miljömedveten livsstil. Den statistiska profilen av den som är mest 
benägen att handla ekologisk mat eller agera miljömedvetet är personer 
i åldersgruppen 16–39, något fler kvinnor, högskoleutbildade och ofta 
bosatta i storstäder eller mellanstora städer och sympatiserande med 
röd-gröna politiska värderingar. Denna grupp kallas ibland LOHAS 
(Lifestyle of Health and Sustainability) (KRAV 2014; 2015a; Demo-
skop 2014; Jagers 2009). När jag använder begreppet miljömedveten4 
avses en individ som, exempelvis i sin argumentation, demonstrerar 
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intresse och kunskap kring miljöfrågor och relaterar det till sina egna 
(mat-) praktiker. I viss mån försöker personen minska sin miljöpåver-
kan, men behöver inte nödvändigtvis ha ett litet ekologiskt fotavtryck. 
Också andra faktorer än miljön, såsom hälsa och ekonomi, kan vara 
drivande bakom så kallade miljövänliga beteenden (Nordlund 2002). 
Viktigt att betona är att den medvetna konsumenten inte är rakt ige-
nom konsekvent (se t.ex. Gibson m.fl. 2013) och att föreställd hållbar 
livsstil och praktiker ser olika ut i olika hushåll. 

Praktiserandet av miljövänlig matkonsumtion är i detta forsknings-
sammanhang ett frivilligt val (jfr Evans 2011a, 114), men miljövänligt 
leverne är inte alltid självvalt. De ekonomiskt svagaste i samhället med 
begränsad köpkraft är de som lever mest resurssnålt (Gibson m.fl. 
2011; Waitt m.fl. 2012). Ett fokus på konsumentens valfrihet utgår 
däremot från att individen har de ekonomiska, kunskapsmässiga och 
sociokulturella förutsättningarna att välja. Denna ideologi menar 
geograferna Eden m.fl. (2008, 1047) blir problematisk när den tas 
som en självklarhet då det antyder att ansvaret förflyttats från mäk-
tiga aktörer till individuella konsumenter. Sociologen Elizabeth Shove 
menar att det finns ett dominant paradigm i policies som fokuserar på 
attityder, beteenden och val, därmed ses individen som en konsument 
och beslutsfattare. Shove efterlyser istället fokus på hur aktörer som 
staten påverkar vardagslivet (Shove 2010). För att förstå de vardag-
liga praktikerna behöver de alltså ses utifrån samhällets och kulturens 
förutsättningar.

Frågor om miljö kan relateras till en föreställd natur. I en svensk 
kontext ses naturen som ett viktigt kulturarv som ska värnas och rela-
tionen med naturen länkas till en föreställd svensk identitet (Frykman 
och Löfgren 1979; Hjort 1983; Ek-Nilsson m.fl. 2014). Det finns en 
långtgående akademisk debatt om dikotomin natur och kultur, mellan 
det som existerar utan människan, är okontrollerat och vilt, och det 
som människan har skapat eller är en del av. Särskillnaden är proble-
matisk och har diskuterats av många tidigare (se t.ex. Cronon 1995; 
Ellen och Fukui 1996; Castree och Braun 2001; Frykman och Löfgren 
1979) och det är inte min intention att redogöra för den här. Min egen 
ståndpunkt är att det vi människor betraktar som natur, liksom vad 
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vi avser vara hållbart, är kulturellt format då det utgår från människ-
ans perspektiv. Därmed är det svårt att förstå det ena utan det andra. 
”Naturen” och det ”naturliga” är således en konsekvens av kulturella 
klassificeringar och föreställningar och svårseparerat från ”kultur”. 

Kulturell hållbarhet
Hållbarhet delas ofta in i tre ”pelare”: ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Jag utgår här från Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) 
lättfattliga förklaringar. Ekologisk hållbarhet syftar på jordens ekosys-
tem och dess reproduktionsförmåga medan social hållbarhet utgår från 
individens behov och mål vilket kan inbegripa välbefinnande, makt 
och rättvisa. FN:s Milleniemål och Human Development Index exem-
plifierar mål- och mätsystem för social hållbarhet. Den tredje pelaren, 
ekonomisk hållbarhet, har två olika användningar. Ibland nyttjas den 
synonymt med ekonomisk tillväxt som syftar till växande kapital och 
ibland som en ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till ekologisk och 
social hållbarhet (KTH 2015a; 2015b; 2016).

De tre aspekterna kan både ses som sammanvävda och beroende av 
varandra men också ofta separerade (se t.ex. Chiu 2004; Ren, O’Dell, 
och Budeanu 2014). Carina Ren, Tom O’Dell och Adriana Budeanu 
föreslår att eftersom hållbarhetsbegreppet är spretigt kan det vara mer 
korrekt att tala om hållbarheter i plural. Vidare förordar de att ersätta 
de dominanta ekologiska och ekonomiska pelarna med en personlig 
och känslomässig för att undersöka hållbarhetens emotionella och kul-
turella delar (Ren, O’Dell, och Budeanu 2014). Det bör understrykas 
att pelarna är konstruktioner som i sig synliggör hur människor skapar 
(en antropocentrisk) mening och kategorisering runt miljöfrågor. När 
jag hänvisar till dessa pelare, eller dimensioner som de också benämns, 
är det som rådande tankefigurer, inte som självklara kategoriseringar. 

Det vardagliga och kulturella har börjat uppmärksammas utifrån hur 
hållbarhetsutmaningar ska angripas. En utgångspunkt är att ett hållbart 
samhälle är beroende av hållbar kultur (Hawkes 2001, 12). Kultur och 
klimat är sammanlänkade då våra praktiker påverkar klimatet och vice 
versa, processer vi behöver öka vår förståelse för (Gorman-Murray och 
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Waitt 2009). Traditioner och kulturhistoria kan exempelvis ge insikt i 
hur samhällen uppstått och förändrats i överlevnadssyfte (Lindén 2004, 
15ff). Utifrån detta perspektiv är de tre pelarna otillräckliga för att ge 
en heltäckande förståelse för de vardagliga aspekterna av hållbarhet. En 
fjärde och nyare dimension har tillkommit: kulturell hållbarhet. Även 
detta begrepp är mångfacetterat och kan inkludera exempelvis välmå-
ende, kreativitet, mångfald, kulturarv, platsrelationer och innovation, 
beroende på vilken politisk kontext det används i. Återkommande är 
emellertid det kulturellas betydelse för att kunna åstadkomma – eller 
möjligen försvåra – hållbar utveckling eller förändring (se t.ex. Hawkes 
2001; Birkeland 2008; Soini och Birkeland 2014; Dessein m.fl. 2015).

Ibland inkluderas det kulturella i den sociala hållbarheten (se t.ex. 
Lindén 2004), ibland används begreppet sociokulturell hållbarhet (se 
t.ex. Boogaard, Oosting, och Bock 2008; Paloviita 2010). Detta indi-
kerar att det är svårt att särskilja mellan social och kulturell hållbarhet, 
inte minst för att det sociala och det kulturella har ömsesidig påverkan 
(Dessein m.fl. 2015, 25). Rebecca Chiu, forskare inom urban studies, 
menar att begreppen överlappar men att det förra är främst kopplat till 
socialt välbefinnande och det senare till fortlevnad av kulturen. Kul-
tur är dock inte statisk utan konstant föränderlig och utmanad, vilket 
även Chiu poängterar. Den kulturella hållbarheten syftar enligt Chiu 
snarare på att möjliggöra mångfald och utveckling av kulturer, men de 
två begreppen överlappar då de båda manifesteras i exempelvis normer, 
vanor och livsstil. Medan den sociala hållbarheten yttrar sig i frågor om 
social sammanhållning, jämställdhet, rättvisa, konflikter med mera, 
menar Chiu att den kulturella kan ta sig mer konkreta former såsom 
konst, musik, litteratur och religion (Chiu 2004, 68). Till skillnad från 
Chiu använder jag kultur utifrån den etnologiska traditionen, det vill 
säga ett brett begrepp som inkluderar inom en viss grupp människor 
delade normer, vanor, värderingar, föreställningar, handlingar, traditio-
ner, ritualer, identitetsskapande samt kopplingar mellan nutid, framtid 
och samtid (se t.ex. Ehn och Löfgren 2001; Arvidsson 2001). Kultur 
kan med andra ord förstås som meningsskapande praktiker (Fornäs 
2012), något jag strax ska återkomma till. Med kulturell hållbarhet 
avser jag alltså ett fokus på ”fogmassan” som håller samman grupper 
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genom exempelvis delad förståelse, värderingar och handlingar, men 
som också är föränderlig över tid. För enkelhetens skull följer jag Chius 
definition av att social hållbarhet berör det sociala välbefinnandet, men 
jag ser också att de två överlappar, precis som att kulturell hållbarhet 
också har beröringspunkter med de andra pelarna.

En forskarrapport har identifierat tre betydande perspektiv på kul-
turell hållbarhet. Kulturen kan ses ha en relevant roll i, för och som 
hållbar utveckling. Alltså kultur som en kompletterande och själv-
ständig fjärde pelare. Kultur som kontextualiserande och medlande 
mellan de tre befintliga pelarna och således pådriva hållbara processer. 
Samt kultur som en viktig grund och struktur för att uppnå hållbar 
utveckling som därmed omsluter de tre andra dimensionerna (Dessein 
m.fl. 2015; se även Soini och Birkeland 2014). Dessein m.fl. menar 
att det sistnämnda synsättet, kultur som hållbar utveckling, gör kultur 
till ett ideal som strävar mot att odla och bibehålla liv utan att det sker 
på bekostnad av annat liv. Kultur blir således en världsbild baserad på 
värderingar som styr våra handlingar. Vidare menar de att:

Sustainability exists thus as a process of community-based thin-
king that is pluralistic where culture represents both problem and 
possibility, form and process, and concerns those issues, values 
and means whereby a society or community may continue to 
exist. (Dessein m.fl. 2015, 32)

I synnerhet detta synsätt har stora likheter med det etnologiska kul-
turbegreppet; dock torde alla tre perspektiv kunna bidra med viktiga 
ingångar till förståelsen av hållbarhet. Min förståelse är att dessa ingångar 
utgår från att ett framgångsrikt och hållbart samhällsbygge måste ta 
hänsyn till de gemensamma värderingar, normer och handlingar som 
förenar människor och frammanar – eller undviker – förändring. För 
att nya kulturella praktiker ska kunna anammas måste deras former 
vara igenkännbara och värderas av den potentiella målgruppen som 
mer fördelaktiga än de nuvarande kulturella uttrycken (Urban 2001). 
Detta skulle kunna möjliggöra att se kulturen och kulturarvet som 
resurs till ett hållbart samhälle genom att ta lärdom av tidigare levnads-
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sätt (se t.ex. Westman och Tunón 2009; 2010). Sammanfattningsvis 
torde uppmärksammandet av det kulturella synliggöra både det som 
hindrar och det som möjliggör de praktiker som anses vara hållbara.

Att praktisera hållbarhet
Hållbarhet är inget definitivt tillstånd utan en föreställning som stän-
digt formas och omformas. Olika intressenter laddar begreppet med 
olika meningar, såväl positiva som negativa. Även om hänsyn tas till 
politik, media, och beteendeförändring, menar geograferna Ruth Lane 
och Andrew Gorman-Murray att det är i hemmet som hållbar livsstil 
först förkroppsligas och realiseras, innan den sprids vidare utåt och 
påverkar sociala, kulturella och politiska sammanhang. Därför är det 
viktigt att förstå hur hållbar livsstil tar sig uttryck och vilka hinder som 
uppkommer (Lane och Gorman-Murray 2011a, 11). Ifall samhällets 
målsättning är att få människor att leva mer hållbart, behövs insikt i 
hur medborgarnas vardag fungerar, hur de uppfattar hållbarhet och 
hur de implementerar politiska visioner och direktiv. Detta förutsätter 
ett fokus på praktikerna (Pink 2012, 51; Shanahan 2015). 

Sociologen Andreas Reckwitz beskriver en praktik som ett rutiniserat 
sätt genom vilket ”bodies are moved, objects are handled, subjects are 
treated, things are described and the world is understood” (Reckwitz 
2002, 250). Jag kommer att diskutera praktikbegreppet och prak-
tikteori mer ingående i nästa kapitel, men vill här notera att för att 
en praktik ska kunna få fäste samt överleva måste den upplevas som 
meningsfull, det måste finnas kompetens att utföra den och den inbe-
griper materialitet (Shove, Pantzar och Watson 2012). Då etnologer 
och andra kulturvetare studerar hur människor skapar mening genom 
sina handlingar och sociala interaktioner, är en relevant etnologisk fråga 
hur hållbarhet blir – eller inte blir – meningsfulla5 vardagspraktiker 
för individer. Här blir praktikteori en användbar teoretisk ingång.

Individer utför praktiker i förhållande till konventioner, till vad som 
anses vara normalitet (Evans 2011a, 110; Reckwitz 2002, 250). Soci-
ologen Alan Warde konstaterar att praktiken inte existerar i sig själv 
utan skapas och befästs i ett kulturellt sammanhang i vilket den även 
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relaterar till andra praktiker (Warde 2013, 27). Miljövänliga praktiker 
är således situerade inom en viss kulturell, tidslig och rumslig kontext 
som utmärks av särskilda normer. Individen måste uppfatta sopsorte-
ring eller ekologisk mat som meningsfullt eller normerande samt ha 
fysiska och materiella förutsättningar att utföra dem och göra dem till 
rutiniserade handlingar i vardagen. 

Praktikteori har på senare år använts som redskap för att studera 
hållbarhet (se t.ex. Shove 2010; Hargreaves 2011; Shove och Spurling 
2013a; Strengers och Maller 2015) med fokus på handlingarna och 
deras sociala och politiska – och således kulturella – kontext. Håll-
barhetspolicies som inte leder till permanent förändring eller får fäste 
misslyckas ofta av den anledningen att de inte har tagit hänsyn till 
vardagslivets meningsskapande och praktiker (Sahakian och Wilhite 
2014, 31). Om resursutvinnandet ska begränsas på sådant sätt att 
människan klarar sig på de medel planeten har och kan reproducera, 
måste de nuvarande samhälleliga och resurskrävande praktikerna 
omdefinieras och omförhandlas:

Bringing individual carbon or ecological footprints back into the 
range of ’one planet’ is likely to require a radical redefination of 
what counts as normal social practice, and of the institutions and 
infrastructures on which these arrangements depend. (Shove och 
Spurling 2013b, 2)

Att benämna praktiker som ”hållbara” är givetvis problematiskt dels 
då det förutsätts en jämförelse med något ohållbart och dels då olika 
aktörer definierar begreppet på olika vis. På olika samhällsarenor, 
exempelvis i politiken, nyhetsmedia, sociala medier och i deltagarnas 
berättelser, länkas särskilda och olika handlingar och strategier till 
ett mer hållbart eller miljövänligt leverne. Det är dessa praktiker jag 
avser när jag talar om hållbara praktiker. De berörda matpraktikerna 
är utifrån ett västerländskt konsumtionssamhälles perspektiv, men det 
råder ingalunda en konsensus om vad hållbar mat egentligen är (se 
t.ex. Aiking och Boer 2004). 
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Mat – en köksingång till vardaglig hållbarhet
Enligt en undersökning av Livsmedelsföretagen ville svenskarna på 
2014-års julbord ha ”Högre kvalitet, mer mat med svenska råvaror, 
gärna ekologiskt och fler vegetariska alternativ”. Respondenterna asso-
cierade matvalen som bättre för miljö och klimat (Livsmedelsföretagen 
2014). I samtida (konsumtions-) ideal och trender sammankopplas 
matvalen med ekologisk hållbarhet. Även om svenska befolkningen 
vill äta mer ekologiskt innebär detta varken att genomsnittssvensk-
ens matkonsumtion är genomgående eko-märkt eller klimatsmart. 
Riklig köttkonsumtion bidrar exempelvis till betydligt större utsläpp 
av växthusgaser än vegetarisk kost (Röös 2012; Åström m.fl. 2013). 
Sedan 1990 beräknas det svenska köttintaget ha ökat med drygt 40 
% och låg 2014 på runt 87 kilo per person och år (Lööv m.fl. 2013; 
Jordbruksverket 2015). Samtidigt är matvanor föränderliga och sam-
manlänkade med det som sker runtomkring oss.6

Mat är en tacksam etnografisk ”köksingång” för att studera hållbarhet 
på hushållsnivå. Det vill säga en metodologisk och analytisk ingång till 
vardagliga fenomen (Ehn och Löfgren 2001). Dels är mat något som 
alla interagerar med dagligen, dels öppnar den oftast utan svårighet upp 
för samtal. Mat väcker minnen och känslor. De flesta har erfarenheter 
från matinköp och åsikter om vad som är gott och acceptabelt att äta. 
Genom maten får vi förståelse för samhället runt omkring oss då det vi 
äter hör samman med den kultur vi är en del av. Måltiden och intagan-
det av födan kan vara en del av hur människor etablerar relationer och 
positionerar sig själva i samhället (Falk 1994; Burstedt, Fredriksson och 
Jönsson 2006). En måltid är en social händelse, präglad av föreställningar 
kring bordsskick, disciplin och social interaktion (Kaufmann 2010). 
Maten är ett sätt att uttrycka sin identitet, även om den i sig bara kan 
uttrycka en begränsad del av identiteten (Warde 1997, 199). Specifika 
matvaror och butiker kan uttrycka en identitet som miljömedveten, 
vegan, foodie eller gourmand, men inte nödvändigtvis säga något om 
identiteten som husägare, golfspelare eller sjuksköterska. Konsumtion, 
av exempelvis mat, är inte primärt ett individuellt uttrycksmedel, utan 
mer en följd av konventioner av socialt organiserade praktiker som 
anses vara nödvändiga, önskvärda eller lämpliga (Warde 2005). De 
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meningsskapande hållbarhetspraktikerna denna studie berör förhåller 
sig således även till normer om mat och konsumtion. 

Matens materialitet är således viktig. Materialitet är en betydelsefull 
komponent av såväl enskilda praktiker (Shove, Pantzar och Watson 
2012) som kultur (Tilley m.fl. 2006). Föremål gör något med oss och 
vi något med dem, vi skapar dem och de skapar oss (Damsholt och 
Simonsen 2009; Tilley m.fl. 2006). Genom själva ätandet demonstreras 
en acceptans att något är mat och att den kan införas i den kulturella 
gemenskapen. I ätandet blir vi en del av samhället samtidigt som sam-
hället blir en del av oss. (Falk 1994; Lupton 1996). Ätandet innebär 
alltså mer än ett energiintag, utan även att relationer och kulturella 
värderingar om exempelvis hälsa, smak, disciplin och identitet fysiskt 
anammas. Att äta eller inte äta viss sorts mat föreställs skapa (både 
fysiskt och mentalt) en kropp som är – eller inte är – hälsosam, mil-
jövänlig, disciplinerad et cetera.

I avhandlingen använder jag materialisering för att beskriva hur håll-
barhet som koncept och idé ges en form eller ett fysiskt föremål och 
därmed förkroppsligas. Detta skulle exempelvis kunna vara en märk-
ning för ekologisk mat, en återanvändbar  kopp till take out-kaffet, en 
miljöguide-app eller Bondens egen marknad. Det vill säga fenomen 
som på olika vis förkroppsligar hållbarhetsvärden. 

Studier om hållbarhet i vardagslivet
Etnologiska hållbarhetsperspektiv

Hållbarhet i dess vidaste bemärkelse kan återfinnas i etnologiska studier 
om bland annat hälsa, kulturarv, migration och genus, men männ-
iskans miljöpåverkan (ekologisk hållbarhet) är relativt obeforskad. 
Antologin Mat och miljö (Bringéus 1970) handlar namnet till trots 
om kulturmiljö och berör det ekologiska utifrån de platsliga kostför-
utsättningarna snarare än globala miljöfrågor. Greger Henriksson har 
undersökt de vardagliga och kulturella förutsättningarna för långsiktig 
och hållbar energikonsumtion (Henriksson 2004) och resande (Hen-
riksson 2008). Henrikssons studier fokuserar på drivkrafterna bakom 
praktikerna, det vanemässiga och kulturskapande villkor. På snarlikt 
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sätt har Niklas Hansson och Helene Brembeck studerat hur praktik och 
diskurs förhåller sig till hållbarhet utifrån konsumtionstransport. De 
fann att hållbarhetsinitiativ saknade förankring i exempelvis förståelse 
för personers ålder, livssituation, kön och fysiska förmåga (Hansson 
och Brembeck 2012). 

Niklas Hansson har tillsammans med företagsekonomen Ulrika 
Holmberg gjort en enkätstudie för att undersöka hur unga vuxna för-
står hållbarhet och sina egna konsumtionsvanor. En av deras slutsatser 
är att hållbar konsumtion bör fokusera mindre på individualism och 
mer på de sociokulturella faktorer som styr såväl föreställningar och 
värderingar om miljön, såsom konsumtionspraktiker, vilket förutsätter 
kvalitativa djupstudier om hur vardagslivet organiseras socialt (Hansson 
och Holmberg 2010). Inom konsumtionsfältet finns fler etnologiska 
studier som tangerar nyttjandet av resurser, såsom Cecilia Fredrikssons 
och tjänstevetaren Christian Fuentes rapport för Handelns Utvecklings-
råd om hållbarhet och menings- och värdeskapande praktiker inom 
detaljhandeln (Fredriksson och Fuentes 2014). Fredriksson (2016) har 
även undersökt hållbar konsumtion som ”självreglerande tekniker” 
genom köpstopp och föremålsutrensningar. Sopor utifrån ett kultu-
ranalytiskt perspektiv har studerats av Lynn Åkesson (se t.ex. 2005; 
2008; Henriksson, Åkesson och Ewert 2010) som transformations-
processer mellan önskvärda ting till oönskat avfall. Till det resursnära 
hör även studier om cirkulationer av begagnade föremål, återbruk och 
återvinning (se t.ex. Hansson och Brembeck 2015; Ottoson 2008; 
Fredriksson 1996; 2013).7

Naturresurser och klimatfrågan har varit föremål för samtidsdoku-
mentationer. I en antologi om människans förhållande till naturen 
ut ifrån frågelistsvar framkommer aspekter av miljöpåverkan (Ek-Nilsson 
m.fl. 2014), i synnerhet i Katarina Saltzmans text om oro och ång-
est för miljön (Saltzman 2014). I den etnologiska tidskriften ETN:s 
temanummer CO2: The Greening of a Region (nr 7/2010) görs flera 
mikroetnografiska nedslag under COP15, FN:s klimatkonferens i 
Köpenhamn 2009.

I tre studier om glesbygd, landsbygd, kustsamhällen och lokalitet 
från 2013–14 lyfts hållbarhet och hållbar utveckling fram i under-
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titlar. Studierna är främst inriktade på de sociala och ekonomiska 
dimensionerna. Elisabeth Wollin Elhouars avhandling undersöker hur 
hållbarhetsbegreppet skiljer sig mellan politiska diskurser och lokala 
praktiker i norrländsk glesbygd (Wollin Elhouar 2014). Antologin När 
verkligheten inte stämmer med kartan (Vallström 2014) har en liknande 
ingång men för en mer fördjupad diskussion om förutsättningarna för 
hållbar utveckling utifrån det lokala, det politiska och forskningens roll. 
I antologin Framtidskuster (Fredriksson och Larson 2013) bidrar flera 
etnologer med etnografiska perspektiv på Skandinaviska kustsamhällens 
framtidsutveckling utifrån exempelvis olika aktörer och deras platsliga 
erfarenheter, turistsäsonger och samhällsutveckling. Gemensamt för de 
etnologiska bidragen i hållbarhetsfältet är att de lyfter fram de kulturella 
(och individuella) kontexterna, förutsättningarna och praktikerna. De 
utgår ofta från det vardagsnära och mångfacetterade perspektiv för att 
ta sig an större kulturella fenomen. Det är i denna forskningstradition 
maten blir mitt avstamp för att studera hur globala hållbarhetsfrågor 
skapar meningsfulla praktiker. 

Hållbarhet, konsumtion och vardagsliv
Jag kommer nu att göra några nedslag i konsumtionsfältet med fokus 
på etnografiska studier, medan relevant forskning kommer att beröras 
löpande i avhandlingen. Etnografiska metoder, i syfte att komma nära 
människors vardagliga praktiker och relationer, återfinns inom olika 
ämnesområden. Studier om hållbarhet och konsumtion har gjorts 
bland annat inom geografi (t.ex. Lane och Gorman-Murray 2011b; 
Gibson m.fl. 2013), antropologi (t.ex. Isenhour 2010a; 2010b; 2011; 
Miller 2001), sociologi (se t.ex. Horton 2003; Evans 2011b; 2014) 
samt inom företagsekonomi, tjänstevetenskap och marknadsföring (se 
t.ex. Solér 1997; Connolly och Prothero 2008; Frostling-Henningsson, 
Hedbom och Thuresson 2010; Fuentes 2011). 

Inom food studies-fältet återfinns flera studier där mat och matkon-
sumtion används för att studera identitet, klass och smak (se t.ex. Warde 
1997; Guthman 2003; Johnston och Baumann 2010; Johnston, Szabo 
och Rodney 2011; Naccarato och LeBesco 2012). Här har miljö- och 



26   •  hållbarhet till middag

hållbarhetsaspekter blivit allt mer framträdande, ofta under begreppet 
hållbar konsumtion (sustainable consumption), vilket inkluderar mer 
än mat (för två översiktsverk se Jackson 2006; Ulph och Southerton 
2014). Andra närliggande begrepp är etisk och moralisk konsumtion 
(se t.ex. Miller 2001; Wilk 2001; Johnston, Szabo och Rodney 2011). 

Flera svenska studier om miljövänlig konsumtion som berör mat 
kommer från sociologin (Pipping Ekström och Shanahan 1999; Lindén 
2001; Carlsson-Kanyama och Lindén 2001; Klintman m.fl. 2008), 
hushållsvetenskap (Shanahan och Zetterstrand 1993; Shanahan, Jons-
son och Renström 1995; Shanahan 2015) och företagsekonomi (Solér 
1997). Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har förutom jordbruksre-
laterade studier även bidragit med perspektiv på konsumentbeteende 
(Ekelund, Fernqvist och Tjärnemo 2007; Essen 2015). Flera av de 
refererade studierna är genomförda på 1990- och tidiga 2000-talet 
(här kan även Mårtensson och Pettersson 2002 nämnas, vars studie 
berör miljövänlig vardag i större mening) och speglar en samtid där 
utbudet av miljömärkta varor var begränsat eller mindre än idag. Det 
sedermera utökade utbudet innebär däremot inte att miljöideal och 
intentioner infrias i konsumtionshandlingen. Olika kostideal för-
handlas och kompromissas ständigt, så även hållbarhetsintentioner 
(Frostling-Henningsson, Hedbom och Thuresson 2010; Frostling-Hen-
ningsson, Hedbom och Wilandh 2014). 

Den amerikanska antropologen Cindy Isenhours studie om miljö-
medvetna svenskar (Isenhour 2010a; 2010b; 2011) ligger närmast min 
egen gällande såväl tematik, tidsperiod och land. Hon sätter individers 
omställning till miljövänligt leverne i en socialdemokratisk politisk 
kontext. Strävan efter social jämlikhet och rättvisa kopplas till moti-
vationen att förändra livsstil, oron för miljön och medvetenheten om 
orättvis fördelning av miljörisker. Isenhours studie utfördes likt Frost-
ling-Henningsson m.fl. (2010) i slutet av 00-talet och nära inpå det 
mediala genombrottet av klimatfrågan 2006 (Larsson Heidenblad 2012) 
och den globala finanskrisen strax därefter. Sedan dess har en ekologisk 
försäljningsboom8 skett i Sverige, vilket visar hur dynamiskt fältet är. 
Såväl konsumtionslandskapet som den politiska debatten är föränderligt. 

Barn, ungdomar och unga vuxnas upplevelser och föreställningar 
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om miljö och klimat har studerats inom exempelvis (miljö-) psyko-
logi, didaktik och hushållsvetenskap. Studierna berör hanteringen av 
klimatoro, hur ekologiskt används för att skapa välbefinnande och hur 
unga förhåller sig till mat när de flyttar hemifrån (se t.ex. Ojala 2010; 
2013; Parinder 2012; Essen och Englander 2013; Essen 2015; Ottander 
2015). Dessa studier berör en generation som växer upp i en samtid 
där hållbarhetsfrågor är integrerat i samhället och det kommersiella 
landskapet, likt min avhandling skildrar de hur individer hanterar ett 
pågående och komplext samhällsfenomen. 

Mitt etnologiska bidrag är en empirinära studie av matkonsumtio-
nen i vardagslivet med all dess ambivalens. Greger Henriksson menar 
att det etnologiska bidraget till hållbarhetsstudier är att synliggöra och 
kontextualisera genom historiska processer, uppmärksamma det som 
sker mellan kunskap och praktik samt studera avbrott och kontinui-
tet i vardagslivets vanor (Henriksson 2004, 133). Således skiljer sig de 
etnologiska hushållsstudierna på hållbarhetsfältet från flera av de inom 
exempelvis sociologi och hushållsvetenskap som sökt större strukturer, 
förklaringsmodeller eller statistiskt säkerställda mönster. Kombina-
tionen av olika ingångar och metoder gör det möjligt att komma det 
vardagliga nära och samtidigt synliggöra kulturella förutsättningar som 
praktikerna bygger på (jfr Henriksson 2008, 174).

Mat och etnologi
Studiet av mat inom etnologi har tagit sig olika former. I den tidiga 
etnologin lades särskilt fokus på mattraditioner och regionala särarter. 
Så småningom började mat användas för att diskutera sociala, mate-
riella och tankeförändringar både ur ett historiskt (t.ex. Nordström 
1988; Fjellström 1990) och samtidsperspektiv (t.ex. Salomonsson 
1987b; Burstedt, Fredriksson och Jönsson 2006). Antologin Mera än 
mat (Salomonsson 1987b) tog fasta på mat som något mer än föda och 
satte det i sammanhang med hälso- och kosttrender och förändringar 
i samhället. I synnerhet två av bidragen tangerar min studie. Dels 
Susanne Lundins text om hälsokostkulturen i Malmö. Denna visade sig 
vara mångsidig, växla mellan individuellt och globalt perspektiv samt 
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inkludera de som äter hälsokost av ideala, sjukdoms- eller modeorsaker 
(Lundin 1987). Dels Anders Salomonssons kapitel som kontextua-
liserar vegetarianismen och hälsokost. Salomonsson konstaterar att 
etiska, medicinska och ekonomiska argument inte är tillräckliga för 
att förstå hälsotrenden. Även nya religioner, miljörörelsen och global 
solidaritet är av betydelse. Vidare konkluderar han att friskvården och 
den vegetariska kosten bör ses utifrån en önskan att vara en del av en 
kulturell gemenskap, om än tidvis enbart känslomässigt (Salomonsson 
1987a). Detta knyter an till matval som kollektivt förankrade. För-
utom identitetsaspekten är matvalen starkt förankrade i omsorg om 
och sammanhållning med de i ens närhet. Omsorg och gemenskap 
utifrån släktskap är enligt antropologen Daniel Miller (1998; 2001), 
som influerat flera konsumtionsstudier, essentiella faktorer i förståelsen 
av konsumtion. I detta sammanhang ska företagsekonomen Susanna 
Molander nämnas, som i sin studie om ensamstående mödrar, kon-
sumtion och måltidssituationer använder sig av etnografisk metod 
och praktikteori. Hon ser modrandet – omsorgen för barnen – som 
betydelsefullt för att förstå provianterande (Molander 2011).

Under de senaste två decennierna har etnologer främst studerat mat 
som samhällsfenomen, hur vår föda är länkad till såväl kulturella som 
ekonomiska fenomen i samhället. Fokus har vänts mot mjölkdisken 
(Jönsson 2005), snabbmatsrestauranger (Brembeck 2005), skapandet 
av relationer mellan producent och konsument (Pétursson 2014), 
GMO- märkta livsmedel (Fredriksson 2006), förändringar inom gast-
ronomi och måltidskultur (Jönsson 2012; Tellström 2015a), etnicitet 
och platsrelaterade matupplevelser (Burstedt 2001) och djurrättsve-
ganism (Abnersson 2004) för att nämna några exempel på ett mycket 
brett fält. Här saknas emellertid nyare bidrag där maten används som 
ingång till globala miljö- och klimatfrågor (även om miljöperspektiv 
och eko-mat berörs av t.ex. Jönsson 2005; Brembeck 2010; Pétursson 
2014). Mitt bidrag kan ses som en uppföljning av Mera än mat trettio 
år senare när friskvågen övergått till en eko-våg.
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Det etnologiska fältarbetet
Intervjuer

Med några månaders mellanrum9 träffade jag medlemmar från femton 
hushåll tre-fyra gånger vardera mellan oktober 2012 och juni 2015. 
Det generella upplägget var en inledande intervju, en shop-along, i 
några fall ytterligare en deltagande observation eller intervju, samt en 
avslutande och fördjupande intervju. En fördel med tidsmässigt utspritt 
fältarbete var möjligheten att återkomma till och fördjupa förståelsen 
för nya frågor som väckts. Det möjliggjorde även att jag kunde följa 
eventuella temporala förändringar i hushållet exempelvis säsonger och 
livsförändringar såsom sysselsättning, hälsa, hushållsammansättning 
och boendeform. 

Intervjuerna användes för att undersöka föreställningar, livsberättelser 
och beskrivningar av praktiker. Samtalen, i förhållande till varandra 
och annat material, blottlägger (genom exempelvis normerande uttryck 
och återkommande mönster) kulturella och kollektiva föreställningar, 
grupptillhörigheter, normer och handlingar. Risken att berättelsen 
är självcensurerad eller att detaljer som ses som självklara utelämnas 
går förstås inte att utesluta (Kusenbach 2003, 462; Arvidsson 1998). 
Eftersom en intervju alltid är ett samspel mellan informant och inter-
vjuare går det inte heller att bortse från att situationen är laddad med 
förväntningar från respektive part (Arvidsson 1998). En intervju kan 
således aldrig vara ett objektivt samtal utan inbegriper alltid förhopp-
ningar, syften och (makt-) relationer som inte nödvändigtvis är utta-
lade. Däremot ger den kunskap om hur människor förstår världen. 

Den inledande intervjun utgick från en frågelista med fokus på 
hushållets matvanor och tankar kring miljövänligt ätande och med 
utrymme för följdfrågor och att följa upp de ämnen deltagarna förde 
fram. Det sista mötet fördjupade och problematiserade informationen 
från de tidigare träffarna. Intervjuer ger inte nödvändigtvis en helt 
korrekt återgivning av den verkliga matkonsumtionen i hushållet, de 
kan ofta innehålla idealiserade föreställningar. Därför kan platsen och 
det materiella ge såväl kontrasterande aspekter som nya frågor (Medina 
2004, 59f ). Intervjuerna utfördes oftast i deltagarnas hemmiljö, främst 
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i köken, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och komma 
nära det vardagliga. Några samtal fördes i samband med matlagning 
och måltider. Andra intervjuer skedde på caféer eller på universitets-
området, men dessa tenderade att bli något mer allmänna och hade 
svårare att konkretisera praktikerna. Jag besökte alla deltagares hem 
vid minst ett tillfälle.

Deltagarna ombads att guida mig runt sin matförvaring vilket 
gjorde att både maten och dess lagringsplatser fungerat som en form 
av stimuliobjekt (Tellström 2015b, 106) för att generera associatio-
ner, minnen och känslor och således ge samtalet nytt djup. Ett mer 
tilltalande namn för metoden är kulturgeografen Sofie Joosses fridge 
stories, kylskåpsberättelser (Joosse 2014, 41). Genom att öppna skaf-
ferier och kylskåp och ge inblick i den vardagliga matkonsumtionen 
kan samtal kontextualiseras och perspektiveras. Förvaringsplatserna 
dokumenterades även med fotografier för att underlätta transkribering 
samt för att i analysfasen kunna styrka eller perspektivera de muntliga 
utsagorna om hushållets matpraktiker. Som stimuliobjekt användes 
också bilder på vanligt förekommande matmärkningar. Deltagarna 
ombads att identifiera och fritt associera kring logotyper för exempelvis 
certifieringar och butikskedjors egna märkesvaror (EMV). Syftet var 
inte att testa informanternas kunskaper utan att öppna upp till samtal, 
väcka associationer och få indikation på vad de fäste uppmärksamhet 
och värderingar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades in verbatim. Intervjucitat 
i texten har bearbetats på så vis att talspråk samt språkliga och gramma-
tiska fel vid behov har justerats för att skapa en läsarvänlig text utan att 
förändra innebörden. Stamningar, repetitioner och utfyllnadsord som 
”liksom” och ”typ” har av samma anledning tagits bort. Utelämnande 
av flera ord eller enstaka mening markeras med (…) och borttagna 
längre stycken eller dialog med […]. Citationstecken inom ett citat 
anger när informanten citerat sig själv, sina tankegångar eller andra 
personer, vilket i intervjun ofta gjordes genom att ändra rösten för att 
markera en distans mellan samtalet i rummet och en rekonstruerad 
dialog eller inre monolog.
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Deltagande observationer och shop-alongs
För att synliggöra hur föreställningarna om mat och hållbarhet förhål-
ler sig till praktiker och strategier har deltagande observation använts. 
Metoden innebär generellt att forskaren är närvarande i fältet en längre 
tid för att få ett inifrånperspektiv (Davies 2008, 81). Jag har deltagit 
i ett fåtal avgränsade matrelaterade aktiviteter som mina informanter 
utfört: matinköp, skötsel av trädgård och odlingslotter, lingonplock 
och inläggning av squash. Aktiviteterna förbokades utifrån deltagar-
nas schema men strävade efter ungefärliga vardagliga förhållanden 
gällande tid och plats. Parallellt pågick ett samtal eller ostrukturerad 
intervju. Observationerna varade i en till tre timmar och dokumen-
terades med inspelning av ljud och/eller stödanteckningar som efteråt 
omvandlades till en deskriptiv text eller intervjutranskription med 
inslag av situationsbeskrivelser. Observationerna ledde till nya frågor 
och samtalsämnen för kommande intervjuer. 

Jag har inspirerats av antropologen Sarah Pinks (2011; 2012) experi-
ment med olika metoder, såsom guidningar hemmet, för att synliggöra 
hur olika praktiker bäddas in i varandra och hur platsens sensoriska 
egenskaper och det materiella kan framkalla minnen, värderingar, 
erfarenheter och praktiker hos deltagarna. Genom att följa rörelser i 
hemmet kan praktiker och föremål studeras medan deltagarna intera-
gerar med dem (Pink 2012, 55). Matpraktikerna äger rum även utanför 
köket och hemmet, vilket föranledde medföljande till såväl mataffärer 
som odlingslotter. 

Att vara på en plats och utföra deltagarobservation saknar, enligt 
sociologen Margarethe Kusenbach, ett inifrånperspektiv i den mening 
att den ger forskarens erfarenheter, inte erfarenheter hos de som bebor 
eller befinner sig på platsen. Även om etnografen integrerats i kulturen 
den studerar kan det vara svårt att få insikt i hur andra erfar kulturen. 
För att förstå en plats i relation till dess kultur och praktiker rekom-
menderar Kusenbach go-alongs med lokalbefolkningen (Kusenbach 
2003, 458ff). I en sådan följer forskaren med sina informanter i ”natur-
liga utflykter”, ställer frågor, lyssnar och observerar för att undersöka 
deltagarens upplevelser och praktiker i skeendet. Detta ger förståelse 
för hur personer bygger samman och integrerar olika sfärer av sina 
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vardagsliv och identiteter (Kusenbach 2003, 463, 478). De tangerar 
Pinks guidningar då båda ger perspektiv på praktiker och samtidigt 
fångar upp utövarnas kommentarer och reflektioner. Inom etnologi är 
metoden mer känd som medföljande observation eller walking conver-
sation (Pripp och Öhlander 2011, 122f ). Den strävar efter ”naturliga” 
aktiviteter, exempelvis promenader och matinköp som ändå skulle ske 
och inte är arrangerade. Metoden kan fungera som en dörröppnare till 
praktisk kunskap, värderingar, sociala praktiker, minnen, associationer, 
social arkitektur (hur platsen används och bebos) och synliggörandet 
av sociala sfärer (Kusenbach 2003, 466ff). Därtill ser jag potential att 
blottlägga praktikers rytmer, hastigheter och personliga och sociala 
tidsscheman (jfr Southerton 2013). 

Besöken i mataffärerna och guidningarna i köken kan alltså liknas vid 
go-alongs som aktiverat kroppen och nya sinnesintryck och bidragit till 
att synliggöra tidigare outtalade erfarenheter och rutiner. Shop-alongs 
har använts i mat- och konsumtionsstudier för att se hur intention 
och praktik skiljer sig (se t.ex. Frostling-Henningsson, Hedbom och 
Thuresson 2010; Anving 2012). I butiken har deltagarna guidat mig 
genom sina rutiner, visat upp rutter och matvanor, betonat vad som är 
viktigt samt motiverat och ursäktat sina val. De har givit mig inblick 
i hur de erfar platsen och vilka tankar, resonemang, kunskaper och 
strategier som utgör inhandlingspraktikerna. 

Kompletterande material
Halvvägs in i avhandlingsprocessen tog jag även in arkivmaterial i stu-
dien för att få ett historiskt jämförande material. Målet var att utföra 
en arkivgenomgång av frågelistor på temat mat och matberedning. Av 
praktiska och tidsmässiga anledningar blev det mindre nedslag i tre 
utvalda frågelistor i Nordiska Museets arkiv:10 Mathållningen 1970 
(NM Sp 215, utsänd 1969), Mathållning (NM 208, utsänd 1980) 
samt Vi och naturen (NM 212, utsänd 1986). Fördelen med den snäva 
tidsperioden (1970- och 80-tal) är att majoriteten av studiedeltagarna 
växte upp under eller minns denna tid. De skildrar också en tid när 
miljöfrågorna kommit upp på den politiska agendan. Tidsbegränsning 
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och materialmängd föranledde fokus på svar från meddelare bosatta 
i de nordliga landskapen (Norrbotten, Lappland, Västerbotten och 
Ångermanland), för att bibehålla avhandlingens geografiska kontext, 
och därefter nedslag i resterande svar. 

Frågelistor är upprop om och en slags samtidsdokumentation av ett 
visst ämne utskickade av museer och arkiv till särskilda målgrupper 
eller rekryterade volontärer. Till skillnad från intervjuer har meddelarna 
kunnat fundera över frågorna längre, göra sina egna tolkningar och ta 
tid på sig att författa ett svar som skildrar dennes samtid. Frågelistsvar 
används ofta som ett kompletterande material som kan synliggöra 
förändringar över tid, men det större materialet kan också ge forska-
ren – om det styrker studiens resultat – möjlighet att generalisera sina 
slutsatser (Hagström och Sjöholm 2003). Historiska återblickar kan 
perspektivera det samtida, synliggöra nuets ”koreografi” (Löfgren och 
Ehn 2010, 50) genom att belysa kontinuitet, analogier och föränd-
ring. Denna analytiska dialog menar etnologen Helena Hörnfeldt har 
potential för etnologins egna ”kunskapsrum” (Hörnfeldt 2014, 36f ). 
Frågelistsvaren har emellertid fått en mindre plats i denna avhandling 
men bidrar med att påvisa kontinuitet eller förändring.

Inför den avslutande intervjun tillfrågades hushållen om de ville 
fylla i en matdagbok under en vecka, vilket nio gjorde. Matdagböcker, 
handlingsförteckningar och kvittoinsamlingar har använts i studier 
för att studera inköp och matvardagen utan närvarande forskare (t.ex. 
Ekström 1990; Shanahan, Jonsson och Renström 1995; Frostling-Hen-
ningsson, Hedbom och Thuresson 2010; Brembeck 2010). I den första 
av dagbokens fyra delar ombads deltagarna att lista eller bifoga kvitton 
för all mat som kom in i hushållet på olika sätt och dess eventuella 
miljömärkning. Därefter fanns ett formulär för slängd mat respektive 
matsedel för måltider förtärda i hemmet.11 Slutligen gavs möjlig heten 
att fritt reflektera kring sin matkonsumtion och matdagboken. Dag-
boken gav värdefulla samtalsingångar till uppföljningsintervjun. Då 
endast en del av hushållen deltog och en veckas dokumentation inte 
nödvändigtvis gav en rättvis bild av vardagskonsumtionen, har dag-
böckerna främst använts som arbetsmaterial. 

Parallellt med fältarbetet pågick en kontinuerlig omvärldsbevakning 
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genom media, reklamkampanjer och sociala medier. Jag har även besökt 
några evenemang och föreläsningsserier med mat- eller hållbarhetsfo-
kus i Umeå som en kombination av privat och yrkesmässigt intresse. 
Det material som används i avhandlingen avgränsas till intervjuernas 
tidsram och ämnar att kontextualisera intervjumaterialet. 

En etnologisk metodologi
Jag ansluter mig till den etnologiska traditionen att från olika 
angreppsvinklar på ett vardagligt och konkret studieobjekt skapa 
ett brett och mångsidigt material som pusslas ihop till en komplex 
och mångfacetterad beskrivning av ett kulturellt fenomen. Det etno-
logiska ”rörliga sökarljuset” gör allt material till potentiellt intressant 
stoff. Genom att ställa de olika, ibland oväntade, materialen mot 
varandra kan likheter och motsägelser synliggöras och därmed bidra 
till en mer komplex förståelse av fenomenet (Ehn och Löfgren 2001, 
150f ). Också inom matforskningsfältet är metodkombinationer en 
fördel. Intervjuer om mat riskerar att framhäva ”spontant tyckande” 
då mat är intimt förknippat med en individs identitet och sociala 
position. För att nå djupare behövs ofta en större verktygslåda för 
att få fram värderingar och djupare reflektion (Tellström 2015b, 
111f ). De olika metoderna och materialen – intervjuer, observatio-
ner, shop-alongs, matdagböcker, stimulimaterial, arkivmaterial och 
mediematerial – utgör mina redskap för att synliggöra olika praktiker 
och föreställningarna runt dem. 

Intervju- och observationsmaterialet har tematiserats och organiserats 
utifrån framträdande och återkommande ämnen, nyckelord, dilemman, 
paradoxer och praktiker. Genom det samtida materialet (exempelvis 
medie- och reklammaterial) samt arkivmaterialet blev det möjligt att 
sätta in empirin i en samhällelig och tidslig kontext. Just material-
bredden, dynamiska metodkombinationer och pendlandet mellan det 
nutida och det historiska gör den etnologiska metoden fruktbar. Ett 
mångsidigt och kontextualiserande material skapar unika titthål in i 
en samtid full av paradoxer och ambivalens (Öhlander 2011, 292). 
Ytterligare ett etnologiskt särdrag är den textuella framställningen som 
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ger närgående empiriska beskrivningar av det vardagliga och annars 
svårfångade, invävt med analytiska tolkningar (Öhlander 2011, 284; 
Ehn och Klein 1989).

Urval
Geografisk avgränsning

Umeå kommun12 i Västerbottens län har utgjort avhandlingens geogra-
fiska ramar. De deltagande har varit bosatta i olika stadsdelar i Umeå 
eller på orter inom några mils radie från staden. Alla deltagare ingår 
i en geografisk kontext där de i teorin har samma referensramar och 
möjligheter även om det är skillnad att bo på landsbygd och i stad. De 
har samma politiska styrning, sopsorteringssystem, utbud av affärer 
och marknader och därmed potentiellt möjlighet att ta del av samma 
slags produkter, samhällsinformation och evenemang. Deltagarna skil-
jer sig däremot åt gällande generation, kön, ursprung, boendeform, 
ekonomi, intressen och smakpreferenser vilket gör att de förhåller sig 
olika till de geografiska förutsättningarna. Men de binds samman av 
att de bodde – åtminstone under terminstid – i samma kommun. 

Kommungränsen hade logistiska fördelar för de återkommande 
intervjuerna. Deltagare spridda över Sverige hade försvårat återbesök, 
men hade eventuellt kunnat synliggöra platsrelaterade föreställningar 
och praktiker knutna till hållbarhet. Såväl demografi och klimatför-
hållanden som mataffärers utbud kan skilja sig mellan södra och norra 
Sverige och mellan landsbygd och stad. I ett historiskt perspektiv har 
kostvanorna skiljt sig åt i olika delar av Sverige (se t.ex. Genrup 1988). 
Sociologen Marianne Ekström kunde i sin avhandling om matvanor 
i Umeå och Uppsala på 1980-talet ännu se regionala skillnader inom 
såväl kosthållning, egenodling och införskaffande av vissa matvaror. I 
Umeå var det betydligt vanligare att plocka bär och införskaffa kött och 
fisk på den informella marknaden, medan fruktodling var vanligare i 
Uppsala (Ekström 1990, 99ff, 151f ). Drygt trettio år senare kan förstås 
dessa skillnader ha slätats ut på grund av ökad rörlighet och enhetliga 
matvarumarknader. Staden Umeå har en historia av engagerade med-
borgare som använder kosten som uttryck för värderingar och livsstil 
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och figurerade som etnologiskt fält i Veronica Abnerssons (2004) stu-
die om djurrättsveganism. Denna historia skymtar fortfarande fram 
även i mitt samtida material. Den geografiska platsen speglar såväl det 
urbana (och akademiska) Sverige som särskilda kulturella traditioner.

Rekrytering och deltagande hushåll
Urvalsprocessen bygger på den pilotstudie med intervjuer som inled-
des hösten 2012 och sträckte sig in på våren 2013. Nio hushåll rekry-
terades delvis genom personliga kontakter, delvis genom upprop på 
en epostlista inom ett hållbarhetsnätverk. En person kontaktade jag 
personligen efter att ha uppmärksammats på dennes engagemang via 
sociala medier. Metoden att nyttja det egna kontaktnätets kontakter 
kan ses som problematisk eftersom de privata banden kan anses ligga 
alltför nära och utgöra en alltför homogen grupp. Etnografer använder 
sig emellertid ofta av kontakter eller ”gatekeepers” för att få tillgång 
till ett fält och snabbare erhålla tillit bland potentiella informanter (se 
t.ex. Davies 2008, 54, 90f; Crang och Cook 2007, 17ff). Fördelen var 
alltså att i ett tidigt skede kunna få tillträde till personers matvardag 
och testa metoder och frågeställningar.

Pilotstudien lockade främst individer med intresse för hållbarhets-
frågor, många var nyfikna på projektet och personligt engagemang i 
frågorna kring mat och hållbarhet. Detta ledde till att jag kom att rikta 
mig främst till individer som såg sig som (miljö-) medvetna konsu-
menter eller funderade på dessa frågor. Därmed skiljer sig ingången 
från studier om miljövänlig vardag med specificerade urvalsgrupper 
(se t.ex. Solér 1997; Mårtensson och Pettersson 2002). Utifrån detta 
urval skulle studien således kunna ge insikt i hur personer anammar 
föreställningar om att hållbar livsstil är, i åtminstone viss mån, efter-
strävansvärt och omsätter det till vardagspraktiker. Det är viktigt att 
framhålla att deltagarna i denna studie ingalunda är en enhetlig kon-
sumentgrupp med liknande förutsättningar och kunskaper. Deras 
engagemang i miljöfrågan är individuella och tar sig olika uttryck. 

De sju hushåll som uttryckt intresse för fortsatt deltagande kontak-
tades återigen våren 2013 för uppföljande intervjuer och deltagande 
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observationer. Ett hushåll kom att falla bort på grund av ändrade 
familjeförhållanden och svårigheter att finna tid för möten. Under 
våren 2014 rekryterades en ny omgång deltagare genom annonsering 
på anslagstavlor, epostlistor och internetgrupper med tydlig miljöprofil 
samt med en kort muntlig annonsering på ett evenemang om miljö-
frågor. Annonseringen, som var utformad för att tilltala personer som 
funderade kring hållbarhet när de handlade mat, resulterade i sex nya 
deltagande hushåll. Ytterligare tre rekryterades på mer informella vägar. 
En person volonterade självmant när denne hörde om projektet i ett 
arbetsrelaterat sammanhang. En annan person, som jag mött några 
gånger i sociala sammanhang,13 kontaktade jag med en direkt förfrågan 
efter att ha hört om dennes hållbarhetsengagemang. Det tredje hushål-
let förmedlades genom kontakter i syfte att få större åldersspridning. 

Avhandlingen bygger på intervjuer med 19 företrädare14 från 15 
hushåll inkluderat fem barnfamiljer, fem boende med en partner,15 fyra 
ensamboende samt två boende med vänner eller i kollektiv. Några hade 
under fältperioden tidvis inneboende. Deltagarna bodde i hyresrätt 
(med första- eller andrahandskontrakt), bostadsrätt, radhus, fristående 
hus eller i studentkorridor. Fyra hushåll flyttade en eller flera gånger 
under perioden, varav ett par blev särbos, en familj fick tillökning och 
en person boende i kollektiv valde att tillfälligt flytta till egen lägenhet. 
Jag har inte studerat eller rekryterat renodlade genusgrupper utan låtit 
mig styras av de som varit intresserade av att delta i studien. Av de nit-
ton deltagarna var åtta män och elva kvinnor.16 Åldersspannet är 21–73 
år men majoriteten av deltagarna är födda på 1970- och 80-talen. Det 
har varit svårt att nå hushåll i åldern över 45 och med äldre barn, samt 
personer med utländsk bakgrund. Endast en deltagare är född och 
uppvuxen i ett annat land än Sverige. Det finns således en viss övervä-
gande representation av kvinnor och par- och familjeförhållanden. En 
rekryteringsmetod riktad till särskilda bostadsområden (se t.ex. Miller 
1998; Evans 2014) hade eventuellt givit ett mer heterogent urval. 

Alla deltagare har eftergymnasial utbildning, antingen från yrkes-
utbildning eller högskola, eller båda. Några är fortfarande studenter 
medan andra har examen på avancerad (forskar-) nivå. Majoriteten 
skulle därmed kunna ses som ”välutbildad medelklass” även om några 
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anser sig ha arbetarbakgrund. Detta påverkar givetvis materialet, men 
jag hävdar att urvalet kan ses som karaktäristiskt för platsen (se not 
12). Två personer var under sitt deltagande heltidssjukskrivna, några 
var i perioder föräldralediga eller jobbsökande. I åtminstone fyra hus-
håll arbetar minst en försörjare deltid vilket lagts fram som frivilligt. 
De förvärvsarbetande – även de bosatta utanför Umeå – arbetar alla 
i staden. Majoriteten har flyttat till kommunen i samband med stu-
dier eller arbete, även de från närområdet har flyttat inom och utom 
kommunen. 

Generellt stämmer deltagarna in i den statistiska profil för de som 
anses vara mest benägna att handla ekologiskt eller agera miljömedvetet 
som nämnde tidigare i kapitlet. Studien kan därmed sägas ha attrahe-
rat den befolkningsgrupp som torde vara mest benägen att anamma 
hållbarhet i vardagen, eller åtminstone ta sig an hållbar konsumtion. 
De skulle kunna ses som så kallade tidiga brukare (early adopters), 
personer med högt inflytande vars anammande av nya idéer är en 
kvalitetsstämpel för andra, eller som tidig majoritet (early majority) 
som behöver något längre tid att anamma det nya. Ett fåtal deltagare 
skulle möjligen kunna kallas innovatörer (innovators), personer som 
drivs av nytänkande och experimenterande men inte nödvändigtvis 
är respekterade av majoriteten, de är således beroende av att de tidi-
gare brukarna anammar deras idéer (Rogers 2003, 282ff).17 För denna 
grupp är alltså hållbarhet något som anses relevant vilket således styr 
avhandlingens tematik och utgångspunkt. Urvalsgruppen18 utifrån 
dess likheter blir således något mer lättare att tala om än konsumenter 
i en vid bemärkelse.

Etik och förförståelse
En etisk relation

Alla förekommande namn är fingerade utifrån generationstillhörighet 
(jfr Alftberg 2012, 28). Framträdande signalement som yrke och bak-
grund har tonats ner eller modifierats. Med några deltagare har ano-
nymiseringen diskuterats mer ingående och de fem hushåll som lyfts 
fram särskilt har fått se utkast på deltagarpresentationerna. Tiden är i 
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sig en anonymiseringskraft och efter den avslutande intervjun har några 
av deltagarnas livssituation, bostadsort, vanor och tankar förändrats. 
Forskningsprojektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden 
i Umeå.19  Deltagarna har varit införstådda i att de inte kunnat erhålla 
ekonomisk kompensation för sitt deltagande.20 

Avsikten har aldrig varit att bedöma hur pass miljövänligt delta-
garna lever. Jag har studerat deras föreställningar och vanor när det 
gäller matkonsumtion och hållbarhet och strävat efter att sätta dem i 
relation till de föreställningar, budskap och värderingar som figurerat 
i samhället. Diskrepanser mellan dessa föreställningar och budskap, 
samt deltagare emellan, synliggör hur komplexa och politiska21 frågor 
om miljö, klimat och andra aspekter av hållbarhet är.

Det är delvis ofrånkomligt att min närvaro påverkade deltagarna och 
därmed det insamlade materialet. Att någon sitter på köksstolen eller 
går bredvid inköpsvagnen förändrar den normala situationen och det 
är först efter en relativt lång tid och etablerande av förtroende som en 
forskare kan bli ett ”naturligt” inslag i någons vardag. Jag bedömde det 
därför som viktigt att shop-alongen kom efter den inledande intervjun 
för att hinna etablera en bekväm forskningsrelation för båda parter. 
I butiken visste de alltså att studien handlade om föreställningar om 
mat och hållbarhet vilket sannolikt i någon mån påverkat vad som 
inhandlats. En deltagare fördröjde exempelvis sin veckohandling något 
med motivationen att det skulle vara roligare för mig om hon hand-
lade mer än vad hon vanligtvis gjorde. Av de nio hushåll som fyllde i 
matdagboken handlade sju en högre andel eko-mat vid shop-alongen 
än under veckan för den egna dokumentationen. 

Vid flera tillfällen, i synnerhet när märkesbilderna visades, vände sig 
deltagarna till mig för att få bekräftelse på vad de nyss sagt eller med 
en förhoppning att jag ska kunna ge dem ”rätt” svar. I de svar jag givit 
har jag betonat att det handlat om min tolkning och ibland har jag 
fått medge att jag inte vetat svaret. Det har ibland varit nödvändigt 
att framstå som osäker på något fenomen för att få en mer ingående 
förklaring från deltagaren och undvika tyst samförstånd vilket ound-
vikligen ändå tidvis inträffade. Några deltagare var nyfikna på mina 
mat- och hållbarhetsvanor vilket fick mig att noggrant väga mina ord 
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för att undvika att vara moraliserande. Utbytet av erfarenheter har kun-
nat fördjupa diskussionen eller leda vidare på nya associationsgångar. 
Vid något enstaka tillfälle har deltagare lyft fram texter eller aspekter 
de ansett varit intressanta att undersöka, men som inte nödvändigtvis 
varit relaterade till studiens syfte. Även dessa personer har haft för-
hoppningar på slutprodukten och på dess budskap, vilket visar vilket 
politiserat fält detta är.

En forskare med anteckningsblock och penna kan uppfattas som 
en som övervakar huruvida deltagarna lever som de lär. Jag har fått 
ursäktande förklaringar till varför det ekologiska inte väljs och sett 
hur flera val har gått på rutin, vilket bidragit till en större insikt i 
individernas konsumtionsbeteende. Jag hade förväntat mig en större 
grad av självcensur och strävan efter ”rätt” svar än vad jag mötte i 
fältet. När detta förekom var det framför allt i första intervjun innan 
det etablerats ett djupare förtroende. Risken för självcensur eller att 
intervjuer, observationer och matdagböcker på ett markant vis bröt 
mot hushållets vardagsrutiner bedömer jag som relativt liten för att 
nämnvärt påverka slutresultatet. Detta då de medverkande har varit 
väldigt självreflexiva. Flera vittnade om hur deras deltagande väckte 
funderingar över deras matkonsumtion, vanor och åsikter. De funde-
rade över vad de egentligen tyckte och vad de gjorde i praktiken och 
de fann sig också sätta ord på sådant de sällan eller aldrig verbaliserat.

Forskaren i fältet och forskaren som en del av fältet
Under intervjuns gång talar Zara om hur vissa produkter inte 
är nödvändiga för vår överlevnad, exempelvis kaffe och bananer. 
Liknande funderingar jag själv haft. I denna stund blir det också 
lite pinsamt för mig när jag har två clementiner och två bananer 
på bordet bredvid mig. Frukt som transporterats långt bort och 
inte går att odla här. Bananerna är ekologiska och rättvisemärkta 
och är något jag sällan köper, men de var på extrapris i affären. 
Att de finns synliga i mötesrummet samtidigt som Zara uttrycker 
dessa tankar gör att jag känner mig lite som en syndare. Som en 
rädsla att jag inte framställer mig som tillräckligt miljöengagerad. 



inledning  •  41

Vilket förvisso inte hindrar mig som etnolog, men som jag före-
ställer påverkar bilden av mig som trovärdig i de engagerade infor-
manternas ögon. (Redigerade fältanteckningar, 23 januari 2014.)

En etnograf ska fördjupa sig både socialt och kulturellt i fältet och 
samtidigt hålla en distans och reflektera över sin egen roll. Det brukar 
framhållas som en nackdel att fältarbeta ”hemma”, på en plats och i 
ett sammanhang man redan är en del av (Madden 2010, 79; Davies 
2008, 42), vilket jag har gjort. Som nyinflyttad till Umeå 2012 kom 
jag att till vardags röra mig i samma miljöer och handla ekologisk 
mat i samma affärer som mina deltagare. I mitt uppväxthem diskute-
rades hållbarhet och inhandlades ekologisk mat, åtminstone i slutet 
av 1990-talet, men detta innebar inte nödvändigtvis en resurssnål 
livsstil. När jag flyttade hemifrån inhandlade jag alltid ekologiska ägg 
och mjölk med studielånet och utökade succesivt med fler varor. Vid 
forskarutbildningens start 2012 hade jag nyligen fasat ut kött, men inte 
fisk, ur min egen kost. Likt flera av deltagarna har jag ofta känt mig 
osäker och inkonsekvent. I mötet med dem har jag sympatiserat med 
dilemman men också känt dåligt samvete när jag träffat de som varit 
väldigt engagerade i att minimera sin miljöpåverkan. Samtidigt som 
jag beforskat fältet har jag även varit en del av det och påverkats av det. 

Gränserna för vad som är ”hemma” och ”i fält” är för en etnograf 
diffusa och kan smälta samman (Wilk 2011). Att undkomma sin pri-
vata konsumtion som konsumtionsforskare är svårt och därmed något 
problematiskt. De egna konsumtionspraktikerna kan å andra sidan vara 
en fördel i fråga om att öppna upp ingångar till fältet, knyta kontakter 
och ingjuta trovärdighet på arenor när doktorandrollen inte är till-
räcklig (Cherry, Ellis och DeSoucey 2011). Avhandlingens ämne kom 
delvis ur mitt eget intresse för miljövänlig mat och egna funderingar 
kring vad som är ”rätt” och ”fel”, och upplevda samhällsförändringar. 
Detta var första steget till att ringa in ett problemområde och slå på 
min etnografiska blick. Ett synsätt som alla etnografer utvecklar och 
är formad av egna erfarenheter och de teorier, människor och frågor 
som intresserar oss. Blicken kräver emellertid reflexivt medvetande 
(Madden 2010, 99f ). Etnologer har en lång tradition av att studera 
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kulturyttringar inom det egna samhället och lägger stort fokus på det 
självreflexiva i forskningsprocessen. Det har krävts ett distanserande 
och ett ifrågasättande av sådant jag privat tagit för givet. Detta har 
varit en mödosam process där praktikteorin varit behjälplig för att ge 
ett analytiskt förhållningssätt till materialet.

Deltagarna
För att underlätta för läsaren har fem hushåll fått mer framträdande 
roller i avhandlingen. Två av dessa hushåll (Zaras och Eriks) kan sägas 
vara innovatörer, medan de andra tre kan karaktäriseras som tidiga 
brukare eller möjligen tidig majoritet (Rogers 2003). Återstående 
deltagare lyfts in för att perspektivera och förstärka argumenten och 
introduceras då i texten.

Paret vi mötte inledningsvis, Ulrika och Petter (båda runt 40), har 
två barn i förskoleåldern. Båda arbetar deltid, ibland med två arbeten, 
för att få mer tid åt familjen och de egna hobbyprojekten. Ulrikas 
huvudsysselsättning är inom utbildning medan Petter arbetar inom 
sjukvården. Familjen säger sig prioritera ekologiskt och tillagar främst 
vegetarisk mat. För några år sedan hade de en dröm om att bli själv-
försörjande och flyttade till en gård på landsbygden. Arbetet visade 
sig vara övermäktigt och den livssituation de befann sig i då, med två 
små barn, gjorde att de flyttade till hyresrätt i Umeå. Ursprungligen 
kommer Ulrika från Umeå och Petter från en av storstäderna söderut.

Studierna tog David (34) från ett land i Mellaneuropa till Umeå där 
han så småningom fick jobb. Både han och partnern har forskarutbild-
ning och de bor med sina två barn i en hyresrätt i utkanten av staden. 
Under fältarbetsperioden är David föräldraledig samtidigt som han 
söker nytt jobb. Familjen har en odlingslott, abonnerar på grönsakslåda 
samt handlar kött direkt från en bonde. För David är ekologiskt väldigt 
viktigt. Han har tidigare varit vegetarian men äter numera lite kött. 
En del av hans intresse för mat och miljö kommer hemifrån, medan 
en del är odlad genom hans naturvetenskapliga utbildning. 

Studenten Erik (26) bor under terminstid i Umeå och annars på 
en mindre ort i södra Sverige. Han och partnern flyttar nästan varje 
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termin mellan olika andrahandskontrakt och korridorsrum. I söder 
bedriver han och några vänner kollektiv odling vilket gör honom del-
vis självförsörjande på grönsaker, medan han i stan satsar på ekologisk 
mat, odlar egen svamp och ibland bedriver dumpster diving. I allra 
möjligaste mån äter han vegetarisk kost. Erik har ett stort intresse för 
odling och återbruk.

Zara (25 år) jobbar inom sjukvården och bor med sin partner i ett 
hus utanför Umeå. Här har de stort odlingsutrymme och har byggt en 
egen jordkällare. Zara är vegan och har tidigare varit en aktiv dumps-
ter-dykare, idag äter hon helst ekologisk och egenodlad mat. På fritiden 
ägnar hon sig åt flera fritidsintressen och fördjupningsstudier. 

Åsa (40) bor med sin familj i radhus i Umeå. Hon flyttade hit från 
en annan stad i norra Sverige för studier i bland annat miljöveten-
skap. Idag arbetar hon med informationsfrågor. Åsa framställer sig 
själv som en väldigt medveten konsument och berättar om ett tidigt 
natur intresse. Hon köper ekologiskt i viss utsträckning men odlar även 
själv grönsaker. På hösten går hon tillsammans med sitt barn ofta på 
Bondens marknad och ungefär en gång om året beställer familjen hem 
en köttlåda från en lokal bonde. 

I avhandlingen möter vi även: Anton (22 år, student), Caroline (26 år, 
lärare och student), Ellinor och Jonas (25 år, vårdanställd respektive 34 
år, arbetar med kundtjänst), Filip och Julia (båda 21 år och studenter), 
Fredrik (34 år, forskarstuderande), Kerstin (73 år, pensionär), Kristina 
(44 år, kulturarbetare), Niklas och Malin (30 år, forskare respektive 
28 år naturvetare, f.n. långtidssjukskriven), Sofie (26 år, student) och 
Susanne (52 år, kontorsarbetare, f.n. långtidssjukskriven).

Avhandlingens uppläggning
Kapitel två, Praktiserandet av vardagen, redogör mer ingående för prak-
tikteori och för avhandlingen viktiga begrepp. De nästföljande fyra 
kapitlen är primärt empiriska och utgår från återkommande teman i 
materialet. Kapitel tre, Eko-logiskt, tar sin utgångspunkt i ekologisk 
mat, som ofta förknippas med en miljömedveten kost, för att under-
söka hur eko-mat är meningsskapande i vardagsliv och i det svenska 
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konsumtionslandskapet. Genom lokal mat och närhetsföreställningar 
visar fjärde kapitlet, När-varande mat, hur mångfacetterat hållbar-
hets-begreppet är för deltagarna och vad kulturell hållbarhet tillför 
denna förståelse. Även nästföljande kapitel, Mat(erialitet), kultur och 
hållbarhet, tar avstamp i det kulturella, specifikt olika praktiker och 
situationer där kulturella normer och hållbarhetsideal kolliderar. Kapi-
tel sju, Moraliska måltider, handlar om hanterandet av olika moraliska 
krav i strävandet efter att praktisera en hållbar vardag. Praktikerna som 
förekommer i de empiriska kapitlen binds samman genom begreppet 
praktikknippe som en röd tråd som leder in i kapitel sju, Praktikknippen 
och grön distinktion, i vilket en mer teoretisk diskussion förs i syfte att 
förstå hur en miljömedveten (mat-) konsument föreställs och blir till. 
Avhandlingen avslutas med en avrundande diskussion. 
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kapitel 2

Praktiserandet av vardagen

Detta kapitel är en teoretisk introduktion till den riktning av praktikteori 
som utgör avhandlingens analytiska ansats. Utgångspunkten är att praktiker 
är dynamiska och består av olika ”praktikelement” och kan forma knippen. 
Slutligen introduceras begreppen ”grönt kapital” och ”grön distinktion” 
vilka är av betydelse för diskussionen om hur olika personer förhåller sig 
till föreställt hållbara praktiker.

Praktikteori(er)
Vad är praktiker och praktikteori?

Practice theories are a set of cultural and philosophical accounts 
that focus on the conditions surrounding the practical carrying 
out of social life. (Halkier, Katz-Gerro och Martens 2011, 3)

Praktikteori är ingen enhetlig teoriskola. Den grundar sig i flera olika 
teoretiker och filosofer, såsom Pierre Bourdieu och Anthony Giddens, 
och benämns ofta som praktikteorier.22 Gemensamt är fokus på prak-
tiken snarare än individen. Här kommer jag enbart att fokusera på den 
så kallade ”andra generationen” av praktikteori, ofta benämnd social 
praktikteori, vilken utgår från filosofen Theodore Schatzki (1996; se 
även Schatzki, Knorr-Cetina, och Savigny 2001) och sociologen Andreas 
Reckwitz (2002). Denna nyare riktning har haft betydande inflytande 
inom konsumtionsfältet och i studier om hållbarhet. 

I vardagligt tal kan praktik översättas med utövande eller praktisk 
tillämpning men är mer komplicerat som teoretiskt begrepp. Schatzki 
ser en praktik som ”a temporally unfolding and spatially dispersed 
nexus of doings and sayings” (Schatzki 1996, 89). Praktikerna – såväl i 
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tal som i mer kroppsliga handlingar – kan alltså ske på olika platser och 
tidpunkter, såsom matlagningspraktiker. De är mänskliga aktiviteter, 
både förkroppsligade och materiella, där utövarna delar ett praktiskt 
samförstånd (Schatzki 2001a, 2).23 Sägandet och görandet är alltså län-
kade genom förståelse för vad som ska sägas eller göras, explicita regler 
och instruktioner, samt genom engagemang, mål, projekt, uppgifter, 
uppfattningar, känslor och stämningar (Schatzki 1996, 89; Warde 2005, 
134). Inom praktikteori kallas detta för praktik som en (ko-ordinerad) 
enhet (entity). Med detta avses ett tydligt mönster eller sammanhängande 
element grundade i en delad uppfattning av vad till exempel matlagning 
eller skateboardåkning innebär. Detta skiljer sig från praktik som utfö-
rande (performance), när mönstret – praktikerna – utförs regelbundet, 
vilket kräver att utövarna har kompetens och förmåga att utföra prakti-
ken och i detta reproduceras praktiken som enhet (Schatzki 1996, 89f; 
Shove, Pantzar och Watson 2012, 7f; Walker 2013, 186f ). Jag kommer 
i avhandlingen beröra både praktikernas utförande och deras element.

Praktiker är alltså mer än själva handlingarna, de måste förstås i ett 
sammanhang av deras (sociala) mening för utövaren. Görande och 
sägande är endast praktiker om de som utför dem är insatta i dess 
mening, regler och struktur (Schatzki 1996, 106). Deras betydelse för 
utövarna är viktig. Dessa förståelser och överenskommelser påverkar 
hur miljöer och aktiviteter organiseras och därmed menar Schatzki att 
praktiker genomsyrar och ligger till grund för både agens och livsmiljö 
samt knyter samman agenter och miljöer (Schatzki 1996, 17). Prakti-
ker är därmed sociala, de bygger upp den sociala miljö vi befinner oss 
i och är en del av samt påverkar våra liv.

En något mer konkret definition av en praktik återfinns hos Reckwitz:

… a routinized type of behaviour which consists of several elements, 
interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of 
mental activities, ’things’ and their use, a background knowledge 
in the form of understandings, know-how, states of emotion and 
motivational knowledge. (Reckwitz 2002, 249)

Reckwitz betonar det rutiniserade.24 En handling kan inte vara en 
engångsföreteelse utan måste ske i någon form av temporal reproduktion 
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(Reckwitz 2002, 255). Detta innebär inte att praktiker är detsamma 
som individers vanor (Shove, Pantzar och Watson 2012, 6f ). Vanor är i 
princip alltid praktiker, men de senare behöver inte nödvändigtvis vara 
konsekventa eller vanemässigt reproducerade (Sahakian och Wilhite 
2014, 28). Viss regelbundenhet i praktiserandet måste alltså finnas.

Det finns en betydande koppling mellan kroppen och praktikerna. 
Genom att träna kroppen till att bete sig på ett visst sätt, skapas och lärs 
praktiker. För att bli skickliga praktikutövare krävs en inlärning av rörel-
ser och beteenden. Genom praktiserandet skapas således både kroppar 
och aktiviteter (Reckwitz 2002, 251; Schatzki 2001a, 2). Kroppen ses 
också som en slags behållare för praktiken. Reckwitz menar nämligen 
att individen är bärare av praktiker, praktikerna är alltså inga personliga 
attribut. Bäraren bär på mönster av kroppsliga beteenden, rutiniserade 
sätt att förstå, kunnande och begär (Reckwitz 2002, 250). Eftersom 
en praktik delas och utförs av många är den oberoende av en specifik 
individ för sin existens (se t.ex. Schatzki 1996, 106). En individ som 
ser praktiken som meningsfull och erhåller kunskap att utföra den har 
potential att bli praktikbärare. Denna tolkning gör praktikteori något 
komplicerad för etnologer som problematiserat föreställningen om 
människan som kulturbärare (Lindqvist 2013, 34), människan anses 
istället skapa kultur (och således även skapa praktiker).

Bärar-liknelsen riskerar frånta individen hennes självständighet. 
Den gör henne passiv och ignorerar dynamiska, normativa och utvär-
derande relationer till praktikerna (Sayer 2013, 170). Att Reckwitz 
menar att agenten existerar i utförandet av praktiken ger förvisso en 
bild av henne som en produkt av praktiker och inte som en  person 
med agens. Men, som bärare av praktiken förstår hon världen på ett 
visst sätt och använder sin sakkunskap och motivation utifrån den 
specifika praktiken vilket ger henne agens. Reckwitz argumenterar 
att eftersom det finns så många olika slags praktiker och då varje 
agent utför en mängd olika praktiker är individen ”a unique crossing 
point of practices, of bodily-mental routines” (Reckwitz 2002, 256). 
Sociologen Alan Warde å sin sida, menar att agenters förbindelser, 
förmågor och mål skiljer sig åt och därmed kan länkningarna mellan 
dessa element skilja sig mellan olika grupper av utövare. Därför föreslår 
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Warde en mer detaljerad undersökning av hur förståelser, procedurer 
och investeringar förvärvas och omvandlas till utföranden (Warde 
2005, 139). Individen besitter agens genom att ta till sig vissa praktiker 
men inte andra, samt överge och förändra dem, och är således inte 
passiv. Under sitt liv kommer hon att kontinuerligt möta, lära sig och 
förvärva nya praktiker, vilka onekligen kommer att forma henne. Då 
praktikerna blivit inkorporerade utförs de inte alltid medvetet eller 
med reflektion kring vad som görs. Flera konsumtionshandlingar i 
denna studie utförs medvetet av deltagarna, exempelvis att aktivt köpa 
lokalproducerad mjölk för att stötta bönderna i regionen eller göra 
lunchlådor för att undvika svinn. Dessa handlingar kanske snarare är 
strategiska val som i sin tur drivs av praktiker relaterade till hållbar 
proviantering och resurshushållande. Att handla mat, skörda potatis 
och att göra lunchlådor kan emellertid vara rutiniserade praktiker 
som innebär ett visst sätt att förstå världen.

Enligt Shove m.fl. kan det vara analytiskt relevant att se hur praktiker 
fångar sina bärare, men detta innebär inte att bärarna är trogna och 
tillförlitliga tjänare. Praktikerna kommer att upphöra om människor 
inte regelbundet återskapar dem (Shove, Pantzar och Watson 2012, 
126). Warde är inne på liknande spår när han argumenterar att individer 
har personliga banor inom praktiker. Efter ”antagningen” i praktiken 
följer en fördjupning i den vilket kan likna en karriär. När positioner 
inom praktiken förändras kan detta skönjas som förändring i kon-
sumtionen (av föremål och upplevelser) (Warde 2005, 145). Praktiker 
kan således ses som dynamiska vilket kan sättas i relation till en förän-
derlig omvärld, men också att bärarna både förändras av praktikerna 
och bidrar till att förändra praktikerna. Utifrån detta menar jag att 
det är möjligt att applicera den nya generationens praktikteoretiska 
perspektiv på etnologisk forskning, om än pragmatiskt. Jag använder 
mig av praktikteori för att kunna göra en teoretisk analys av vardagliga 
handlingar på så väl mikro- som makronivå.
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Kompetens, material och mening
Elizabeth Shove, Mika Pantzar och Matt Watson gör med boken The 
Dynamics of Social Practice (2012) praktikteori mer greppbar. De visar 
hur olika praktiker kan analyseras, vilken kunskap vi kan erhålla om 
dem och hur vi kan få förståelse för hur och varför de utförs. Liksom 
Reckwitz menar författarna att praktiken innehåller olika beståndsde-
lar, eller element, men de specificerar tre. Det materiella elementet kan 
bestå av ett fysiskt objekt, infrastruktur och verktyg men också den 
egna kroppen. Kompetens kännetecknas exempelvis av förkunskap och 
”know-how”, medan mening25 kan kopplas till sociala och symboliska 
betydelser av utförandet, såsom känslor och motivation. När länkar 
mellan dessa element skapas, bibehålls eller bryts så uppstår, överlever, 
förändras eller försvinner praktiker. Elementen är både beroende av och 
formar varandra (se figur 1). Shove m.fl. menar att vi måste ta hänsyn 
till alla tre element – material, kompetens och mening – samtidigt och 
studera sambanden mellan dem (Shove, Pantzar och Watson 2012).

Det är främst Shove, Pantzar och Watsons utveckling av praktikteori 
som jag utgått från i denna avhandling. Min tolkning är att en praktik 
ofta har mer än en mening, precis som att de involverar flera kompetenser 
och är beroende av flera materialiteter. Figuren ska alltså inte ses som en 
definitiv formel för praktikers uppbyggnad utan som en analysmodell 
för att förstå vad praktiker är beroende av för att kunna bli rutiniserade.

Figur 1. Praktikers element. Reproducerad med tillstånd av Sage Publications 
Ltd. från The Dynamics of Social Practice (Shove, Pantzar och Watson 2012, 
25,32). Tillstånd förmedlat av Copyright Clearance Centre, Ink.
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Dynamiska praktiker
Praktiker är dynamiska i den meningen att nya uppstår och befintliga 
förändras eller försvinner. Även utövarnas livssituation förändras med 
tiden. De går igenom olika livsfaser, deras fysiska förmåga ändras, de 
flyttar, får barn et cetera (Shove, Pantzar och Watson 2012, 78f; Saha-
kian och Wilhite 2014, 27). Människor kan också styras av dominanta 
samhällsinstitutioner och -projekt vilka definierar önskvärda praktiker 
som ska utföras på särskilda tider och platser, såsom förvärvsarbete 
(Shove, Pantzar och Watson 2012, 78f ). Allt detta påverkar således 
vilka praktiker utövarna kan delta i eller vilka handlingar som upplevs 
som meningsfulla vid en viss tid eller plats. 

Praktikerna måste ses i ett sammanhang. Enskilda praktiker som 
saknar förankring med andra praktiker – och symbolisk och normativ 
betydelse i samhället – riskerar att snabbt försvinna. För att förstå hur 
praktiker lyckas fånga och bibehålla bärare behövs insikt om hur de är 
beroende av andra praktiker. Därtill behövs reflektion över relationen 
mellan rekrytering, avhopp och hur praktiken reproduceras i samhället 
(Shove, Pantzar och Watson 2012, 74ff). 

Praktikknippen – vardagens repertoarer
Praktikteori kan hjälpa oss att förstå hur det sociala hänger ihop och 
blottlägga länkar mellan olika praktiker. Därför är det nödvändigt att 
studera knippen av praktiker som samexisterar inom särskilda områden 
och inte enbart enskilda praktiker (Hargreaves 2011, 92). Olika praktiker 
kan dela samma element (se figur 2) (Shove, Pantzar och Watson 2012). 
Både dumpster diving (att plocka mat och föremål ur containrar) och 
inköp av ekologisk mat kan ses som miljömedvetna handlingar. Många 
av de matpraktiker och även andra vardagspraktiker som studiens del-
tagare utför delar för dem just betydelsen att vara bra – eller bättre – för 
miljön än andra handlingar. Men, som vi kommer se, behöver inte det 
primära syftet för det enskilda utförandet av praktikerna vara miljöre-
laterat. När flera praktiker, som inom ett visst kollektiv på något sätt är 
laddade med mening av miljövänlighet, utförs regelbundet kan de sägas 
ingå i en gemensam repertoar av praktiker associerade med miljömed-
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vetenhet. Jag vill hävda att det är i utförandet av – och i refererandet 
till – delar av eller hela denna repertoar som individens miljömedvetna 
identitet etableras och förstärks. Därmed blir praktikknippet relevant 
och intressant utifrån grön distinktion, vilket jag snart återkommer till. 
Denna ihopknippnings-process kan förvisso vara individuell, men förstås 
bäst utifrån kollektiv och kulturell gemenskap. 

Praktiker existerar som sagt inte som solitära enheter. Aktiviteter 
kan bestå av element från flera olika praktiker och praktiker kan dela 
element eller platser vilket gör att de kan gå in i varandra och vara 
beroende av varandra (se figur 2) (Shove, Pantzar och Watson 2012; 
Schatzki 2013). De skapar så kallade praktikknippen (practice bundles 
eller practice-arrangement bundles)26 (Schatzki 2013; se även Warde 
2014, 296 för alternativa benämningar). När praktiker associeras med 
varandra på olika vis kan de reproduceras av en gemensam nämnare 
(Shove, Pantzar och Watson 2012, 88f ). Att sopsortera, handla eko-
logisk mat och åka kollektivt kan ses som separata handlingar men 
tillsammans ingår de även i föreställningen om att vara miljömedvetna, 
vilket gör att praktikerna blir associerade med varandra. I praktiker-
nas sammanlänkning legitimeras utövaren av praktikerna som miljö-
vänlig (jfr Horton 2003). Praktikknippen kan enligt Schatzki uppstå 

Figur 2. Länkande av praktiker. Reproducerad med tillstånd av Sage Publications 
Ltd. från The Dynamics of Social Practice (Shove, Pantzar och Watson 2012, 37). 
Tillstånd förmedlat av Copyright Clearance Centre, Ink.
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eller vara sammanlänkade på olika vis, exempelvis genom spatialitet, 
materialitet, ordningen de utförs i och hur praktikerna sprids (Schatzki 
2013, 35; se även 2001b, 53f ). Praktikerna i denna avhandling är inte 
alltid i beroendeställning till varandra, men jag hävdar att de ändå är 
sammanlänkade genom att de inom ett visst kollektiv tilldelas mening 
och således skapar en repertoar av möjliga alternativ för den som vill 
anamma en livsstil som föreställs vara mer hållbar. 

Susanna Molander (2011) har föreslagit meta-praktik – i hennes fall 
modrande som essentiellt för måltidspraktikerna – som ett sätt att se 
vad som genomsyrar praktiker inom ett visst område.27 Jag använder 
praktikknippen dels för att synliggöra olika praktiker och strategier 
som figurerar i materialet och dels för att lyfta diskussionen från 
enskilda handlingar till att synliggöra mönster. Samhället i form av 
Umeå kommun, Sverige, media och sociala grupper lyfter fram olika 
praktiker som anses vara hållbara(re). Dessa handlingar kan ses som 
en repertoar som informanterna förhåller sig till i skapandet av sitt 
eget knippe av praktiker. Knippet i figur tre är min egen konstruktion 
för att visualisera begreppet samt synliggöra att enskilda praktiker 
kan drivas av en mängd olika meningar, kompetenser och material 
(ibland återkommer flera inom samma knippe). Knippet lär inte  

Figur 3. Exempel på praktikknippe. Översta rutan illustrerar det element som 
praktikerna länkas samman med och skapar en uppsättning av t.ex. ”miljö-
vänliga” praktiker. De understa rutorna innehåller alternativa meningar som 
praktiken också kan drivas av, men skulle även kunna vara kompetenser eller 
materialitet som är nödvändiga för att utföra praktikerna.
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vara en medveten samling handlingar, även om individen utför strategier 
i ett visst syfte. Det ska inte heller förväxlas med sammansatt praktik 
(compound practice) som består av flera olika praktiker, exempelvis 
ätande som utgörs av införskaffande, matlagning, organiserande av 
måltidssituationer samt estetiska smakomdömen (Warde 2013, 24ff).

Hållbara matpraktiker 
Praktiker kan alltså ses som rutiniserade beteenden och göranden där 
det finns en delad förståelse för hur och varför dessa ska utföras. De 
kan sägas vara länkade till normer, tyst kunskap, kroppsliga och men-
tala rutiner28 (se Reckwitz 2002). Jag definierar hållbara praktiker som 
rutiniserade ageranden som har för avsikt att eller föreställs minimera 
miljöpåverkan, i synnerhet i jämförelse med andra, eventuellt sam-
hällsdominanta, praktiker. Detta skulle kunna inbegripa äta vegeta-
risk lunch oftare eller välja ekologisk potatis före den konventionella. 
Då utgångspunkten är utövarnas meningsskapande, är handlingarnas 
faktiska miljöpåverkan inte det primära i denna studie. Individerna 
förhåller sig till en föreställd nytta av att agera på ett särskilt vis i tron att 
dessa handlingar har en mer positiv inverkan på miljön eller klimatet 
än praktiker de undviker eller tar avstånd från. En hållbar matpraktik 
är således en matrelaterad rutin som sätts i ett hållbarhetsperspektiv. 
De praktiker och strategier som berörs i avhandlingen kan ses som 
individuella och kollektiva sätt att förstå och hantera globala och 
komplexa utmaningar i den egna vardagen. 

I mitt material framträder två slags hållbarhetspraktiker. För det första 
avses de som uppstått i ett sammanhang men som med tiden (helt eller 
delvis) tillskrivits hållbarhetsmening, såsom vegetarisk kosthållning 
och odling. Det vill säga handlingar som ofta har förankring bakåt i 
tiden, men som kan ha modifierats något för att starkare knytas till 
hållbarhetsdiskursen eller inte alls associeras med den (jfr Brembeck 
2010, 133). För det andra avses de praktiker som är starkt förknippade 
med hållbarhet och miljö, t.ex. källsortering och certifieringsnavige-
ring, vilka oftast uppstått eller sker i hållbarhetssyfte.29 Det är inte 
alltid lätt att separera de två. Ekologisk odling utan besprutning och 
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konstgödsel skulle kunna ses dels som en återgång till vissa för-indu-
striella odlingspraktiker men också som en mer nutida odlingsform 
som utgår från särskilda miljöideal.

Praktikteori och konsumtion
Det ökade intresset för konsumenters ageranden, val och icke-val, har 
gjort praktikteori aktuellt för konsumtionsstudier. I en svensk kontext 
kan exempelvis Molander (2011) och Fuentes (2011) nämnas som 
praktikinspirerade studier om middagskonsumtion respektive grön 
detaljhandel. Warde menar att praktikteori löst upp problem inom 
konsumtionsstudier genom att ge erbjuda en alternativ modell till den 
autonoma individen och valfrihet som inte tar hänsyn till konsumtio-
nens kollektiva och repetitiva aspekter (Warde 2014).

Enligt Warde så förutsätter och medför de flesta praktiker konsum-
tion. Däremot ska konsumtion inte begränsas till eller enbart förstås 
utifrån marknadstransaktioner eller efterfrågan, utan den är snarare 
integrerad i vardagslivet. Wardes slutsats är att konsumtion inte är en 
praktik i sig själv utan snarare något som ingår i de flesta praktiker och 
att det är praktiker, inte individuellt begär, som skapar en efterfrågan 
(Warde 2005, 137f ). En praktikteoretisk studie av konsumtion sätter 
fokus på den kollektiva kulturens konventioner, exempelvis de nor-
mer som styr hur en praktik ska utföras (Warde 2005). Detta betyder 
inte att en (konsumtions-) praktik är en enhetlig handling som utförs 
likadant av alla. Det finns ingen mall för vardagslivets praktiker (Shove 
och Spurling 2013b, 2), alla praktikutövare bär på olika förståelser, 
upplevelser och tolkningar, men deras praktiker är påverkade av sociala 
och kulturella förutsättningar. 

Jag ser praktikteori som ett metodologiskt och teoretiskt redskap som 
kan synliggöra och analysera rutiniserat görande och sägande. Främst 
utgår jag från Shove m.fl. och använder mig av en etnologisk pragma-
tisk analys. Genom att studera praktiker synliggörs hur vardagen görs. 
Det vill säga vilka olika rutiniserade praktiker som utgör det vardagliga, 
men som inte alltid betänks av utövaren då de utgör inkorporerade 
sätt att röra sig, kunskaper om hur något ska göras samt förståelser av 
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världen. Praktikerna, som jag förstår Reckwitz, kan således både vara 
medvetna och oreflekterade handlingar. Som analytiskt redskap menar 
jag att teorin  är behjälplig för att växla mellan individernas erfarenheter, 
föreställningar och vardag, och de gemensamma sociala och kulturella 
handlingsmönster och normer  som driver de enskildas praktiker.

Kulturellt kapital och praktiker som distinktion
Bakom de socialt förankrade och meningsfulla praktikerna finns alltså 
föreställningar om vilka handlingar som bör och inte bör utföras. Detta 
kan länkas till sociologen Pierre Bourdieus teorier om hur individer 
fostras in i ett visst kollektiv och således erhåller ett symboliskt kapital. 
Detta kapital, en slags inkorporerad kunskap, kan styra sådant som 
smak, beteende och praktiker, samt identifiera andras ageranden som 
inom eller utanför ens egen kulturella gemenskap (Bourdieu 2010). 
Vissa kulturella varor – till exempel konst eller särskild mat – asso-
cieras med lyx eller kulturella värden. ”Appropriering” av dessa varor 
kräver särskilt kulturellt och ekonomiskt kapital och skapar sociala 
skillnader. Möjligheten att tillägna sig dessa varor kan således, enligt 
Bourdieu, generera distinktion. Det vill säga en social hierarki som 
separerar exempelvis god och dålig smak. Såväl föremål som prakti-
ker kan förlora sin association med distinktion ifall alltför många tar 
sig an dem. Detta uppmuntrar till nya varor och handlingar som kan 
upprätthålla distinktion (Bourdieu 2010, 223ff). 

Flera av Bourdieus begrepp har vidareutvecklats och applicerats på nya 
områden vilket gör begreppen till användbara, självständiga analytiska 
redskap. Medan Bourdieu talade om kapital som socialt, ekonomiskt och 
kulturellt har nyare och nischade versioner tillkommit. Ett exempel är 
kulinariskt kapital där maten alstrar en viss kulturell status och signalerar 
särskilda värden även utanför själva måltiden. Att avnjuta eller vara beläst 
om viss sorts mat blir ett sätt att visa distinktion och status. Innehavare 
av kulinariskt kapital kan exempelvis vara vinkonnässörer eller personer 
som uteslutande äter lokalproducerat och ekologiskt (Naccarato och 
LeBesco 2012; se även Johnston och Baumann 2010). Att sträva efter 
detta kapital kan, enligt författarna till boken Culinary Capital, ses som 
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en ambition att forma en identitet utifrån rådande samhällsnormer och 
förväntningar. Värdet som tillskrivs vissa kostpreferenser och praktiker 
är konstant föränderligt och således är inte det kulinariska kapitalet 
förutsägbart (Naccarato och LeBesco 2012, 2f ). Mat är därmed ett sätt 
att uttrycka distinktion (Johnston och Baumann 2010; Naccarato och 
LeBesco 2012; Bourdieu 2010; Horton 2003).

I sin studie om miljöaktivister i Lancaster introducerar sociologen 
Dave Horton (2003) grönt kapital och grön distinktion. Aktivisterna, 
menar Horton, försöker lyfta fram en ny smakpreferens som prioriterar 
anskaffande av grönt kapital istället för ekonomiskt kapital (Horton 
2003, 67). Distinktionen ser han som ett uttryck för en grön identitet. 
Det är inte, menar Horton, gröna åsikter eller en särskild ideologi som 
främst genererar dem gröna distinktionen, utan genom ”the embodied 
performance of appropriate green identity”: 

Through following the logic of their habitus, playing according 
to green cultural codes, activists perform an identity which earns 
them distinctively green distinction. (Horton 2003, 64) 

Det är alltså i görandet, själva utförandet och rutiniserandet av prak-
tikerna som distinktionen erhålls. En studie om frivillig enkelhet i 
amerikanska familjer har visat hur annat kapital behövs för att vid-
makthålla sin sociala klasstatus parallellt med det gröna kapitalet och 
för det gröna kapitalets reproduktion mellan generationer (Walther 
och Sandlin 2013). Studien, som förvisso inte utvecklar Hortons 
begrepp, visar hur koncepten är applicerbara även i andra kulturella 
grupper och sammanhang. 

Medan praktikteorin i varierande utsträckning är närvarande i alla 
empiriska kapitel för att lyfta fram de olika handlingarna, är det först 
i sjunde kapitlet som de Bourdieu-inspirerade koncepten används för 
att analysera hur och varför föreställt hållbara praktiker utförs eller 
inte utförs utifrån en social och kulturell kontext. Jag har valt att inte 
använda kulinariskt utan grönt kapital då det är hållbarhet och inte den 
gastronomiska dimensionen som är mitt huvudfokus. Detta utesluter 
inte att deltagarna besitter kulinariskt kapital.



eko-logiskt: meningsskapande inköpspraktiker  •  57

kapitel 3

Eko-logiskt: meningsskapande 
inköpspraktiker

I alla deltagares kök finns ekologisk mat, certifierade matvaror som särskils 
från de konventionella varorna genom anspelning på miljöfördelar. Vad 
är det som gör den ekologiska maten meningsfull för deltagarna och hur 
balanseras den med de vardagliga matpraktikerna? Detta kapitel inleds 
med att undersöka hur ekologisk mat tillskrivs mening för deltagarna. 
Därefter kommer en kort översikt över eko-matens samhälleliga och histo-
riska sammanhang. Detta utgör kontexten till nästföljande avsnitt om hur 
eko-mat, trots normaliseringen i konsumtionslandskapet, ständigt måste 
förhandlas i deltagarnas vardag. Slutligen diskuterar kapitlet meningens 
betydelse för upprätthållandet av praktiken.

Föreställningar om ekologisk mat
Ulrika: Ja men jag hade nog önskat att all mat var ekologisk mat 
och den maten som är konventionellt odlad skulle vara det som 
är på undantag. Men så ser det ju inte ut i verkligheten.

Ulrika, som vi mötte i inledningskapitlet, indikerar här att det finns 
olika slags mat: konventionell och ekologisk. De två skiljer sig ofta 
i produktion, pris och i paketering. I kylskåpen och i grytorna möts 
de, både hemma hos Ulrika och i de andra hushållen i denna studie. 
Eko-maten är något som förenar alla deltagarna. Även om eko-maten 
fyller kökets förvaringsutrymmen i olika utsträckning, anses det ekolo-
giska vara en slags mat som är bättre för miljön och associeras (ej utan 
kritik) med ekologisk hållbarhet. Som Ulrika antyder befinner den 
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sig i minoritet – om än en växande sådan – i mataffären. Insvept i sin 
gröna marknadsföringskulör kan den ha egna hyllplatser, märkningar 
och även butiker. På så vis påminner den om glutenfria, veganska och 
halalprodukter som också ofta – men inte alltid – separeras från nor-
men i butiklandskapet. 

I citatet ovan ställs den ekologiska grödan i motpol till den konven-
tionella. Ordet konventionell syftar ofta på en rådande konvention, på 
något som spelar enligt överenskomna regler, normer, föreställningar 
och traditioner. Den konventionella maten kan här förstås som en del 
av den normativa matkulturen som utgör mataffärernas standardutbud. 
På senare år har ordet o-ekologiskt börjat göra entré. Erik använder det 
redan 2012 men efter förekomsten en kampanj från Naturskyddsför-
eningen 2013 använder åtminstone åtta andra deltagare det. 

Giftfri mat
Ulrika: Ekologiskt för mig är när, att man tagit hänsyn till naturen 
och försöker hushålla med resurser, inte slösa på, ja men på dels 
vår jord. (Funderar.) Inte använda för mycket gifter, [för] mycket 
genmanipulerat och allt möjligt som skadar. 

Eko-maten uppfattas av deltagarna som en produktionsmetod med ett 
mer långsiktigt perspektiv på jordens miljö och resurser. Märkningar 
– t.ex. KRAV och EU-lövet – fungerar som garanter för dessa osynliga 
egenskaper som stipuleras i regelverk och lagar.  Den specifika inne-
börden av vad ekologisk mat är tycks svårdefinierad för deltagarna. 
Många, även storköparna, säger sig vara osäkra på vad det egentligen 
innebär. Eftersom de har en föreställning om eko-maten, som Ulrika 
här ovan, som gör den så pass meningsfull att de införlivar den i sin 
vardagliga kost, tolkar jag osäkerheten som att de inte är insatta i själva 
regelverket. Samtliga är överens om att ekologisk mat i princip är bättre 
för miljön än konventionell.

Ett återkommande argument för eko-mat är att den inte utsatts för 
bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket anses positivt för arbetarna 
i matproduktionen, ätarna, djur och miljön i stort. 
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Erik: Men att man väljer ekologiskt odlad mat känns otroligt 
viktigt för att de pollinerande insekterna då inte ska skadas och 
bli sjuka typ av en massa gifter. För jag menar, det är ju ingen 
som kan må bra av ett bekämpningsmedel.

David: Grönsaksmässigt handlar det för mig mest om att det inte 
är besprutat och att de [bönderna, min anm.] har tänkt lite på 
jorden och kretsloppet. Att inte alltför mycket näring släpps ut 
i havet till sist. Så att de har lite helhetssyn på sin odling, att de 
bedriver växelbruk och sådant. Och på djursidan är det delvis att 
de inte får så mycket tillsatser i fodret, men också helt enkelt att 
de har lite bättre levnadsförhållanden, även om det inte är perfekt.

Erik och David, likt Ulrika, förknippar det ekologiska med mindre 
besprutning – eller ”gifter” – som kan ha negativ påverkan på allt 
levande på jorden. Ingen deltagare hävdar att den konventionella maten 
skulle vara rakt igenom giftig, men det uttrycks oro för vad som händer 
med konstgjorda ämnen om de lagras i kroppen. Förutom bekämp-
ningsmedel finns det även oro och kritik mot antibiotika och upplevt 
onödiga tillsatser, vilka alla är reglerade för ekologisk produktion.30 
De flesta handlar många konventionella varor och tycks inte vara så 
bekymrade över att få i sig ”gifter” genom att äta dessa. Men genom 
att referera till rapporter om gifter i mat och andra vardagsföremål 
av exempelvis plast, legitimerar deltagarna sina egna ekologiska och 
”giftfria” konsumtionsval som bättre alternativ. Besprutning, djurens 
läkemedel och tillsatser i maten behöver inte nödvändigtvis vara ett 
hot mot den egna kroppen i stunden för förtärandet, men det finns en 
oro för vad en ”cocktail”, en blandning av flera kemiska ämnen (Filip 
och Malin), på sikt kan åsamka kropp och natur.

Studenten Filip beskriver ekologiskt som något som ”odlas på 
ett naturligt sätt”. Hans anspelande på naturlighet är ett undantag i 
deltagarnas berättelser, vilka innehåller ytterst få explicita referenser 
till en föreställd naturlighet skild från mänsklig påverkan. Aktörer 
som Livsmedelsverket (2014) och KRAV (2016) hänvisar däremot 
till djurs naturliga beteenden. Eftersom det KRAV-certifierade för-
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håller sig till mänskligt uppsatta regelverk om märkning, odling 
och djurskydd torde denna ”naturlighet” förstås som en kulturell 
konstruktion. Talet om det naturliga är emellertid inte nytt. Under 
1960- och 70-talets kritik mot moderniteten ställdes det ”naturliga” 
mot människans experimenterande, tillsatser och kemikalier. Det 
okonstlade och förmoderna kom att, åtminstone för alternativrörel-
sen, stå för det mest naturliga (Belasco 2007; Jönsson 2005, 73f; se 
även Salomonsson 1987a). Den ”giftfria” eko-maten kan således för-
stås som en förlängning av modernitetskritiken. Att tala i termer av 
”gift” skapar, utifrån antropologen Mary Douglas (2002) tankesätt, 
en ordning och gränsdragning för vad som är bra mat, och vad som 
är förorenad föda. Det ekologiska, för deltagarna, står ofta för bättre 
och ”renare” mat än den konventionella. Att äta ekologiskt skulle 
således kunna liknas vid ett ”renande” av kroppen från dåliga ämnen 
och från människans handlingar mot miljön.

Deltagarnas föreställningar om eko-mat återfinns i samtida informa-
tionsmaterial och kampanjer. Budskapen snappas upp och inkorporeras 
i deras egna resonemang för att legitimera den egna konsumtionen. 
Särskilt utmärkande under fältarbetet har varit Naturskyddsföreningens 
uppmärksammade kampanj Byt till eko som lanserades 2013 (Natur-
skyddsföreningen 2013a; 2013b).  På föreningens hemsida, på sociala 
medier och i en informationsfilm framlyfts information om ekologisk 
mat och dess fördelar. Särskild genomslagskraft får listan med de vikti-
gaste eko-varorna i mataffären, både i media och i deltagarnas utsagor.

Den animerade kortfilmen, med komikerparet Anders Johanssons 
och Måns Nilssons röster, inleds med frågan ”O-ekologiskt? Vad är det 
för något?”31 Den konventionella maten beskrivs som besprutad med 
gift, vilket kan påverka framtida generationer och minska antalet djur 
och insekter: 

Anders: Men det här är ju helt sjukt! Hur ska vi få stopp på 
vansinnet?
Måns: Enkelt. Vi ska äta ekologiskt. Då slipper bonden ta fram 
giftsprutan. Grisen får komma ut i friska luften. 
Anders: Gillar det.
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Måns: Älskar det! Vår mat blir renare och naturen friskare. […]
Måns: Varenda liten ekologisk vara du väljer är ett steg mot en 
friskare planet.32 (YouTube 2013)

Filmen framställer ekologisk mat som ett mer hållbart alternativ för 
djur, människor och planeten. Eftersom flera deltagare har gjort impli-
cita och explicita referenser till kampanjen kan Naturskyddsfören-
ingen sägas vara medskapare av meningsskapandet runt eko-mat, eller 
åtminstone förstärkare av meningen bakom inköpspraktiken. Förutom 
föreställningen om det giftfria, hur tar sig denna mening uttryck när 
deltagarna talar om ekologisk mat?

Förnuft och känsla
Första gången jag träffar Jonas och Ellinor i början av 2013 bor de i 
hyresrätt och väntar sitt första barn. I sina köksförråd har de ett fåtal 
eko-varor och paret säger sig handla en del ekologiska varor men det är 
inte något de gör konsekvent. För Jonas innebär ekologiskt att maten 
producerats utan för mycket besprutning och antibiotika och att djuren 
inte transporterats långa sträckor och att de fått äta bra.

Jonas: Ja, fast ska jag var ärlig så vet jag inte exakt vad det innebär 
när det står att någonting är ekologiskt. Så jag har inte hundra [pro-
cent] koll, men det känns… känslan är bättre att köpa ekologiskt.

Ett år senare – efter Naturskyddsföreningens kampanj – berättar Elli-
nor om en lista de läst med vilka varor som skulle vara särskilt bra 
att handla ekologiska. Där nämndes bananer, något som de numera 
bara handlar ekologiskt: ”så det kändes ju bra” säger hon. Medan få 
är säkra på vad ekologiskt innebär åberopar desto fler likt Jonas och 
Ellinor känslor. Ekologisk mat känns bättre att köpa. Känslan tycks 
bottna i en tillfredsställelse i tron att man gjort ett bra val eller en liten 
insats för världen.

Förvissningen att eko-maten är ett bra val kan grunda sig i personlig 
tillfredsställelse av att göra ”rätt”. Miljön, djuren, människan och hen-
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nes hälsa och framtiden återkommer som orosfaktorer som eko-maten 
åtminstone delvis anses kunna bemöta. Det finns alltså en känsla av 
tillit till ekologiska produkter:

Erik: Men det är ju ändå, man investerar nog ändå i sin egen 
hälsa på något sätt, tänker jag mycket när jag handlar en ekologisk 
produkt istället. (…) När jag till exempel köper ekologisk mjölk 
så vet jag i alla fall att kossan inte har fått äta något besprutat.

Däremot är Erik inte övertygad om reglerna för djurhållning inom det 
ekologiska lantbruket. Han resonerar mycket fram och tillbaka kring 
etiska beslut och vad som är det bästa alternativet för miljön. Själv avstår 
han från att köpa och tillaga kött och väljer helst ekologiska mejeri-
produkter,33 ”sedan får man hoppas”, hoppas att djuren har det bra.

Under terminstid bor Erik och sambon i en etta i Umeå, men under 
sommaren bor de söderut och tillsammans med vänner har han där 
gemensam odling och höns. Där använder de vare sig besprutnings-
medel eller konstgödsel. Erik berättar upprört om ett besök på ett 
ekologiskt hönseri. Hans föreställningar om djurhållningen fick sig en 
ordentlig törn när han sett konsekvenserna av hur tätt intill varandra 
de så kallade frigående och ekologiskt utfodrade hönsen levde. Han 
kontrasterar den storskaliga ekologiska äggproduktionen till de egna 
hönsen och talar om behovet av att behandla alla levande varelser med 
lika respekt, något han nu inte sammankopplar med märkningen:

Erik: (…) ekologiskt har ju bara den stämpeln att det inte är gift 
känns det som, annars kan man behandla [djuren] i stort sett 
hur som helst ändå.

Här menar jag att Eriks egna odlingsmetoder och djurhållning blir det 
ideala och en motpol till det han hittar i affären.

För 34-årige doktoranden Fredrik innebär ekologiskt ett val som är 
bättre för naturen. Han säger sig förstå att KRAV och ekologiskt säkert 
kunde vara ännu bättre ”men det är det bästa vi har.”34 Bara för att det 
ekologiska alternativet känns bättre innebär det alltså inte att alla är 
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nöjda med vad det innebär. Erik väljer hellre ekologiskt före närod-
lat eftersom besprutningen förstör för bin och pollinerande insekter 
vilka han anser är viktiga för framtida matförsörjning. För honom blir 
ekologisk mat i mataffären ett ideologiskt ställningstagande. Samtidigt 
återkommer han flera gånger till att det finns aspekter som kunde varit 
betydligt bättre och att kraven skulle kunna vara strängare. Fredrik och 
Erik är några av de deltagare som påpekar vad de upplever som bris-
ter eller utrymmen för förbättringar. Trots viss skepsis inhandlas den 
eko-märkta maten då den övervägande uppfattningen, eller känslan, 
är att den är bättre än den konventionella. Att handla ekologiskt blir 
således en förnuftig handling som renderar en positiv känslobelöning.

Med hopp om förändring
Inbäddat i föreställningen om ekologisk mat ligger en förhoppning om 
förändring. Även om Kristina, en ensamboende kvinna som arbetar 
inom kultursfären, menar att det ekologiska jordbruket inte är helt 
skyddat från de gifter som resten av världen för med sig, finns det 
värden i att köpa eko-maten:

Kristina: Jag gör det i alla fall. Det är ju inte för prisets skull, för 
det är ju dyrare, men det är för min egen skull. Och så för att 
stödja de som odlar ekologiskt.

En av de yngsta informanterna, tjugotvååriga studenten Anton, vill 
bygga en bättre värld: ”och så tänker jag att okej, ekologiskt är en del 
av en bättre värld som jag vill bygga. Så då ska jag satsa på att köpa 
sådant i stället.” Fredrik för fram bättre djurförhållanden när han för-
klarar varför ägg är viktiga att köpa ekologiska:

Fredrik: Ah det är sådan himla skillnad på hur, både på hur djuren 
behandlas och så. Sedan så märker man också på hur äggen är, det 
är mycket tjockare skal på de ekologiska än på de icke-ekologiska. 
De är som papperstunna, om då tänker man, ja men då, det är 
ju inte det enda som de… som är fel för dem.
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Fredrik problematiserar att det kan vara förenklat att rädda världen 
genom vad man äter, men menar ändå att köpa ekologiskt inte är 
”någon större uppoffring”. För honom betyder det ekologiska köpet att 
han demonstrerar någon slags konsumentmakt. Konsumentmaktens 
förändringspotential är omdebatterad (se t.ex. Mont m.fl. 2013) men 
oavsett vilken faktisk förändring deltagarnas ekologiska val åstadkom-
mer, upplever de att de i alla fall gör något, gör lite skillnad. Vilket i sig 
förstärker eller skapar den positiva känslan runt praktiken. Köpet anses 
vara ett bidrag till förändringar för bönder, djur, klimatet och miljön, 
men också ett uppvisande av ett etiskt och politiskt ställningstagande. 
Praktiken ges ytterligare mening när den kopplas till att bryta industri-
mönster (Kristina) och till att vara ”bättre än att inte göra någonting.” 
(Fredrik). Att göra något, i detta fall köpa ekologiskt, anses vara ett 
bättre alternativ än att inte köpa ekologiskt, baserat på den kunskap 
de besitter om matproduktionen och miljöfrågor.

 Den dyrare ekologiska maten framställs som särskild genom att 
den anses göra gott. Eller åtminstone göramindre ont. De eko-märkta 
livsmedlen materialiserar ett förnuftigt val som anses bidra till något 
bättre. Genom att individerna repetitivt köper ekologisk mat i tron 
att den är bättre för miljö och levande varelser och samtidigt upplever 
att de har gjort ett bättre val, reproducerar de värderingarna och höjer 
således värdet av praktiken. Det är inte bara enskilda individer som 
tillskriver ekologiska produkter värde. På den samhälleliga arenan 
finns det flera inflytelserika aktörer, såsom Naturskyddsföreningen, 
som bidrar med att framlyfta eko-maten som medvetna konsum-
tionsval som är fördelaktiga för miljön och människan. Men hur 
kom det ekologiska att få en allt mer framträdande hållbarhetsroll i 
matlandskapet? Jag ska nu göra en kortare historisk kontextualisering 
av etablerandet av frågor om hållbarhet och ekologisk mat i samhäl-
let och därefter visa hur det sedan 1985 skett en omförhandling av 
meningen bakom att handla eko-märkt. 
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”Nu är ekologiskt vardagsmat”
Våren 2015 när fältarbetet nästan är avslutat tapetserar lågprisprofi-
lerade matkedjan Willy:s Umeås reklamskyltar med budskapet ”Nu 
är ekologiskt vardagsmat”.35 Affischen summerar den normaliserings-
process som pågått i samhället parallellt med studien. För något har 
hänt i det svenska matlandskapet. Från att ha upplevts som dyrt och 
riktat till eller anammat av få, har ekologiskt intagit lågpriskedjornas 
utbud och kylskåp i hushåll med olika inkomstnivåer. Undersökningar 
om svensk eko-konsumtion visar att drygt 75 % handlar ekologisk 
mat alltid, ofta eller ibland, endast ett fåtal procent handlar det aldrig 
(Demoskop 2014; TNS Sifo 2014). Samtidigt får miljöcertifieringar 
pryda portionsförpackningar på flygets frukostbricka och snabbmats-
restaurangens mjölkförpackningar. Flyg och snabbmat, som generellt 

Bild 1. Reklam-
annons från  
Willy:s. Foto: 
Matilda Marshall. 
Tryckt med till-
stånd av Willy:s.
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associeras med klimat- och hälsoproblem, ges emblem med hållbar-
hetsideal. Hur hamnade vi här där den ekologiska maten ses som ett 
miljövänligt alternativ i matlandskapet? Detta avsnitt kontextualiserar 
det ekologiska, både som hållbarhetsbegrepp och som matkategori, för 
att förstå deltagarnas meningsskapande av eko-maten.

Hållbarhet i den offentliga debatten
Miljöproblemen etablerades socialt och politiskt under 1950- och 
60-talen och Rachel Carsons bok Tyst vår från 1962 framställs ofta som 
startsymbol för miljödebatten (Sörlin och Öckerman 2002). Det var 
också under denna tid, mitten av 1900-talet, som Georg Borgström, 
forskare i livsmedelsteknik, larmade både nationellt och internatio-
nellt om konsekvenserna av försörjningen av en ökande befolkning. 
Några av de problemområden han identifierade var svält, västvärldens 
lyxkonsumtion, proteinbrist, energiåtgången för matproduktionen 
och att jordareal användes till foder istället för människoföda. Utifrån 
detta ifrågasatte han bland annat rimligheten i människans satsning på 
månraketer (se t.ex. Borgström 1953; 1968; 1970; 1975). Borgström 
var något kontroversiell, men även en aktör i den efterkrigsdebatt 
om populationskris och naturresurser som satte långtgående spår i en 
internationell diskurs, inte minst i miljöfrågor (Linnér 1998). Under 
2000-talet återkom anspelandet på katastrofscenarier och en domedag i 
mediala framställningar av klimatförändringarna (Larsson Heidenblad 
2012; Anshelm och Hultman 2015). Historikern David Larsson Hei-
denblad menar att det finns vissa likheter mellan hur klimatlarm och 
förmoderna syndastraffsföreställningar medierats, båda lägger skulden 
på kollektivet och påmanar individuell beteendeförändring (Larsson 
Heidenblad 2012). De fyra apokalyptiska ryttarna kan sägas ha bytts 
ut mot fyra graders temperaturhöjning.

I undvikandet av ”domedagen” framträder förhoppningar och strävan 
efter hållbarhet eller hållbar utveckling.36 SAOB finner ordet hållbarhet 
använt i svenska språket redan 1817. Att något är hållbart har länge syf-
tat på exempelvis en åsikt eller teori som kan försvaras, men kan också 
syfta på något som är beständigt, som står sig över tid eller hur länge 
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livsmedel håller sig ”friskt”. På 1980-talet får ordet associativ innebörd. 
Den så kallade Brundtland-rapporten betonade betydelsen av att verka 
för en hållbar framtid där jordens resurser inte utnyttjas i en högre takt 
än vad de kan reproduceras, att dagens utveckling inte får negativa följder 
för kommande generationer (World Commission on Environment and 
Development 1987). I ett långsiktigt perspektiv länkas alltså människan 
och miljön samman. Definitionen kan antas vara allmängiltig då den 
förekommer i många hållbarhetssammanhang, även på den svenska 
regeringens hemsida under alliansregeringen (Miljödepartementet 2014). 

Hållbar konsumtion i vardagslivet har blivit en politisk fråga som 
bland annat adresserats i flera rapporter från Naturvårdsverket med 
fokus på exempelvis transporter, stadsplanering, energiförbrukning och 
konsumtion generellt.37 I september 2014 föreslår Naturvårdsverket 
regeringen 23 åtgärder för att få privatpersoner att konsumera mer 
hållbart. Åtgärderna som rör livsmedel handlar om att minska mats-
vinnet samt en utredning av skattesystemet inom livsmedelssektorn. I 
skrivelsen konstateras att ”Den genomsnittliga privata konsumtionen 
i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar” och behovet av nya styr-
medel för att nå förändring av både konsumtionsmängd och beteen-
den framhålls. Även om köttkonsumtionens klimatpåverkan noteras, 
ges inga specifika förslag om köttätandet (Naturvårdsverket 2014c, 3, 
65f ). Hållbarhet på såväl individnivå som på global nivå har blivit en 
alltmer viktig och aktuell politisk fråga. 

Ekologisk mat
Medan de ovan nämnda 23 förslagen inte lyfter fram ekologisk mat-
konsumtion som en klimatåtgärd förekommer den i andra samman-
hang i nära relation med hållbarhet, som i deltagarnas föreställningar. 
Ordet ekologi finns förtecknat i SAOB med referens från 1866. Förledet 
beskrivs i Nordisk familjeboks andra upplaga (band 7, 1907) komma 
från grekiskans hus och boning. Vidare går det att läsa att det avser 
”läran om djuren och växternas tillpassning för och beroende af de 
yttre förhållandena, sammanfattningen af deras relationer till sin orga-
niska och oorganiska omgifning” (Nordisk familjebok 1907). I SAOL 
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1923 benämns det som en naturvetenskaplig term och i nästföljande 
upplaga 1950 förekommer det också som adjektiv, ekologisk. 1973 ges 
ekologi betydelsen ”läran om samspelet mellan organismerna o. deras 
omgivning; äv. sociol.” Ekomjölk debuterar i ordlistan 1998.

Organisationen International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM), verkar sedan 1972 för ekologiskt jordbruk. 
IFOAM har fyra principer som ekologiskt jordbruk kretsar kring: hälsa, 
ekologi, rättvisa och omsorg. Utifrån dessa definieras det ekologiska 
jordbruket som:

… ett produktionssystem som bevarar jordarnas, ekosystemens 
och människornas hälsa. Det förlitar sig på ekologiska processer, 
biologisk mångfald och lokalt anpassade kretslopp i stället för 
användning av insatsmedel med skadliga effekter. Ekologiskt 
lantbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till 
gagn för vår gemensamma miljö, främjar rättvisa relationer och 
en god livskvalitet för alla. (IFOAM 2016; se även IFOAM 2014)

Ekologisk mat är således resultatet av ett jordbruk eller en produktion 
som har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och tar hänsyn till ändliga 
resurser, levande varelser och miljön (jfr KRAV 2016). För att uppnå 
biologisk mångfald, att naturresurser bevaras och välfärd för djuren 
upprätthålls, regleras metoderna för näringstillförsel, motverkande av 
skadedjur och ogräs samt djurhållning. I Sverige får ordet ekologiskt 
endast användas på certifierade varor som uppfyller EU-förordning-
arna 834/2007 och 889/2008. EU-logotypen för ekologiskt jordbruk 
är obligatoriskt för färdigförpackade varor producerade inom EU 
(Jordbruksverket 2016b; Rådets förordning (EG) nr 834/2007 2016; 
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 2016).

Till skillnad från IFOAM:s normer (2014), KRAV:s regelverk (2016) 
och Fairtrade-märkningen finns de sociala aspekterna inte med i EU:s 
förordningar. KRAV, en framträdande aktör och märkning inom eko-
logisk mat i Sverige, menar att de visar större ansvar för djur, klimat 
och social rättvisa än EU:s regler (KRAV 2015b). Ekologisk mat kan 
sägas vara en social och kulturell konstruktion då begreppet är for-
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mat av politiker och intresseorganisationer i en viss historisk kontext 
och i relation till föreställningar om vad som är bra och miljövänlig 
odling. Ekologiskt är dock bara en aspekt av hållbarhet, även om den, 
som nämnt i inledningskapitlet, tangerar de sociala, ekonomiska och 
kulturella hållbarhetsdimensionerna. 

Från alternativt till vardagligt
Fredrik minns en fest i slutet av nittiotalet under tiden han var vegan. 
Han och en kompis gick för att köpa folköl och chips. I butiken blev 
de nyfikna på en ekologisk chipssort som de beslutade sig för att testa. 
Efteråt fick de höra hur andra festdeltagare tyckt det var märkligt att 
det dels kom två veganer till festen och dels att de hade med sig eko-
chips. För Fredrik och vännen hade det inte varit en stor grej, men 
på den tiden, reflekterar han, gjorde valet av ekologiska alternativ att 
man stack ut i sociala sammanhang. 

Vi behöver backa till mitten av 1900-talet för att förstå hur våra 
kostvanor länkats till hållbarhetsperspektiv. Som nämnts var Georg 
Borgström en av de som uppmärksammade matproblematiken utifrån 
ökad världsbefolkning och svält. Befolkningsökningen relaterades till 
ett hushållande av resurser, såsom livsmedel, och därmed framställdes 
västvärldens slöseri som ohållbart. Miljöfrågorna införlivades i alternativa 
livsstilsgrupper som lyfte fram ”naturlig”, egenodlad och vegetarisk mat. 
Matvalen drevs av moraliska värderingar snarare än smakvärderingar, 
men inspirerades även av etniska smakinfluenser (se t.ex. Belasco 2007; 
Johnston och Baumann 2010, 9f, 131; Wessling 1983).

”Giftfri” mat har gått under flera benämningar. I etnologen Anders 
Salomonssons studie från 1980-talet av vegetarisk mat och hälsokost 
redogörs för olika riktningar inom ”giftfri odling”, såsom ”naturenlig”, 
”biodynamisk” och ”organisk-biologisk” odling (Salomonsson 1987a). 
Till viss del liknar odlingsförfarandena det vi idag kallar ekologiskt.38 
I frågelistan Mathållning (NM 208) som Nordiska Museet sände ut 
1980 ställdes frågan ”Gynnar du biodynamisk odling”.39 I de svar jag 
tagit del av är det få som berör frågan särskilt utförligt, medan några 
säger sig köpa biodynamiskt tar andra avstånd från det. En man född 
1907 menar att ”Biodynamisk odling är nog mera för drömmare, vi 
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skulle svälta ihjäl om vi inte fick använda konstgödning” (KU 8095). 
Varken hälsokost eller biodynamisk mat tycks i svaren länkas till miljö 
i någon större utsträckning. I 1986 års frågelista Vi och naturen (NM 
212) är denna länk betydligt mer konkret då Tjernobylkatastrofens 
radioaktiva avfall har gjort att meddelare undvikit bär och viltkött. 
De globala miljöproblemen har blivit lokala.

Ideella Kontrollföreningen för Alternativ Odling (KRAV) bildas 1985 
för att möta efterfrågan på en enhetlig märkning för allt det som tidigare 
gått under namnet alternativ odling, det vill säga odling utan konstgödsel 
och kemiska bekämpningsmedel. Definitionerna för denna odlings-
form justeras under föreningens första fas men beskrivs återkommande 
som ”ett uthålligt resursbevarande produktionssystem”. I föreningens 
verksamhetsberättelser från denna tid talas det om ”hälsofrämjande 
livsmedel” eller ”sunda produkter”, ”naturens egna processer”, platsens 
resurser, bevarandet av en ”god miljö för människor och djur” samt 
biologisk och ekologisk hänsyn. 1988 har organisk-biologisk, naturenlig 
och biodynamisk fallit från definitionen av den alternativa odlingen 
(KRAV 1986; 1987; 1989a; 1989b; 1990a; 2000a). 

Inom fem år har KRAV blivit en ekonomisk förening med ett 
registrerat varumärke och anställda. Från att fokusera på odling har 
djurhållning och förädling inkluderats i regelverket. Syftet att ena de 
olika odlingsformerna tycks ha nåtts och det talas enbart om alternativ 
odling. 1990 görs tillägget ”eller som den också kallas ’ekologisk odling’ 
och två år senare omdöps KRAV till Kontrollföreningen för Ekologisk 
Odling. Ordet ”alternativ” anses vara politiskt laddat och problematiskt 
för att vidga intresset hos allmänheten. I regelverket från 1990 talas om 
ett ”uthålligt agroekosystem i balans” och att odlingsformen ”bygger 
på en helhetssyn som omfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala 
sidorna av lantbruksproduktionen både i lokalt och globalt perspek-
tiv”. Vidare talas det om kulturlandskapet, varor av hög kvalitet och 
relationer mellan konsument och producent (KRAV 1990a; 1990b; 
2000a; Broberg 2010, 823). De nya formuleringarna påminner således 
om definitionen av hållbar utveckling.

Från början av 1990-talet ersätter alltså ekologiskt, en mer veten-
skapligt klingande term, det ”alternativa”. Terminologin avspeglas i de 
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politiska beslut som fattas på 1990-talet. 1994 antar Sveriges riksdag 
målet att 10 % av landets åkerareal ska vara ekologiskt odlad (Sveriges 
riksdag 1994). I och med EU-inträdet blir EG-förordningen om eko-
logiskt jordbruk (EEG nr 2092/91) del av de svenska reglerna. KRAV 
genomgår fler förändringar, exempelvis konstateras i årsredovisningen 
för 1999 vikten av PR och att föreningen har börjat fokusera på miljö-
vinsterna med eko-maten (KRAV 2000b, 14). Vid tjugoårsjubileet 
summerar föreningen de stora förändringarna. KRAV har gått från 
ideell förening, odlingsfokuserat, några hundra producenter och regler 
som rymdes på en A4-sida, till att bli professionell, inkluderande av 
djur och hav, tusentals producenter och en tjock regelbok. Rubriken 
”Från råvara till helfabrikat” illustrerar dessutom hur den ekologiska 
maten intagit fler avdelningar i mataffären (KRAV 2005).

Två år senare konstaterar ordförande Bo Thunberg i årsredovisningen:

2006 var också ett år då intresset för och engagemanget kring mat 
stärktes. Ekologiskt var inte längre något som kunde bortdefinie-
ras som enbart för nördar utan fanns plötsligt bland de många 
konsumenterna. (KRAV 2007, 2)

Föreningen har således uppnått målet att uppfattas som alldaglig istället 
för alternativ och kan på så sätt locka fler (se Klintman och Boström 
2004). I deltagarnas berättelser framställs ekologiskt mat, i synnerhet 
den prydd med KRAV-märket vilket emellanåt används som synonymt 
med ekologiskt, som ett relativt nytt fenomen. 1990-talet minns de 
som en tid före KRAV och med få eko-varor vilket tyder på en grad-
vis införlivning av ekologiskt i deras erfarenhetsvärld och praktiker. 
Det tycks ha skett en stegvis normaliseringsprocess där ekologiskt och 
KRAV gått från att vara alternativt och småskaligt till allt mer definie-
rat, organiserat och integrerat i butikslandskapet. I förflyttandet från 
det alternativa till en mer inkluderande framtoning verkar ekologiskt 
ha blivit mer vardagligt och fått ökat allmänintresse. 

KRAV skildrar sig själva som ”Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat” (KRAV 2015b) men det finns fler eko-loggor. Under 1990-
talet introducerar matvaruhandeln egna märkesvaror som associeras 
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till bättre miljöval. Deltagarna i studien är mest bekanta med Coops 
Änglamark och ICAs I love eco, då de handlar frekvent i kedjornas 
butiker. Samtidigt visar de sig vara osäkra på en fyrkant i vilken vita 
stjärnor formar konturerna av ett löv, det vill säga EU-lövet, vilken 
ibland omnämns som EU-ekologiskt. Märkningen introducerades 
2010 och blev obligatorisk två år senare för förpackade livsmedel pro-
ducerade inom EU (European Commission 2012). Den kan således 
förekomma jämte KRAV-loggan, men deltagarna är antingen osäkra 
inför denna märkning eller anser att KRAVs regler är strängare och 
bättre än EU:s, vilket antyder att det finns en skillnad mellan ekolo-
giskt och ekologiskt, åtminstone ifråga om avsändare.

Landet Ekomjölk
2013, några månader innan ”Byt till eko”-kampanjen drar igång, påvisar 
en undersökning betydliga halter bekämpningsmedel i konventionellt 
odlade bananer. De ekologiska däremot bär inga spår, något som leder 
till att efterfrågan för eko-bananer ökar markant och håller i sig efter att 
rapporterna i media avtagit (Örstadius 2014). Under fältarbetets gång 
noterar jag förändringar i framställningen om ekologisk mat. I Livsmed-
elsverkets uppdaterade kostråd nämns ekologiskt i samband med råd 
om minskad miljöpåverkan (Livsmedelsverket 2015). Somliga affärer 
övergår till att enbart sälja eko-bananer, ekologisk frukt börjar i större 
utsträckning säljas i lösvikt, utbudet i affärerna ökar och eko får en mer 
framträdande plats i reklamen. Två större och iögonfallande kampanjer är 
Willy:s ”Eko för alla” (2015) och Arlas ”Landet Ekomjölk” (2014–1540). 
Under samma period, 2013–15, sker en betydande försäljningsökning 
av ekologiska livsmedel. Ökningen i miljardbelopp gör Sverige till en 
av de starkaste eko-marknaderna internationellt sett (Ekoweb 2016).41 
En stor del av befolkningen uppger att de handlar ekologiska produk-
ter, åtminstone ibland. En av de främsta anledningarna är föreställda 
fördelar för miljön och klimatet (Demoskop 2014; TNS Sifo 2014).42

Innebörden av termen ekologiskt har alltså förändrats och påver-
kats under åren av såväl intresseorganisationer som politik. Idag kan 
begreppet sägas vara standardiserat (Klintman och Boström 2004). 
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Därmed samlar det olika slags matvaror och olika tekniker för odling, 
djurhållning, fiske och produktion som har gemensamt att de kategori-
serats som miljövänliga eller miljövänligare. Ett kilo ekologisk biff och 
motsvarande mängd ekologiska morötter avger olika mängder växt-
husutsläpp43 men kan förenas genom certifieringar och varumärken. 
En grupp SLU-forskare har visat hur matvarubutiker i Europa sällan 
direkt framlyfter de större klimataspekterna av kost, såsom mindre 
konsumtion av kött och mat generellt, utan snarare lyfter fram ekolo-
giska, hälsosamma och lokalproducerade varor. De menar att butikerna 
stundvis skickar tvetydiga budskap om vad som är klimatsmart mat 
vilket kan försvåra för konsumenter (Ekelund m.fl. 2014).

Det ska tillfogas att ekologisk mat inte är okritiserad. Hösten 2014, 
med start i en debattartikel av fyra SLU-anknutna forskare som parallellt 
publicerade en eko-kritisk bok (Kirchmann m.fl. 2014a; 2014b), pågick 
exempelvis en långdragen debatt om dess påstådda fördelar och nackdelar. 
När det gäller minskning av kostens klimatavtryck beräknas köttkon-
sumtion och kaloriintag ha störst påverkan (Garnett 2011). Ekologisk 
livsmedelsproduktion anses ha vissa miljöfördelar, såsom lägre förekomst 
av gifter, men innebär inte nödvändigtvis lägre klimatpåverkan (Röös m.fl. 
2013; Martin m.fl. 2016). Eko-mat innebär således inte nödvändigtvis 
en rakt igenom hållbar kost, men förknippas ändå med ekologiska och 
sociala hållbarhetsideal när studiedeltagarna förbinder den med nytta 
för miljö, djur och människor. Kanske kan den ekologiska maten för-
stås som en möjlighet att vara miljövänlig samtidigt som vardagsrutiner 
och kostvanor upprätthålls. Istället för att förändra kostpraktikerna, kan 
måltiden renas från ”gifter” genom eko-märkta ingredienser. 

Att undkomma kontakt med den ekologiska maten är alltså svårt. 
Den riktas till en bred konsumentgrupp, hela Sverige, och utmålar 
eko som en del av den ideala svenska konsumtionsidentiteten. Sedan 
KRAV bildades på 80-talet har eko gått från något ”alternativt” med 
flera benämningar till att ha fått tydliga regelverk, märkningar, egna 
varumärken och blivit en stark marknadsföringsprodukt som införli-
vats i vardagsliv och samtidskultur. Ekologiska livsmedel skulle där-
med kunna sägas ha normaliserats och demokratiserats såtillvida att 
den breddat sin målgrupp och är fysiskt – om än kanske inte alltid 
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ekonomiskt – tillgänglig i matlandskapet. Ekologisk mat ingår i den 
repertoar av miljövänliga praktiker som används i vardagen för att göra 
ett bidrag till ett hållbart samhälle, men den vardagliga matkonsum-
tionen är betydligt mer komplex i ”Landet Ekomjölk”.

Att handla och förhandla ekologisk mat
Ulrika: Men det börjar ju finnas mer och mer. Jag tycker att det 
är för varje gång man handlar så finns det ju någon vara som är 
[ny ekologisk].

Deltagarna upplever att utbudet av ekologisk mat ökar och prismäs-
sigt närmar sig de konventionella alternativen. För flera av dem utgör 
den en stor del av skafferierna och de har handlat ekologiska varor i 
många år, vilket antyder en meningsskapande inköpspraktik som delvis 
rutiniserats. Samtidigt utmanas idealen ständigt och även konventio-
nella varor hamnar i kundkorgen. Jag ska nu visa på några faktorer 
som enligt deltagarna gör det svårt och problematiskt att ha ett 100 
% ekologiskt matförråd och hur de förhandlar med denna aspekt av 
total föreställd hållbarhet. 

Allting har ett pris
Sofie: Jag vill ju köpa mer ekologiskt än vad jag köper. (…) Ja 
men jag har 9000 i månaden och det ska vara hyra och sen en 
hemresa ibland. Det går inte att köpa allt ekologiskt. Eller det 
går, men det blir inte mycket pengar kvar.

I det allmänna talet om ekologisk mat framställs den ofta som dyr, eller 
åtminstone dyrare. Att endast handla eko-mat kan, som för studenten 
Sofie ovan, betraktas ekonomiskt ohållbart. Prisuppfattningen måste 
givetvis beaktas i relation till individens inkomst, matvanor och upp-
fattningar om hur mycket mat bör kosta. Priset påverkar även innehållet 
i studiedeltagarnas kundvagnar, flera håller ögonen på jämförelsepriser 
och extraerbjudanden. Trots det föreställda mervärdet i ekologiska 
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produkter får inte prisskillnaden mot de konventionella alternativen 
vara för stor, en bedömning som tycks variera mellan hushåll och varor. 
För att kunna hålla hushållsbudgeten i schack väljs i så fall antingen 
ett billigare alternativ eller avstås köpet helt.

Prismedvetenheten kan kopplas samman med samhällsideal om 
sparsamhet och förnuftig konsumtion (Aléx 1994; Miller 1998), något 
jag återkommer till i kapitel sex. Detta ideal hamnar emellanåt i kon-
flikt med informanternas miljömedvetenhet eller önskan att köpa mer 
ekologisk mat. 

Det första som ska inhandlas är potatis. Åsa tittar på de färdig-
förpackade papperspåsarna och väljer sedan Änglamarks ekolo-
giska. Därefter är det äpplen. Det finns tre sorter i lösvikt. Åsa 
väljer Royal Gala från Chile för 26:90 kronor kilot, det dyraste 
alternativen av de tre. Bredvid ligger två grönare sorter som är 
billigare, den ena är från Italien. Åsa säger att hon ibland köper 
de KRAV-märkta äpplena men att då får man bara fyra44 och då 
blir det runt fem kronor per äpple. (Redigerade fältanteckningar 
från shop-along med Åsa, 6 maj 2013.)

Jag har följt med Åsa till närbutiken dit hon ofta går för att handla efter 
arbetet. Vi har hämtat upp hennes treåring från förskolan. I butiken 
legitimerar Åsa sitt val för mig genom att berätta varför det inte blir 
ekologiska äpplen. I intervjun i hennes kök efteråt visar det sig att hon 
inte tittat särskilt noga på vare sig pris eller ursprung, beslutet grunda-
des på att hon ville ha röda äpplen. Ingen av de alternativen som hon 
väljer mellan är ekologiska och hon undersöker inte heller närliggande 
hyllor. Samtidigt har barnet gått i förväg med den lilla inköpsvagnen. 
Barnets närvaro påverkar inköpsrundan i stort eftersom Åsa behöver 
ha uppsikt över vad som sker några meter längre fram samt bedriva 
förhandlingar för att undvika godishyllan. Inköpsrundan är över på 
mindre än en kvart. Av de nio olika matvaror som följer med hem i 
tygkassarna är potatis, ägg, filmjölk och frysta kantareller ekologiska. 
I samtalet återkommer hon till äpplena:



76   •  hållbarhet till middag

Åsa: (…) och jag tycker också att det är bra med märkningar för att 
det gör det enkelt, man kan välja. Finns det KRAV-märkta äpplen så 
kan man ta dem. Nu tycker jag att de är dyra i och med att vi äter 
väldigt mycket äpplen (…) då kan jag välja dem eller några andra.

Priset kan spela mindre roll om det är en vara som Åsa sällan köper. Som 
exempel nämner Åsa kakao som har väldigt liten påverkan på hennes 
matkostnader eftersom åtgången inte är så stor. Att då köpa det eko-
logiska alternativet som är något dyrare känns inte lika svårt. Hennes 
skafferi stödjer delvis hennes historia. Bland torrvarorna hittas exempel-
vis ekologiskt dinkelmjöl, socker och torkade bönor, ingredienser som 
inte ingår i varje måltid. Fotografierna visar dock att kakaopaketen vid 
varken första eller andra besöket ett halvår senare är ekologiska. Kakaon 
ska således mer förstås som ett exemplifierande av ”sällanvaror”. 

En liknande förklaring får jag av Caroline, en 26-årig lärare som bor 
i kollektiv i ett hyrt hus. Tre personer delar på matkostnader och mat-
lagning. Därtill har Caroline en egen odlingslott. Eftersom Caroline är 
den med mest stabil inkomst händer det att hon får kompromissa med 
de andra i hushållet gällande vad som ska köpas. Det blir oftare bunk-
ringsvaror som inhandlas ekologiskt än färska grönsaker, vilket delvis 
har med priset att göra. I kollektivet har de diskuterat att sällanvaror, 
såsom produkter i flaskor som står länge i kylskåpet, gärna får vara 
ekologiska. Då kan både de och gäster se att de handlar ekologiskt, 
vilket bidrar till en positiv känsla. På så sätt ges visuella påminnelser 
om ”bra” köp under en längre tid. Matens livslängd i hushållet kan 
alltså ha påverkan på vad som inhandlas som eko-märkt. Genom att 
investera i något som har längre närvaro i skafferiet fås mer ekologi 
mätt i tid och mer positiv känsla för pengarna. 

När ekologi ställs mot pris kan det bli en avvägning mellan kunskapen 
om ett bättre alternativ för miljö, människor och djur och en ekonomisk 
fördel. Ibland åsidosätts denna insikt medvetet. Ekologi blir en kvalitet, 
ett mervärde, som kan rationaliseras bort då även den medvetna kon-
sumentens plånbok är begränsad. Flera deltagare vill äta en allsidig kost 
och inte göra avkall på några produkter på grund av eko-priset. Därmed 
kan det vara både paradoxalt och logiskt att exempelvis Fredrik säger 
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att han alltid köper ekologiska ägg på grund av hur djuren behandlas, 
samtidigt som han tillägger att han å andra sidan köper vanlig kyckling 
för att det är så ”fruktansvärt dyrt” med ekologisk. De deltagare som 
nästan uteslutande prioriterar ekologisk mat är såväl studenter som 
deltidsarbetande. Därmed skiljer sig denna studie något från en dansk 
studie som menar att inkomsten är av betydelse för eko-konsumtion 
(Hjelmar 2011, 341). Det bör inflikas att de yngre sällan har barn och 
ofta delar på boendekostnaden med partner eller vänner. 

Det unga studentparet Filip och Julia har stort engagemang för 
miljöfrågor. De har bestämt sig för att försöka köpa enbart ekologisk 
mat. Filip säger sig vara ekonomisk men har tvingat sig att sluta jäm-
föra priser mellan ekologiska och konventionella produkter. Istället 
har han bestämt att ekologiskt är det enda alternativet som finns. Är 
priset för högt bedömer han ifall det är värt att köpa det alls. Istället 
för att se det som en uppoffring, vänder Filip på argumentationen 
och menar att det blir en otjänst till honom själv om han inte gör så 
här. Hans sambo liknar det vid en avvänjning, att avstå från det som 
tidigare inhandlats och bara tillåta sig det i undantagsfall. 

Julia: Om mat kan produceras för jättelåga kostnader på bekost-
nad av de som arbetar, eller på bekostnad av miljön (…) då är 
inte det bra. Då är det inte hållbart. Ekologisk mat är ju inte dyr 
egentligen, det är annan mat som är jättebillig för den produceras 
på ett sådant billigt sätt. 

Här problematiserar Julia en upplevd samhällsnorm. Samtidigt som 
hon är kritisk mot prispressen är priset och prisjämförelser ändå något 
hon och partnern måste ta hänsyn till utifrån studentbudgeten när de 
handlar mat.

Rutinvalda fiskpinnar
Så är det fiskgången. Där blir det ett isigt paket med ICA:s fisk-
pinnar för 29:90 kr. Jag blir uppmärksam på att Jonas lägger alla 
kylvaror i en kasse och frukt, grönsaker och torrvaror i en annan. I 
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samma fryslänga finns räkor; det blir ett paket skalade från ICA:s 
sortiment. 200 gram kostar 30:90 kr. Det ska bli bakpotatis med 
skagenröra. Till helgen, frågar jag? Nej det är fortfarande oklart 
vilken dag det blir. Jag frågar försiktigt vad han utgick från i valet 
av fisk. Mest på smaken, menar han, fiskpinnarna från ICA sma-
kar godast. Och så tänker han på att det inte ska vara torsk, fast 
han måste plocka upp fiskpinnarna och kolla vad det är för fisk 
i dem: Alaska pollock. (Redigerade fältanteckningar från shop-
along med Jonas, 30 september 2013.)

Jonas och hans partner Ellinor har nyligen fått sitt första barn. I samband 
med Ellinors graviditet uppmärksammades paret på Livsmedelsverkets 
kostrekommendationer och Östersjöfiskens höga halter av gift, och de 
har därför begränsat sin konsumtion av denna. Jonas undviker också 
torsk då han både hört och läst att den är på gränsen till utfiskad i 
Östersjön. När jag följer med honom och handlar mat på ICA Maxi 
går valet av fiskpinnar reflexmässigt. Möjligen har han inspekterat 
ingredienserna vid ett tidigare tillfälle, men valet sker på rutin.

Vardagsrutinerna kan påverka huruvida deltagarna kan köpa eko-
logiskt i den utsträckning de kanske skulle vilja:

Åsa: Till exempel, en sådan life saver som falukorv, det finns inte 
ekologiskt. Eller ja, det kanske det gör, men det finns inte på vår 
närmsta Konsum-affär, så det, och man reser liksom inte runt 
stan för att leta efter en ekologisk falukorv. 

Åsa utför större delen av sitt vardagshandlande i en mindre butik nära 
hemmet då den ingår i vardagens nätverk av effektiv proviantering 
på väg hem från jobb via förskola. Butiken har visserligen ekologiska 
produkter men inte samma utbud som de större butikerna längre bort. 
Detta kan alltså avspegla vilka ekologiska produkter som finns i hennes 
kylskåp. Som småbarnsförälder är tid en viktig faktor och den utmanas 
ofta av hennes och treåringens dagsform. Ibland krävs det en snabb-
lagad middag som äts av alla i hushållet och då blir den o-ekologiska 
falukorven från närbutiken en livräddare. Korven exemplifierar en av 
flera strategier som individerna skapat i sin matvardag.
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Inom samma hushåll kan rutinerna kollidera. Ulrika och Petter har 
gemensamt bestämt att de ska fokusera på ekologisk och miljövänlig 
konsumtion och är beredda att betala lite extra för detta. Ulrika tycks 
vara den stora pådrivaren men Petter är med på premisserna. Eftersom 
Petter hyser stor ovilja till att uppehålla sig länge i en mataffär, sköter 
Ulrika den mesta provianteringen under vilken hon säger sig ständigt 
gå med tankarna på vad som är rätt val. Under den vecka paret fyl-
ler i matdagboken är Petter inhandlingsansvarig en av dagarna. Han 
beskriver det själv som att han var väldigt nöjd med sin inhandling 
för det blev väldigt billigt. Väl hemma är Ulrika inte lika imponerad 
över att av de 23 livsmedlen är det enbart mjölk, grillkorv, ägg och 
vitkål som är ekologiska och torsken MSC-märkt,45 vilket leder till en 
diskussion. När Ulrika handlar fyra dagar senare är 21 av 29 livsmedel 
ekologiska eller motsvarande. Petters ovana i mataffären har gjort att 
hans och partnerns ekologiska inköp skiljer sig åt.

Priset ägnas alltså inte alltid större uppmärksamhet. I mjölkdisken 
väljer deltagarna snabbt den kartong med den fetthalt och mejerilogga 
som de brukar inhandla utan synligt betänkande. Här väljs ofta den 
ekologiska mjölken rutinerat. Ibland går rutinen tvärtemot den kun-
skap och de preferenser som demonstreras i tal. I andra fall utmanas 
den ekologiska rutinen av utbudet. Erik berättar i en intervju att han 
tidigare denna dag skulle handla potatis till lunch, men det fanns 
ingen ekologisk i affären så det fick bli vad som fanns tillgängligt. Han 
resonerar i efterhand att han förvisso hade kunnat cykla till en annan 
affär, men att man måste sätta lite begränsningar för sig själv så att 
man inte blir helt ”manisk och knäpp av det”. Hållbar matkonsumtion 
kan alltså vara meningsfull men andra rutiner och bekvämlighet kan 
försvåra ambitionerna. För att göra det mer hanterbart har deltagarna 
skapat sig olika prioriteringsstrategier.

Prioriteringslogiker och strategier
Susanne har nyligen lagt ner ett nät med clementiner hon plockat 
ur eko-kylen. Hon säger att hon inte vet vad de o-ekologiska kos-
tar. Jag noterar priset 37:95 kronor kilot på de eko-märkta och 
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undrar vad dessa brukar kosta. Susanne verkar lite förvånad över 
priset, som om hon inte tittat särskilt noga på det. På väg runt till 
äpplena passerar vi de konventionella clementinerna och Susanne 
gapar av förvåning. De kostar 8:90 kronor kilot, ett extrapris, 
nästan 30 kronor lägre. Hon känner på någon frukt, tycker det 
är fel storlek och säger: ”Säkert inte goda. Det var det värsta.” 
(Redigerade fältanteckningar från shop-along med Susanne, 26 
november 2014)

Susanne flyttade till Umeå för studier, blev kvar och är idag ensamboende 
i en hyresrätt. Som långtidssjukskriven är hennes inkomst mer begränsad 
än de arbetande deltagarnas. Händelsen med extraprisclementinerna är 
en typisk situation där konsumenten utmanas eller lockas av ett o-eko-
logiskt alternativ. Att Susanne i detta fall påverkas av min närvaro kan 
inte uteslutas, men hon håller kvar vid sitt första val och tillskriver de 
andra frukterna fel storlek och smak. När jag för clementinerna på tal 
när vi träffas tre månader senare säger hon att hon försöker prioritera 
ekologisk mat och hålla fast vid sina beslut. Hon motiverar det med 
att hon bor själv och inte har några andra dyra vanor.

De flesta deltagare har likt Susanne en uppsättning prioriteringsprinci-
per som vägleder dem i mataffären. Genom att rättfärdiga och legitimera 
olika val har de en strategi för att försvara sina konsumtionsval, såväl för 
mig som för sig själva. Förutom prisjämförelser och smakpreferenser finns 
rangordningar av vilka varor som är viktigast att köpa. Här återkommer 
bananer, ägg, kaffe och mejeriprodukter som de varor som alltid eller mest 
köps ekologiskt. Några deltagare hänvisar till Naturskyddsföreningens 
lista på de viktigaste varorna att köpa ekologiskt, nämligen kaffe, bananer, 
vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis som de viktigaste varorna 
att välja ekologiskt (Naturskyddsföreningen 2016).46 De hushåll som 
ville utöka – eller av ekonomiska anledningar begränsa – sina eko-inköp 
använde listan som en prioriteringsguide. Naturskyddsföreningen med 
sin lista tycks här bli en auktoritet som legitimerar den egna praktiken 
som därmed görs mer betydelsefull. 

Kristina är sannolikt en av de deltagare som har störst gastronomiskt 
intresse i den mening att smaken och matlagningen har stor betydelse för 
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henne. Med sig från det akademiska uppväxthemmet i Västerbotten har 
hon fått smak för nya varor, exotiskt och delikatesser. Hon ser sig själv 
tillhöra målgruppen för ekologiskt och lokalproducerat, men säger sig 
inte alltid vara konsekvent med alla produkter, inte heller med de varor 
som hon förespråkar ekologiskt. Hon kan lockas av både extrapriser 
och lokalproducerat. Eftersom hon bor ensam köper hon ibland en tre 
deciliters förpackning av mjölk, den täcker hennes behov och minskar 
risken att mjölk hälls ut för att den blivit dålig. Hon reflekterar inte över 
detta själv men de mindre storlekarna som finns tillgängliga i Umeås 
butiker vid denna tid är ofta Norrmejeriers o-ekologiska mellanmjölk. 
Däremot resonerar hon kring att vissa val har mer inverkan:

Kristina: Fast vissa produkter är ju mer… är det mer vits att satsa 
ekologiskt än andra. (…) Jag tycker att med mejeriprodukterna 
är det ju en hel kedja av saker egentligen innan det blir mjölk. 
Och det är väl det jag kanske skulle vilja stödja mer. Sedan om 
just tomaterna är ekologiska eller inte, det känner jag att det är 
inte lika angeläget på något sätt. Där är det mer att jag vet att de 
också kanske smakar bättre om de inte har transporterats så långt 
eller inte har varit i kylrum. 

Kristina prioriterar ekologiska kolonialvaror vilka hon föreställer sig 
”bryter ett industrimönster”. Hon upplever däremot ingen större 
skillnad om de svenskodlade potatisarna är ekologiska eller ej. Andra 
påverkansfaktorer är upplevd smakskillnad och matvarans användning. 
Ska hon använda citronernas skal i maten ”då känner jag att det ska 
vara nyttigare, mindre giftigare så där”, säger hon och menar att det 
är mera sannolikt att hon väljer de ekologiska. Men en annan gång 
kan citronköpet baseras på pris och utseende. Ekologiska bananer och 
ägg upplever hon smaka godare, vilket ger det ekologiska en konkret 
och sensorisk kvalitet snarare än te sig som något abstrakt. De olika 
matvalen kan alltså baseras på till synes motstridiga meningar.

Vissa ekologiska produkter kan alltså skapa andra sensoriska upple-
velser än vad den konventionella motsvarigheten kan. Petter upplever 
en skillnad med ekologiska köttprodukter:
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Petter: Men sen vet jag inte om det (…) att det bara handlar om 
att man vet att den är ekologisk och då smakar den bättre. Men 
ibland tycker jag ändå att det känns som att textur och så är väl-
digt annorlunda. Köper man en bra fisk så är det ju som ett annat 
kött i den fisken. Köper man en sådan billig Findus-fryst bit så 
är den ju oftast ganska vattnig och ganska otät i fibrer och så där.

När han förklarar resonemanget för sin partner Ulrika konstaterar hon 
krasst att ”de har ju fått i sig mindre skit” varpå Petter menar ”Jo, så 
någon skillnad är det ju.”

Den praktiserande eko-konsumenten är oftast flexibel, eller prag-
matisk, i mataffären och i relationen med sina ideal. Detta kan vara 
nödvändigt för att undvika konflikter eller nå kompromisser (detta är 
även belagt av Andersen 2011). Åsa berättar att hennes treåring, som 
oftast följer med och handlar, kan gå efter färg i valet av ketchup och 
mjölk. Om Åsa vill köpa det ekologiska alternativet kan förpackningarna 
komma att ställas fram och tillbaka på hyllan. För att göra inhandlingen 
smidigare och konfliktfri kan Åsa ibland acceptera barnets färgval. 

Praktiker är sociala och utgår därmed från någon form av delad 
kunskap och förståelse (se t.ex. Reckwitz 2002). Även om deltagarnas 
förutsättningar och föreställningar är individuellt olika, återkommer 
vissa prioriteringar och strategier, precis som föreställningarna om 
eko-maten, hos flera deltagare. Detta antyder att det finns kollektiva 
och samhälleliga faktorer som påverkar förutsättningarna för eko- 
inköp som praktik att bli rutiniserad eller ej. Detta leder oss vidare in 
på införlivandet av föreställt hållbara matpraktiker.

Det ekologiska matvalet som 
en meningsskapande praktik 

Utifrån det empiriska materialet tycks inköp av ekologisk mat vara en 
strategi för att praktisera ett mer (ekologiskt) hållbart vardagsliv, men 
hur införlivas den i individernas meningsfulla och vardagliga matprakti-
ker? För att praktiker ska förankras i vardagen och i praktikrepertoaren 
spelar meningselementet en viktig roll (Shove, Pantzar och Watson 
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2012). Betydelserna av den ekologiska maten i deltagarnas vardag är, 
som framkommit i detta kapitel, i mångt och mycket sammanlänkade 
med normer, etiska och politiska värderingar, känslor och budskap 
förmedlade i samhället. Samtidigt uppstår ständigt vad som till synes 
ter sig som paradoxer. Å ena sidan står det ekologiska för det giftfria, 
en produktion som är bättre för djur och natur, förändringspotential 
och en positiv känsla hos inköparen. Å andra sidan utmanas eko-va-
let av exempelvis smakpreferenser, rutiner, tid och pris vilka också är 
betydelsefulla faktorer i deltagarnas vardagsliv. Om det förra främst 
förknippas med ekologisk hållbarhet, kan de senare faktorerna argu-
menteras vara viktiga utifrån sociala och kulturella hållbarhetsperspektiv 
i den meningen att de relaterar till tillgodoseendet av individuella väl-
färdsbehov och deltagande i ett socialt sammanhang. Istället för att se 
det som paradoxer är balansakten mellan de två sidorna en hantering 
av olika hållbarhetsideal som av olika anledningar är betydelsefulla.

Konsumtion, enligt Warde, sker sällan för sin egen skull utan den 
för med sig olika slags belöningar. Praktiken blir således vägen till och 
legitimerande av tillfredsställelsen som praktikens konsumtionsmoment 
ger upphov till (Warde 2005, 142). Belöningen behöver inte, som jag 
ser det, vara materiell utan också bestå i en känsla av exempelvis till-
fredställelse av att ha tagit miljöansvar, något som är framträdande i 
deltagarnas berättelser. Genom att utföra moraliskt meningsfulla prak-
tiker, som att inhandla ekologisk mat, kan utövarna känna sig bra och 
tillfreds (jfr Essen 2015). Den positiva känslan tycks vara central för att 
upprätthålla eko-praktiken som meningsfull. En känsla av tveksamhet 
eller likgiltighet gör valet mindre självklart och oregelbundet, och det 
blir därmed inte en rutiniserad praktik.47 

Erik och Ulrika har utvecklat rutiniserade praktiker, men det finns 
också de som mer sporadiskt utför samma handlingar. Ellinor och Jonas 
som vi mötte i fiskgången tillhör de som handlar ekologiska varor mer 
ad hoc. De försöker prioritera att köpa svenskt kött och ekologiska 
bananer, de källsorterar sopor och matavfall, har energisnål bostads-
uppvärmning samt försöker dra ner på bilkörandet. För dem har flera 
av de här praktikerna primärt en stark ekonomisk mening snarare än 
en miljörelaterad. Miljön är inte oviktig, men diskuteras inte mycket 
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i deras hem. Under det dryga ett och halvt år som jag träffade paret 
genomgick de flera förändringar som påverkade hushållets ekonomi: 
de blev föräldrar, gifte sig och flyttade från hyreslägenhet till eget rad-
hus. I en diskussion kring vad de gör för miljön och hur de känner sig 
gentemot de som tar miljöomsorgen till en högre nivå, konstaterar de 
att var och en får göra så mycket den kan utifrån möjlighet och intresse. 

Ellinor: Och nu är det inte en prioritet vi har. Alltså jag tänker att 
vi har mycket annat. Men absolut ska man prioritera miljön, det 
är inte så jag menar, men vi har, alltså det… ah det är fullt upp.

I deras fullspäckade vardag med arbete och småbarnsliv har miljö-
aspekten inte funnit en naturlig och meningsfull roll. Under tiden 
jag träffar dem tycks antalet eko-matvaror öka något i deras hem. 
När de börjar handla barnmat på burk blir flera ekologiska då Coop 
under en period erbjuder 20 % rabatt på dessa. En del av de miljö-
vänliga praktiker hushållet utför är integrerade i eller uppmuntrade av 
samhällsinfrastrukturen (t.ex. sopsortering och husets värmesystem) 
och därmed lättare att anamma. Stora nyheter om djurförhållanden, 
Naturskyddsföreningens kampanj om viktiga eko-varor och extrapris 
på ekologiskt kött gör intryck på dem och tycks påverka deras agerande 
utifrån moraliska värderingar och pliktskyldighet. 

Exemplet med Jonas och Ellinor indikerar att inköp av ekologisk 
mat som en föreställd hållbar matpraktik har större chans att bli ruti-
niserad ifall den är kulturellt och socialt meningsfull. I förändringen 
från ”alternativt” till något för ”alla” har ekologiskt normaliserats och 
gjorts meningsfull för flertalet. Idag är det möjligt att hitta mjölk, 
äpplen, nötfärs, chips och tacomix som ekologiskt i närmsta matbutik, 
den är fysiskt tillgänglig men kanske inte alltid ekonomiskt tillgänglig. 
När en mottaglig individ inkorporerat valet i sina inköpsvanor till den 
grad att den blivit rutiniserad, baseras eko-valet på den förståelse av 
världen som praktiken medför. Valet kan då ske antingen vanemässigt 
och utan funderingar, eller efter noga reflektioner om bästa val.
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Sammanfattning
Detta kapitel har handlat om meningsskapandet kring ekologisk mat i 
en vardaglig kontext. Ekologisk mat innebär inte alltid ekologisk håll-
barhet utifrån exempelvis klimatberäkningar. Men då den associeras 
med faktorer som anses vara bättre för miljön, såsom färre gifter, inklu-
derar jag inköpen av eko-maten som en föreställd hållbar matpraktik 
som blivit vanligt förekommande. Exemplet har också kontextualiserat 
praktikens utveckling.  Bildandet av KRAV 1985 var ett försök att ena 
olika benämningar och riktningar av giftfri odling under begreppet 
”alternativ odling”, vilket sedermera blev ”ekologisk” under början 
av 1990-talet. Skiftet till talet om ekologiskt jordbruk skedde ungefär 
samtidigt som politiska mål utformades och lagar standardiserade 
det vi idag känner som ”eko”. Exemplet med ekologisk mat visar hur 
miljömärkt kost gått från att benämnas som alternativt och projicerats 
på särskilda grupper, till att bli lättillgängligt och riktat mot ”alla”. 

Även om flera deltagare inte betraktar sig som insatta i eko-begreppets 
alla betydelser, genererar inköp av eko-märkta matvaror en tillfredstäl-
lelse, en känsla av att ha gjort något som är bra och rätt. Ett rutiniserat 
inhandlande av ekologisk mat tycks därmed förutsätta en social och 
kulturell förankring av praktiken som meningsfull. Samtidigt har kapit-
let visat hur praktiken ständigt utmanas av andra meningsfulla aspekter 
i matkonsumtionen, såsom rutiner, smakpreferenser och ekonomiskt 
hushållande. Individerna förhåller sig till olika strategier, exempelvis 
prioriteringsvaror, för att balansera dessa ibland konkurrerande ideal. 
Jag har i kapitlet introducerat ett alternativt perspektiv: att istället för 
att tolka dessa ideal som oförenliga motpoler, likna strategierna vid 
ett balanserande av olika hållbarhetsideal, ett resonemang jag kommer 
att återkomma till och utveckla i de kommande kapitlen. 
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kapitel 4

När-varande mat

Är miljöaspekten alltid det centrala utifrån deltagarnas förståelse av 
hållbarhet? Detta kapitel problematiserar föreställningar om närhet för att 
synliggöra hur hållbarhet görs till en fråga om plats. Det undersöker hur 
mat, lokalitet och avstånd relateras och praktiseras av olika intressenter samt 
hur olika dimensioner av hållbarhet vävs in i meningsskapandet. Detta 
görs genom att göra nedslag i deltagarnas olika införskaffningspraktiker och 
strategier som kan relateras till närhet och avstånd samt hur aktörer inom 
livsmedelshandeln anspelar på denna dikotomi. Avslutningsvis diskuteras 
hur det lokala kan förstås som en aspekt av hållbarhet.

Mat och distansförhållanden
David: Okej nu sägs det ju att transporterna inte är så klimatfar-
liga alls, jämfört med mycket annat. Men alltså från andra sidan 
jordklotet, det känns ändå inte bra. Så därför har jag hellre köpt 
o-ekologiska svenska äpplen än från Chile.

Julia: Och det är väl bra (…) att vi inte ska vara helt beroende av 
ett annat land för all vår mat. 

Flera deltagare hyser likt David och Julia tveksamhet till långväga 
frakt av middagsmaten. Den globala matkedjan för med sig varor som 
förflyttats ”över halva jordklotet” (Kerstin) eller ”kors och tvärs över 
hela vårt inrikesland” (Petter). Långa distanser i matkedjan upplevs 
av deltagarna generellt som ologiska och miljöpåfrestande, då de ofta 
kräver fossilt transportbränsle, i synnerhet när det finns lokala mat-
alternativ. Närproducerat, likt eko-mat, känns bättre och kan länkas 
till en insats för hållbarhet. 
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Definitionen av vad som är lokal mat har visat sig vara förhand-
lingsbart för deltagarna (jfr Joosse 2014). Avstånd handlar inte pri-
märt om mätbara kilometrar utan om många olika föreställningar och 
beroende på vilken matvara som avses. ”Nära” kan syfta på den lokala 
regionen, Sverige eller norra Europa. För att exemplifiera ”långt bort” 
används Sydamerika och Sydafrika ofta för att betona avstånd. Det 
återkommande exkluderandet av israeliska varor grundar sig primärt 
i ett politiskt ställningstagande och rör inte själva maten, transporten 
eller hållbarhet, men synliggör samtidigt en mental karta av godkända 
och icke-godkända (ursprungs-) platser. Det vill säga en slags moralisk 
geografi, en föreställning om vad (föremål, människor och praktiker) 
som tillhör eller inte tillhör en särskild plats (Cresswell 2005). 

Att tala om lokalt, nationellt och globalt kan sägas vara en form av 
abstrakt plats (space). Space enligt geografen Doreen Massey är stän-
digt under konstruktion, den är produkt av olika samband och inom 
vilket det finns en mångfald (Massey 2005). Detta innebär att det 
lokala, liksom det nationella, är under ständig förhandling och fylls 
kontinuerligt med olika värderingar av olika aktörer. Branden Born 
och Mark Purcell, forskare i stadsplanering, argumenterar på liknande 
spår att den geografiska skalan, och därmed det lokala, är en social 
konstruktion och en strategi för att nå ett visst mål. Hur vi uppfattar 
skalan beror på kontexten vi befinner oss i, vilket gör den föränderlig. 
Den är, likt praktiker, inte permanent, den kan skapas och göras om, 
försvaras och bemötas med motstånd (Born och Purcell 2009, 120ff). 
Deltagarna är tillsammans med olika aktörer på matmarknaden med-
skapare av geografiska förståelser och lokal-begreppet (jfr Blake, Mellor 
och Crane 2010). Det lokala kan både expanderas och kontraheras 
beroende på aktör och syfte vilket gör det dynamiskt och villkorat, 
men också ett politiskt spänningsfält. 

I deltagarnas berättelser knyts särskilda varor till närproduktion 
på olika nivåer. Mjölk nämns i en regional kontext medan kött och 
grönsaker hamnar på en nationell nivå. Viss importerad frukt går an 
medan grönsaker anses vara en onödig importvara om de kan odlas 
i det svenska klimatet. Svenskt kött känns som ett tryggare val och 
utländskt kött bär konnotationer av antibiotika, dålig djurhållning, 
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galna kosjukan, hästköttsskandalen och vattenfyllda produkter. De 
svenska djurhållningslagarna anses vara strängare än i den ”hemska” 
utländska ”djurindustrin”. Halvfabrikat – animaliska som veganska – 
och deras ingredienser berörs däremot sällan utifrån närhetsaspekten. 
Det är främst råvaror som gärna ska vara lokalt producerade, men 
influenserna till middagsmaten får komma betydligt längre bort ifrån. 
På hushållens middagsmenyer varvas husmanskost med Gazpacho, 
hummus, indiska grytor och tacos. Och osten från delikatessavdel-
ningen får gärna vara fransk. Föreställningen om lokal mat är alltså 
betydligt mer komplex än dikotomin nära och långt borta.

Ellinor och Jonas är måna om köttets kvalitet och väljer bort billigare 
märken och köttfärs från Irland. Larmen om sjukdomar och upplevelsen 
av vattnigt kött gör att de föredrar svenskt. När jag träffar dem första 
gången säger Ellinor att hon hellre väljer svenskt men är osäker på vad 
de egentligen brukar köpa, det kan vara svenskt men kanske även tyskt. 
Jonas fyller i och menar att det är överlag svenskt. Det visar sig att detta 
främst gäller köttbitar, köttfärs och kyckling medan de inte tittar lika 
noga på påläggsförpackningarnas köttursprung. En liknande insikt får 
Åsa när vi sitter och samtalar vid hennes köksbord över en måltid. Åsa 
säger att hon endast köper svenskt kött men avbryter plötsligt sig själv 
och funderar ifall det verkligen stämmer. Hon reser sig från matbordet 
och tar fram två paket korv från kylskåpet och undersöker dem. Det 
ena innehåller tyskt kött, det andra danskt. Hon konstaterar att hon 
uppenbarligen inte läst på paketet och menar att det är svårare att ha 
koll på ”processat kött”. 

Polariseringen mellan nära och borta kan förstås genom känslor 
av tillit och trygghet (Heldt Cassel 2006, 24; se även Ekelund, Fern-
qvist och Tjärnemo 2007, 232). Lokal mat kommer från relativt nära 
konsumentens vistelseort; hon har kanske varit i omgivningen, mött 
producenten och är något bekant med den nationella lagstiftningen. 
Det importerade kommer ”långt bortifrån”, är osäkert och ligger 
utanför kontrollzonen. Medan konsumenten åtminstone i teorin kan 
besöka sin lokala bonde och se produktionen med egna ögon, är det 
svårare att kontrollera spanska gurkor och irländskt kött. Samtidigt 
appliceras även föreställningar om närhet på svenska produkter trots 
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att det är ett väldigt långt land. En sociologisk studie om matmärkning 
lyfter fram just denna avståndsparadox: vad är egentligen lokalt när 
sträckan Kiruna-Malmö är lika lång som Malmö-Nordafrika (Klint-
man m.fl. 2008, 29)? Åsa är inne på samma spår. Vid mitt andra möte 
med henne en dag tidigt i maj när snön nyligen smält belyses närodlat 
som en säsongsfråga: 

Åsa: Jag tycker det är svårt att, man läser det här ”åh ät efter 
säsong.” Och vad är det som är i säsong just nu i norra Sverige? 
Jag vet inte, det är ju nästan ingenting.

Umeå kommuns lokalisering och klimatförutsättningar har påverkan 
på vilken sorts lokal mat som kan förtäras och när. 

Att jämställa nära med bra och distans med dåligt är en förenkling. 
Importerade bönor från Afrika, reflekterar Åsa, kan vara ekonomiskt 
gynnsamt för de afrikanska odlarna och det kan vara något förenklat 
att se det närproducerade som det bästa alternativet. Erik, som grunnar 
mycket kring etiska frågor, menar att varor som kommer från Sverige 
är i princip bra men de kan ju ha körts tvärs över landet mellan pro-
duktionsplats, paketering och butik. Och Petter funderar över hur 
transporterna hänger samman med livsmedelskedjornas kontinuerliga 
tillhandahållande av mat, vilket gör att vi förväntar oss att maten alltid 
finns tillgänglig. Hans resonemang bygger på att dagens konsumtions-
kultur inte möjliggör en uteslutande lokalproducerad kost eftersom vi 
inte kan vänta till imorgon:

Petter: Jag menar, vi är ju så vana i Sverige att allt finns alltid, jag 
menar lill-Coop har öppet till tjugotre, det ska alltid finnas mjölk 
där nere, annars blir vi arga och upprörda och så där. (…) ”Ja 
men idag lämnade kon bara de här litrarna mjölk, ah, bad luck 
för dig, du fick inte mjölk idag, du får handla imorgon” eller… 
Men det är vi bortskämda med att vi kan alltid få. 

2000-talets trend med lokal mat myntade det amerikanska uttrycket 
locavore, avseende en person som främst försöker äta närproducerad 
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mat. En locavore förespråkar nära kontakt och engagemang mellan 
lantbrukare och konsumenter, vilket föreställs ge förståelse och kunskap 
om matens ursprung. Begreppet integrerar föreställningar om både 
närodlad och hållbar mat, mat som uppfattas som bättre för både hälsa 
och miljö (Rudy 2012). Att äta lokalt, poängterar sociologerna Josée 
Johnston och Shyon Baumann, är just vad människor gjorde innan 
kylteknik och moderna transportsystem fanns. Det nya med locavo-
rism är att det blivit ett kulinariskt och politiskt ideal att äta mycket 
lokalt och säsongsanpassat (Johnston och Baumann 2010, 20). Flera 
av studiedeltagarna uttrycker ett konsumtionsideal som påminner 
om en locavores, men liksom för ekologisk mat speglar de faktiska 
inköpspraktikerna och skafferiinnehållet inte nödvändigtvis idealet. 

Att själv närma sig maten
Skog och vilt

En solig septemberdag följer jag med Kerstin ut till ”lingonbacken” 
för att plocka bär. Jag har aldrig tidigare plockat lingon men 
Kerstin har många års erfarenhet och har redan varit här några 
gånger i höst och fyllt upp förråden. Vi behöver cykla en kort bit 
från hennes hem och sedan gå längs en åker in i ett skogsparti 
med visst hygge. Med oss har vi några påsar och två bärplockare – 
kamförsedda lådor som räfsar genom riset och fångar upp bären. 
Som nybörjare fångar jag upp mycket småkvistar och torr mossa 
och Kerstin visar hur jag kan hjälpa till med handen att lyfta upp 
och samla bärkvistarna. Det har nog varit många här före oss, 
bären sitter ganska glest. Hon råder mig att leta runt trästubbarna. 
Det smattrar mot metallen när bären skakas bak i lådan. Kerstin 
minns att hon som barn var ute och plockade med familjen, det 
”hörde liksom till på den tiden”. Då ville hon nog helst springa 
och leka, men först skulle några deciliter plockas. När hon själv 
fick barn förde hon vidare traditionen att plocka bär i skogen 
och bidra till hushållet. Efter ett tag navigerar Kerstin bort från 
stigen och in mot orört lingonris, det märks att hon känner till 
området och vet var hon ska leta. När jag smakar några bär är de 
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betydligt beskare än den söta inköpta lingonsylten jag vuxit upp 
med. (Rekonstruerat utifrån fältanteckningar och intervjuinspel-
ning med Kerstin 12 september 2013.)

”Att ge sig ut i bärskogen är en del av norrlänningens identitet” står 
det i en bok om matriket Norrland (Genrup och Tham 2001, 86). 
Umeå präglas av dess närhet till skog och skogspartier med tillgång till 
lingon, blåbär, kantareller och nässlor. Utanför staden finns fyndplatser 
för hjortron och tranbär för den som vet var en ska leta. En vanlig syn 
på höstkanten är hukande personer med hink i handen i skogsområ-
den, ibland bara några meter från vägen. Den egna insatsen i skogen i 
form av tid och kroppsligt arbete tar plockaren fysiskt närmare maten. 
Att plocka för att torka, safta, sylta eller frysa är för många i regionen 
en självklarhet och det har funnits tydliga spår av dessa aktiviteter i 
de många kylskåp, frysar och skafferier jag tittat in i. Detta är ingen 
konsekvent praktik eller en essentiell föda; plockandet sker oftast ett 
fåtal gånger under sommar och höst. Eftersom det är en särskild hän-
delse under en begränsad tidsperiod förefaller det sannolikt att den 
upplevs som en positiv aktivitet. Närheten till lingonriset tycks inte öka 
praktikens regelbundenhet, men synliggör normativa föreställningar 
då flera uttrycker att de ”borde” plocka oftare. 

Bären kan sägas hoppa över några led i produktionen när individen 
plockar och tillreder dem själv. Kristina kan inte minnas att hon själv 
någonsin köpt lingonsylt, det har alltid funnits hemmagjord sedan 
barnsben. Plockandet är också kopplat till föreställningar om förr i den 
mån att själva aktiviteten är laddad med minnen och traditioner (se t.ex. 
Larsen och Österlund-Pötzsch 2013; Fjellström och Göranzon 2000). 
Kristina och Kerstins bärrelaterade barndomsminnen indikerar hur vissa 
praktiker överförs i syfte att föra vidare kunskap och traditioner. Andrea, 
Davids partner, säger att familjen gillar att vara i naturen och genom att 
låta barnen lära känna naturen och vara måna om den etableras också en 
sorts miljötänk. Såväl tiden på odlingslotten som besöken på gårdsbu-
tiker kan relateras till att de vill lära sina barn var maten kommer ifrån.

Som alternativ till det uppfödda köttet lyfter flera deltagare fram 
viltkött som ett mer naturligt och nära alternativ:
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Fredrik: Jag tror att det har mindre påverkan på naturen än vad 
det andra [uppfödda köttet har]. Och det ekologiska köttet är 
fruktansvärt dyrt, så jag köper hellre viltkött. Och sen får 
man ganska bra [kött] också, de [djuren] har ätit bra och sådana 
saker.

Fredrik ser viltköttet som miljö- och djurvänligare. Medan han köper 
sin viltfärs på ICA införskaffar andra viltköttet via kontakter. Åsa har 
jägare i släkten som förser henne med älgkött. Hon menar att det är 
en väldigt liten del av viltköttet som når affären och att det mesta 
förmedlas via släkt och vänner. ”Det är ju en egen ekonomi” säger 
hon. Uppdelning av bytet sker först genom överenskomna regler och 
kvoter inom jaktlaget innan det når ut till jägarnas sociala nätverk eller 
marknaden (Eles 2000, 62f; se även Wiklund och Malmfors 2014). 
Denna älgekonomi och de älgköttsnätverk (Ekman 1983, 96) den ger 
upphov till, är närproducerad i det avseende att kontakterna består 
av nära relationer.

Jägarna anses ha respekt för djuren på ett annat sätt än vad livsmed-
elsindustrin har. Viltköttet har oftast undvikit några led av förädling 
och transport innan den når ätaren. Om jägaren finns i mottagarens 
sociala sfär krymper avståndet mellan tallriken och naturen även om 
det geografiska avståndet är stort. Ett problem är dock förvaringen. 
Till skillnad från de köpta halvkiloförpackningarna kommer det i 
betydligt större och otympligare stycken och mängden kan skilja sig 
från år till år. Första gången David och hans partner fick möjligheten 
att förvärva älgkött hade de ännu inte barn och sextio kilo kött var 
alldeles för mycket för två personer. Efter att ha sålt vidare en del hade 
de ändå halva frysen full.

Fredrik indikerade ovan att prefixet ”vilt” kan tolkas som en garanti 
på att djuret haft ett bra liv. Förvisso har djuren sprungit fritt, men 
naturen är inte nödvändigtvis ren. En äldre kvinna i Härnösandstrak-
ten skriver i ett meddelarsvar att sommaren 1986 plockade hushållet 
varken bär eller svamp ”på grund av det hemska nedfall från Tjernobyl, 
som kom över våra trakter” (KU 9955). I svaren till Vi och naturen 
(1986) uttrycker några meddelare oro för att äta bär och älgkött efter 
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det radioaktiva stoftet spritts över Sverige. Det lokala skogsskafferiet 
innebär inte alltid ett mer rent eller oavhängigt alternativ till det som 
människan kultiverar. 

Ta spaden i egna händer
Åsa: Så det här med att odla grönsaker det är ju på något sätt en 
motvikt [till samhällets konsumtionsuppmaningar] (…). För mig 
är det oerhört lustfyllt att stå där och gräva, det är något jag haft 
med mig ända sedan jag var ganska liten. Och så känner man 
att, ja men, det är inte så mycket som att man direkt påverkar 
världsläget med att odla några egna morötter (skratt) men att man 
gör någonting som är väldigt, väldigt, väldigt meningsfullt, bara 
rent… meningsfullt. Och sen så väldigt trevligt, som samvaro, 
och så lär man sitt barn (…) saker som är viktiga.

Åsas egenodlade morötter är ett resultat av vad hon upplever som 
meningsfulla odlingspraktiker. Genom sin odlingsplätt upplever sig 
Åsa trotsa hetsen att konsumera enligt rådande konventioner och tar 
tillsammans med barnet hand om rotfrukterna från frö till skörd. Utö-
ver Åsas har åtta andra hushåll i studien tagit spaden i egna händer 
och börjat odla grönsaker för egen förtäring. Det planteras frön och 
sättpotatis på hyrda odlingslotter, i trädgårdsland, i pallkragar och på 
balkonger. Upp växer obesprutade rotfrukter, örter, grönsaker, frukter 
och bär. Drivkraften till aktiviteten är ett intresse, att odlingen upplevs 
som rolig och rofylld, men odlingen upplevs också vara av existentiell 
betydelse. Åsa menade ovan att hon kan lära sitt barn ”saker som är 
viktiga” och Zara talar om att det är en ”existentiell rikedom” att ha 
möjligheten att arbeta med sin egen mat.

Zara och Erik särskiljer sig från de andra odlarna då de förfogar över 
större odlingsytor. Zara och hennes sambo har utanför huset ett mindre 
växthus, ett potatisland samt ett ”fin-land” för olika sorters bönor och 
grönsaker. De är också med i ett slags ”grönsakskollektiv”, där flera hus-
håll betalar en femtiolapp per år och tillsammans hjälps åt med att odla, 
gallra och skörda. Jordkällaren som sambon byggt på tomten fyller de 
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sedan upp med rotfrukter som räcker tills nästa sommar. Erik å sin sida 
åker på somrarna hem från studierna i Umeå till bostaden på landsbyg-
den. Där odlar han tillsammans med några vänner bland annat potatis, 
rödbetor, kål, sallad och pumpa med målsättningen att vara så självför-
sörjande som möjligt, det vill säga att primärt äta det egenproducerade. 

Likt de flesta odlande deltagarna har de två 80-talisterna med sig en 
del kunskaper från barndomen men mycket har de fått lära sig genom 
teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. De har också etablerat kon-
takter med grannar och bönder från vilka de fått odlingsråd och hjälp. 
För Erik kommer odlingen med en känsla av självbestämmande, även 
om skörden inte alltid faller väl ut. Odlandet som studiens deltagare 
bedriver kan tolkas som ett lokalt matalternativ, som till åtminstone 
delar av året minskar deras beroende av det mer eller mindre standar-
diserade utbudet i affärerna. Att på hösten kunna skörda sin egen mat 
och utforska odlingsmöjligheterna beskrivs av deltagarna som ”lyxigt” 
och ”mäktigt”:

Zara: Vi skulle ju inte svälta ihjäl om vi får lite potatis ett år, eller 
våra barn skulle inte dö av svält. Och det är väldigt lyxigt. Och 
då kan man ju också prova sig fram lite.

Åsas odlingslott hyser plantor av potatis, rödbetor, morötter, palsternackor, 
broccoli, grönkål, sallader, bönor, jordgubbar och mer därtill. När hon 
var ung hade familjen ett sommartorp där hennes mamma odlade bland 
annat potatis. Hon och syskonen fick varsin odlingsbädd att plantera på, 
en erfarenhet hon delar med flera av odlarna. Åsas intresse för naturen 
fördjupades genom föreningsliv och naturvetenskapliga universitetsstu-
dier och idag försöker hon överföra det till sitt barn som också fått ett 
eget odlingshörn. Åsa menar att det är viktigt att dessa kunskaper och 
tekniker förs vidare till yngre generationer. Hon säger att det känns bra 
att kunna odla själv, särskilt ifall hela det ekonomiska systemet faller och 
ett alternativt försörjningssätt blir nödvändigt. 

Inför odlingssäsongen 2013 planerar Åsa att testa några asiatiska grön-
saker för att se hur de växer. Genom att observera och tala med odlings-
grannarna får hon inspiration till vad som går att odla på västerbottnisk 
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jord. Pak choi är en av grödorna hon odlat med framgång och som hon 
menar är svår att få tag i affärerna i Umeå. Det långväga och exotiska 
har på hennes lott förvandlats till närproducerad vardagsmat med full 
insyn i dess biografi. Vid ett annat intervjutillfälle tar Åsa fram ur ett 
köksskåp en burk med torkade ärtor som hon förra säsongen beställde 
från en genbank som samlar in kulturväxter. Ärtorna har hon sedan 
odlat och torkat. Det är två historiska arter och hon beskriver dem som 
att ”sådana här ärtor åt man ju i fattig-Sverige en gång i tiden.” Med 
odlingen rekonstruerar Åsa inte bara barndomsminnen, utan även både 
en svunnen tids och fjärran regioners natur och mat. Odlingslotten blir 
en arena för experiment av nya grödor och gamla smaker. Hennes för-
hoppning om att sprida kunskapen vidare till kommande generationer 
kan tolkas som en oro för att den ska försvinna, en kunskap som kan 
bli en lösning på ett framtida försörjningsproblem. Att hålla vid liv och 
rekonstruera odlingstraditioner kan i någon mån förstås som en tilltro 
till våra förfäders kunskaper och att metoder48 som utvecklats under 
årtusenden kan bli nödvändiga vid en eventuell kollaps av nuvarande 
system (jfr Westman och Tunón 2009), vilket Åsa indikerar ovan.

Carolines stora historieintresse uttrycks i att hon gärna vill odla själv 
och göra inläggningar som det gjordes förr. Hon är medveten att hon 
romantiserar och tror inte nödvändigtvis att det var bättre förr. Jag 
försöker förstå vad som ligger bakom hennes längtan till det gamla 
och hon förklarar genom ta avstånd från dagens konsumtionskultur:

Caroline: Men mycket av tänket som man hade förr tänker jag var 
så mycket, det var som en annan respekt för naturen ändå. (…) 
Så, kanske för att jag är lite rädd för vart vi är på väg, ändå. Och 
med att allt ska gå så snabbt och allt ska vara så… (…) Om du 
måste jobba för din mat eller för dina saker, då får ju de liksom ett 
helt annat värde, det blir inte samma slit och släng, då kommer 
man ha mycket mindre tid och lägga på så här springa runt och 
shoppa än… typ så. Känns som en vettigare grej och lägga sin tid 
på något sätt. Så dels det och sen också, på något sätt tänker jag 
att förvalta något slags arv ändå, att det inte bara ska försvinna 
bort, mycket metoder och sådant där.
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Den egenodlade maten genererar värden som inte går att finna i den 
vanliga matbutiken. Genom att länkas till såväl praktiker i det för-
gångna som till det omgivande samhället blir praktiken meningsfull. 
Investeringen i tid och tålamod blir en motaktion till masskonsumtion 
och ”slit och släng”-tempot. Odlarna förvaltar inte bara odlingsjorden, 
de för även vidare kunskaper mellan generationer.

Också det sinnliga åberopas. Niklas berättar att deras egenodlade 
tomater smakade ”till och med bättre än bondens marknad”. Sma-
ken är som bäst, förklarar han, när de äts nyplockade. Åsa är inne på 
en annan aspekt av hur det korta avståndet mellan planta och mun 
förstärker smaken:

Åsa: Det är ju mycket roligare att kunna servera grönsaker som 
man precis har skördat själv. Det är mycket, mycket godare för 
alla. Det är roligt att veta vart det kommer ifrån så här. Och att 
man vet vad det har råkat ut för på vägen.

Berättelserna om att odla egna grönsaker utgår främst från individen 
själv, men motiven refererar också till samtidens konsumtionssamhälle. 
Odlingen, som jag tolkar utsagorna, erbjuder något som konsumtio-
nen inte tycks kunna ge. Krönikören Hanna Hellquist beskriver hur 
odlandet får henne att känna sig ”(…) duktig. Långsiktig. Intelligent. 
En riktig människa som tar ansvar” (Hellquist 2014). Odlingen blir 
ett självförverkligande där nutidsmänniskan gör det hennes förfäder 
gjort i tusentals år: sätta sin egen mat på bordet. Här bör vi dock ta i 
beaktande, vilket etnologen Orvar Löfgren lyfter fram, att nuet ofta 
framställs som kaotiskt och överväldigande, med många valmöjlighe-
ter, föremål och halvfärdiga projekt, medan både det nostalgiska förr 
och den utopiska (och rationella) framtiden symboliseras av ordning 
och kontroll (Löfgren 2012, 105). De deltagare som söker efter ett 
alternativ till dagens konsumtionssamhälle säger inte uttryckligen att 
det var bättre förr. De tycks söka efter en meningsfullhet, möjligen 
det som Hellquist beskriver som en ”riktig” person.

Även om grönsaksodling kan länkas till äldre försörjningstraditio-
ner, är praktikerna inte riktigt desamma idag eftersom de genomgår 
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ständiga transformationsprocesser. Shove m.fl. lyfter exemplet med 
hembakning – tänk surdegsbrödstrenden – som för vissa grupper blivit 
populärt och därmed har kompetensen återuppstått och praktiken fått 
nytt fäste. Men, betonar författarna, även om praktiken återupplivats 
så har dess mening förändrats för gott då det inte längre betraktas som 
en daglig plikt att baka (Shove, Pantzar och Watson 2012, 44). Samma 
gäller de informanter som odlar grönsaker utan bekämpningsmedel, 
konstgödsel eller maskiner. Även om de drivs av självförsörjningsideal 
så är de inte beroende av skörden från sin hobby för sin överlevnad, 
vilket innebär att praktikens betydelse har förändrats. 

Odlingen skapar och upprätthåller relationer som möjliggör trade-
rande av praktiska kunskaper, vilket är nödvändigt för att praktikerna 
ska kunna fortleva. Även om deltagarna länkar sin odling till ekologisk 
hållbarhet utifrån exempelvis korta avstånd och fritt från besprutning, 
visar deras berättelser att odling som praktik i hög grad också hand-
lar om hållbara relationer, identiteter och traditioner. Detta leder oss 
vidare till föreställningen av bondeliv och marknader.

Kontakten med bonden
Då och då beställer Åsa och hennes familj en köttlåda från en lokal 
bonde. Köttet anser hon håller hög kvalitet och lådan kommer hem-
körd, vilket känns behändigt. De hade mött bonden på en marknad 
och den personliga kontakten tycks ha gjort beslutet lättare att ta.

Åsa: Det känns schysst att känna honom. Han bedriver ju inte 
KRAV-produktion, men man känner åtminstone att man stöder 
någon lokalbonde, och han har väldigt kvalitetstänk, han förädlar 
produkter själv och så.

Samtidigt resonerar hon som så att närproducerat inte nödvändigtvis 
är miljömässigt bättre än något som kommer längre bort ifrån. Men 
Åsa vill stödja lokalproducerat för ”jag vill ju att vi ska ha en levande 
landsbygd. Och jag vill att man ska kunna försörja sig som bonde även 
här.” Likt vidlivhållandet av odlingskunskaper tycks även det lokala 
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näringslivet kopplas till en långsiktighet som påminner om tidigare 
framhållna hållbarhetsvärden.

I en senare intervju reflekterar Åsa över en nyligen släppt rapport 
(Åström m.fl. 2013) om närodlad mat och klimatpåverkan som figu-
rerat i media. En timme tidigare har vi varit i mataffären tillsammans 
och Åsa valde de röda chilenska äpplena nämnda i förgående kapitel. 
Åsa, som länge arbetat med informationsspridning, funderar så här 
över rapporten:

Åsa: Alltså jag försöker köpa svenska äpplen när det finns, det där 
tänker jag. Nu så har det stått i tidningarna nyligen, de har släppt 
en rapport och säger så ”jaha, surprise, närodlat är inte bättre för 
klimatet.” Då tänker jag så här, det är säkert en forskning som 
egentligen är mycket mer komplicerad än så som den framställs 
när den filtreras ut i medierna. Jag tror ju att folk som köper 
närodlat också stödjer sin ort, eller sitt närområde. 

I citatet åberopar Åsa en annan form av hållbarhet – en lokal hållbar-
het – som stöd för svenska äpplen och närodlad mat. 

David är nöjd över att ha funnit en eko-bonde som levererar grönsaker 
och genom denne fick han ”äntligen tag på riktiga potatisar.” Butiks-
utbudet är han inte tillfreds med, han vill ha smutsiga och otvättade 
potatisar med längre hållbarhet. David är en av dem som är kritisk mot 
anonymiserad mat och föredrar att stödja lokala producenter även om 
det inte alltid är eko-certifierat. Ett namn är betydligt mer konkret. På 
så vis hoppas han att bönderna kan fortsätta:

David: Och just den länken, tror jag, den är mycket viktig, som 
har gått så mycket förlorat att man inte vet egentligen vem det 
är och hur det har producerats. Så att man har en relation till 
det man äter.

Relationer och stödinsatser förekommer som argument hos flera delta-
gare. David ger tre anledningar till att köpa kött direkt från bönderna 
istället för från butiken: uppfödarna stödjs istället för mellanhänderna, 
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det blir billigare och han får samtidigt se hur djuren föds upp på ett 
etiskt vis. Svensk, och kanske framför allt lokal, mat föreställs av del-
tagarna bibehålla jobb generellt men också bondeyrket med kulturhis-
toriska anor vilken föreställs hotad i en global marknadskonkurrens. 

Åsa tycker att det blir som en slags relation med bönderna på nämnda 
marknad dit hon åker med sitt barn: ”då kan det kännas bra, känner 
jag, nu köper vi grönsaker som, ja vad de nu heter, Margareta och 
Lars-Inge producerat.” Åsa har en föreställning om att det är ett hårt 
liv att vara bonde. Hon vill att det ska löna sig för dem och då betalar 
hon gärna lite mer, något som blir mer självklart att göra på markna-
den. I affären är de känslomässiga banden inte lika närvarande, menar 
hon, och det ekonomiskt fördelaktiga ter sig rationellt. Är tröttheten 
närvarande är det svårt att motivera köp av en dubbelt så dyr närpro-
ducerad vara. Åsas och Davids utsagor kan förstås som att i mötet med 
producenterna görs dessa till personer de kan etablera relationer med.

Zara har vid ett tillfälle kompletterat de egna förråden hos en eko-
bonde som har självplock:

Zara: Dels var det en utflykt att få åka dit, och det var det för oss 
fast vi odlar själva hemma. Men jag tänker ännu mer om man 
bor i stan så här ”wow!” För barn, men också för vuxna att så här 
”oj, det är så här det växer, jag hade ingen aning om hur den här 
grönsaken växte men nu ser jag det.” Och också se vilket enormt 
arbete som ligger bakom. (…) Som i affären, det är det lätt att 
klaga så här ”Gu’ vad dyra de här var” för man ser morötter i en 
plastpåse. Men om man ser morötter på rad efter rad efter rad 
efter rad så här, och själv drar upp dem och själv bär dem och 
väger dem, då kan man, ”oj, shit, det är faktiskt ganska mycket 
jobb bakom det här.” (…) Det blir ett steg närmare matens äkthet 
på något sätt och att den är värd mycket.

Genom självplockningen förkroppsligas (det manuella) arbetet bakom 
de köpta morötterna och således även dess värde. I mötet med produ-
centerna kommer deltagarna närmre maten. Denna närhet kan vara 
social, det vill säga i kontakten och relationen med producenten, men 
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den kan också vara kroppslig genom besök på den fysiska platsen (i 
hagen eller på åkern) och i skördandet av grödor. Deltagarnas tal om 
närheten till producenterna indikerar att det är på åkern eller i mark-
nadsståndet som det autentiska finns, inte på butikshyllorna med de 
massproducerade enhetliga och anonyma förpackningarna. Att bevara 
och uppleva denna äkthet samt minska avstånden till maten tolkar 
jag som viktigt för det föreställt hållbara lokalsamhälle deltagarna 
uttrycker stöd för, det vill säga ett samhälle där de nära matrelatio-
nerna kan fortleva. 

Bondens marknad
Längs en bit av Kungsgatan i centrala Umeå anordnas några lördagar 
varje höst Bondens egen marknad. Kristina besöker sporadiskt markna-
den och har bland annat köpt broccoli här som hon sedan förvällt och 
fryst in. Till skillnad från broccolin i affären är denna, enligt Kristina, 
mer välvuxen och ger en ”mental känsla” av att vara väldigt fräsch. Att 
den är närodlad gör den också mer speciell då mycket under vinterhal-
våret kommer transporterat till Umeå. Bondens marknad blir därför 
något extra på dessa breddgrader då det inte finns samma möjlighet 
till närproducerat som när hon bott söderut.

Erik tycker att det är väldigt fint med marknader generellt även om 
han själv inte går särskilt ofta. Samtidigt är han medveten om att han 
kanske romantiserar och att de inte längre är vad de var förr. Kon-
notationerna till historien lyfts fram även av den ideella föreningen 
Bondens egen Marknad som organiserar marknader runt om i Sverige. 
De anspelar på idéer om ett svenskt kulturarv som återupplivats för att 
stödja ”lokala specialiteter” och erbjuda miljövänligare alternativ. De 
småskaliga bönderna ”försvinner i snabb takt trots att många efterfrå-
gar dem (…) och trots att växelodling bevisligen är bättre för miljön” 
(Bondens egen Marknad 2013b). Det småskaliga lantbruket och dess 
mat framställs ofta som ett enklare, mer äkta, alternativ med distans 
till industrialismens komplexa jordbruk (Johnston och Baumann 
2010, 76ff). Den småskaliga och lokala bondens sätt att producera 
mat skildras som det ursprungliga men också som utrotningshotat.
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Marknader var förr viktiga återkommande företeelser för ekonomiska 
och sociala relationer med kommers och festligheter. Men traditionerna 
från medeltiden fick ge vika när varuutbyte och sociala kontaktmetoder 
förändrades (se t.ex. Påhlman 1957; Topelius 1970). Bondens egen 
marknad är ett nutida fenomen som startade 2000 i Stockholm och 
som därefter utvidgats över landet som en ideell riksförening. 2015 
fanns det 22 marknader från Malmö till Luleå. Avståndsradien mellan 
marknadsplatsen och gården får max vara 250 kilometer (Bondens egen 
Marknad 2016). Idag när de flesta inköpen görs på en stormarknad, 
är torgmarknaderna som bönderna skapar också ett slags spektakulära 
inslag i stadsmiljön. 

Innan nylanseringen av föreningens hemsida våren 2013 fanns ett 
stycke som inte fanns med i den något omarbetade versionen:

Bland konsumenterna finns idag en allmän utveckling mot att 
efterfråga hälsosamma produkter som är miljövänliga och bidrar 
till en hållbar utveckling. Man söker alternativ till mat som rest 
över hela jordklotet, besprutats för att klara transporten samt 
lagrats i månader. Bondens egen Marknad är ett svar på denna 
efterfrågan! (Bondens egen Marknad 2013a)

Argumentationen känns igen från deltagarnas föreställningar om trans-
porter. Den beresta maten sätts i kontrast mot hälsosam och obespru-
tad mat och i konkurrens med inhemska produkter. Citatet alluderar 
också på att importerat går stick i stäv mot hållbar utveckling och att 
det lokala är det eftertraktade alternativet.

Antropologen Kathleen Bubinas har studerat den amerikanska mot-
svarigheten som uppstod för att återuppliva städernas huvudgator när 
kommersen flyttade ut till köpcentrum i städers utkanter. Hon menar 
att marknaderna inte ska tolkas som anti-kapitalistiska utan som en 
alternativ marknadsplats för dialog och engagemang. Här manifesteras 
ett lokalt meningsskapande av hur resurser bör hanteras och här möj-
liggörs ett återskapande av relationer baserade på utbyten som en del 
av den gemensamma och lokala förståelsen av vad moraliska relationer 
innebär. Bubinas argumenterar för att marknaderna ger invånarna 
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en möjlighet att återta kontroll över lokala resurser och ekonomiskt 
beteende, men också som medelklassens strävan efter socioekonomisk 
hållbarhet på deras villkor (Bubinas 2011). På så sätt blir den lokala 
maten ett verktyg som legitimerar nya marknader49 som sociala arenor 
där kultur både produceras och kommuniceras (DeSoucey och Téchou-
eyres 2009, 83). Den här typen av marknader handlar alltså om mer än 
bara mat. Applicerat på Bondens egen marknad konsumeras även en 
upplevd kultur, en kultur som konstrueras och reproduceras av dessa 
föreställningar. Den är ett alternativ till affärernas strömlinjeformade 
utbud och kunderna kan känna sig som medskapare av en social värld 
där omtanke visas genom ett varuutbyte influerat av moraliska värde-
ringar (jfr DeSoucey och Téchoueyres 2009, 83). 

När Åsa och hennes familj besöker höstmarknaden är de både kon-
sumenter och medproducenter. Dels utifrån gastronomiska preferenser 
(t.ex. för matvaror som är lokala, färska, ekologiska och betraktas som 
hantverksprodukter), och dels på grund av ett föreställt lokalsamhälle 
som värnar om (hållbara) socioekonomiska och kulturella relationer. 
Det bör poängteras att detta inte nödvändigtvis är en konsekvent och 
återkommande konsumtionspraktik utan snarare ett särskilt inslag 
i stadsmiljön under en avgränsad period på året. Inte heller lämnar 
den större eller bestående avtryck i deltagarnas kylskåp. Marknaden 
är snarare ett uttryck för ett konsumtionsideal och ett socialt hållbart 
samhälle utifrån den urbana befolkningens premisser. Ingen av del-
tagarna propagerar för en återgång till det så kallade bondesamhäl-
let, men de antyder att det finns kulturella fenomen och praktiker 
som de anser vara viktiga att bevara, såsom bärplockning, odling och 
Bondens egen marknad. De lokala och kulturella uttrycken används 
exempelvis för att perspektivera dagens konsumtionssamhälle och 
manifesterar hållbarhetsideal på olika sätt: färre transporter, sociala 
relationer, lantbruksideal, tradering av kunskaper mellan generationer 
osv. Några av de lokalt förankrade matpraktikerna kan delvis förstås 
som vidlivhållande av något som saknas eller riskerar försvinna på den 
dominerande matvarumarknaden. 
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Närproducerat eller ekologiskt?
Petter: Hur ekologisk den Skånemejeri-produkten än är så tycker 
jag inte att det känns okej, att det är skit samma om det är jät-
tebra där nere (skrattar till) men, det känns inte okej med de 
här transporterna tycker jag. […] Att man vill liksom ha det i 
närheten av sig.

Många av butikens varor har migrerat till Västerbotten. De kan komma 
från Skåne, Spanien och Chile. För Petter känns geografisk närhet 
viktigt. Varför måste det finnas skånsk eko-mjölk i Umeås butiker 
när det finns norrländsk? Avståndet och transporten återkommer när 
Petter reflekterar kring den dyra importerade eko-gurkan. Han menar 
att hela ”processen kring ekologiska produkter kan bli så himla tokig 
ibland” då han upplever det som märkligt att det läggs stor möda på 
att producera eko-varor på ett bra sätt, för att sedan transportera gur-
korna långt. Här poängterar Ulrika att det gör ju bananerna också och 
de börjar diskutera sinsemellan knepigheten med att veta vad som är 
rätt. Ulrika frågar sig om ekologiskt alltid är det bästa? Valet mellan 
lokalt – alternativt svenskt – och ekologiskt är ett återkommande 
dilemma bland deltagarna.50

Sofie hoppas att om fler tänker som henne och vill stödja det lokala 
jordbruket istället för den billiga importerade maten från länder med 
dåliga djurlagar, kanske bönderna får ekonomisk möjlighet att gå över 
till ekologisk produktion. David i sin tur tycker att ”det finns viktigare 
saker att använda bränsle till” än att transportera runt mat som går att 
hitta nära, med avståndet tappas kontrollen kring hur produktionen 
går till. Men han tillägger reflekterande att det kanske är mer kom-
plext. Om det går åt mer energi att lagra exempelvis svenska äpplen 
året runt kanske import är bättre. 

Det finns de deltagare som konsekvent prioriterar det ekologiska 
alternativet före det närodlade. Ifall det lokala är producerat i växthus 
menar de att långfraktad ekologisk mat ändå lämnar mindre avtryck 
på miljön och klimatet. Också besprutningen är relevant:
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M: Vad går före då, ekologiskt eller lokalproducerat?

Erik: Ah, det där har jag också tänkt på mycket, jag vet inte rik-
tigt hur jag ska… Men det blir nog ekologiskt ändå, just det här 
med man tänker på, alltså med all besprutning som förstör för 
bin och pollinerande insekter. [De] blir jättesjuka och jag menar 
utan dem så är det kört. Så den ekologiska biten, den känns viktig 
på så sätt. Samtidigt som att då har man någon bil kanske som 
kör väldigt långt med det här för att, och då är det avgaser från 
den. Men det känns ändå som att jag tror, jag väjer nog oftare 
ekologiskt ändå faktiskt, tror jag.

På en kampanjsida från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) hyllas 
den svenska färskpotatisen som en självklar nationalrätt med låg 
klimatpåverkan då den odlats utomhus och har korta transporter 
(LRF 2013a). Samtidigt lyfter flera deltagare och Naturskyddsfören-
ingen (2016) fram just potatis, även den svenska, som en av de mest 
besprutade grödorna. Detta för oss till begreppet ”the local trap”, den 
lokala fällan som syftar på tendensen att alltid se det lokala och det 
småskaliga som det bästa alternativet trots att det är mer komplicerat 
(Born och Purcell 2009). 

Den lokala fällan är, enligt Born och Purcell, troligen sprungen ur 
att globalisering och kapitalisering används synonymt vilket ger en 
bild av att globala och kapitalistiska matsystem är det samma. Det 
lokala jordbruket har således framställts som ett alternativ. På samma 
sätt associeras gemenskap med den lokala samhörigheten, även om 
gemenskap kan finnas på andra nivåer. Dessa uppfattningar, menar 
forskarna, gynnar ett förespråkande av lokalproduktion (Born och 
Purcell 2009, 124ff). De mest pålästa konsumenterna är dock upp-
märksamma på fällan och resonerar kritiskt kring motsättningar och 
dilemman, vilket Kerstin gör här:

Kerstin: Så Bondens marknad, det är ju närodlat. Fast jag vet ju 
inte om de är eko-[logiska]. De är ju inte ekologiska alla de inte. 
De kan ju ha besprutat hur mycket som helst. Potatis är ju väldigt 
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besprutad, så det har jag väl inte börjat fråga om än. Jag tänker 
”ååh Bondens marknad det ska man gynna” och så har jag köpt 
(skratt). Så helt konsekvent i alla lägen är jag inte.

Att identifiera vad som är ”mest” hållbart är komplicerat, vilket gör det 
problematiskt att reducera frågan till val mellan ekologisk och lokal mat. 
Ändå återkommer bryderiet när konsumenter vill göra gott på båda 
sätten samtidigt, både handla lokalt och ekologiskt. Dilemmat synliggör 
två olika aspekter av hållbarhet som ter sig som meningsfulla för del-
tagarna men som tycks vara svåra att hantera samtidigt. De moraliska 
argument som berörts i kapitlet behöver dock kontextualiseras något 
mer. Jag ska nu visa hur aktörer51 inom livsmedelsbranschen använder 
sig av lokalitet och hållbarhet i de kommersiella budskap som riktar 
sig till konsumenten när denne rör sig i matlandskapet.

Att sälja lokal hållbarhet
Norrländsk mat i mataffären

Norrländskt Utmärkt kallas vår satsning på mat som är tillverkad 
eller förädlad i Norrland. Palten är rullad här, brödet är bakat 
här och laxen är gravad här. Rena råvaror som kött, potatis och 
grönsaker har norrländskt ursprung. (Coop 2013)

Lokal mat är mer än småskaliga och alternativa odlingar och mark-
nader, även större aktörer och marknader anspelar på och producerar 
lokala värden. Deltagarna gör inte uttryckligen distinktion mellan 
den småskaligt och den storskaligt lokalproducerade maten. Regional 
mjölk väljs betydligt mer frekvent i affären än genom uppsökande av 
marknader och gårdar. Ingen av deltagarna reflekterar över att det 
närproducerade kan ha krävt gödningsmedel, foder och råvaror som 
är producerade annorstädes. 

Under fältarbetsperioden har supporterbanderoller och hyllmarke-
ringar för norrländsk mat kunnat beskådas i några mataffärer i Umeå. 
Ett exempel är Coops NU-varor, ”Norrländskt Utmärkt”. Dessa varor 
menar Coop genererar arbetstillfällen i norr vilket gör dem ”värdefulla”. 
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Frasen ”Tillsammans stärker vi Norrland!” anspelar på ett kollektiv 
bestående av producenter, försäljare och konsumenter. När jag i maj 
2013 inventerar det norrländska utbudet på Coop Konsum i stadsdelen 
Ålidhem, ett miljonprogramsområde med flera studentboenden, fram-
träder de NU-utmärkta varorna särskilt inom vissa varugrupper. Av de 
totalt 19 producenter jag finner är hälften bagerier. Ägg, bärdryck, kött, 
palt, fisk, ost och ett litet utbud av färdigrätter erbjuds av lokala företag 
av varierande storlek. I frysdisken finner jag endast glass och nötblod. 
Detta indikerar att norrländsk mat främst säljs som en färskvara och 
frånvaron av NU-märket på grönsaksavdelningen kan vara säsongsrela-
terad. Butikens utbud av ekologiska produkter är betydligt bredare, och 
ett år senare stoltserar de på en skylt att de är ”1:a i Norrland på att sälja 
Ekologiskt”. Flera av NU-varorna produceras i stor skala och säljs över 
hela landet, men det är på ”hemmaplan” dessa produkter laddas med en 
särskild lokal mening. Det lokala och det regionala blir en kvalitet att 
lyfta fram även i affären, men att hitta varorna kan vara svårt.

På ICA Maxi på Strömpilen i Umeå hängs våren 2013 upp en stor 
vepa där affären förklarar sin kärlek till Norrland – ”Maxi Umeå ❤ 
Norrland” – genom lokala samarbeten som stödjer lokala småföretag. 
Med hjärtformade naturbilder och djur framförs argumenten: ”snällt för 
miljön”, ”maximalt närproducerat”, ”familjära företag”, ”fler jobb” och 
”norrländskt = smakrikt”. De första fyra är återkommande argument 
i marknadsföring av lokaliteter, men under den sistnämnda rubriken 
intill en bild på hjortron återfinns ett nytt skäl:

Ren luft, rent vatten, orörda naturområden, kalla vintrar och 
långa ljusa sommarnätter ger näringsrika bär, grönsaker med 
mycket smak och bra bete till djuren. Bra förutsättningar för 
närproducerat alltså.

Här lyfts Norrlands terroir fram. Det vill säga platsens unika egenskaper 
i form av natur och kultur som gör att maten smakar på ett visst sätt. 
Den smakar Norrland och skapar samtidigt ett föreställt Norrland. 
Liksom maten formas av platsen, formar födan en lokal identitet och 
bidrar till berättelser om den platsbundna maten (Trubek 2008; Larsen 
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och Österlund-Pötzsch 2013). Berättelsen om hjortronen handlar om 
en ren och giftfri natur men också om en särskild region som stödjer 
småföretag, vilket sägs göra att maten smakar bättre.

Norrländsk mjölk gör gott för Norrland
Studiedeltagarnas önskan om att behålla jordbrukskunskaper och 
produktion i närområdet återspeglas i marknadsföringens narrativ 
som syftar att knyta till sig lojala kunder. Norrmejerier är ett exem-
pel på en näringsverksamhet som anspelar på en regionslojalitet. 
Mejeriföreningen bildades 1971 som ett led av en sammanslagning 
av olika föreningar, men åberopar att deras ”anor sträcker sig ännu 
länge tillbaka i det norrländska bondesamhället”. Norrmejerier, med 
mottot ”Gör gott”, ägs idag av mjölkbönder i Norrbotten, Väster-
botten samt delar av Västernorrland och Jämtland (Norrmejerier 
2016). De deltagare som konsumerar mejeriprodukter framhåller 
just Norrmejerier som ett företag att stötta då de vill ha mjölk från 

Bild 2. Bild: Norrmejerier. 
Fotograf: Johan Gunséus.
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norra Sverige. Kylskåpen vittnar dock om närvaron av mejerivaror 
från andra producenter. 

I ett samtal vid Ellinors och Jonas köksbord i början av 2014 glider 
vi in på närproducerat och vad som egentligen är nära.

Ellinor: Det känns som att det är mycket reklam för just Norrland. 
”Gör gott för Norrland.” Det är som, men då är hela Norrland 
närproducerat, och det är i och för sig ganska stort. Alltså, så jag 
vet inte, men det känns ju ändå bättre än att det skulle vara från 
Tyskland eller så där.

Ellinor kontrasterar här tyska matvaror mot norrländska. Vilket kan 
länkas till den tyska matkedjan Lidls försök att lansera tysk mjölk i 
början av 2000-talet, något Petter minns med skepticism:

Petter: Och där tycker jag gränsen börjar hamna någonstans när 
vi ändå har en ganska stor mjölkproduktion i Sverige som…

Ulrika: (Flikar in) Som vi ska värna om liksom.

Petter: Ja som man på något sätt, men där kommer det en annan 
aspekt in, att det handlar inte om, det handlar mer om att man 
vill gynna de lokala producenterna i sitt eget land. Jag kan även 
tycka att det är en liten naturresurs vi har och en möjlighet vi har.

Petters framställan av mjölken som en lokal och nationell resurs knyter 
an till hur producenter använder sig av det lokala. Tidig vår 2013 har 
Norrmejerier en kampanj som syns på mjölkpaketens baksida med 
uppmaningen ”Tyck till om lokalproducerad mjölk på Facebook”. På 
mjölkpaketet uppmanas mjölkdrickaren att ”delta i diskussionen om 
Norrlands framtid”. Till denna finns internetsidan Levande Norrland 
(Norrmejerier 2013) där kunder uppmanas att skriva under för att 
tillsammans med andra norrlänningar visa sitt stöd för norrländsk 
mjölk. Ett år senare sitter jag vid Eriks köksbord och vi upptäcker att 
Norrmejeriers logga på mjölkpaketet är utbytt till ”Runes mejeri”. 
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Rune är en av flera ”stolta delägare” av mejeriet som tillsammans 
med sina kor på paketet är ett av ansiktena utåt för det norrländska 
mejeriet under kampanjen. Erik funderar ifall det är ett sätt att öka 
tilliten till produkten. Mjölkbondens närvaro och namn anspelar på 
en närhet och familjaritet som tycks följa den förgående kampanjens 
syfte att skapa en relation mellan kunden och mejeriet och den norr-
ländska landsbygden (för en etnologisk diskussion om skapandet av 
personliga relationer mellan konsument och producent genom mat 
se Pétursson 2014). 

Kampanjerna bör ses i en kontext av hård konkurrens i meje-
ribranschen där lokala mejerier köpts upp eller lagts ner. Under fäl-
tarbetet rapporterar media ofta om mjölkpriset och mjölkböndernas 
kärva ekonomiska situation. De större mejerierna som återstår utma-
nas både till pris och hyllutrymme av bland annat egna märkesvaror 
(EMV). Anknytningen till det regionala tycks användas för att etablera 
en nära och trogen relation med kundkretsen. På mjölkförpackningen 
från 2013 berättas hur den regionala mjölken värnar om Norrlands 
miljö och framtid och för att garantera att det är norrländsk mjölk i 
våra glas uppmanas norrlänningarna att köpa deras produkt och ”gilla” 
dem på Facebook (för skånsk mjölk som relationsskapande mellan kon-
sument och producent se Jönsson och Lindqvist 2010). På hemsidan 
för Levande Norrland kan mjölkdrickaren skriva under ett upprop:

Det är inte så knepigt att göra en insats för ett levande Norrland. 
Att dricka ett glas norrländsk mjölk, äta en tallrik norrländsk fil, 
eller hälla en skvätt norrländsk grädde i såsen är exempel på hur 
enkelt det är att göra gott.

Vi vet att många norrlänningar vill välja norrländskt. Och vi vet 
att många är beredda att betala mer för den lokala mjölken för 
att värna om en levande bygd. Som du säkert vet så gör du gott 
på väldigt många olika sätt varje gång du väljer lokalproducerade 
mejeriprodukter. (Norrmejerier 2013)
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Norrmejeriers mjölk förvandlas till en stödinsats för att hålla Norr-
land levande. Det finns en moralisk anspelning på en trogen kon-
sument som är lojal mot sin region och tar ansvar för dess framtid. 
Genom mångfald, korta transporter och fler jobb betonas ekologisk 
och socioekonomisk hållbarhet. Det antyds på ett val mellan liv och 
död. En regionalt producerad mejerivara är en röst för det ”levande 
Norrland”. Motsatsen tycks vara en region med igenvuxet landskap 
och utan jobbmöjligheter; en landsbygd nära döden (Lundgren 2013). 
Mjölkvalet blir ett politiskt och moraliskt ställningstagande på den 
marknadsekonomiska spelplanen. 

Många av argumenten i kampanjerna är typiska i förespråkandet av 
lokal mat (se Born och Purcell 2009) och kan relateras till den oro som 
väcktes med Lidls tyska mjölk som Petter refererar till ovan. Konsu-
menter såg den tyska drycken som ett hot mot svenska mjölkbönders 
överlevnad, hot mot miljön (transport och igenvuxna landskap) och 
oroade sig över sämre djurhållning i Tyskland (Jönsson 2006, 72f; 
2005). Den utländska mjölken tycks fortfarande uppfattas som ett hot 
som bemöts genom att lyfta fördelarna med den svenska. LRF särskiljer 
den svenska mjölken som mer resurseffektiv och vars utsläpp är hälften 
av ”världsgenomsnittets”. De försäkrar konsumenterna att ”En efter-
frågan på de bäst producerade produkterna är inte protektionistisk, 
det är långsiktigt hållbart”(LRF Mjölk 2014). Mjölken är endast en 
del av LRF:s retorik. Deras sida och mobilapp Bonde på köpet (LRF 
2013b) ämnar hjälpa konsumenterna att hitta och välja svenska varor. 
Här anspelar de på närhet, familjaritet och bättre villkor för att möta 
efterfrågan och viljan att välja svenska produkter. Reklamen använder 
sig alltså av en etablerad oro av det främmande, det icke-miljövänliga 
och ett försvinnande landsbygdsideal hos konsumenter, samt deras 
lokalpreferens. Budskapen – som uppmanar kunderna att aktivt ta 
ställning – tycks anspela på de emotionella och moraliska hållbarhets-
argument som denna studies deltagare återger. Enligt den moraliska 
geografi deltagarna och producenterna anspelar på tycks viss mat, 
boskap och bönder föreställas höra hemma på särskilda platser. Mjöl-
ken hör hemma i Norrland 

Mjölk har hittills varit en platskänslig produkt. 2008 reagerade skånska 
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konsumenter starkt på ett avtal mellan livsmedelsbutiker och Arla som 
skulle ge mejeriet större utrymme i skånska butiker där Skånemejerier 
hittills dominerat. Konsumentdrivna kampanjer för skånsk mjölk fick 
matkedjorna att backa (Jönsson och Lindqvist 2010). Bara några år senare 
är kyldisken förändrad. Skånska mejeriprodukter säljs i norrländska kylav-
delningar bredvid förpackningar märkta med Norrmejerier, Arla, EMV 
samt laktosfria och vegetabiliska alternativ. Och svenska företag säljer 
mejeriprodukter med importerad råvara eller utländsk produktion. Än 
så länge är Petter och de andra deltagarna måna om att köpa norrländsk 
mjölk. Men i kylskåpen skymtar andra mejerivaror med EMV-emblem 
och frågan är hur länge den regionala mjölken kommer att kunna åbe-
ropa sin särställning genom lokala hållbarhetsvärden.

Gastroregionalism
Born och Purcells argument om den lokala fällan ovan kan anses pro-
vokativa, i synnerhet för de som värnar om det sociala närlandskapet. 
Begreppet fungerar samtidigt som en ingång till ett problematiserande 
av vad som avses med det lokala, vem som definierar det och i vilket 
syfte. Som vi har sett växlar det som räknas som lokalt och närpro-
ducerat i olika kontexter. Det skiftar mellan Västerbotten, Norrland, 
Sverige och Europa beroende på syfte och vilken matvara som åsyftas. 
Michaela DeSouceys (2010) gastronationalism är en ingång till att för-
stå det lokala som social konstruktion. Termen beskriver hur politiska 
aktörer utnyttjar homogeniseringen på marknaden, något de i princip 
är emot, för att särskilja sig själv och skapa en starkare identitet. Med 
avstamp i EU:s märkning för Skyddad ursprungsbeteckning diskuterar 
DeSoucey hur maten blir laddad med autenticitet, nationalitet och 
traditioner. Matvaror blir en symbol för det nationella. Hantverkstra-
ditioner som gått i arv i generationer lyfts fram som en motpol till den 
likformiga marknaden. En attack på nationens mat betraktas som en 
förolämpning av kulturen och det kulturella arvet. Gastronationalism 
bygger förvisso på att staten går in och påverkar marknaden och verkar 
som en ideologisk agent (DeSoucey 2010, 434) men jag anser ändå 
att begreppet är användbart på lokal nivå.52  
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Låt oss applicera gastroregionalism eller gastrolokalism på norrländsk 
mjölk, som inte framställs som ett hantverk. Mjölk är en väldigt 
homogen (och homogeniserad) vara, den kan inte som hjortronen på 
ICA:s vepa laddas med terroir. Det hävdas inte att norrländsk mjölk 
smakar på visst sätt för att den kommer ifrån Västerbotten eller för att 
korna betat på inlandets ängar. Drycken måste således laddas med ett 
annat värde i konkurrensen med billigare alternativ. Ett kännetecken 
för gastronationalism är att den anspelar på en kollektiv identitet som 
bygger på en upplevd gräns mellan vi och dem, insiders och outsiders 
(DeSoucey 2010, 446). Matvaran laddas så att uppskattning av den är 
förknippad med denna (nationella) identitet. Marknadskonkurrensen 
i mejeridisken kan förstås på ett liknande vis. ”Dom” blir här mejerifö-
retag med rötter i andra regioner eller anonyma EMV-produkter vilka 
tagit sig in på ett område som har en tradition av norrländska mejerier. 
För att rädda lantbrukstraditionen och mjölkbönderna i regionen slås 
ett slag för bondens marknad och ”gilla lokalproducerat”. Även om 
det inte alltid är uttalat politiska aktörer som ligger bakom, utan såväl 
marknadskrafter som privatpersoner, anspelas det på en gastroregiona-
lism där de korta transportsträckorna och regional identitet används 
som slagord för de norrländska matvarorna. 

Att marknadsföra eller profilera en region genom mat är inget nytt, 
inte heller att marknadsföra maten utifrån ursprung (se bl.a. DeSou-
cey och Téchoueyres 2009; Heldt Cassel 2003; 2006; Hultman 2006). 
Matens kultur och specifika smak kopplas regelbundet till plats. Genom 
att konsumera maten så konsumeras även platsen, eller upplevelsen av 
den.  Men i marknadsföringen lyfts sällan det lokalas intima koppling 
med det globala fram, vilket placerar den närproducerade maten i eller 
nära den lokala fällan. Den lokala maten ingår i ett globalt produk-
tionsnätverk och är inte en isolerad enhet. Importerad olja behövs för 
transporter och djur kan födas upp på importerat foder för att sedan 
slaktas på en annan ort. Yoghurtens huvudingrediens kan vara svensk 
eller lokal medan dess smaksättande tropiska fruktbitar ofta är impor-
terade. Distinktionen mellan det lokala och det globala är således mer 
diffus än vad som ofta framställs. Gränser mellan lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt förflyttas och upplöses beroende på aktö-
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rernas syfte. Det som sker på den lokala allmänningen hör samman 
med och påverkar resten av världen. Lokalt och globalt ska alltså inte 
tolkas som två motpoler då de är beroende av varandra (Descola och 
Pálsson 1996, 13; Urry 1995, 152; Latour 2005). Önskan om lokal 
eller nationell mat kan alltså inte förenklas till politisk nationalism.

De gastroregionala budskap som framkommer i det kommersiella 
matlandskapet anspelar på moraliska undertoner. Liknande budskap 
där det lokala anspelar på en hållbar region eller samhälle, hittas i 
mjölkdisken, på Bondens egen marknad och hos studiens deltagare. 
De senare problematiserar visserligen närproducerade livsmedel men 
framhäver också vad de anser göra dem betydelsefulla. Eftersom dessa 
föreställningar och praktiker knutna till lokal mat tycks vara brett 
förekommande i matlandskapet kan de förstås som kulturella uttryck. 
Kapitlets sista sidor ska ägnas åt vad dessa uttryck säger om hållbarhet. 

Lokal mat som uttryck för kulturell hållbarhet
I förra kapitlet introducerade jag tesen att i förhandlingarna mellan 
ekologiskt och icke-ekologiskt balanserar deltagarna olika hållbarhetsi-
deal. I valet av den lokalproducerade maten framkommer en liknande 
förhandling. Trots att kortare transportsträckor och egenodling utan 
besprutning kan härledas till föreställningar om ekologisk hållbarhet 
aktualiserar praktikerna i detta kapitel, i andra meningsfulla hållbarheter. 
De berörda matpraktikerna – odling, bärplockning, älgköttsfördelning, 
marknadsbesök och inköp av när- eller svenskproducerat – kan således 
sägas bilda ett praktikknippe som sammanlänkas av att plats och närhet 
tillför särskild mening till handlingarna. I talet om lokal mat och om 
praktiker som kan relateras till en platslig närhet framträder en bild av ett 
idealt (lokal-) samhälle där traditionella yrken, identiteter, föreställningar 
om landskap, kunskaper samt ekonomiska och sociala relationer kan 
överleva och utgöra en naturlig och viktig del av samhället. Ett hållbart 
samhälle föreställs alltså inte enbart handla om bevarande av miljön och 
naturresurser, utan också om bevarandet av näringsliv och sociala kon-
taktytor. Valet mellan ekologiskt eller lokalproducerat är inte nödvän-
digtvis en självklarhet för den som vill värna om de miljöaspekter som 
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framfördes i förgående kapitel. Det lokala alternativet innehåller andra 
hållbarhetsvärden som tillskrivs stor betydelse. Återigen är praktiserandet 
ett resultat av ett balanserande mellan flera viktiga ideal. 

Till viss del finns det nostalgiska värderingar bakom önskan om att 
särskilda yrken, kompetenser och grödor ska kunna fortsätta traderas 
mellan generationer, något exempelvis Åsa uttryckte. Utifrån deltagarnas 
utsagor tycks bevarandet handla om ett praktiserande. Att plocka bär, 
handla på Bondens marknad, odla egna grönsaker och köpa närpro-
ducerad mjölk – om än inte med tät regelbundenhet – håller normer, 
betydelser, värderingar och kompetenser vid liv. Här menar jag att det 
blir relevant att tala om kulturell hållbarhet, vilket jag i inledningskapitlet 
karaktäriserade som den ”fogmassa” som håller samman en viss grupp 
människor. Utförandet av upplevt hållbara praktiker kan tolkas som en 
ambition att hålla samman ett lokalsamhälle där människors sociala och 
ekonomiska relationer är hållbara samtidigt som miljö och klimat inte 
påverkas negativt. Min tolkning är att praktikerna förknippade med tradi-
tioner har betydelse dels i själva utförandet för individen, dels som resurs 
för ett långsiktigt (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) hållbart samhälle.

”I grunden kan känslan för det lokala sägas handla om att skapa 
lokaliserad tillförlitlighet i en globaliserad omvärld” skriver etnologen 
Kjell Hansen (1999, 95) i sin text om landsbygd och turism. Samma 
sökande efter tillit och trygghet på hemmaplan kan skönjas när Zaras 
hushåll drar upp potatisland och bygger jordkällare, när Åsa engage-
rar sitt barn i odlingen, när Davids familj åker till gårdsbutiker och 
när Petter värnar om Norrmejeriers mjölk. Detta kan förstås som att 
ett fokus på den närregion individen lever i gör hållbarhetsbegreppet 
mer lokaliserat, konkret och aktuellt för individen. Detta sökande är 
emellertid inte den enda eller den primära anledningen till praktikerna. 

Traditioner och kunskap från förr åberopas emellanåt som beprövade 
lösningar att luta sig mot för att visa att det går att göra på annorlunda 
vis (se även Westman och Tunón 2009; 2010). Det lokala blir då ett 
kulturarv som är viktigt att förvalta till framtiden, både som värde i sig 
självt och som en beprövad back-up utifall nuvarande samhällssystem 
havererar. Odlingslotter, köttlådor på abonnemang och Bondens egen 
Marknad ingår i en uppfattning om det lokala som en startpunkt för 
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hållbarhet. Det lokala kan tolkas som en arena för delaktighet i den 
globala hållbarhetskampen. Deltagarnas inköp på lördagsmarknaden, 
i gårdsbutiken och mejeridisken kan utifrån deras meningsskapande 
runt dessa praktiker, förstås som en slags investering – måhända sym-
bolisk – både i en egen konsumtionsidentitet och i ett bevarande av 
en lokal försörjningsstruktur och därmed även i ett kulturlandskap 
och i sociala kontaktytor. Olika intressenter, så väl organisationer som 
företag, underbygger och anspelar på denna mening vilket tycks bidra 
till att praktikerna upplevs som viktiga.

Genom att se kulturell hållbarhet som mer än enbart en egen pelare, 
att se på den kulturella kontexten som driver de upplevt hållbara prak-
tikerna, synliggörs hur deltagarna skapar mening kring hållbarhet och 
hur de tre traditionella hållbarhetspelarna länkas, eller inte länkas, 
samman (jfr Dessein m.fl. 2015). Hushållsnära praktiker som odling 
och bärplockning är kulturellt betydelsefulla för utförarna. Dessa kan 
till viss del ges stärkt mening genom att knytas an, i anspelandet på 
det gift- och tillsatsfria och korta transporter, till en ekologisk hållbar-
het. Främst visar dock exemplet med lokal mat hur deltagarna han-
terar och balanserar flera konkurrerande hållbarhetsideal. I synnerhet 
när det handlar om stöttande av lokala producenter och yrken som 
upplevs vara hotade är de socioekonomiska och sociokulturella håll-
barhetsaspekterna framträdande. Dessa hamnar relativt ofta i konflikt 
med ambitionerna i förra kapitlet att handla miljömärkt mat. Detta 
balanserande synliggör, menar jag, hur svårseparerade (de konstrue-
rade) hållbarhetspelarna är i deltagarnas meningsskapande av före-
ställt hållbara vardagspraktiker. Multipla hållbarheter (Ren, O’Dell 
och Budeanu 2014) verkar simultant. Det ekologiska är därmed svårt 
att separera från värden som relaterar till närhet och som anspelar på 
social, ekonomisk och kulturell hållbarhet. 

Sammanfattning
Detta kapitel har fokuserat på olika matrelaterade praktiker som på 
olika vis kan knytas till geografi, deltagarnas fysiska och upplevda närhet 
samt hur det lokala framställs i det kommersiella matlandskapet. De 
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geografiska ramarna är elastiska och vad som anses vara nära eller lokalt 
skiftar beroende på matvara. Denna moraliska geografi kan åberopa 
mjölk som något som bör vara regionalt och svenskt kött som bättre. 
Särskilt framträdande i materialet har varit betydelsen av ett hållbart 
och levande lokalsamhälle, moraliska värderingar som framlyfts även 
i det kommersiella matlandskapet. Att stötta traditioner och kunskap 
inom lokalområdet kan relateras till en föreställning om långsiktig 
hållbarhet som inte nödvändigtvis drivs av miljö- och klimatfrågor. 
Detta visar hur ekologi, ekonomi, sociala relationer och kultur, som 
aspekter av hållbarhet, är invävda i varandra och svåra att separera. I 
sjätte kapitlet kommer jag att flytta fokus från det lokalcentristiska till 
att visa på hur studiens deltagare upplever sig ha ett ansvar som går 
utanför tidsliga och rumsliga ramar. Härnäst kommer jag emellertid 
att fortsätta utforska kulturella normer och materialitet som hinder 
och möjligheter för en hållbar(are) vardag. 
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kapitel 5

Mat(erialitet), kultur 
och hållbarhet

Mat är ett konkret sätt på vilket individen genom sin konsumtion kan 
interagera med hållbarhet. Utifrån Shove m.fl. (2012) utgör maten det 
materiella elementet i de praktiker studien belyser. Tidigare kapitel har 
antytt förhandlingar mellan olika hållbarhetsideal, detta kapitel använ-
der maten som ingång för att blottlägga hur olika sociala och kulturella 
normer hamnar i kollision med dessa ideal. Detta gör jag genom att först 
ta upp matrelaterade situationer som tycks styrda av dominerande normer 
som kan vara svårkompromissade med hållbarhetsråd: fika, varierad kost, 
kött och vegetarisk mat samt svinn. Därefter återvänder jag till den eko-
logiska maten för att visa hur (ekologisk) hållbarhet både materialiseras 
och kommodifieras till ett hanterbart kulturellt uttryck. Kapitlet avslutas 
med två avsnitt om frånvarande och ”lyxig” mat för att exemplifiera hur 
deltagarna utvecklar strategier för att hantera sin matkonsumtion utifrån 
hållbara och kulturella ideal. Kapitlet undersöker således sociokulturella 
förutsättningar och hinder för en hållbar konsumtion. 

Hållbar kulturell fika
Zara: Kaffe är så otroligt kulturellt. Jag dricker inte kaffe i vanliga 
fall, men när jag går till mina grannar, då dricker jag kaffe. För att 
det är sådan självklarhet att när jag sitter med mina grannar som 
är sjuttiofemåringar, så sätter de på kaffe. Så dricker vi kaffe och 
pratar, och att då väger det över att det är så kulturellt.
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Zara berättar att hon som yngre var motvillig till att köpa varor som 
kaffe, te, bananer och ris, så kallade kolonialvaror, som enligt henne 
innebär stordrift och lång transport. Med tiden har medvetenheten om 
hur välintegrerade matvarorna är i den svenska vardagen och svåra att 
helt undvika gjort henne mer pragmatisk. Zaras exempel visar hur viss 
mat fyller sociala och kulturella funktioner samtidigt som den upplevs 
som problematisk ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom matkonsum-
tionen kan relationer etableras och identiteter uttryckas (se t.ex. Falk 
1994; Warde 1997; Miller 1998). Vad som inhandlas och förtärs sker 
således i relation till (föreställda) andra, liksom kaffet Zara dricker med 
sina grannar. Detta kapitel tar avstamp i maten och dess samspel med 
kulturellt förankrade normer för att undersöka till synes ambivalenta 
situationer mellan kultur och hållbarhet. 

Eriks förhållande till kött är snarlikt det Zara har till kaffet. Medan han 
själv inte köper köttprodukter53 händer det att han äter kött när han är 
bortbjuden. Han skulle inte vägra äta något hans mormor serverar, det 
vore inte rätt att anklaga henne för hennes konsumtionsval, menar han. 

Erik: Jag skulle aldrig kunna säga till min mormor att ”nä men 
jag vägrar äta det här fläskköttet från Mamma Scan-grejen” fastän 
jag vet att detta är ju, jag tycker inte att det är etiskt. 

I ett telefonsamtal med Erik inför vår sista intervju förhör jag mig om 
mejeriprodukter och ägg är okej då jag vet att han funderat mycket 
på dessa varor och jag ska ta med fika. Bjudfika är något annat, något 
speciellt, menar han pragmatiskt. Genom att tacka ja till den erbjudna 
måltiden, som Erik gör, undviks att den som bjuder blir sårad eller 
ifrågasatt. Att följa de sociala spelreglerna kan vara ett sätt att inte 
påtvinga andra ens personliga ställningstaganden. Men det handlar 
också om att det uppstår ett avstånd till andra när ett deltagande i en 
social måltid omöjliggörs, något exempelvis veganerna indikerar när 
de i sociala sammanhang upprepat tvingas förklara eller försvara sina 
kostval. Att dricka kaffe med grannarna eller äta mormors köttbullar 
blir sätt att upprätthålla sociala relationer enligt väletablerade kon-
sumtionsnormer.
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Zara berättar hur hennes mamma som barn fick en apelsin till jul 
vilket då var något särskilt. Hon kontrasterar detta med lyxen att hon 
idag kan pressa apelsinjuice till frukost även om hon kan få samma 
näring från blåbären i hennes frys. Hon har en kritisk inställning till 
just importerade varor, det finns andra alternativ menar hon, men 
frågan diskuteras inte i samhället:

Zara: Gu’ förbjude om man skulle ta upp kaffe till exempel. Om 
man skulle säga till folk, dels bara [att vilja att] folk köper eko-
logiskt kaffe, men sedan också att ifrågasätta. Eller just den här 
kaffekulturen, att det är helt självklart att jag dricker kaffe när jag 
går till grannarna, men det gör jag för att det är kulturellt. Men 
att, den här kaffekulturen i Sverige… vad det resulterar i (…) det 
skulle aldrig någon våga säga ens.

Zara sätter fingret på ett spänningsfält mellan ekologiska och kulturella 
hållbarhetsvärderingar och analyserar sina handlingar utifrån kulturellt 
befästa normer. För henne tillhör kaffe, kladdkaka och grillkorv den 
kultur hon vuxit upp i och är del av, de är kopplade till sociala umgäng-
esformer som fika och skolutflykter. Vanorna och ovanorna projiceras 
på en (svensk) kultur som hon är en del av och jag tolkar det som att 
fortsätta tillhöra den är viktigt för henne. Zara visar alltså hur matval 
kan vara socialt och kulturellt förankrat. Hon indikerar att mängden 
kaffedrickande kan ha negativa konsekvenser. Jag förstår det som att 
Zara syftar på produktionen, vilket kan relateras till forskningsresul-
tat som framställer västvärldens frossande som en miljöbelastning. 
Överkonsumtion av kalorier och mat bidrar till globala hälsoproblem, 
växthusutsläpp och tar areal från mer klimateffektiv eller hälsosammare 
mat (Tilman och Clark 2014; jfr Borgström 1968)54. 

Ur ett ekologiskt perspektiv ifrågasätter Zara inför mig den svenska 
fikakulturen, vilket hon menar skulle vara svårt att göra i samhället. 
”Fika” fyller en viktig umgängesfunktion i Sverige och anses vara så 
pass institutionaliserat i kulturen att det förklaras som ett fenomen 
i turistböcker. Det är kafferaster på arbetsplatsen, fika på café och 
bjudfika i hemmet. Som en paustid och en social stund öppnar fikat 
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upp för samtal över en kopp varm dryck och kanske en gobit (se t.ex. 
Valeri 1991; Sigfridsson 2005; Brembeck m.fl. 2007; Gevalia 2013). 
Den stora kaffekonsumtionen i Sverige har emellertid inte stått out-
manad eller, som etnologen René Valeri lyfter fram, haft samma for-
mer sedan den gjorde entré i slutet av 1600-talet. Att bjuda gäster på 
kaffe går långt tillbaka och trots flera försök i olika tidsperioder med 
att stävja kaffedrickandet som ”missbruk” och ”ovana” lever drycken 
kvar även om dess konsumtion förändrats (Valeri 1991). Inte heller 
Zara har kunnat undkomma kaffet eller fikastunden utan har funnit en 
medelväg som kan balansera det kulturella med sina egna värderingar. 

Samhällsidealet om hållbarhet tar sig uttryck i att allt fler arbetsplatser 
har bytt ut kaffet i automaterna till ekologiskt och rättvisemärkt och 
flera caféer har certifierad dryck. Drycken och kakan är kanske inte det 
primära då det sociala sammanhanget utgör en viktig del i konceptet 
”fika” (Sigfridsson 2005). Delandet av en fika eller måltid är viktiga 
för att upprätthålla sociala relationer, vilket också rimligen kan förstås 
som en form av social och kulturell hållbarhet likt den hållbarhet som 
lokal mat anses bidra till. För att delta i fikat kan det alltså, som för 
Zara, vara legitimt att göra avkall på vissa principer och ändå indi-
rekt åberopa sociala och kulturella hållbarhetsideal. Det är emellertid 
inte enbart i måltidssituationen idealen om miljö och hållbarhet blir 
ambivalenta, en liknande situation sker mötet med matvaruutbudet. 

Det är skillnad på ost och ost – smak och variation
Fredrik ska snabbt in på Systembolaget intill ICA Maxi för att 
köpa lite öl innan han handlar mat. Egentligen tycker han att 
just denna butik har ett ganska dåligt utbud, han skulle vilja ha 
mer att välja från. Han föredrar exempelvis mikrobryggerier före 
de större ölproducenterna. Fredrik tycker det är kul att testa nya 
sorter och plockar några olika märken. Han pekar på en prislapp 
på 17:90 kr och förklarar att han brukar hålla sig i denna pris-
klass, men hade inte ekonomin styrt nu hade han gärna lagt en 
tia till. (Redigerade fältanteckningar från shop-along med Fredrik, 
4 september 2013.)
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I intervjuerna med Fredrik framkommer det att han inte tycker att 
ekologisk ost och öl smakar tillräckligt gott. Han föreställer sig att 
producenten gjort en kompromiss i smaken för att kunna erbjuda ett 
ekologiskt alternativ som passar en bredare konsumentgrupp. Eftersom 
han är intresserad av att testa nya ölsorter finner han det orimligt att 
köpa medioker smak bara för att ölen är ekologisk. Både intervjusva-
ren och situationen på Systembolaget pekar på att det finns aspekter 
av mat som är svåra att bortförhandla. Trots eko-utbudets betydande 
expansion de senare åren upplevs valmöjligheterna vara begränsade 
ur ett smakperspektiv.

David indikerar också ett behov av variation när han flera gånger 
nämner hur tråkigt det är att det bara finns ett begränsat utbud av 
ekologisk ost. Att osten dessutom ofta bara heter ”ost” är än mer för-
argligt eftersom detta slätar över smaknyanser som lyfts fram genom 
differentiering mellan Grevé och Västerbottensost. Av samma anledning 
skulle han vilja se fler ekologiska äppelsorter i butiken som speglar 
regionala skillnader, inte bara ekologiska Gala året om. 

David: Alltså jag tror jag skulle i helhet kunna nöja mig med en 
livsmedelsaffär som ryms alltså på en tiondel av hela storleken. 
Jag vill egentligen inte ha ICA Maxi som, med allt det där, och 
fulla hyllor med… så många [varor] att välja. Bara tiden det går 
åt att gå igenom det där.

På ICA Maxi jag får jag se hur variationen ter sig i praktiken. David 
stannar till en lång stund vid den några meter långa ostkylen med flera 
hyllor som till synes erbjuder väldigt många alternativ. Han verkar ha svårt 
att välja här, men tar till sist en konventionell Grevé-ost av kedjans eget 
märke och kommenterar att han väljer den för att han har hört att ICA 
egentligen använder ost från Norrmejerier. Sedan pekar han ut drygt tre 
ekologiska alternativ, men det är för litet utbud: ”då blir det bara samma.”  

Dagens mataffär erbjuder ett enormt smörgåsbord för att till-
fredsställa olika smaker och erbjuda variation på menyn. Etnologen 
Håkan Jönsson har beskrivit hur de förr fåtaliga odifferentierade 
mejerivarorna kom att från 1970-talet bli otaliga produktvarianter. 
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I en mellanstor matvarubutik räknade han 2004 till 365 mejerivaror 
samt runt 200 ostsorter (Jönsson 2005, 45f ). Det är utifrån denna 
utveckling vi behöver förstå hur exempelvis Fredrik och David upplever 
att det finns luckor i butikernas eko-sortiment när endast några av de 
många ostsorterna är ekologiska. I kapitel tre uttryckte flera deltagare 
att ekologiska råvaror smakade godare, samtidigt framhålls det att 
utbudet av ekologiska varor som ost och flingor är otillräckligt och 
smaklöst. Ulrika tycker det är svårt att hitta specialvaror som mango 
chutney och sambal oelek, tillbehör som ger extra krydda till maten. 
Jag tolkar detta som att villigheten att äta ekologiskt delvis är bero-
ende av att utbudet någorlunda kan leva upp till det konventionellas 
smakmässigt breda sortiment. I materialet är kvinnorna mer benägna 
att äta varierad kost medan männen, däribland Fredrik, gärna gör 
storkok och kan äta samma rätt flera dagar i rad. I Livsmedelsverkets 
(2015) råd till en bra balanserad kost återfinns just att äta varierat 
och i studier om mat och måltider skymtar (uppfostrings-) ideal 
om en varierad kost (se t.ex. Frostling-Henningsson, Hedbom och 
Thuresson 2010; Molander 2011; Anving 2012). Varierade måltider 
är i sig inget nytt. En manlig förälder berättar på 1970-talet om hur 
hushållets middagar anpassas efter skolluncherna: ”Har skollunchen 
bestått av torsk och potatis är det ju förkastligt att samma dag servera 
sill och potatis till middag” (KU 4961). Att äta en varierad kost anses 
bra, vilket tycks påverka inte bara måltidskompositionen utan även 
valet av individuella varor.

Att inte äta ekologiskt kan alltså motiveras utifrån otillräckliga varia-
tionsmöjligheter. Variationsönskningarna ska emellertid inte liknas vid 
en villighet eller möjlighet att förändra sina kostvanor alltför mycket, 
något som blottläggs i nästa avsnitt om förhållandet till vegetabilisk 
och animalisk kost.

Ett vegetariskt alternativ?
Att avstå kött av miljöorsaker är, som Erik uttrycker det, ett försök 
att göra ett mindre avtryck och Filip konstaterar att om alla hade ätit 
vegetariskt och ekologiskt och om mindre mat slängts hade maten 
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räckt till alla på jorden. Argumenten har stöd i forskning som visat 
att en av de mest klimatfördelaktiga kostförändringarna är att minska 
köttet och äta mer vegetariskt (se t.ex. Garnett 2011; Röös 2012; 
Åström m.fl. 2013; Tilman och Clark 2014). Den svenska genom-
snittliga köttförbrukningen ligger 1960 på drygt 51 kg per person 
och år (i slaktvikt), 1990 är motsvarande siffra drygt 60 kg. Därefter 
sker en markant ökning vilket anses delvis kunna förklaras med högre 
inkomster, något billigare kött i och med EU-inträde och sänkt mat-
moms samt kostrender. Under 2013–15 ligger konsumtionsmängden 
någorlunda oförändrat på drygt 87 kg per person och år (se figur 4) 
(Jordbruksverket 2009; 2016; Lööv m.fl. 2013, 13f ).
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Figur 4. Svensk köttkonsumtion 1960–2015 beräknat i slaktvikt i kilo per 
person och år (Jordbruksverket 2009; 2016a).
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Köttet och vardagsmiddagen
Åsa: Som jag sa, jag är ju väldigt, jag är nog en extremt välinfor-
merad konsument, delvis för att, på grund av min yrkesbakgrund 
(…) Jag har jobbat med miljöfrågor och så där va, och jag är intres-
serad av sådant. Jag har haft kompisar som har varit intresserad 
av sådant. Men samtidigt är jag ju inte (…) jag har till exempel 
aldrig övervägt att bli vegetarian, vilket det finns klara argument 
för. Men jag känner att, jag kan absolut tänka mig att äta mindre 
kött, men jag känner att… att jag inte riktigt vill att, att livet skulle 
bli så, ännu krångligare. Livet är så krångligt som det är, så det, då 
känner jag så här (…) då kan jag hellre försöka välja att äta kött 
som kommer från bra förhållande, bra produktionsförhållanden 
och vilt i den mån man kan få tag på det. 

Åsa ser sig själv som väldigt insatt i miljöfrågor men menar att ändra 
kosten skulle komplicera vardagen. Istället söker hon föreställt bättre 
köttalternativ. På liknande vis strävar Kristina efter att inhandla svenskt 
kött som kompensation för ”något slags dåligt samvete [för] att jag äter 
köttfärs”. Kristina äter vegetariskt två-tre gånger i veckan och tillägger 
med ett skratt ”ah men då känner man sig lite stolt”. Susanne växte 
upp på en gård där de slaktade eget kött, hon menar att hon borde äta 
mer grönsaker och mindre kött men att det inte är enkelt att ändra 
gamla vanor. Hon stannar gärna till vid butikskylen för mat med ned-
satt pris som närmar sig sitt bäst före-datum. Vid sällsynta tillfällen 
hittar hon ekologiskt kött här och då slår hon gärna till. Då kan det 
bli lammentrecote vilket hon annars inte skulle köpa. ”Ät snart”-kylen 
erbjuder henne både besparing av pengar och en möjlighet att bidra 
till att mat inte försakas i onödan.

I sju av de femton hushållen intas dagligen vegetarisk eller vegansk 
kost. Likt Erik äter några endast kött när de blir bjudna men tillagar 
det aldrig själva. Niklas, Filip och Anton går under studiens gång 
över till att äta allt mer veganskt, medan tre andra män sedan länge 
lämnat en tidigare vegetabilisk kost. I de hushåll där det förtärs kött 
finns det viss villighet att äta mer vegetariskt av miljömässiga, etiska, 
ekonomiska och hälsoskäl. De kan beskriva köttindustrin som hemsk 
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och ohållbar. Samtidigt markerar Åsa, Kerstin, Ellinor och Kristina 
tydligt att ge upp kött helt är inget alternativ för dem. De gillar kött 
och är inte villiga att avsäga sig det helt. 

Enligt en undersökning Djurens Rätt låtit utföra beräknas 10 % av 
befolkningen i Sverige vara vegetarianer eller veganer och intresset för 
vegetabilisk mat ökar (Djurens Rätt 2016). Vegetarisk kost är inget nytt 
fenomen i Sverige men har ofta förknippats med hälsokost och olika 
alternativa rörelser (för översikter se t.ex. Salomonsson 1987a; Abners-
son 2004; Eklöf 2006). Idag är det vegetariska och veganska utbudet 
av kött-substitut och halv-fabrikat utökat och alltmer tillgängligt i 
livsmedelsbutikerna och kosten har blivit synligare i mattidningar och 
matlagningsprogram.55 I Livsmedelsverkets uppdaterade kostråd kopplas 
köttkonsumtion ihop med såväl miljöpåverkan som vissa hälsorisker 
och det uppmuntras till mer vegetabilisk kost (Livsmedelsverket 2015).

Eko-köttet används tidvis som legitimitet för fortsatt köttkonsum-
tion av deltagare som anser att det innebär bättre djurhållning och 
avsaknad av onödiga eller konstiga tillsatser. Att äta kött med särskild 
märkning kan tolkas som en lösning, eller åtminstone en kompro-
miss så att vardagen kan fortlöpa utifrån kostvanor och recept. David 
övergav vegetarianismen för att lättare kunna koordinera måltiderna 
med partnern Andrea som gillar kött. Helst vill han att köttet ska vara 
ekologiskt och lokalt. Åt äldsta barnet ordnade de en överenskom-
melse med skolan som innebar vegetariskt alternativ de dagar fläsk 
serverades, men kötträtt när nöt stod på menyn, just för att minska 
mängden kött. Vid ett skolbyte kunde inte en kompromiss nås och 
då föräldrarna anser att den vegetariska kosten innebär för mycket 
halvfabrikat, såsom sojakorv, får barnet numera äta enligt ordinarie 
matsedel. Familjens matdagbok listar främst vegetariska måltider, det 
kött som intas under veckan är renkött, salami och fisk.

Petter ansåg länge att han inte kunde bli mätt om måltiden inte 
innehöll köttprotein. Han har gjort motsatt resa jämfört med David. 
Sedan han och vegetarianen Ulrika bildat familj, äter han nästan enbart 
vegetariskt hemma och upplever att han mår bättre av att äta mindre 
kött. Det är ”en helt annan känsla i kroppen” efter en köttmåltid, säger 
han. I hemmet kan det serveras fisk och vid sällsynta tillfällen fågel 
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och det händer att barnen kan få köttbullar och korv till middag om 
föräldrarna vill äta något mer ”avancerat”. För Ulrika är det viktigt 
att hela familjen äter tillsammans och gärna samma mat. De försöker 
också engagera barnen i middagsplaneringen även om de inte alltid 
tillgodoser favoriträtten pannkakor. Därför kan hon acceptera att äta 
kyckling någon gång om året när dottern önskar det till middag. 

Kost och motstånd
Fredrik, före detta vegetarian och vegan, äter numera animalisk kost 
och är mån om att få i sig tillräckligt med protein för träningens skull. 
Han vittnar om hur den sociala tillhörigheten som kom med de tidi-
gare kosthållningarna kunde ta sig uttryck i ett väldigt svart-och-vitt-
tänkande och en moralisk överlägsenhet, något han idag distanserar 
sig från. Fredrik menar att vegetarianismen inte nödvändigtvis är rakt 
igenom god för miljön, utan att det kan vara ett sätt att dämpa oro över 
västvärldens välstånd. Hans erfarenheter tangerar Åsas föreställningar 
om vegetarianism. Hon ser det som ett statement och avståndstagande 
vilket i sig skapar en grupptillhörighet och ett slags ”vi och dom”-för-
hållande där det proklameras ”jag är vegetarian, jag äter inte kött”. 
Hon föreslår ett fokusskifte från köttet till grönsakerna:

Åsa: All respekt för att man väljer att vara vegetarian, det har 
jag inget problem med, men jag tänker så här att om man ska få 
alla att leva hållbarare så kanske det vore bättre att säga så här… 
”oj vad många, oj vad gott det är med grönkål! Oj vad mycket 
fantastiska grönsaker det finns. Oj, vi försöker liksom gynna… 
produktioner av sådant i samhället på något sätt” Och man kan-
ske kan införa nya affärsmodeller. Det är ju ganska trist i affär-, 
i grönsaksdiskarna så här års [mars, min anm.] (…) Kan man på 
något innovativt sätt göra det roligare att leva på grönsaker, eller 
äta, och inte göra det så mycket till något slags avståndstagande, 
”vi och dom”-grej, utan att mera, lustfylla det hela, det tror jag. 
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Åsa pekar här på hur den vegetariska kosthållningen i mångt och 
mycket förhåller sig till själva köttet (jfr Abnersson 2000), det som 
inte ska ätas, istället för det som faktiskt anses bör ätas. 

Djuretiska anledningar är det främsta motivet bland deltagarna till 
en vegetabilisk kost vilket gör nekandet av kött till ett ställningstagande. 
Flera av de som blev eller var vegetarianer på 90-talet refererar till 
influenser från hardcore-scenen och straight edge-rörelsens djuretiska 
budskap. Också miljö och klimat används som skäl till kostvalet. Filip 
blir 2014 vegan av djuretiska anledningar, men steget dessförinnan att 
bli vegetarian är till stor del relaterat till dess miljöaspekter. Det vegeta-
biliska kostvalet  kopplas till olika etiska fördelar. Malin är vegetarian 
sedan barnsben och hennes partner Niklas övergår under fältarbetet 
till enbart vegansk kost efter att ha blivit vegetarian i 20-årsåldern. I 
en diskussion om eventuella negativa konsekvenser med ekologiskt 
jordbruk kommer frågan upp om alla människor kan mättas, vilket 
är ett återkommande argument mot ekologisk mat (se t.ex. Paulsen 
2009; Kirchmann m.fl. 2014a). Paret enas om att detta inte stämmer, 
i synnerhet inte om fler åt mer vegetarisk kost: 

Malin: (…) det skövlas ju regnskog i Brasilien för att våra, alltså 
i-ländernas djur ska få djurfoder. För att då odlar man soja där 
istället för regnskog och ger det till djuren, och det här är fullvärdigt 
protein som vi själva kan äta. […] Det kan vara lite egoistiskt kan 
jag känna att äta kött också. För skulle vi i stället nyttja den maten 
då, som de äter, så skulle vi kunna ge alla mat på hela jorden, och 
skulle man nyttja den marken som man har djurproduktion [på], 
så att… Men visst det går ju att diskutera det där för att, som jag 
förstår det så är det ju, kan det ju bli mer svinn vissa år och så 
kanske, när det är ekologiskt.

I förra kapitlet synliggjorde deltagarna en intim koppling mellan maten 
och närregionens sociala och ekonomiska landskap. Ett liknande nära 
samband görs alltså  mellan köttproduktionen och agrara landskap. 
Argumenten om landareal och köttproduktion återfinns i en rapport 
från International Resource Panel, utsedd av FN:s miljöprogram 
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(UNEP). Där noteras det att ökad inkomst och urbanisering leder 
till förändrade kostvanor, exempelvis ökad köttkonsumtion som för 
med sig ett ökat behov av mer areal för djurproduktion. Utvecklade 
länders utmaning är, enligt rapporten, att dra ner på köttkonsumtion 
och minimera svinnet (International Resource Panel 2014). Diskus-
sionen om köttets åkerareal är i sig inte ny.  Likt Georg Borgström 
lyfte Frances Moore Lappé i klassikern Diet for a Small Planet (1971) 
boskapens höga proteinutfodring i relation till utvunnen människo-
föda som problem i strävan mot en näringsrik kost som inte tär på 
världens resurser. 

I landskapsdiskussionen tillför Fredrik ett alternativt perspektiv. 
Han pekar på att köttproduktionen medför ett särskilt landskap med 
biologisk mångfald som många värnar om. Han berättar om hur 
vackert och rofyllt det blivit när en bonde i hans hemby låtit kor beta 
där det tidigare stått granskog. Nu växer där flera nya arter. Fredrik 
ser gräsbeteskött och viltkött som bättre sorts kött. David och Filip 
är inne på ett liknande spår när de funderar kring att djur som föds 
upp på gräsområden otillgängliga för odling, exempelvis på bergsslutt-
ningar, skulle kunna vara ett bättre köttalternativ. Filip menar förvisso 
att vegansk kost är bäst för miljön, men att naturbeteskött tar vara 
på naturresurserna betydligt mer effektivt än djurfoder som kräver 
odlingsareal och därmed större miljöbelastning. 

Samtidigt som köttets klimatpåverkan lyfts i kostråden och i media 
är förbrukningen fortfarande högre än under tidigare decennier. En 
beteendevetenskaplig förklaring till västvärldens ovillighet att skära ner 
på sin köttkonsumtion är att köttet är en central del av måltidskom-
positionen medan grönsaker anses vara en sidorätt. Mer vegetariskt 
kräver förändringar och investeringar i kokkonsten (Tobler, Visschers 
och Siegrist 2011, 679). Detta kan förklara varför Åsa ser det som 
”krångligt” att avstå kött. Köttets centrala roll i matkulturen upplevs 
som problematisk för icke-köttätare, i synnerhet veganerna som vittnar 
om få valmöjligheter på en vanlig restaurangmeny. De senare upplever 
sig dessutom ofta ifrågasatta och att de måste försvara eller förklara sin 
kost. Den dominanta matkulturen tycks alltså ha olika förutsättningar 
för de med preferenser för kött eller vegetabilisk kost. 
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Att slänga eller att inte slänga
Dag Matvara Slängd i… Orsak Slängd av

Måndag 2 dl kokt ris Matpåsen Stått för länge, oanvänt Petter

-’’- 4 klyftor vitlök Matpåsen Ruttna i kylen Petter

-’’- ½ grillkorv Matpåsen Ej uppäten av barnen Petter

-’’- 1/8 vitkålshuvud Matpåsen Rutten i kylen Petter

-’’- 1/5 salladshuvud Matpåsen - ’’- Petter

Tisdag 1 dl potatismos Matpåsen Ej uppätet av familjen Petter

Onsdag 0,5 dl kokt ris Matpåsen Ej uppätet av Theo Ulrika

Fredag 3 dl linssoppa Vasken Stått för länge i kylen Petter

Lördag 1 dl tomatsoppa Vasken Ej uppäten av Ulrika o Petter Ulrika

-’’- 1 msk kokta makaroner Matpåsen Ej uppäten av Theo Ulrika

-’’- 1 msk korvskinn Matpåsen Ej uppäten av Wilma Ulrika

Under veckan då Ulrika och Petter fyllde i matdagboken hamnar så 
väl gamla rester som ruttna grönsaker i den bruna matavfallspåsen 
som slängs i en brun soptunna, separat från hushållssoporna. Varje 
invånare i Sverige beräknas i snitt årligen slänga drygt 81 kg mat i 
soporna och ytterligare 26 kilo i avloppet. En stor andel anses vara så 
kallat oundvikligt matavfall, exempelvis skal, ben och kaffesump, men 
mycket hade kunnat förtäras. Ett fyrapersonshushåll, som Ulrikas och 
Petters, beräknas slänga över 100 kilo potentiellt ätbar mat årligen bara 
i soppåsen, föda vars produktion krävt resurser och växthusgasutsläpp. 
Som ovan nämnt är minskandet av matsvinn en av välfärdsländernas 
hållbarhetsutmaningar. Totalt uppskattas det svenska matavfallet från 
hushåll, produktion, industri, storkök och restauranger ligga på 1,2 
miljoner ton årligen. Internationell enhetlig statistik är svår att få 
fram, men svinnet är betydligt högre bland konsumenter i Europa och 
Nordamerika än i Asien och Afrika (Naturvårdsverket 2014a; Jensen 
m.fl. 2011; Jordbruksverket 2011; Gustavsson m.fl. 2011; Sörme, 
Johansson och Stare 2014).

Tabell 1: Ur Ulrika och Petters matdagbok (barnfamilj med två barn). Hus-
hållet genomförde två större handlingar på måndagen och fredagen samt mindre 
kompletteringshandlingar på onsdagen och söndagen. Med ”matpåsen” åsyftas 
avfallspåsen för matavfall tillhandahållen av den kommunala avfallshanteringen.



130   •  hållbarhet till middag

Zara hävdar att deras hushåll inte slänger någon mat. Skal och dylikt 
går i komposten eller äts upp av husdjuren. Med sig hemifrån har hon 
hur föräldrarna talade om vikten av att äta upp:

Zara: Ja men att vi pratade om att äta upp maten för det finns 
människor som svälter. Och att det inte handlar om att vi ska 
skicka maten till ett flyktingläger utan det handlar om, ah men 
att när vi får mat ska vi vara tacksamma för det, och att det har 
gått en massa energi till att producera maten och så.

Svinn framställs av deltagarna som något dåligt, något som gått till 
spillo i onödan. Men trots försök att undvika det så hamnar ändå lite 
potatismos i matavfallspåsen eller i komposten tillsammans med sump 
och rotfruktskal. Vad är det som gör att matsvinn uppstår?56

Att laga mat i så exakta portioner som motsvarar hunger och smak 
hos alla vid middagsbordet är svårt, vilket troligen de flesta småbarns-
föräldrar kan intyga. Jag har sett föräldrar trolla fram köttbullar eller 
knäckebröd när middagsmaten inte mottagits med entusiasm och 
barnen anses behöva äta mer. Resterna på tallriken har antingen ätits 
upp av föräldrarna eller, om barnen rört ut maten för mycket, ham-
nat i soppåsen. All mat bedöms inte vara värd att spara. ”Slattar” som 
inte räcker till en hel lunchlåda eller en tunn gammal ostskalk offras 
till kommunens matavfallshantering, något som känns bättre än att 
slänga den i de blandade hushållssoporna även om man inte vet vad 
som händer efter att sophämtarna tömt kärlet.57

Omkullkastade vardagsplaner är en vanligt förekommande pro-
blematik. Måltiden som planerats för en viss dag blir uppskjuten och 
plötsligt är det någon ingrediens som blivit dålig. Kylskåpet blir till 
en paus-station där resterna får en andra chans, men glömska och 
den oberäkneliga vardagen transformerar vitvaran till vad sociologen 
David Evans kallar en förmultningskista (coffin of decay) (Evans 2012, 
1131f ). Några deltagare erkänner sig ovilliga till att äta middagsrester 
som blivit stående på köksbänken alldeles för länge eller bortglömda 
över natten. Ju längre tid ju högre risk för bakterier som kan påverka 
egna hälsan. Bäst före-datumet kan också ha en påverkan då den ibland 
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blir synonym med ”använd före” och används som kontroll över det 
som äts (jfr Yngfalk 2012). En öppen burk sill och lite räkmajonnäs 
som stått lite länge i kylen förpassas till soporna hos David. Han tar, 
även om det känns fel, det säkra före det osäkra för att minska risken 
för matförgiftning. 

Hos hushållen finns olika strategier för att minimera hushållets svinn, 
såsom köpa mindre matförpackningar eller låta husdjur få slicka rent 
en leverpastejburk eller kalasa på en dödbakad kaka. Davids familj 
köper sparerbjudandet med fem liter mjölk från Norrmejerier, vilket 
är någon liter för mycket för att de ska hinna använda upp allt. Sista 
litern omvandlar de till långfil som går att använda till bland annat 
smoothies och slatten fil som blir över tillsätts sedan i nästa omgång 
fil. Erik experimenterar med kaffesump som bas till sin svampodling 
och ett stort parti billiga citroner på upphällningen förvandlar han 
till marmelad med förlängd tjänstgöringstid. Han förundras över den 
stora mängd slängd mat han sett hos hans systers familj, det borde 
inte vara så svårt att frysa in resterna menar han. 

Susanne har av nyfikenhet under en period fört statistik över sina 
sopor och vägt förpackningar och kompostpåse. Den senare beräknar 
hon till drygt 45 kilo per år, drygt hälften av det nationella snittet på 
81 kg. Susanne skulle vilja planera måltiderna utifrån vad som finns 
hemma, men handlar samtidigt lite efter devisen ”bra att ha hemma”. 
Och när vardagen inträffar blir även de ekologiska och de egenodlade 
grönsakerna dåliga i kylskåpet. Svinnet kan dock uppstå innan grö-
dorna hinner från egna grönsakslandet till köket. Zara berättar om 
en potatisskörd som decimerades av bladmögel. Potatisen ruttnade 
i jordkällaren och de fick konstant gå igenom lagret för att ta bort 
de dåliga potäterna och på så vis förhindra mögelspridning. Därtill 
hade hon och sambon inte kupat jorden runt plantorna tillräckligt 
så potatisen fick för mycket ljus och blev grön. Hon förklarar att 
det gröna är ett giftämne som finns i hela knölen och därmed måste 
hela kastas.

Vad som är mat eller inte är ätbart är delvis kulturellt konstruerat 
och således är matsvinn intimt sammankopplade med föreställningar 
och råd kring bäst före-datum, bakterier och sparsamhet. Matsvinn 
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kan också vara ett resultat av yttre omständigheter, som i odlingslandet. 
Att motarbeta svinnet kan kräva planering, rutiner och arbetsinsats. 
Men matsvinn kan i sig även vara eftertraktat.

Den enes svinn är den andres bröd
Erik försöker minnas första gången han plockade mat från en matbutiks 
soptunna och vem det var som introducerade honom för överflödet i 
containrarna. Det kan ha varit hans bror som bodde nära en mataffär 
eller några äldre vänner som på grund av långdragna studier levde kna-
pert. Det var i alla fall innan han hade hört uttrycken dumpster diving 
eller att dumpstra. Själv använder han uttrycket ”plocka”, lagboken 
skulle däremot eventuellt åberopa egenmäktigt förfarande. 

Dumpster diving58 kommer från det amerikanska ordet för contai-
ner och syftar inte enbart på mat, utan inbegriper även uppfiskande 
av föremål och möbler från containrar och andra deponeringsplatser. 
Anspelandet på dykning tycks ge sopletandet en sportig framtoning 
och särskiljs därmed från sopletande i överlevnadsyfte. På internet 
finns det flertalet dokumentationer av de byten som halats upp från 
containrar och fenomenet dök upp flitigt i media under 2011–12 
som återkommande inspel i matsvinnsdebatten. Dumpstrarna jag 
talat med gör ofta en politisk markering genom att fördöma konsum-
tionssamhällets slöseri, samtidigt som det antyds en tjusningsfaktor i 
att maten är gratis. Dykare som Erik kan sägas ge mataffärens sopor 
en andra chans. Väl hemma sker ett omsorgsarbete för att se till att 
maten inte blir svinn igen. Grönsaker och förpackningar tvättas rena 
och mat styckas, fryses eller torkas. Genom att förvandla skörden till 
något nytt, som chutney, kan bäst före-datumet förlängas ytterligare. 

Ytterligare fem deltagare har vid åtminstone något tillfälle testat 
att dumpstra. Berättelserna är snarlika och alla var runt tjugo år vid 
premiärdyket. Deras familjer och vänner känner oftast till aktiviteten, 
men de idkar ändå viss försiktighet och genomför dyken sent på kvällen 
efter butikens stängning. I Sverige ansvarar kommunen för bortför-
andet av avfall från hushåll och ”annan verksamhet” (SFS 1998:808). 
En tolkning är att förvärv av mat i containrar är lika förbjudet som 
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att ta föremål från sopstationer. I och med transformationen till sopor 
har maten förlorat sitt ätbara värde, men i dagens samhälle har sopor 
blivit en resurs för energiproduktion och har därmed återkommit i ny 
form och laddats med nytt ekonomiskt – och möjligen hållbarhets- – 
värde (jfr Hetherington 2004). Huruvida aktiviteten är olaglig råder 
det viss osäkerhet kring såväl hos dumpstrare jag samtalat med, som 
i media och sociala medier. 

Julia ser dumpstring som en protest mot ett ”sjukt” beteende medan 
Anton rättfärdigar det med att maten redan är slängd, och då spelar det 
väl ingen roll om han tar det? Affärernas ratande signalerar för Anton 
att de inte längre behöver eller vill ha maten och istället är villiga att 
förbruka resurser för att deponera den. Erik har funderat över om det 
är etiskt försvarbart att plocka mat från affärernas soptunnor. Han blir 
provocerad av svinnet men inser att i längden kanske plockandet inne-
bär en ekonomisk förlust för affärerna. Å andra sidan, ”kommersen är 
ju inte lika viktig som kanske naturen”. Han reflekterar att affärerna 
kanske dessutom får betala per kilo för den mat de slänger och på så 
sätt så spar de någon slant genom dumpstrarna. Han och sambon 
försöker handla så mycket ekologiskt som möjligt och lägger en slant 
extra på det som de vill stödja. En del av de produkter han dumpstrar 
skulle han däremot aldrig köpa.

För Erik blir plockandet en slags ”miljöaktion”, vilket gör det för-
svarligt även om han skulle åka fast. Erik reflekterar över hur mat som 
producerats någon annanstans och där haft negativ inverkan på jorden, 
kommer hit för att bli slängd:

Erik: Om man blir tagen så får jag bli det. Men jag tycker ändå 
att det är så himla försvarbart så om jag skulle åka fast på det. 
(…) Det är liksom skit samma på något sätt, för då är det något 
som är fel, när man bara ser att de fyller containrar efter conta-
inrar med bara jättefin mat. (…) Jag har aldrig tagit med något 
som varit riktigt dåligt hem, det är ju oftast bara helt fyllt med, 
ja till exempel sådana här (…) dåliga varor som o-ekologiska 
bananer och sådant som verkligen förstör så himla mycket. Och 
ändå är så det bara containrar fyllda med bananer. Och det är 
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skräckblandad upplevelse, det är ju bara så jävla bisarrt. Och 
sedan så sållas ju all maten på vägen också innan den bara når 
oss, så det är väl bara en tredjedel av skörden som kommer hit 
och sedan så slänger vi halva i containern direkt. Det är ganska 
märkligt när man ser det. Och så blir man nästan så att man 
blir taggad istället. Att man blir så provocerad så att man bara 
”Fan, ni får inte hålla på så här!”

Resurssparande andrahandsmat förekommer också i andra sammanhang. 
Under barndomen var Eriks ena förälder anställd på en skola och det 
hände att de fick skollunchrester till middag hemma. Andra deltagare 
vittnar om hur de tar mat med från bespisningen på jobb eller får från 
vänner som arbetar på restaurang. Det handlar om mat som blivit över 
och som inte får serveras på nytt. Att ta hem eller ge bort maten ligger 
även det på gränsen mot det otillåtna, ofta på grund av hälsorisker, 
men deltagarna ser det som ett praktiskt sätt att minska matsvinnet i 
samhället. Dumpster diving och resträddning från storkök kan förstås 
som tysta demonstrationer som sker i det fördolda, via bakdörren och 
efter stängningstid. Förutom möjligheten till ett gratismål är det också 
en protest mot ett system som tillåter svinn. Eftersom aktionen hamnar 
i en juridisk gråzon blir den ett uttryck för civil olydnad i syfte att ta 
tillvara det som andra har slängt. 

Materialisering av hållbarhet
Kapitlets första halva har pekat på olika kulturella aspekter som syn-
liggör ambivalensen till ekologiska hållbarhetsideal. Kulturella och 
sociala matvanor avspeglar sig i valet av föda och påverkar möjlighe-
ten för föreställt hållbara praktiker att integreras i vardagslivet. För 
att göra abstrakta värden och föreställningar konkreta och begripliga 
tar människor i en viss kontext sig an vissa materiella former och 
fyller dessa med specifikt innehåll. Globala miljö- och klimatfrågor 
transformeras till något fysiskt och (kulturellt) igenkännbart, såsom 
eko-märkningar, återanvändbara tygkassar och energisnåla kylskåp. 
Genom att applicera gröna värderingar på föremål – i detta fallet mat 
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– menar jag att hållbarhetsvärderingar sammankopplas med tinget och 
att det abstrakta materialiseras. Men för att det materiella ska integre-
ras i individens vardagliga praktiker måste individen kunna avläsa de 
inbäddade värderingarna samt se dem som meningsfulla utifrån sin 
egen kulturella position. Som vi sett ovan kan de kulturella och sociala 
förutsättningarna påverka praktiserandet, härnäst ska jag fokusera mer 
specifikt på de materiella förutsättningarna.

Orienteringsmärken
Åsa: Jag tycker det [KRAV-märket] är bra, jag tycker det är bra 
att ha en hjälp som konsument. (…) När man fasen går trött 
efter jobb och handlar då vill man inte, då är det en himla stor 
hjälp att ha några enkla signaler att följa liksom. Att KRAV, ”jag 
tar den nu.” ”Ska jag ta den eller den? Den eller den? Ah, jag tar 
den” sådär. Man behöver ju inte göra svårare val än så, oftast.

Som vi såg i kapitel tre associeras eko-märkt mat med miljöfrågor. 
Med märkningen följer föreställningar om händelseförloppet innan 
maten når tallriken. Kännedomsundersökningar visar att KRAV-märket 
är bekant bland nästan alla konsumenter och drygt 68 % är positivt 
inställda till det. Detta kan jämföras med att drygt 53 % har hög eller 
medelhög kännedom om EU:s ekologiska märkning, till vilket 30 % 
av dessa har en positiv inställning (TNS Sifo 2014). Deltagarna har 
överlag en mycket positiv uppfattning av KRAV-märket, det är en 
symbol laddad med tillit och den skickar signaler om bra produkter 
och bra produktion. Det är ett vägledande märke för bra val i de mul-
tisensoriska butiksgångarna, vilket Åsa indikerar ovan.

Märken kan också användas som förstärkare av varuvalet. Fredrik 
utgår från märkningen på produkter i sitt val och sin förståelse av 
miljövänlig mat. När han visar upp sin frys innehåll tar han fram ett 
paket fisk med ASC-märkning som anger att fisken är ansvarsfullt 
odlad: ”Ingen aning vad det är, men det verkar bra” säger han med 
ett skratt. När vi befinner vi oss på ICA Maxi inhandlar Fredrik kaffe. 
Han visar mig en grod-symbol (Rainforest Alliance59) på paketet som 
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sitter bredvid den ekologiska certifieringen. Han vet inte vad det är 
men tolkar den som en indikation på ett bra val.

Certifieringsorgan kontrollerar och sätter sigill på varan som bevis 
för det som ej syns. Genom märken kommuniceras standardiserade 
och inbäddade (moraliska) värderingar som ska uppmuntra till kon-
sumtion (Broberg 2010, 813f; se även Fuentes 2014). På så vis kan 
miljömärkning liknas vid ett expertsystem eller koder som ska hjälpa 
konsumenten att särskilja olika varor (Klintman m.fl. 2008, 52). Huru-
vida matens budskap registreras av individen är relaterat till dennes 
intressen, värderingar och sociala sammanhang (Lindén 2004, 123). 
Om individen besitter rätt kompetens och meningsförståelse aktiveras 
således budskapen som är inkorporerade i det materiella.

Geografen Emma Roe menar att det vi äter har samlat på sig egen-
skaper i processen från produktion till konsumtion, kvaliteter vi anser 
vara ätbara i och med att vi sätter tänderna i det. I själva ätandet av 
maten förenas produktionsplatsen, hemmet som konsumtionsplats 
och magens plats. Matvaran är länken eftersom den befunnit sig på 
alla tre platser (Roe 2006, 112). Kroppen kan därmed förstås som en 
fysisk länk mellan föreställning och praktik, det är den som absorberar 
kunskap, moral och kulturella värderingar om exempelvis hälsa och 
hållbarhet. Den eko-märkta maten materialiserar moraliska värderingar 
som i köpet följer med till individens hem och i förtärandet förflyttas 
in i hennes kropp. Detta konsumerande ger upphov till den tillfreds-
ställelse studiens deltagare beskriver, ett kroppsligt kvitto på ett bra 
val. När individen interagerar med eko-varan genom meningsfulla 
praktiker kan hon samtidigt bli en medveten och ekologisk person.60 
Parallell kan dras till sociologen Dave Hortons studie av gröna aktivister 
som handlar i särskilda ”gröna” affärer vilka både utseendemässigt och 
innehållsmässigt förkroppsligat värderingar, smaker och praktiker som 
tilltalar dem. Butikerna med dess varuuppsättning blir platser där de 
alltså kan konsumera sig till en grön identitet eftersom inköpen här 
utgör en del av ”the assemblage of a distinctive green lifestyle” (Hor-
ton 2003, 70). Det materiella har alltså stor betydelse för individens 
materialisering av sig själv som miljömedveten.
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Mataffärens infrastruktur och geografi 
I utdraget nedan refererar Ulrika till Coop Forum där hon måste gå 
genom en stor del av grönsaksavdelningen innan hon når eko-kylen. På 
vägen dit hinner hon förföras av drivorna med billig o-ekologisk frukt.

Ulrika: Jag tycker att det är lätt och handla när det är så här ”nu 
ska jag köpa quinoa”. Och då står det ekologisk och o-ekologisk 
(skratt) quinoa, och då kan jag så här, då kan jag lätt göra ett 
val. Jag kan också jämföra priser. Men när det kommer till så 
här grönsaker och frukt, när det ligger så typ så här billiga drivor 
av frukt där (gestikulerar med händerna), och så är det typ en 
liten kyl här borta som jag liksom aktivt måste gå till. Då blir det 
mycket mycket svårare, alltså då måste jag verkligen så hära, okej, 
nu ska jag först gå till den här kylen och se vad som finns där, och 
så måste jag ta beslut utifrån det, och sedan i så fall komplettera. 
Som igår till exempel så var det jätte-, det var nästan helt tomt i 
den där ekologiska kylen. Och det har ju varit som storhelg nu 
och så där, och då fick man såklart handla av det andra. För jag är 
ju ingen, inte en sådan som skiter i och handlar frukt eller grön-
saker bara för det inte finns, men. Man måste verkligen också i 
butiken många gånger ta ett aktivt val. Och det där tycker jag är 
lite… tycker jag är som lite dåligt med handeln. 

När vi befinner oss i ovannämnda stormarknad gör Ulrika en poäng 
av att hon alltid först går till eko-kylen. Men först gör vi ett stopp vid 
avdelningen för världens mat. De ska tillaga en asiatisk måltid i veckan 
och hon plockar på sig diverse burkar och konserver. Här uppmärksam-
mar hon mig på att av hela Asien-hyllan är det bara kokosmjölk som 
finns som ekologisk, vilket hon tycker är konstigt. Denna avdelning 
är alltså fortfarande segregerad i den meningen att den är homogent 
konventionell.

När Ulrika och de andra deltagarna besöker mataffärerna för att 
fylla på sitt hushållsarsenal  inför kommande måltider kliver de in i 
ett särskilt matlandskap. Butiken kan ses som ett stort magasin där det 
längs otaliga hyllmetrar dukats upp en buffé av matvaror med oändliga 
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kombinationsmöjligheter i olika prisklasser. Här och var sitter små 
eko-markörer som indikerar ekologiska alternativ till hyllgrannarna 
inom samma livsmedelskategori. Likt butiken Ulrika besöker har 
somliga affärer särskilda kylskåp eller en varuavdelning exklusivt för 
dessa varor som därmed särskiljs från sina o-ekologiska motsvarigheter. 
Medan etablerade äldre eko-företag som Kung Markatta och Biofood 
hamnar i dessa särskilda eko-zoner, står butikskedjans EMV-alternativ 
ofta med de konventionella produkterna. Genom denna separation 
framträder ett visst särskiljande mellan ekologiskt och ekologiskt. 
Förutom att deltagarna måste uppleva de ekologiska matvarorna och 
markörerna som meningsfulla, behöver de också likt Ulrika utveckla 
en navigationskompetens i butikslandskapet för att kunna fylla på 
hemmets matförråd med grönmärkta alternativ. 

Också vägen till affären har betydelse. De få som handlar i den lilla 
ekologiska butiken Meretes i Umeå gör så sällan. Den ligger något 
utanför de upptrampade vardagsrutinerna för matinköp och glöms ofta 
bort.61 När jag följer med Erik och handlar så tar vi först en avstickare 
hit till stadsdelen Väst på stan62 för lite grönsaker och ägg. På Coop 
Konsum kompletterar han sedan med mjöl och mejeriprodukter vars 
utbud är begränsat i den ekologiska affären. Orienteringskunskap kan 
alltså vara nödvändig för att navigera i det gröna konsumtionslandskapet. 

Kommodifiering av hållbarhet
Varorna i ovannämnda landskap kan sägas vara ett resultat av kom-
modifieringen av miljö- och hållbarhetsvärderingar. Daniel Miller har 
visat hur shopping är ett sätt för individer att objektifiera värderingar 
(Miller 1998, 65), det vill säga att varorna som köps är ett sätt att 
påvisa exempelvis omsorg och sparsamhet. Att handla ekologisk mat 
kan utifrån detta förstås som ett sätt att genom konsumtionsprak-
tiker och fysiska produkter materialisera ideal om giftfri miljö och 
etiska värderingar. Samtidigt är eko-varan en kommersiell produkt 
vars producent också har ekonomiska intressen. När miljö och klimat 
åberopas i en handelsvara har de kommodifierats. Kommodifiering av 
gröna frågor innebär att varudiskursen används för att representera och 
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kommunicera dessa värden (Prothero och Fitchett 2000, 50). Begrep-
pet avser således transformationen från något som tidigare inte funnits 
på marknaden till något som kan köpas och säljas. Materialiseringen 
medför här ett ekonomiskt värde.

Också befintliga varor kan göras gröna. Christian Fuentes, forskare 
i tjänstevetenskap, har argumenterat att så kallade gröna produkter 
görs gröna genom att inskriva särskilda moraliska principer. När den 
gröna och således moraliska varan – i Fuentes fall ett friluftsplagg – säljs 
möjliggörs en förflyttning som kan leda till att föremålet blir en del 
av helt andra praktiker (Fuentes 2014). På liknande vis inhandlas den 
ekologiska, vegetabiliska och lokala maten och integreras i andra mat-
relaterade vardagspraktiker och identitetsprojekt. Maten kan användas 
för att visualisera, materialisera och mäta några aspekter av en föreställd 
hållbar livsstil. Således blir eko-mat ett konkret sätt att förhålla sig till 
ekologisk hållbarhet och miljöfrågor. Möjligen är det dess likhet med 
den konventionella maten som gör det lättare för vissa deltagare att 
handla eko än att förändra kosten genom exempelvis minskat köttin-
tag, och därmed förhandla med de sociala relationerna som är intimt 
förbundna med matkulturen.

Kommodifieringen av miljömedvetenhet och miljövänlighet, i 
form av gröna produkter som ekologisk mat, lågenergilampor och 
etanolbilar, leder sannolikt inte till hållbar konsumtion per se (Dolan 
2002, 177). Sett ur ett praktikperspektiv har handlingen förändrats 
då den gröna materialiteten ersatt det tidigare föremålet, och därmed 
har även meningsskapandet och kompetensen förändrats (jfr Shove, 
Pantzar och Watson 2012). Samtidigt kan praktikerna relaterade till 
inköpet och användandet av tinget vara snarlik dem som utfördes med 
de icke-gröna föremålen. En liter eko-mjölk påminner trots allt om den 
konventionella. Som sociologerna Johnston och Baumann konstaterar 
innebär det inte en tro att en eko-gurka gör stor påverkan eller skapar 
förändring, men själva handlingen är överkomlig och lättare att göra 
än att ta tid till att protestera på andra vis (Johnston och Baumann 
2010, xviif ). En övergång till mer vegetabilisk kost, minskat matsvinn 
och mindre kaloriintag, vilket anses ha större klimatfördelar, kräver 
å sin sida större omläggningar av vardagen genom exempelvis nya 
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rutiner och recept. För de mest insatta studiedeltagarna är inköp av 
ekologiska varor bara en av flera aktiva livsstilsval de gör i en strävan 
efter att leva mer hållbart. Inköpen är en del av det praktikknippe med 
hållbara och meningsfulla matpraktiker som de iscensätter. En annan 
del av knippet kan vara strategier för att begränsa sin konsumtion 
vilket jag nu ska beröra. 

Mat(erialitet) och frånvaro
Ulrika: Jag har varit lite upprörd (skratt) över det här… att Riks-
banken har gått ut och sagt att de ska sänka reporäntan för att 
stimulera konsumtion, vilket gör mig ganska så här irriterad och… 
Därför att, alla hållbarhetstankar går ju ut på att man ska minska 
konsumtion, att det handlar ju också om att minska konsumtion 
på mat och bara göra av med det som man, som man faktiskt, 
så här, ah vi ska inte överkonsumera någonting överhuvudtaget 
för att vi ska kunna, alla resurser på jorden ska kunna… ja men 
så här, klimathot och allting ska vara möjligt och komma i fas 
med på något sätt. Och då blir jag så här sjukt irriterad när det 
blir på något sätt att allt ansvar hamnar liksom längst ner. […] 
Alltså på något sätt så känns det som att ”ah men nu har, vad 
bra, nu kan vi köpa lyxartiklar” för att det har de, det har ju till 
och med… Riksbanken sagt att ”nu är det bra för Sverige att vi 
ska konsumera.” Men så istället borde man ju minska sin kon-
sumtion generellt. Och ta bra beslut när det gäller konsumtion. 
Så att för mig så ingår ju ekonomi också på något sätt i den här 
hållbarhetstanken, att man… Jag fattar inte hur man ska få ihop 
det här med det kapitalistiska systemet, hur det ska gå ihop med 
hållbarhetstankarna. Just nu känns det lite hopplöst faktiskt.

Det är i början av december 2014 och Ulrika sitter vid köksbordet 
efter att middagen med stuvade makaroner, sojabullar och sallad är 
undanplockad. Jag har ställt en fråga om vad hon och Petter menar 
när de använder ordet hållbarhet. Paret nämner först ekologiska och 
sociala hållbarhetsexempel men glider snart in på samhället och mark-
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naden. Ulrika upprörs över hur det ekonomiska samhällssystemet 
inte tycks ta hänsyn till hur konsumtionsmängder och (ekologisk) 
hållbarhet hör samman. Hon är en av de deltagare som framhäver 
vikten av minskad konsumtion, i synnerhet av nyproducerat. Hennes 
ståndpunkt kan länkas till Brundtland-rapporten som konstaterar att 
många människor lever på ett sätt som överskrider jordens ekologiska 
tillgångar. Vidare betonar rapporten behovet att arbeta med kulturella 
och sociala värderingar för att konsumtionen ska kunna hushålla med 
jordens resurser ur ett långsiktigt perspektiv (World Commission on 
Environment and Development 1987, Kapitel 2: I). 

Frivillig enkelhet är ett begrepp som inom vissa kretsar lyfts fram 
som ett sätt att såväl leva sparsamt och miljövänligt, som att finna en 
personlig balans (se t.ex. Elgin 2010; Carlsson-Kanyama, Klintman 
och Mont 2013; Walther och Sandlin 2013). Hos flera deltagare fram-
träder både en faktisk och en önskvärd frånvaro av materialitet och 
konsumtion som kontrasteras mot dominanta samhällsnormer. Filip 
försöker att göra medvetna val men det är inte alltid lätt:

Filip: Det är väl så här, en inre kamp hela tiden mellan kanske vad 
man vill ha och vad man egentligen behöver i det här. Det håll-
bara är kanske egentligen att bara konsumera det man egentligen 
behöver, och inte något mer. Sedan finns det andra influenser från 
familj och vänner som tycker att man absolut borde köpa saker 
eller att… Vi har en tradition av att köpa saker till varandra som 
ett tecken på kärlek (skratt), och då är det svårt att inte göra det, 
när alla uppfattar det som en gest för hur man känner för den 
andra personen eller att man verkligen bryr sig som den andra 
personen. Det är svårt att försöka bryta sig loss från det för att 
folk kan ta väldigt illa upp.  

Anton menar på liknande vis att konsumtion är ett sätt att ”bonda”. 
Hans inställning till onödig konsumtion har lett till bristande förstå-
else mellan honom och föräldrarna vilket emellanåt försvårar deras 
umgänge. Både Filip och Anton exemplifierar hur konsumtion, som 
Miller (1998) argumenterat, är ett sätt att visa omtanke och kärlek. 
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Återigen skymtas fikaproblematiken som Zara nämnde tidigare i 
kapitlet: konsumtionsvalen kan göra det knepigt att delta i de upp-
rättade samvaroformerna. Isenhour påvisar också i sin studie att det 
finns sociala barriärer till konsumtionsminimering. Hon poängterar 
hur konsumtion har en viktig social roll i samhället då den hjälper oss 
att signalera tillhörighet och gemensamma normer och värderingar. 
Dessa normer och värderingar kommuniceras med omvärlden genom 
materiella ägodelar, vilka således blir nödvändiga för etablerandet av 
identiteter (Isenhour 2010b, 463f ). Valet att konsumera eller inte är 
således delvis förbundet med hur individen vill uppfattas och vilket 
spelrum hon har i relation till andra. 

I flera hushåll inhandlas främst ”rena” råvaror för att hemma tillverka 
vegetabilisk ”mjölk”, baka bröd och komponera müsli.63 Caroline har 
testat att göra eget veganskt smör, ett alternativ till det ifrågasatta mar-
garinet som hon menar ofta sammankopplas med dåligheter som soja 
och palmolja. De plockade bären och odlade grönsakerna kan bli till 
sylt, saft och inläggningar och minskar behovet att köpa dessa i butiken. 
De flesta kylskåpen och skafferierna är under studien välfyllda, vilket 
motiveras av variation och förberedelse för det oväntade. I dessa stora 
matsamlingar finns det också en betydelsefull materiell frånvaro (jfr 
Ottoson 2008, 167f; se även Fredriksson 2016) av vissa varor vilket 
fyller en viktig funktion i intervjuerna och för den miljömedvetna 
identiteten. Vad som saknas skiljer sig något mellan hushållen, det kan 
vara o-ekologiska produkter, hel- eller halvfabrikat, kött eller särskilda 
ingredienser som palmolja. Jag tolkar det som att dessa strategier ger 
intervjupersonerna mer kontroll över maten, såväl dess innehåll som 
dess ursprung. Det kan också förstås som reaktioner inom en rådande 
konvention där konsumtion är normen (jfr Prothero, McDonagh och 
Dobscha 2010, 154), det vill säga mikroprotester mot dominerande 
samhälls- och konsumtionsnormer. 

Närvaro och frånvaro ska inte ses som motpoler, relationen mellan 
dem är relevant att studera då båda påverkar människans uppfattning 
om världen (Bille, Hastrup och Sørensen 2010). Frånvaro har agens 
eftersom vi interagerar med den och den gör sig påmind, ordnad och 
hanterbar genom materiella spår såsom ruiner och gravstenar (Meyer 
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2012). Även utebliven eller minskad konsumtion materialiserar vär-
deringar. Att inte ha vissa slags livsmedel, såsom kött eller o-ekologisk 
mjölk, på grund av hållbarhetsanledningar är också ett materiellt sta-
tement. Deltagarna försöker på olika vis befria sig från eller minska 
sådant som påverkar miljön och hälsan negativt eller anses vara slö-
seri med ändliga naturresurser. I deras vardag kan det också yttra sig 
exempelvis genom strategier – eller vad etnologen Cecilia Fredriksson 
(2016) kallar för självreglerande tekniker – för att minska matsvinn och 
bilkörande, undvika plast och kemikalier, återanvända, laga, återvinna 
och handla begagnat före nyproducerat. Den hållbara konsumtionen, 
menar statsvetaren Henric Barkman, är till viss del beroende av materi-
aliteten. Det måste finnas något fysiskt att kunna undvika och kanske 
även ett ersättningsalternativ (Barkman 2014, 67).

I den frivilliga enkelheten eller i undvikandet, när något väljs bort, 
väljer deltagarna samtidigt något annat. Det kan vara ekologiskt, lokalt 
eller just valet av ingenting. Frånvaron får därmed dubbel betydelse. 
Dels är den meningsfull i sig själv, dels synliggörs det som istället 
väljs och det som är närvarande. Dessa val blir ett sätt för individen 
att materialisera sina värderingar och således, vad Cherry m.fl. kallar 
konsumtionsidentitet. Det vill säga att konsumtionspraktiker signale-
rar en individs värderingar och engagemang till en särskild kulturell 
rörelse vars gruppmedlemskap utgår från det som (inte) konsumeras 
(Cherry, Ellis och DeSoucey 2011, 233). Identiteten är föränderlig då 
en persons konsumtionsvanor ändras över tid likt samhällskonsumtio-
nen. Konsumtion av olika föremål berättar om olika delar av någons 
livshistoria, ofta ett kontrasterande av ”då” och ”nu” (Löfgren 1992). 
Detta antyder betydelsen av det materiella – både det närvarande och 
frånvarande – både för utförandet av hållbarhetspraktikerna och för 
att legitimera den miljömedvetna (konsumtions-) identiteten. 

Det som sällan eller aldrig uttrycks i intervjuerna är en villighet att 
flytta till mindre boende, minska matförvaringsytan, eller helt avsäga 
sig sådant som bil, importerad frukt eller asiatisk mat. Det finns alltså 
praktiker och matvanor som av deltagarna själva, direkt eller indirekt, 
kritiseras men samtidigt är betydelsefulla nog att behållas. När Åsa 
tidigare i kapitlet menade att en övergång till vegetarisk kost skulle 
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bli krångligt och när Zara inte avstår kaffet hos grannarna, kan detta 
tolkas som en förhandling mellan ett ideal och vad som är mest fördel-
aktigt utifrån personens egna situation. Maten, som något individerna 
interagerar med dagligen, tycks vara något lättare att förhandla med 
än andra kulturellt viktiga materialiteter i konsumtionssamhället. Att 
ta sig an nya praktiker förutsätter att individen föreställer sig det nya 
som bättre än föregående alternativ (Urban 2001). Valet att istället för 
konventionellt välja ekologiskt och närproducerat motiveras som vi 
sett utifrån fördelar för djur, miljö, lokalsamhället och den som förtär 
maten. Under förutsättning att smaken och kvalitén inte försämras 
känns valen bättre. Att välja ett alternativ, i synnerhet något igen-
kännbart som ekologiskt kött, tycks dock vara lättare än att avstå helt.

Möjligheten att kunna välja sin mat, att äta varierat eller att ha sär-
skilda smakpreferenser är enligt Bourdieu beroende av ekonomiska, 
materiella och sociala förutsättningar. Han särskiljer mellan smak defi-
nierat av lyx och frihet samt av nödvändighet, där den senare avser kost 
som är definierat av förutsättningarna (Bourdieu 2010, 173). Frånva-
ron som behandlas här är för deltagarna inte en personlig ekonomisk 
nödvändighet, men en upplevd nödvändighet för exempelvis miljön, 
medmänniskor, den egna kroppen och klimatet, vilket kan kopplas 
till en moralisk nödvändighetssmak (Sato m.fl. 2016, 182). Studiens 
deltagare är inte nödgade att alltid göra samma konsumtionsval, vilket 
leder oss in på föreställningar om ”onödig” och ”lyxig” konsumtion.

Det går lika bra med kikärtor – vardagslyx omdefinierad
Zara: (Funderar.) Ja egentligen vad är lyxmat? (…) För när jag 
säger att det är lyxigt då är det ju när jag tänker att det är sådana 
produkter som jag inte brukar använda eller som mitt samvete 
egentligen inte riktigt brukar använda. Till exempel som att köpa 
paprika, att jag bara ”gu’, nu kan jag plötsligt laga de här recepten 
som jag i vanliga fall inte brukar laga för att vi inte har paprika, 
för att jag inte köper paprika”. Och att, jo men lyxigt blir när 
det blir något som är ovant, samtidigt som att det är ju det bästa 
i augusti till exempel när vi kan laga till en måltid med bara våra 
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egna grönsaker, att det är ju också väldigt lyxigt. Så kanske lyxigt 
blir (funderar),  men det kanske är, men sådant som inte är så 
ofta. Till exempel importerade grönsaker, eller egna grönsaker 
från landet, som när de är färska, att… det är någon slags, ”det 
här är lyxigt”.

I intervjuerna talar Zara så många gånger om ”lyx” att jag ovan ber 
henne att förklara dess innebörd. Zara och flera andra deltagare, främst 
de i 20-årsåldern, betecknar ost, apelsiner, flingsalt och färdiga vegan-
korvar som ”lyx”. Istället för att äta processade sojaprodukter menar 
Caroline att ”man skulle lika gärna kunnat äta kikärtor”. Det kan alltså 

Niklas och Malins skafferi med en stor andel ekologiska matvaror. 
Foto: Matilda Marshall.
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innebära varor som de menar att de egentligen inte behöver, som den 
dyrare smaksatta vinägern som ändå letar sig ner i kundvagnen. En 
annan form av lyx är det egenodlade eller i naturen förvärvade. Det kan 
också vara smakliga varor som de vet kräver resurser och transporter 
och därför gör dem svåra att rättfärdiga. I benämnandet förvandlas 
det som många ser som vardagsmat till något speciellt för särskilda 
tillfällen. ”Lyxigt” – och kanske även ordet o-ekologiskt – kan tolkas 
som både ställningstagande och identitetsmarkörer. Med de verbala 
distinktionsmetoderna markerar Zara och Caroline avstånd från den 
dominerande diskursen och konsumtionskulturen.

I matbutiken köper Caroline en liten burk vaniljpulver och berättar 
att hon börjat använda detta istället för vaniljsocker. När vi ses nästa 
gång för slutintervjun tar jag upp valet och Caroline säger att det ”känns 
lyxigt” att kunna använda det dyrare pulvret som är rent i meningen 
att det inte är utblandat. Detta för diskussionen in på användandet 
av ”lyx”-begreppet. Hon länkar detta till en ekonomisk möjlighet att 
köpa mat som är dyrare, inte är i säsong eller som kanske inte borde 
ätas så ofta, såsom tidspraktiska halvfabrikat. Jag frågar vidare för att 
förstå vad som ligger bakom begreppet: 

Caroline: Jag tänker att det skulle kunna vara typ skam över att 
kunna vara så privilegierad att man faktiskt kan lyxa, att så här… 
Ah, hade jag inte lagt pengar på det här vaniljpulvret utan jag 
hade köpt… Coops vanillinsocker, som inte ens innehåller någon 
äkta vanilj, för en tredjedel av pengarna, (…) då hade de pengarna 
kunnat göra någon nytta någon annanstans hos någon annan. Att 
man måste, (funderar) man måste motivera varför man gör mer än 
det absolut nödvändigaste på något sätt, och då kan man motivera 
det genom att så här ”lyxa” för att det också är någonting som är 
accepterat att göra ibland, man får lyxa till det, man är ju värd det, 
det är klart man ska äta lite godis. (…) Man har rätt att belöna sig 

Caroline kommer in på hur budskap i samhället, exempelvis genom 
reklam, framhåller att det är okej att unna sig något särskilt ibland 
(om unnande som rättighet se även Frostling-Henningsson, Hedbom 
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och Thuresson 2010, 28). Genom att kalla det för lyxa, funderar hon, 
kanske det känns mindre skamfullt att vara del av ett ”system” som 
egentligen anses vara fel. 

Idéhistorikern Peder Aléx har visat hur lyx och överflöd definierats 
olika genom historien men alltid varit ifrågasatt. Under 1900-talet har 
fostrandet in i ett sparsamhetsideal uppmuntrats från olika håll, av 
såväl staten som konsumentföreningar. Den rationelle konsumenten 
var en (kvinna) som undvek lyxkonsumtion (Aléx 1994; 2003). Dessa 
konsumtionsideal tycks blottas i de yngre deltagarnas anspelande på 
lyx. Det ”lyxiga” är ofta sådant som numera kan anses vara vardagsmat, 
men med begreppet problematiserar de matvarornas självklara plats på 
tallriken och vilket värde de tillskrivs. Att vid enstaka tillfällen tillåta 
sig att ”lyxa” eller fika möjliggör att de kan delta i sociala och kulturella 
sammanhang. Lyxen ställs alltså i kontrast till det måttliga och till det 
vardagliga. Samtidigt framlyfts också en positiv och accepterad lyx, 
såsom skörden av deras egen odling och arbetsinsats. 

Den frivilliga frånvaron eller ersättande av vissa konsumtionsvaror 
samt användandet av lyx-begreppet kan tolkas som ett sätt att hantera 
och balansera de rådande konsumtionsnormerna i förhållande till kul-
turella gemenskaper och hållbarhetsideal. Som tidigare noterat har dessa 
deltagare både ekonomisk och kulturell möjlighet att välja mellan att 
”lyxa”, äta varierat, slänga överbliven mat och att avstå vissa varor. Denna 
konsumtionsidentitet som kommer till uttryck kan förstås, baserat på 
Carolines fundering, som ett sätt att hantera sin kulturella position som 
medborgare i ett  västerländskt välfärds- och konsumtionssamhälle. 

Sammanfattning
Detta kapitel har utifrån det materiella praktikelementet behandlat 
flera praktiker och situationer där de ekologiska hållbarhetsidealen 
hamnar i konflikt med kulturella normer och värderingar. Maten är 
förbunden med kollektiva konventioner och föreställningar (se t.ex. 
Warde 2005; Kaufmann 2010), vilket påverkar matrelaterade prakti-
ker. Genom maten har deltagarna visat på flera sociala och kulturella 
sammanhang, relationer och överenskommelser som de kan proble-
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matisera utifrån olika hållbarhetsperspektiv. Samtidigt är dessa en 
del av kulturella gemenskaper som deltagarna kan behöva och vilja 
ingå i. Maten är ett sätt att hantera viktiga kulturella uttryck och 
gemenskaper. Det ”onödiga” kaffet upprätthåller en umgängesform, 
det dåliga svinnet blir en omtänksam säkerhetsåtgärd, sojakorvarna 
gör vardagsmiddagen lite lyxigare och köttbullarna är en del av den 
rutinens back-up meny. 

Kapitlets senare del har också berört hur hållbarhetsvärden materia-
liseras och kommodifieras till konkreta och konsumerbara ting som är 
igenkännbara för individen och således lättare att integrera i sin praktik-
repertoar. Genom konsumtion av viss mat materialiseras värderingar 
och föreställningar (Miller 1998) om exempelvis relationer, moral och 
hållbarhet. Ekologisk mat är ett exempel på hur individen genom sin 
konsumtion kan omsätta värderingar till såväl till något materiellt som 
till praktik och bli en miljömedveten individ. Detta kapitel har också 
visat hur (det stundvis ambivalenta) förhållningssättet till ekologisk 
hållbarhet måste förstås utifrån sociala och kulturella hållbarhets-
aspekter. Deltagarna balanserar sin egen kulturella position i samhället 
genom sina mat- och konsumtionsval, vilket i vissa sammanhang gör 
det svårt eller ofördelaktigt att gå utanför den dominerande mat- eller 
konsumtionskulturen. Den egna konsumtionsidentiteten kan alltså 
vid behov förhandlas utifrån det sammanhang individen befinner sig 
i. Deltagarnas mikromotstånd mot konsumtionskulturen är en han-
tering av det materiella välfärdssamhället där den nödvändiga, basala 
konsumtionen separeras på Bourdieuskt vis från den som är lyxig och 
samtidigt onödig eller möjligen omoralisk.

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har kapitlet tagit sig an materiella 
och kulturella förutsättningar för att konsumera mer miljövänligt och 
praktisera hållbarhet. Likt kapitel fyra visar det sig svårt att separera 
förhållandet till ekologisk hållbarhet från kulturella normer och sociala 
gemenskaper som upplevs viktiga för individerna. Detta leder till – vil-
ket de tre behandlade empiriska kapitlen visat – ett stundvis paradoxalt 
och ofta pragmatiskt förhållande till hållbarhetsidealen. Pragmatismen 
måste dock ses i relation till moraliska ställningstaganden och olika 
former av föreställt ansvar.
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kapitel 6

Moraliska måltider

Tidigare kapitel har antytt att deltagarna navigerar mellan olika sam-
existerande normer och moraliska värderingar i sin matkonsumtion, såsom 
för miljön, lokalsamhället och egna hushållet. Detta kapitel undersöker 
hur deltagarna utifrån en ambition att vara miljömedvetna hanterar olika 
och ibland konflikterande moraliska krav på ansvarstagande, samhälls-
förutsättningar och normer. Hur går det till att vara miljövänlig, insatt 
i aktuella rön, hälsosam, omtänksam och sparsam samtidigt? Genom 
deltagarnas inköpspraktiker, deras föreställningar om olika slags ansvar 
och deras pragmatiska relation till hållbara praktiker undersöker jag hur 
deltagarna navigerar mellan olika moraliteter. Detta gör jag för att visa 
hur praktiserandet av ett hållbart vardagsliv innebär en form av kompetent 
balanserande mellan ideal och sociala och samhälleliga förutsättningar.

Hållbarhet som individuellt ansvar
Ansvar och omsorg

Ulrika: Jag menar, om man (funderar) inte tar hand om vår miljö 
så kommer det ju, det påverkar ju oss. Jag menar, vi ser ju ganska 
tydligt hur klimatet förändras och hur människor, jag menar, här 
uppe i norr är vi ganska förskonade än så länge, men man ser ju 
på andra platser i världen där det faktiskt uppenbart har blivit 
problem redan (…). Det känns som något viktigt att om jag kan 
göra någonting som bidrar till att (funderar) att det kanske inte 
går åt helvete lika fort, så är väl det bra. 

Ulrika beskriver den uppfostran hon fått av sin mamma som huma-
nistisk. Hon lärde sig att se sig själv som en del av en större gemenskap 
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och att hennes val kan påverka andra människor och miljön. Detta, 
reflekterar hon, kan vara en motivation till att hon och hennes familj 
idag lever som de gör. I mataffären ser jag henne genom ett knapptryck 
förvandla panten från tomflaskorna som ackumulerats i hemmet över 
sommaren till en biståndsgåva på 44 kronor. Ulrikas och de andra del-
tagarnas matvardag innehåller flera moraliska överläggningar och val.

Jag ber Zara att beskriva vad de i hushållet gör generellt för att leva 
hållbart. Hon funderar en stund och inleder med att de köper ekolo-
giskt, rättvisemärkt och odlar eget:

Zara: Och också lite kanske, kan jag tycka att något slags ansvar, 
ja men om jag har ekonomiska förutsättningar att köpa ekolo-
giska varor, att jag kan ta ansvar för att göra det. Sedan finns det 
de som inte har råd med det och då är det okej.

Efter att ha fått samma fråga som Zara listar Sofie att hon och sam-
bon handlar mycket begagnat, vädrar kläder och att de kolsyrar sitt 
eget vatten. Jag undrar vad som är deras motivation till att göra dessa 
saker. Sofie svarar: ”det är väl det samvetsgrej, men sedan också, ja 
men framtida generationer, (…) för att barnbarnen förhoppningsvis 
ska kunna leka i snön”. Ambitionen att leva miljövänligt tycks vara 
nära kopplad till föreställning om ansvar och samvete. Även om det 
finns fördelar i nuet med att äta ekologiskt, vara vegetarian eller handla 
lokalproducerat, handlar talet om hållbarhet ofta om en framtid.

Huvudanledningen bakom praktikerna som utförs relateras inte 
nödvändigtvis till ansvar, men ansvaret tycks spela en viktig roll i 
föreställningen om handlingarna. I intervjuerna indikeras att möjlig-
heten att påverka innebär ett ansvar. Som när Niklas konstaterar: ”Om 
ingen skulle gå och köpa de där o-ekologiska bananerna så skulle de 
inte finnas”. Eftersom han är för ekologiskt kan eko-bananerna tolkas 
som ansvarstagande för att minska giftriskerna. På liknande vis kan 
Eriks självvalda livsstil tolkas som ett aktivt ställningstagande mot en 
ohållbar livsstil och för en framtida miljövänligare värld. Att ta ansvar 
blir ett slags moraliskt omsorgsarbete för kommande generationer:
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Erik: Alltså det jag blir väldigt driven av är nog just det att jag 
inte vill förstöra den här världen. (…) Jag är inte rädd för att 
naturen inte ska överleva människan för det tror jag helt lugnt. 
Men vi kommer inte kunna leva i en värld där man till exempel 
inte har bin, som håller på att dö nu bara för att det är så mycket 
problem med gifter och besprutningar. Men jag vill inte bidra 
till en sådan värld. Jag vill kunna stå, när jag är gammal, att ”ja 
men jag försökte.” Jag gjorde i alla fall någonting. Jag sket inte 
i allt och bara höll käft, utan försökte i alla fall det lilla jag, som 
en människa kunde göra. 

På samma sätt innebär MSC-märkningen för Kerstin att fisket gått 
rätt till så att bestånden inte drabbas av överfiske och utrotning: ”jo 
men det ska ju finnas till barnbarnen, [vi] kan väl inte fiska färdigt 
nu.” Småbarnspappan David berättar att han läst om giftrester på 
vindruvor och när det blev o-ekologiska indiska druvor över från en 
fest tänkte han: ”Nej, barnen får inte ha de där, det går inte. Nu är det 
typ stopp.” Den extra slanten på maten i den lilla närbutiken eller på 
bondens marknad uppfattas på liknande vis som ett sätt att ta ansvar 
för, stödja och bevara lokala verksamheter.

Som indikerat i föregående kapitel etableras relationer genom 
konsumtion. Daniel Miller menar att det är relationer och inte indi-
viden som är nyckeln till förståelsen av konsumtion. Miller länkar 
inköpsvalen till släktskap och omsorg för de nära, till vilka även 
”jaget” räknas. Eventuella etiska argument kan knytas samman med 
det som är bra för en själv eller hushållet, och kan förstärka känslan 
av att vara en bra människa (Miller 1998; 2001). Matinköpen kan 
således säga materialisera ett ansvar och en omsorg för de som står 
en närmast, som när David inte vill ge barnen besprutade vindru-
vor.64 I mitt material går omsorgsrelationerna utanför tid och rum. 
I talet om den egna konsumtionen existerar även en föreställd rela-
tion med framtida generationer och med okända människor som är 
noder i den globala matkedjan. Oron för framtida generationer och 
miljöproblem görs hanterbar genom särskilt utvald föda. Genom 
maten kan individen känna tillfredställelse av att ha gjort rätt, att i 
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viss mån hjälpt samhället, miljön och andra människor till en dräglig 
och hållbar framtid. 

Att barnbarnen och lokalsamhället återkommer i samtalen om ansvar 
och hållbarhet följer en viss logik. Geografen Doreen Massey talar 
om en hegemonisk geografi av omsorg och ansvar, vilken hon liknar 
vid ryska dockor. Det upplevt största ansvaret är mot de närmast en 
själv, det utgår från hemmet och sedan utåt mot det lokala, nationella 
och globala (Massey 2004, 8f ). En hierarki som är applicerbar även 
inom de vardagliga praktiker som rör matförsörjning (Meah och Wat-
son 2013, 508). Antropologen Cindy Isenhour menar emellertid att 
svenskar har en föreställning om jämlik fördelning som sträcker sig 
över landets geografiska gränser (Isenhour 2011, 128f ), vilket proble-
matiserar dock-liknelsen. Visserligen kan det vara svårt att särskilja ifall 
någon agerar efter egennytta eller altruism i sin konsumtion, då båda 
kan vara tätt sammanvävda och beroende av varandra (Klintman m.fl. 
2008, 25f ). Även de mest miljöhängivna i denna studie utgår från sig 
själv, sina behov och sin kapacitet, samtidigt som de kan legitimera 
sina handlingar utifrån en betydligt vidare omvärld.

I det moraliska ansvaret som deltagarna talar om framträder en viktig 
tidsaspekt: genom att agera här och nu tar de ansvar för både nuet och 
framtiden. Genomsnittssvenskens levnadsstandard anses problematisk 
och riskera framtida miljö- och klimatproblem, något som motiverar 
ett agerande i förebyggande syfte, något Sofie och Erik var inne på 
ovan. Genom de miljövänliga insatser deltagarna utför kan de förstås 
som aktörer av två slag. Antingen som en deltagare i en inbromsnings-
process, som syftar till att hindra den negativa utvecklingen utifrån 
tillgängliga medel i dagens samhällssystem. Eller som en aktör i en 
transformationsrörelse som vill förändra det rådande systemet med 
utgångspunkt i miljö, klimat och resursbegränsningar.

Moraliskt ansvarsfull handling
Niklas och Malins strategi är planerade matinköp. Paret har valt att 
bosätta sig en bit utanför staden där kollektivtrafikens dagliga avgångar 
är få. De äger en miljöbil som de försöker använda sparsamt och Niklas 
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cyklar gärna till jobbet som en form av motion. Den närmsta matbuti-
ken uppfyller inte deras behov, därför handlar de på en stormarknad i 
Umeå som de upplever har stort ekologiskt utbud. Då resan till affären 
är några mil tur och retur koncentrerar de sina matinköp till en vec-
kohandling med bil eller buss, ofta på väg hem från arbetet. När jag 
följer med Niklas för att handla en eftermiddag i tidig maj är inköps-
listan relativt lång, de ska få besök till helgen. Nästan alla inhandlade 
matvaror är ekologiska. Ryggsäck och sex plastkassar fylls med torr-
varor, grönsaker, veganska mejeriprodukter, glass och städprodukter, 
därtill en säck kattsand. Jag bär två av påsarna till busshållplatsen, en 
procedur han annars hade gjort själv.

Rutinen förutsätter förberedelse i from av planerad matsedel och 
inköpslista. Den noggranna planeringen, menar Niklas, innebär att 
de kan fokusera på miljö och hållbarhet och handla de varor de vill 
efterfråga. Istället för att frestas av det sinnligt tilltalande kan de köpa 
det ”smartaste”. Med det ”smartaste” menar han att inköpet både blir 
strukturerat och flexibelt, att de i affären kan utgå från det ekologiska 
utbudet och vid behov ändra i receptet om butiken saknar en ingredi-
ens. Men också att inköpet täcker en veckas matbehov och undviker 
sötsugets ”tomma kalorier”. Kalorierna blir här förutom ohälsosamma 
godbitar också icke-miljövänliga i det avseende att de hindrar med-
veten konsumtion. Egentligen är det snarare humöret än kalorierna 
i sig som är hindret. Flera deltagare vittnar om hur hunger, trötthet 
och tidspress, som ofta följer med i butiken på väg hem efter en lång 
arbetsdag, motarbetar medvetna val. 

Plånboken symboliserar ytterligare ett moraliskt område. Matkontot 
får inte skena iväg, vilket – ambitionen till trots – kan begränsa andelen 
ekologiskt i kundvagnen. Här blir gamla vanor också framträdande. 
Ulrika och Petter är båda uppvuxna i prismedvetna familjer där det 
jagats extrapriser. Även om de idag anser att de har en bra ekonomi och 
inte behöver snåla med matkontot så styr priset fortfarande mycket:

Ulrika: Men det blir, det sitter ändå lite i det där. Att ”ja men det 
här var ju billigt.” Och jag känner ju fortfarande att jag drivs lite 
av det, och att jag ibland kan hamna då i att jag köper någonting 
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för att det är billigt, som kanske inte alls är så himla bra. Varken 
för miljön, eller för kroppen eller vad det nu kan vara.

Studiedeltagarnas prismedvetenhet hör samman med ett sparsamhetsideal 
där en förnuftig och ansvarsfull hushållsförsörjare ska ekonomisera med 
resurserna (se även Aléx 1994; Miller 1998; Molander 2011, 160ff). Denna 
förnuftighet är kulturellt konstruerad och ingalunda en ny företeelse. 
Under 1900-talet uppmuntrades detta ideal av staten, i skolan och av 
olika folkbildare (Aléx 2003). I uppföljaren till Prinsessornas kokbok från 
1939, beskriver Alice Jeansson vikten med att hålla nere matkontot. Att 
vara sparsam framställs som rationellt och som en dygd:

Konsten att göra kloka inköp spelar en mycket viktig roll, när det 
gäller att få största och bästa möjliga valuta för hushållspengarna. Och 
köpdisciplin en inte mindre! Husmodern får inte köpa impulsivt. (…)

När husmodern gör upp veckans matsedel, bör hon ha i minne, 
att många födoämnen ha sina billigare och sina dyrare tider. God 
ekonomi bjuder, att i vardagskosten huvudsakligen framställes 
av sådana födoämnen, som för tillfället äro billiga. (Jeansson i 
Åkerström 1939, VII kursivering i original)

Citatet ovan syftar främst på säsongsanpassad mat men Jeansson 
fortsätter med att ge tips kring ekonomiskt hushållande av mat och 
dess utgifter samt rekommenderar att ”utnyttja prisfluktuationerna på 
livsmedelsmarknaden” (Åkerström 1939, VIII kursivering i original). 
Trettiotalets husmoder skulle hålla i slantarna och konsumera vist. Att 
vara en rationell och ekonomisk konsument i början av 1900-talet 
innebar, enligt Aléx, att inte handla på kredit, vara sparsam och inte 
ägna sig åt onödig lyxkonsumtion. Ett ideal som kopplades till före-
ställningen av en oberoende och självbehärskad samhällsmedborgare 
som var finansminister i sitt eget hushåll (Aléx 1994).

Idealet lever kvar idag och kan alltså emellanåt stå i konflikt med 
en önskan att köpa mer ekologisk mat som kan innebära ett behov av 
en större matbudget. Men idealet kan också te sig paradoxalt när det 
kontrasteras med de välfyllda skafferier, svinn och ”lyx” som berördes i 
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förgående kapitel. Sparsamhet kan förvisso förstås som en norm utifrån 
vilken individer rättfärdigar prisjämförelser, men inte nödvändigtvis 
som en konsekvent eller rationell praktik. Medan den rationelle kon-
sumenten som enligt Aléx primärt ser till det egna hushållets bästa, 
tycks eko-konsumenterna i denna avhandling ha ett vidgat perspektiv 
som inkluderar miljö, klimat och social rättvisa. Båda kan tolkas som 
demonstrationer av att vara goda samhällsmedborgare.

Att göra hållbarhet till en ekonomisk fråga riskerar förvandla det 
till en klassfråga. Ett visst ekonomiskt kapital innebär inte självklart en 
ökad eller minskad benägenhet att agera etiskt eller självreflexivt (Johns-
ton, Szabo och Rodney 2011; Guthman 2003). De som i min studie 
köper en hög andel ekologiska matvaror, också studenter med en mer 
begränsad budget, möjliggör detta genom exempelvis storkok, prisvärda 
ingredienser, preferens för vegetarisk kost och ibland genom dumpster 
diving. Konsumtion utifrån ansvarsideal länkade till ekologisk hållbarhet 
är alltså inte frånkopplat ett ekonomiskt tänkande (jfr Barkman 2014, 
103), men även samtidskontexten är av betydelse. Att ekologisk mat 
blivit mer lättillgänglig och upplevs som något billigare än förut, torde 
möjliggöra en större investering i praktiserandet av eko-inköp. 

Om vi blickar tillbaka i detta och de tidigare kapitlen framkommer 
flera referenser till moral och ansvar. Genom matkonsumtionen och 
matrelaterade praktiker föreställs deltagarna ta ansvar och visa omsorg 
för sina närmaste, hushållets ekonomi, arbetare inom matproduktionen, 
framtida generationer, det lokala näringslivet, miljön, klimatet, djuren, 
samt inte minst för sig själva, sin hälsa och sitt samvete. Ansvaret finns 
dels på en konkret och fysiskt nära nivå, dels på en abstrakt, distanserad 
och framtida nivå. De olika aspekterna berör alla hållbarhet på något 
vis, från hållbara relationer och hushållsekonomi till långsiktigt håll-
bar resursutvinning. Att omsätta det moraliska ansvaret för allt detta 
i praktiken är emellertid inte ett lätt projekt. 

Det konstanta konsumtionsarbetet
Malin: Det är som inte lätt för en konsument ändå att särskilja 
vad som är bättre och sämre, det är som svårt.
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Att vara en miljömedveten konsument kräver ett kringliggande arbete 
med att varsamt rådda i information och undersöka ifall matvaror lever 
upp till individuella och miljömässiga krav. När denna granskning väl är 
gjord torde inhandlingen gå snabbare, åtminstone tills nästa miljölarm 
eller kostråd kräver översyn. De flesta deltagare vittnar om att hålla sig 
uppdaterad kan vara en mödosam process. Det handlar om allt från att 
bevaka nyhetsflödet och debatter i sociala medier, samtala med vänner, 
till att fördjupa sig i litteratur och nya forskningsrön. Då de sociala 
och mediala utbytena kan ske såväl på fritiden som i utbildning och 
arbetsliv, pågår processen att bli eller vara miljömedveten sällan inom 
avgränsade platser eller tider.

Dikotomin lätt och svårt, som Malin använder, återkommer bland 
deltagarna:

Filip: (…) det ska vara enkelt att göra rätt [val för t.ex. naturen, 
min anm.]. Du ska nästan behöva tänka att ”nu vill jag verkligen 
göra fel” för att du ska kunna göra fel. Men idag är det istället att 
du måste verkligen tänka att ”nu vill jag göra rätt” så kanske det 
blir lite rätt. Det är så extremt svårt.

Det upplevs som svårt att veta vad som är rätt och fel när det finns 
källor som är både tvetydiga och motstridiga. Individen måste bear-
beta informationen och omsätta den till aktiva konsumtionsval. Detta 
föder en önskan om att någon annan borde ansvara för att all mat är 
producerad hållbart och etiskt. 

Erik: Framför allt det som är [svårast med att leva hållbart, min 
anm.], är ju att hålla sig informerad hela tiden. Att man aktivt 
ska behöva söka information om produkter. Som det här med, 
det skulle inte finnas ens möjlighet att sojan är producerad på 
skövlad regnskog till exempel. Sedan är det ju en etisk fråga om 
människor och hur de ska tjäna pengar och hela det där. Men 
just om man bara pratar om mat så här just i min situation, så är 
ju det svåraste att hålla sig informerad. Man blir mer och mer så 
här ah, jag vill bara kunna odla min egen mat nästan.
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Mängden information som finns bara några tangenttryck bort tycks 
kunna liknas vid en känsla av att hittills endast ha kartlagt isbergets 
topp. Eller som företagsekonomen Jacob Östberg välformulerat för-
klarat det: ”increased availability of information does not lead to an 
increased sense of control but instead to an increased sense of not 
being able to stay in control” (Östberg 2003, 220). Malin, Filip och 
Erik antyder i citaten ovan just denna svårighet att ha kontroll över 
vilka matval som är bra.

Att inte veta kan på sätt och vis vara en befrielse. Niklas är upp-
vuxen i ett prismedvetet hem och även om han och Malin numera 
satsar på ekologisk mat så långt det går, tummar han på vissa varor. 
Han är förtjust i kryddiga indiska linsgrytor men skulle han köpa de 
små och dyra ekologiska och rättvisemärkta kryddpåsarna hade enbart 
maträttens kryddning gått på fyrtiofem kronor. Detta har han svårt att 
legitimera och när Malin pressar honom om orsaken till själva pris-
skillnaden argumenterar han att han faktiskt inte vet hur arbetarna 
på kryddplantagen har det. Här lägger Niklas alltså ansvaret på någon 
annan, någon som inte har informerat honom, och så länge han inte 
vet kan han legitimera valet av o-ekologiska men billigare kryddor.65 
De produkter de däremot vet är ”miljövärstingar”, som Malin säger, 
väljer de antingen bort eller köper ekologiska.

Åsa använder begreppet ”konsumtionsarbete” för att illustrera den 
trötthet hon känner inför valfriheten och informationsöverflödet. En 
term som i hennes tolkning användes på 1970-talet för att belysa allt 
arbete som låg bakom exempelvis att välja och laga mat, sysslor som 
traditionellt fallit på kvinnan. Idag menar hon, är detta arbete ännu 
tyngre med allt fler val att ta ställning till:

Åsa: Och då stod vi och dillade om hur mycket vi längtar efter 
valfrihet på partiledardebatten igår. Jag känner bara så här (inha-
lerar luft) alltså, ”Televerket kom tillbaka allt är förlåtet ”(skratt). 
Jag kände så här: ”jag vill inte välja, jag vill inte välja, jag vill inte 
välja…” Ska man vara en välinformerad konsument som både 
inte ska bli blåst och inte göra onda saker (…) det skulle kunna 
vara en heltidssysselsättning för vem som helst.
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Det konstanta flödet och bearbetningen av all information är tids-
krävande och det är tidvis emotionellt utmattande att vara insatt och 
kunna bedöma vad som är rätt och fel. Konsumtionsarbetet Åsa talar 
om indikerar att kompetensen som de hållbara praktikerna är bero-
ende av (jfr Shove, Pantzar och Watson 2012) behöver underhållas och 
uppdateras. För att miljömedvetna matinköp ska rutiniseras eller fler 
praktiker anammas kan det vara nödvändigt att hålla sig à jour för att 
veta hur praktikerna bör utföras. 

Att fiska i informationshavet
Åsa: Ibland känner jag att jag kan för mycket, det blir för jobbigt. 
Fisk vet man liksom, antingen håller den på att bli utfiskad eller 
så innehåller den dioxin. (skratt) (…) Det blir väldigt svårt att 
följa alla rekommendationer om man ska lyssna på alla så där.

Det är inte alltid tillgänglig information, även den som anspelar på 
hållbarhet, är samstämmig. Fisk är ett tydligt exempel på när de fisk-
ätande deltagarna brottas med olika ideal och har svårt att finna enty-
dighet kring vad som är ”rätt” eller ”minst fel”. 

Jonas reflekterar att odlad lax nog inte är så hållbar. Han har läst 
att det går åt väldigt mycket fiskmjöl, som tillverkas av mald vild fisk, 
för att mata den odlade fisken. Erik tycker det är svårt att veta vilken 
fisk han ska välja i affären, torsk håller på att fiskas ut och trålning är 
dåligt. Han har i sin tur är läst att norsk lax dels inte har särskilt hårda 
antibiotikaregler och dels transporteras till andra länder för att fileas 
och sedan tillbaka igen för att det är mer ekonomiskt hållbart. Då vill 
Erik inte äta den norska laxen, men därtill finns en svår balans mellan 
det hälsosamma och det miljövänliga:

Erik: Samtidigt så kan man inte åka ner till Västkusten och handla 
av någon liten fiskebåt när man bor så här [i Umeå, min anm.]. 
Men det har ju blivit att jag typ undviker att handla fisk ganska 
mycket. Och det är ju inte så bra, kanske just för hälsan, det känns 
som att fisk är ganska bra och nyttigt.
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Eriks uppfattning om fisk som nyttig kan relateras till Livsmedels-
verkets råd. De rekommenderar fiskintag två till tre gånger i veckan. 
Samtidigt råder verket barn och gravida att vara försiktiga med fet fisk 
från Östersjön och insjöar på grund av de höga halterna av PCB och 
dioxin (Livsmedelsverket 2015, 6). Vissa kostråd som Livsmedelsver-
kets har normaliserats och uppfattas som självklara. När de kolliderar 
med andra miljöråd kan de skapa förvirring:

Kristina: Och sedan så då att det här närproducerade plötsligt är 
det onyttiga, det här med Östersjön då, det blir också så frustre-
rande. (…) Är det nyttigare att jag tar något från norra Atlanten? 
Men då, nä då är det utfiskningshotat. (…) Och odlad lax från 
Norge är ju inte bra. ”Och det är inte bra, och det är inte bra…” 
Och Östersjöfisken är så här högst en gång i månaden och knappt 
det och så vidare. Så det, ah… det är jobbigt.

Trots att Kristina tycks vara insatt i fiskfrågan menar hon att hon ibland 
ändå går emot sina kunskaper och köper billig lax. När jag följer med 
Kristina och handlar i en ICA-butik i centrala Umeå söker hon i fisk-
kylen efter en liten bit kallrökt lax, lagom för en person. Biten som 
följer med hem kommer från lokala Norums fiskrökeri. I affären tittar 
Kristina inte efter dess ursprung och menar efteråt att det kanske hon 
borde ha gjort. Spontant tror hon inte att laxen är fiskad i Norums-
trakten utan troligen i Norge, vilket i så fall enligt henne borde vara 
bättre än Östersjöns dioxiner. Jätteräkor köper hon aldrig numera, 
inte sedan att hennes syskon med naturvetenskapliga utbildningar och 
kunskaper berättat om de förstörda mangroveträsken.

I början av 2014 uppstår en debatt när Världsnaturfonden i sin 
konsumentguide ger rött ljus till nordhavsräkor på grund av fiskeme-
toderna och kontroller. Några butikskedjor drar bort räkan från sitt 
sortiment och flera yrkesfiskare på Västkusten upprörs då deras livnäring 
riskerar påverkas. I en DN-intervju ställer sig sittande landsbygdsmi-
nister med ansvar för jordbruksfrågor, Eskil Erlandsson (C), kritisk 
till Världsnaturfondens bedömning och hänvisar till tidigare EU-be-
slut som tillåtit räkfisket. Själv hävdar ministern att han kommer att 
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fortsätta äta västkusträkor (Littorin 2014). Detta synliggör hur olika 
tongivande aktörer kan spela mot varandra, inte sällan genom att åbe-
ropa olika vetenskapliga belägg och moraliska förpliktelser mot fisken 
och fiskarna. För kunden vid fiskdisken kan det bli svårt att bedöma 
vem som har tolkningsföreträde. Att agera miljövänligt, moraliskt och 
hälsosamt när de olika tillgängliga källorna är motsägelsefulla är svårt.

Systemfel och ansvarsbeläggande av individen
Åsa: Egentligen så kan jag då känna att det är fel att göra det 
här [konsumtionsval och att vara medveten, min anm.] till en 
individuell, till ett individansvar, utan det är ju hela samhället 
som måste läggas om. Och att man ska behöva vända ut och in 
på sig själv för att liksom göra rätt, det är inte hållbart, det går 
inte. Det är bara en viss procent av befolkningen som kommer 
att försöka med det. 

M: Men vilket ansvar har man då som individ, för, säg miljön?

Åsa: (…) klart att jag tycker att man har ett ansvar, men samtidigt 
så tror jag att genom att göra det för mycket till individens ansvar 
(…) så kan politiken friskriva sig från ansvar. Och det är ju en 
rådande politisk trend att göra saker till individfrågor.

Även om det finns driv och entusiasm i deltagarnas strävan efter en 
mer hållbar livsstil, framträder ett mer dystert tema i deras berättel-
ser, de föreställer sig att ”matindustrin”,66 producenter och politiker 
inte gör tillräckligt. I utsagorna förekommer antagonister i form av 
”matindustrin”, ”kemikalielobbyn” (Åsa) och politiker som föreställs 
prioritera ekonomin högre än miljön och hindra förbud. Ulrika kon-
staterar att även om hon gärna skulle vilja slippa ta det stora ansvaret 
så känner hon att hon måste ta det eftersom hon tänker sig att om alla 
överlämnar det till politikerna blir ingenting gjort.

I citatet ovan talar Åsa om en friskrivning av ansvar. Deltagarna anser 
att de ålagts en ”börda”, ”ansvar” eller ”skuld” när de måste bedöma vad 
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som är rätt och fel. Ansvaret de talar om framställs likt ett föremål som 
kan flyttas eller delas mellan olika aktörer, exempelvis från industrin 
och politiken till konsumenten. När Åsa tidigare i kapitlet gav uttryck 
för en överväldigande känsla alla konsumtionsval ger upphov till, kan 
detta relateras till just ansvarsförflyttandet. Som jag förstår deltagarna 
är att ta för mycket ansvar ofta negativt associerat, medan att fördela 
ansvaret inom ett kollektiv eller mellan maktpositioner tycks vara 
mer rättvist. Samtidigt måste det särskiljas mellan val och val. Som vi 
såg i föregående kapitel vill deltagarna gärna kunna välja mellan olika 
smaker och maträtter, det som efterlyses är snarare att det bland dessa 
möjligheter inte finnas sådant som är dåligt för exempelvis miljön.

Flera deltagare beskriver ett (samhälls- och ekonomiskt) system som 
styr individers handlingar i ohållbar riktning. Julia använder ordet 
”systemfel”. Både Åsa ovan och Erik här nedan kritiserar ett system 
som ålägger individer både valfrihet och ansvarstagande för sin kon-
sumtion. Apropå att vara konsekvent säger Erik:

Erik: Så jag menar inte som att man ska känna någon skuld, för 
det tycker jag inte. Jag tror att jag tänker så att ”äh men fan jag 
ska inte behöva hela tiden.” (…) Alltså de måste ju ändra systemet, 
det är ju inte varje enskild person som ska behöva tänka på det 
här hela, hela tiden utan man ska ändra systemet på… vad det 
nu kan vara, sojamärkningen. Att man måste ha [en märkning, 
min anm.], det kan inte vara varje enskild persons detektivarbete. 

En återkommande åsikt är att den faktiska kontrollen ligger bortom 
individen, att det finns ett samhälls- eller matproduktionssystem som 
styrs av högre maktpositioner. En kedja av politiska och ekonomiska 
ideologier och beslut som tycks operera i en parallell värld till kon-
sumenternas vardag. I mataffären förenas de två världarna, men det 
anses vara i kedjelänkarna dessförinnan som faktisk förändring kan 
åstadkommas. Att som individ försöka få insyn i matindustrin och 
syna eventuellt fusk är svårt, menar deltagarna. Detta kan tolkas som 
en konsekvens av ett dominant paradigm som – både av forskare och 
samhällsinstitutioner – fokuserar på attityder, beteenden och val. 
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Genom denna individualisering av ansvar ges den enskilde rollen som 
konsument och beslutsfattare, och samhället rollen att uppmuntra 
miljövänliga beslut istället för att se hur de vardagliga praktikerna är 
socialt organiserade (Shove 2010, 1280; Evans 2011c).

Petter är inne på svårigheterna att välja bort viss konsumtion i sam-
hället. Han reflekterar över att idealen med självhushållande kommer 
från en annan tid och att förutsättningarna i dagens samhälle ser något 
annorlunda ut:

Petter: Men det är ju det där att man hamnar i det också att 
man måste ta ett beslut själv att göra avkall på ganska mycket 
annat. Alltså, om man ska gå tillbaka till bondesamhället där 
(…) det viktigaste är att bli mätt och överleva dagen. Och det 
är ju ganska långt steg i samhället idag, att välja bort telefoner, 
TV. Att bara [säga] ”nu är det färdigt med det här, och nu är det 
bara att bli mätt som gäller.” För är det bara det som gäller, då 
är det lugnt, men man måste fortfarande ha ett lån på ett hus 
som ska betalas. (…) Alltså att man måste ha ekonomi för att 
kunna vara i samhället. Det där att vara utanför lite grann är ju 
väldigt svårt idag. För skulle man bara ha behovet att bli mätt, 
då skulle man kanske också kunna göra mer avkall på vilken 
typ av mat man äter. 

Fördelarna i dagens samhälle kan vara svåra att avstå från utan att för-
svåra för sig själv. Att gallra skog på egen hand med enbart en hand-
såg istället för en motorsåg skulle bli betydligt tyngre, menar Petter. 
Han använder sågen för att exemplifiera de hinder han föreställer sig 
försvåra en genomgående hållbar och självhushållande levnadsstil. 
Återigen synliggör detta en materialitet som är svår att avsägas. Detta 
då normaliseringen av viss teknologi har förändrat förhållningen till 
såväl tidsåtgång och arbetsinsats (Shove och Southerton 2000) vilket 
möjligen hör samman med att viss kunskap och infrastruktur försvann 
tillsammans med ”självhushållningens landskap” (Frykman och Löf-
gren 1979, 72f ).

Ansvarstagandets bortre gräns är dels individuell, dels alltså defi-
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nierad av det rådande samhället. Erik önskar sig tidvis att han var mer 
fri från samhällets infrastruktur och normer om konsumtion och för-
värvsarbete, och istället vara självständig och odla sin egen mat. Han 
känner sig ”tafatt” över att han inte kan det i nuläget: ”Jag har inte 
kontroll över mitt eget liv, jag går till det här ICA:t som producerar 
mat till mig.” Senare i samma intervju uttrycker han en önskan att ha 
möjligheten att för en stund kunna gå bort från konsumtionssamhället 
och reflektera över vad han är en del av. 

Erik: Men om jag då till exempel odlar, om jag lyckades odla min 
mat hemma så skulle man slippa all transport för det jag äter på 
ett år och då kan man väl se det som en vinst för samhället, att 
man slipper de utsläppen.

Idealet att kunna ta ansvar för sig själv och sin miljöpåverkan, menar 
Erik, skulle alltså kunna vara en vinst för samhället. Studiedeltagarna 
har starka moraliska och politiska åsikter som de gärna hade sett som 
normbärande, men flera indikerar att det krävs en slags kris eller kata-
strof för att en ordentlig omställning i levnadssätt och värderingar ska 
kunna nås då nuvarande system upplevs som ett hinder: 

Zara: Tänk om att man skulle lägga ner alla chipsfabriker och 
använda all den potatisen till att göra mat till de som inte har 
mat. Men så funkar ju inte det marknadsekonomiska systemet.

Samtidigt som deltagarna gärna vill ha ett varierat smakutbud i mat-
affären att välja från, önskar de att slippa behöva ta ställning för eller 
emot besprutade grönsaker och vattenfyllda kycklingfiléer, eller fun-
dera över huruvida arbetsförhållandena varit bra och transporten varit 
effektiv. Som konsumenter befinner de sig i matens slutled och vill 
inte ensamma axla det stora moraliska ansvaret för dess produktion. I 
deras ideala värld har inte matproducenterna möjligheten att ignorera 
miljö, djurrätt eller sociala rättigheter. Citaten ovan är exempel på kritik 
mot politiken och marknadskrafter som format ett upplevt problema-
tiskt ”samhällssystem”. De tycks efterfråga en starkare maktapparat, 
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åtminstone i miljöfrågorna, en retorik som inte är ny. Meddelare till 
frågelistan Vi och naturen (NM 212) från 1980-talet önskar att poli-
tiker och myndigheter ska ta större ansvar och istället för att tänka på 
vinning våga vara skarpare mot utsläppstunga industrier.

Problematiken kring valfrihet och samhälleligt ansvar fann även 
antropologen Cindy Isenhour i sin studie om miljömedvetna personer i 
Stockholmsregionen. Hon länkar detta till Sverige som historiskt stark 
välfärdsstat med socialdemokratiskt styre och den lutherska kyrkan, 
institutioner som betonat solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Dessa 
värderingar skapar i sin tur en föreställning om att det är orättvist ifall 
inte alla är med på hållbarhetståget (Isenhour 2010b; 2011). Detta kan 
delvis förklara ansvarsföreställningarna, men ger emellertid inte en 
tillräcklig förklaring till hållbara och ohållbara handlingar i vardagen. 
Hållbarhet har ur ett policyperspektiv länge dominerats av attityder, 
beteenden och val istället för de underliggande och upprätthållna 
praktikerna (Shove 2010). Bakomliggande sociala maktrelationer, 
dominanta institutioner och normer har möjlighet att både styra och 
förhindra förändring av praktiker och påverkar vilka praktiker som ur 
ett socialt eller samhälleligt perspektiv är självklara eller nödvändiga 
(Hargreaves 2011, 92f; Shove, Pantzar och Watson 2012). Således kan 
praktiker relaterade till föreställningar om ekonomisk rationalitet och 
omsorg för de nära, som uppmuntrats politiskt eller socialt, förstås 
som mer självklara än frivilliga miljövänliga ageranden. 

”Världen går inte under för att jag äter ris ibland”
Medvetenhet i lagom takt

Studenten Sofie berättar att hon började läsa Matens pris (Olofsson 
och Öhman 2011), en reportagebok om extraprisens baksida. Hon 
tycker boken är ganska hemsk och har inte läst många kapitel. Det 
känns deprimerande att förstå hur ”djävlig den här industrin är och 
hur pengafixerad världen är.” Hon menar att det känns hopplöst för 
världen. Kanske är boken extra hemsk just nu när hon och sambon 
inför sommaren försöker hushålla lite extra med studiebidraget för att 
få lite extra pengar över, något som påverkar matvalen. Hon är rädd 
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att hon skulle känna sig ”ännu sämre” för att hon prioriterar som hon 
gör. ”Ja men jag är väl för rädd att bli för medveten, att jag förstår vad 
jag bidrar till, på ett annat sätt”, säger Sofie. Liknande känslor fick 
Susanne av boken Tyst hav (Lövin 2007) om fiskepolitiken. Hennes 
föreställningar om svenskt fiske fick sig en rejäl törn. Nya kunskaper 
kan vara tunga att ta in. Både Sofies och Susannes böcker har förblivit 
liggande, ej färdiglästa.

De miljömedvetna deltagarna tycks besitta förståelse och kunskap om 
hur deras konsumtion påverkar miljön. Men att vara miljömedveten 
behöver inte betyda möjlighet eller vilja att ta till sig all information, 
inte heller innebär det ett anammande av alla föreslagna gröna prakti-
ker. Emellanåt måste paus-knappen tryckas in. Under studien övergår 
Anton från att vara student till att vara arbetssökande. Han flyttade 
till Umeå från en annan norrländsk stad för att studera och under 
studieåren har han lärt känna många nya människor som på olika 
vis influerat honom i formandet av sin konsumtionsidentitet. De har 
exempelvis introducerat betydelsen av vegansk kost och rättvisemärkta 
varor för honom, något som varit frånvarande i föräldrahemmet. Om 
det vardagliga livet är inne i en stressig fas, menar han att det inte är 
läge att ta på sig mer ansvar:

Anton: Jag har känt jättemycket att det handlar jättemycket om 
att som ta nya steg, och så kan det komma dit. Och sedan från 
det ta ytterligare steg, att så här kunna pusha det längre. (…) 
Men just det här med att låta det ta den tid som det tar och låta 
sig anpassa, att låta sig hinna anpassas till en ny situation, för att 
sedan gå vidare.

Anton illustrerar dels hur vardagsförutsättningarna påverkar praktikens 
förankringar, och dels hur etablerade praktiker utgör en basplatå att 
vila på och efter förmåga bygga vidare från. Att ställa om sin vardag 
så att den blir så miljövänlig som möjligt kan kräva tid och tålamod. 
Det är en slags infasningsprocess där nya varor och praktiker slussas 
in lite i sänder. Det tycks vara lättare att anamma fler praktiker som 
gradvis blir till rutiner när det dels finns ett intresse och dels en väl-
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villig inställning till att göra mindre justeringar. Basnivån kan också 
liknas vid ett befintligt praktikknippe som kan byggas ut. Schatzki 
menar att det är lättare att skapa länkar till och forma ett knippe än 
att ersätta det (Schatzki 2015, 27). Att bygga vidare på en befintlig 
grund är alltså lättare än att förändra rutiniserade beteenden helt. Jag 
återkommer till knippena mer ingående i nästa kapitel men stannar 
här kvar vid pausstationen.

Flexibilitet är en annan form av pausstrategi. I kapitel tre berättade 
Erik att det inte blev eko-potatisar till lunch för att affären inte hade 
några och han rationaliserade bort att cykla till en annan butik. Tid 
och bekvämlighet sätter gränser i vardagen för hur mycket energi 
som läggs på att agera hållbart. En som erfarit vikten av begräsningar 
är Åsa, en dag blev det nämligen för mycket. På 1990-talet gick hon 
en miljövetenskaplig universitetsutbildning och hon minns hur hon 
och hennes kurskamrater påverkades av arbetet med livscykelanalyser,  
det vill säga en analys av en varas totala miljöpåverkan ”från ax till 
limpa”: 

Åsa: Och det fanns ju inte KRAV på den tiden faktiskt, så länge 
sedan var det! Men vi var då studenter och väldigt – då för den 
tiden – förmodligen ganska välinsatta. (…) Vi kunde sitta på lun-
chen och diskutera, ”vilket är bäst, konservburk eller tetra-tomat” 
så här. (…) ”Men den, jaha, då måste man bryta massa malm 
och producera metall, och den…” Ja lite så där. Så höll vi på, och 
var väldigt medvetna. Och jag… jag försökte liksom. (…) Det 
slutade med att jag kunde gå in i en affär och nästan komma ut 
med ingenting för att jag var så himla medveten. (…) Ja men jag 
bekymrade mig ju över vad det är man ska äta egentligen. Så det 
slutade med att jag bestämde mig för att ”Nä! Det här går inte, 
det här är inte hållbart.”

Åsa beslutade sig för att backa för att slippa må dåligt vid varje besök i 
mataffären. När KRAV-produkter blev vanligare började hon fokusera 
på att köpa ekologiskt kaffe och te.

När det moraliska arbetet blir för komplicerat riskerar det slå över 
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i en obehagskänsla som det gjorde för Åsa. När allt går att problema-
tisera upplevs ibland den egna medvetenheten som kvävande snarare 
än stärkande. Den kan också leda till dåligt samvete eller ångestkänslor 
över att det är för mycket att hålla reda på och över trögheten i att 
förändra världen.

Institutionaliserade och kroppsliga begränsningar 
Erik: Så blir det som en ond spiral när man börjar tänka på det. 
Det kan nästan vara så att man känt något slags hopplöshet men 
man får försöka ta det som det är just nu. Det går ju inte ändra 
en hel värld över en dag utan man får låta det ta tid.

Att handla ekologiskt kan vara ett sätt att trycka undan negativa känslor 
med en upplevd positiv handling. Även om, som Erik reflekterar, det 
kan bli ett försök att ”döva något slags dåligt samvete (…) [för] att man 
tar plats på en planet” med begränsade resurser. Miljöfrågorna finns inte 
ständigt i tankarna, men de dyker upp då och då. Erik är en av flera del-
tagare som menar att de i intervjusamtalen verbaliserat sådant som finns i 
bakhuvudet, men som de sällan pratar om. Samtidigt som de ifrågasätter 
matens ursprung och produktion, problematiserar de självreflexivt även 
sin egen konsumtion när de exempelvis selektivt praktiserar sina ideal. 

Åsa: Världen har ju blivit så liten, det är ju ett sådant faktum av att 
vi har internet och vi har, all information är tillgänglig. (…) Om 
man vill, om man har det intresset, eller om man känner att det 
är ens plikt eller vad man än har för drivkraft, så kan man flytta 
ut sin förståelse och sin kunskap om vad varenda brödsmula som 
man stoppar i munnen eller köper, får för konsekvenser i världen. 
Och det (skrattar) är ganska jobbigt! (…) Jag tror jättemycket på 
att man måste hitta ett personligt förhållningssätt. (…) Man kan 
inte lägga på sig själv att ta hela det lasset att (…) fatta ett etiskt 
beslut om allt hela tiden, det går inte, för det… Till slut mår man 
inget bra av det, tror jag. 
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Sofie: Alltså jag kan inte gå från att köpa ekologiska mejeripro-
dukter till att ha ett helt ekologiskt kök. Jag kan inte ställa om 
det på en… ja men på en natt, på ett år. Utan det är sådant som 
kommer att komma med livet. Så när jag har ett jobb och tjänar 
bra med pengar, då kommer jag kunna göra det. Så jag ser väl 
lite som så att jag kan ändå inte leva helt och hållet så nu, så då 
kan jag vänta.

Det tycks existera en föreställd gräns för praktiserandet av hållbarhet. 
Ofta handlar det om att gränsen passeras när upplysningen går ut över 
vardagen på ett negativt sätt, när det blir för jobbigt, tråkigt eller när 
man mår dåligt. För att tankarna inte ska börja spinna iväg och resul-
tera i obehagskänslor som gör det svårt att handla mat, rationaliseras 
de egna praktikerna. Exempelvis genom att konstatera att det inte går 
att åstadkomma omedelbar förändring och att det inte alltid går att 
fatta informerade val i varenda situation. Till viss del kan det tolkas 
som ett ursäktande av sina handlingar, men också som en strategi för 
att hantera vardagen och det egna välmåendet. 

Åsa lyfter fram institutionella och kulturella faktorer som påverkar 
praktiserandet:

Åsa: Om man säger så här, de som har makten (…) kommer inte 
med glädje skänka bort den. Och det kanske gäller samma sak 
med det välmående medelklasslivet som inte är så hållbart. Att 
de som har det privilegiet, skänker inte med glädje bort det. Man 
kan gärna byta ut saker så länge liksom man kan… få schyssta 
hipster-poäng liksom så här (med tillgjord röst) ”Jag bakar surdeg” 
eller ”jag gör min pulled pork med kött från vår bonde som bor 
[nära],” du vet. Alltså så länge (…) man kan få plocka hem sta-
tuspoäng, så är det okej. Men så länge det handlar om att faktiskt 
på något sätt backa, liksom minska sin konsumtion av vissa saker 
som på något sätt inte riktigt går att ersättas av något annat, då 
tror jag att det sitter djupt inne för folk att släppa det ifrån sig. 
Inklusive mig själv, jag menar, jag är inte bättre än någon annan.
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Också Kerstin menar att samhällsförutsättningarna styr. Hon bor 
strax utanför Umeå och  reflekterar över att hon kanske borde cykla 
till centrum istället för att ta bilen. Men det är en bra bit att cykla 
och åldern för med sig trötthet och krämpor, och inte heller är det 
lätt att låna eller dela bil med andra. Hon resonerar: ”Näe, nu får jag 
vara sådan här energi-, eller miljöförstörare, det är okej, jag kan ju inte 
leva i något annat samhälle än det jag lever i.” Eftersom samhället ser 
ut som det gör menar hon att hon inte kan vara alltför sträng mot sig 
själv, och då hon är miljömedveten på andra vis kan hon tillåta sig 
köra sin bil med gott samvete. Åsas och Kerstins tolkningar om hur 
sociala och samhälleliga värderingar och infrastruktur gör det svårt att 
minska föremålskonsumtion eller avstå bil, återkopplar till föregående 
kapitel. Och återigen synliggörs hur vissa praktiker och institutioner 
har starkare inflytande, vilket gör att vissa handlingar upplevs som mer 
meningsfulla eller viktiga.

Kerstin synliggör även fysiska begränsningar för en hållbarare var-
dagstransport. Liksom för Kerstin sätter deltagarnas kroppsliga och 
ekonomiska kapacitet, sociala nätverk och personliga levnadsförhållande 
gränser för vad de upplever att de kan göra för miljön. Det bör betonas 
att då praktiker kräver kompetens och förmåga för att utföras, uppstår 
en ojämlik fördelning mellan olika individer med olika – ekonomiska, 
materiella och fysiska – förutsättningar (se Walker 2013; 2015). Ålder, 
hälsa och funktionshinder kan också sätta kroppsliga begränsningar 
för vem som kan utföra vilka praktiker. De personligt uppsatta grän-
serna är däremot inte alltid iögonfallande eller uttalade. Istället för 
att må dåligt över allt de inte gör kan de tillåta sig att kompromissa. 
Ibland handlar strategierna om att hålla en konsekvent ideologisk linje 
såsom att endast handla ekologiskt eller äta veganskt. Men oftast en 
mer pragmatisk hållning som erbjuder utrymme för flexibilitet och 
impulser. Det senare innebär möjligheten att tidvis handla billigare 
mat, köpa ”lyxiga” matvaror, dricka kaffe med grannen, ta bilen till 
mataffären eller flyga på utlandssemester. Pragmatismen ger dem möj-
lighet att förhandla med olika kulturella och moraliska ideal och inte 
exkludera sig själv från sammanhang och aktiviteter som är av social 
och kulturell betydelse.
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Att finna det lustfyllda
Mitt i den dystopiska samhällsbilden och det tunga ansvaret lyser 
strimmor av hopp fram. De lustfyllda upplevelserna gör det lättare 
att agera ansvarsfullt: 

Åsa: Om man ska ha något moraliskt ok hängande över sig i 
vardagen hela tiden så förvandlar man ju saker som bara ska vara 
neutrala till något negativt. Eller saker som ska vara lustfyllda till 
något negativt. (…) När det gäller kolonilotten och så här, det 
är ju att göra någonting som kanske är hållbart, who knows. Vi 
cyklar ju till kolonilotten så jag kan inte se varför det inte skulle 
vara det. Och jag har inte köpt någon ny cykel på tjugo år (skratt). 
Men det är ju att göra någonting lustfyllt och bra, så det känns 
mycket bättre. Vi lever ju förmodligen som hållbarast under de 
två månaderna vi kan skörda våra egna grejer. För det är roligt 
att äta det man odlat själv och det är gott och det är nyttigt och 
det är bra på alla sätt. Så då känns det som man gör någonting 
bra utan att det är tråkigt. 

Det personliga intresset och nöjet att odla grönsaker är som sagt inte 
alltid sprunget ur ett miljöintresse, men det får en skjuts av att det 
känns som ett bra personligt bidrag. 

Kerstin – som bland annat odlar, håller sig à jour i aktuella frågor 
och har varit engagerad i några lokala och ideella projekt – känner att 
hon tillfört något. Hennes förhoppning är att den låga hon är med 
och håller vid liv ska ta sig och bli till en brasa. Hon är kritisk mot 
politiska satsningar på trafikleder, men ”istället för att gå emot det har 
jag valt att bygga upp något som jag vill se istället, för det tycker jag är 
roligare, och roligt vill jag ha.” De personliga utmaningar eller projekt 
som många av deltagarna har, blir till lustfyllda moment i vardagen. 
Och när det är roligt, tycks det också vara lättare att axla ett ansvar och 
anta fler utmaningar. Förhoppningen är att fler finner samma intresse 
och förståelse och börjar praktisera en hållbar vardag. 

Trots pessimism mot ”systemet” finns alltså en vilja att vara med 
och bidra. Majoriteten av deltagarna i denna studie är personer med 
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stort eller relativt stort intresse för mat och miljö och ser sin insats som 
att de ”gör det lilla” (Erik, Fredrik och Kerstin) de kan göra. Detta 
utesluter inte stundtals tvivel om huruvida praktikerna verkligen leder 
till förändring eller ifall insatsen bara är en ”droppe i havet” (Kristina). 
Överlag känner de ändå att de gör det rätta, att praktikerna är bättre 
för miljön. Samtidigt inser de att betydligt fler engagerade praktikut-
övare behövs för att få till stånd en samhällsomställning. Åsa antydde 
i förgående avsnitt att få människor kommer att frivilligt överge vissa 
ohållbara praktiker som blivit självklara i dagens samhälle. För att 
förändra invanda tankesätt och rutiner menar praktikteoretiker ett 
behov att förflytta fokus från attityder, beteenden och (konsumtions-) 
val, till vad som ligger bakom praktikerna och möjliggörandet av utfö-
randet av dem (se t.ex. Shove 2010; Walker 2015). Att vissa praktiker 
upplevs ha (personliga) fördelar torde därmed också kunna relateras 
till sociala mönster.

Som nämnt menar flera i studien att det krävs politiska medel för 
att åstadkomma betydande attityd- och beteendeförändringar. Men 
det finns de som likt Kerstin tror att det är möjligt att förändra under-
ifrån, att individer kan gå samman genom gräsrotsrörelser. I hennes 
engagemang finns en förhoppning och ett ansvar att samtidigt inspirera 
fler. Kerstin talar mycket och gärna om gemensamma aktioner. Hon 
är socialt aktiv och går gärna på olika föreläsningar och evenemang. 
Hennes vision inbegriper ett kollektivt ansvar och en social gemenskap, 
grunden för en social hållbarhet. I intervjuerna med henne framträder 
visionerna som drivkrafter även om hon är noga med att hålla enga-
gemanget inom en måttlig ram.

Kerstin: Men det är i alla fall väldigt energirikt och hoppfullt att 
göra någonting, även om det ser mörkt ut. Så kan man i alla fall 
säga ”jag har försökt i alla fall. Jag drog ett litet strå still stacken” 
Och maten, att man odlar själv, det är ju inget konstigt, det har 
vi ju gjort förr, och det ska vi göra igen. Men det, det är segt, oj 
alla köer på Strömpilen [affärsområde, min anm.] och på Coop. 
Jättevagnar med färdig mat som man släpar hem och äter upp tre 
fjärdedelar och slänger resten (skratt). Men vi har det för bra, vi 



172   •  hållbarhet till middag

är inte nödda och tvungna att spara och gneta, så det dröjer nog 
innan [vi blir tvungna]. För då blir man ju medveten, och det 
dröjer nog innan att det blir så pass många medvetna så att det 
märks på köerna på Coop.

Här antyder Kerstin att det inte finns tillräckliga incitament i välfärds-
samhället att agera eller konsumera mer hållbart. För henne blir det 
moraliska ansvarstagandet ett verktyg för henne att forma samhället 
– om än småskaligt med ett strå – till sin egen idealbild.

Pragmatism och moralisk bokföring
Ulrika och Petter vittnar om hur en planerad omställning kompli-
cerades av oförutsedda händelser, krockande konventioner och brist 
på existerande rutiner. När paret träffades valde de att flytta ut till ett 
hus på landet där de kunde odla och bli mer självförsörjande, något 
de hade begränsad praktisk erfarenhet av. Ulrika prenumererade på 
tidningen Åter med självförsörjningsfokus, följde internetforum och 
inspirerades av ”utflyttarbrev” från de som redan lämnat stadslivet. Så 
här i efterhand beskriver Petter det som att de egentligen inte visste vad 
de gav sig in i. Plötsligt hade de ett hus som behövde renovering och 
en sedan länge obrukad jord. Allt tog tid. De var småbarnsföräldrar 
och hade långt till såväl jobb som barnvakt. De var beroende av bil att 
ta sig överallt och närmsta affär hade inget stort utbud av ekologiskt 
och när storhandlingen slog fel kunde det uppstå mer matsvinn än 
normalt för dem. Vägen till ett hållbart och självförsörjande liv var lång 
och tog mycket kraft. Efter några år beslutade de sig att flytta tillbaka 
till stan och odlar numera på balkong och i odlingssäckar. Båda har 
valt att arbeta deltid och känner att de har fått mer tid åt barnen och 
fritidsaktiviteter. När de nu tittar på tv-programmet Hundra procent 
bonde som följer en självförsörjande dansk bonde, reflekterar Petter 
över tidsaspekten, att det kan ta flera år innan rutiner faller på plats 
och gör vardagen lättare. 

Komplexiteten i miljöfrågorna är stor och det är inte alltid ett rätt 
svar finns. När Zara resonerar över risets klimatpåverkan menar hon 
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att hon egentligen inte behöver äta ris ur näringssynpunkt. När hon 
var yngre köpte hon det inte alls, men numera kan det vid sällsynta 
tillfällen tillagas och då menar hon att ”världen går inte under för att 
jag äter ris en gång ibland.” Miljövänliga eller ideologiskt övertygade 
individer brottas ständigt med samexisterande konventioner, behän-
dighet och behovet av kompromisser (Connolly och Prothero 2008; 
Isenhour 2010b; Evans 2011a; Meah och Watson 2013). I vardagen 
sker flera stora och små överläggningar om vad som bör prioriteras 
högst i ett enskilt fall. Den pragmatiska strategin kan innebära att en 
liter ekologisk mjölk offras för att undvika ett bråk i mataffären. Att 
chips kan inhandlas för att det skänker lite lyx till tillvaron och gläder 
partnern. Att drömmen om självförsörjning kan – temporärt – överges 
för att satsa på mer kvalitetstid med familjen. I mataffären kan det inre 
rådslaget vara över på en sekund utan att någon utomstående märker det.

I en studie över danska konsumenters benägenhet att handla ekolo-
gisk mat, synliggör Ulf Hjelmar (2011), forskare i offentlig förvaltning, 
snarlika tendenser som i mitt material. Det vill säga hur faktorer som 
effektivitet, tillgänglighet, pris, kvalitet och sociala relationer spelar 
in i matvalet. Hjelmar skiljer på de konsumenter som är mer etiska 
och politiska i sina val, och de mer pragmatiska. Den senare gruppen 
menar han vara i uppsving, de påverkas mest av yttre faktorer som 
pris och bekvämlighet men uppvisar ändå stort reflexivt beteende. 
Förvisso menar Hjelmar att det inte finns några fasta gränser mellan 
de två grupperna då plötslig beteendeförändring är möjlig (Hjelmar 
2011, 342), men jag finner uppdelningen problematisk. Mina delta-
gare skulle kunna delas in i dessa grupper men med risken att befästa 
stereotypa och simplifierade kategorier. Även de mest miljöhängivna 
individerna uppvisar ett brett pragmatiskt register samtidigt som de mest 
pragmatiska också talar om ansvar och antyder politiska värderingar.

Åsa, Ulrika och Petters resor synliggör hur pragmatismen tycks vara 
en del av en läroprocess. Deras engagemang och ambitioner att handla 
hållbart respektive flytta till gård visade sig vara ohållbara för den egna 
livssituationen. De fick omvärdera och hitta en nivå som var rimlig 
utifrån deras förutsättningar. Här påverkade kompetenser, fysiska och 
ekonomiska förutsättningar och deras personliga välmående. Även 
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Zara, 26 år, beskriver det som hon inte längre är lika principfast som 
när hon var tjugo år gammal och äter nu både ris och dricker kaffe 
vid tillfällen. Alla deltagare är pragmatiska på något plan och det tycks 
finnas en tendens att bli allt mindre dogmatisk med åldern. Huruvida 
detta beror på att idealism är åldersrelaterat eller om det snarare är en 
generationsfråga, att de yngre bearbetar den samtid de vuxit upp i, är 
möjligen för tidigt att slå fast (jfr Jagers 2009, 33). 

I en annan dansk studie argumenterar Anne Holst Andersen att den 
faktiska konsumtionen av eko-varor är ett resultat av överenskommelser 
om hur eko-maten förhåller sig statusmässigt till särskilda moraliska 
ordningar (t.ex. marknads-, medborgerliga och hushållsordningar) och 
hur kompromisser byggs mellan dessa ordningar. Kompromisserna och 
överenskommelserna ligger till grund för konsumtionsstrategier för att 
på så sätt undvika exempelvis konflikter. En av dessa strategier kallar 
Andersen för pragmatisk prioritering där individen prioriterar mellan 
olika moraliska värderingar. Att hämta barnen och få mat på bordet 
snabbt efter jobbet kan prioriteras före att ta sig tiden att leta efter 
den föredragna eko-maten. Motsättningarna i sig är inte lösta men 
lösningen sker pragmatiskt (Andersen 2011, 445ff). Min studie har 
visat flera pragmatiska prioriteringar. Som när Åsa godtar att hennes 
dotter väljer mat efter färg eller Erik väljer att köpa o-ekologisk pota-
tis istället för att cykla till en annan affär. När individen är öppen för 
förhandling med sina egna moraliska värderingar tycks pragmatism 
vara en strategi som kan tillämpas konsekvent. Kompromisserna är, 
som lyfts i förgående kapitel, emellanåt nödvändiga för att få vara del 
av sociala och kulturella sammanhang. 

En alternativ benämning eller förklaring till pragmatism är moralisk 
bokföring (moral accounting) (Wilk 2010). Denna bokföring möjliggör 
att balansera olika konsumtionsdilemman som väger mellan ”gott” och 
”ont”. Genom att finna en balans kan det därför te sig som logiskt att 
använda inköp av miljövänliga och lokala varor som rättfärdigande 
för att handla billigt eller falla för frestelser som chips och ost. Denna 
balansering är dock individuell och högst flexibel (Wilk 2010). När 
jag samtalar med Jonas och Ellinor om vad skulle kunna få dem att 
minimera sin miljöpåverkan mer, så konstaterar Jonas att det inte är 
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mer information som behövs. Han menar att det handlar mer om 
huruvida det är lätt eller svårt att göra någonting. Han tillägger:

Jonas: Det är som en liten balansgång också hur det är med, hur 
mycket ska det få… Liksom hur jobbigt får det vara. Hur mycket 
måste man känna att man offrar, hur mycket får det gå ut över 
livskvalitén. Man skulle ju kunna leva jättejättejättesnålt men det 
kanske inte vi skulle vara så lyckliga över.

Jonas uttalande kan förstås som ett exempel på en uttalad – oftast är de 
mer implicita – balansering mellan den positiva känslan av att utföra 
”gröna” praktiker och tillfredsställelsen av att unna sig livskvalitet. 
Detta indikerar behovet av en föreställd personlig hållbarhet – base-
rat på sociala och kulturella faktorer – vilken styr engagemanget för 
ekologisk hållbarhet. 

Praktiserandet av hållbarhet handlar därför ofta om balanserandet 
med tid och bekvämlighet (Isenhour 2010b, 463). Så länge det inte 
kräver för stora uppoffringar är det ingen stor sak att köpa några eko-
logiska varor i mataffären eller välja vegetariskt i lunchkantinen. Men 
tid och bekvämlighet är inte statiska kvaliteter utan högst individuella 
verklighetsuppfattningar precis som fysiska förutsättningar. Därav skil-
jer sig praktikerna mellan deltagarna. Medan vissa deltagare handlar 
nästintill uteslutande eko-mat fokuserar andra på ett mindre antal 
varor som föreställs särskilt viktiga. Några tar bilen till mataffären, 
andra cyklar till dess containrar nattetid. Medan Erik lagar storkok 
för flera dagar framöver, vill andra ha variation på veckomenyn. För 
några är odling på balkongen en lagom nivå, medan Zara och hennes 
partner flyttat till hus och anlagt två odlingsland, ett växthus och en 
jordkällare. De praktiker som kräver mer tid och arbetsinsats utanför 
själva inköpsvalet drivs oftast av ett personligt engagemang. Som jag 
försökt visa är inget heller svart eller vitt, ”hållbara” och ”ohållbara” 
praktiker utförs om vartannat och är beroende av personligt intresse, 
hushållsbehov och fysiska begräsningar. Vad som är ett ”hållbart” var-
dagsliv är under ständig förhandling.
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Sammanfattning 
I deltagarnas utövande av matrelaterade praktiker hanteras flera ibland 
motstridiga moraliska krav på att ta ansvar. Matkonsumtionen mate-
rialiserar omsorg för det egna hushållet, mot framtida generationer 
och människor inom matindustrin. Deltagarna balanserar önskan 
om hållbar kost med bland annat ett balanserat matkonto, sparsam-
hetsideal, hälsosam kost, omsorg för hushållsmedlemmar, arbetet med 
att hålla sig välinformerad och eget välmående. Det framkommer en 
tydlig särskiljning av moraliska områden. Det övergripande ansvaret 
för vad som är hållbart eller inte, anses vara politikernas och matin-
dustrins ansvar, det vill säga att till exempel matvaror som är dåliga 
för naturen eller oetiska inte får tillverkas. I ett sådant idealt tillstånd 
skulle individen, om jag förstår deltagarna rätt, inte behöva hålla sig 
uppdaterade i samma mån men ändå agera hållbart. De hade inte 
behövt ställas mellan ”bra” och ”dåliga” konsumtionsval då hållbara 
val skulle vara de enda möjliga.

Hanteringen av de olika moraliteterna påminner om balansakten 
mellan olika aspekter av hållbarhet i de tidigare kapitlen. Här verkar 
två olika strategier återkomma. Den mest framträdande är en prag-
matisk prioritering utifrån situation och ändamål som tillåter en 
förhandling mellan exempelvis det ekologiska, det goda, det billiga 
och det omsorgsfulla konsumtionsvalet. Pragmatismen innebär ofta 
en förhandling – eller vad Wilk (2010) kallar moralisk bokföring – 
mellan vardagens och samhällets förutsättningar, de egna behoven och 
viljan att leva miljövänligt. Den flexibla hållningen gör det möjligt att 
dels undvika tunga ansvarskänslor och uppgivenhet, dels vid tillfäl-
len kunna gå emot eller kompromissa med de egna hållbara idealen. 
Den andra strategin är ett gradvis expanderande av ett praktikknippe 
som påminner om en läroprocess. Det vill säga att en praktik i taget 
införlivas och rutiniseras innan nästa tas an. Det senare kan också 
innebära att praktiker överges ifall livssituationen påtvingar det eller 
om dess mening och kompetens inte är tillräcklig. Båda strategierna 
tycks vara sätt att undkomma att hållbarhetsansvaren blir jobbiga och 
ångestladdade, men också för att göra de samma hanterbara och till 
viss del lustfyllda. Det ska noteras att även om praktiker definieras som 
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rutiniserade, innebär det inte nödvändigtvis att de påminner om vanor 
och därmed utförs konsekvent eller regelbundet (Shove 2012, 103). 
Således kan även de anammade praktikerna tidvis utföras pragmatiskt.

En kompetent utövare av föreställt hållbara praktiker utifrån de 
samhälleliga förutsättningarna tycks alltså behöva manövrera olika 
moraliska föreställningar. Bland kompetenserna återfinns informa-
tionshantering, göra moraliska och faktamässiga bedömningar samt 
vara pragmatisk. Detta leder in på hur kompetensen och praktikerna 
utvecklar distinktionsuttryck.
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kapitel 7

Praktikknippen 
och grön distinktion

Avhandlingen har hittills belyst olika matrelaterade praktiker som på 
något vis kopplas till hållbarhetsföreställningar: t.ex. inköp av ekologisk 
och närproducerad mat, egenodling, dumpster diving och vegetabilisk kost. 
Detta kapitel inleder med hur deltagarna utvecklar kompetens för att utföra 
miljövänliga praktiker och hur de etablerar en egen repertoar, ett så kallat 
praktikknippe, av sådana praktiker. Därefter diskuterar jag genom grönt 
kapital och grön distinktion hur deltagarna skapar en föreställd ”sund” 
hållbarhet som är hanterbar utifrån deras konsumtionsidentitet, vardagens 
förutsättningar och kulturella normer. Det vill säga hur deltagarna upp-
rätthåller hållbarhet som globalt och komplext fenomen på individnivå.

Ett knippe praktiker 
Kompetensutveckling

Kerstin minns ett föredrag om omställningsrörelsen67 där hon tyckte 
att talaren var ”väldigt fundamentalistisk” som dömde ut miljöbilar 
och klimatsmarta alternativ. Föreläsaren argumenterade att det enda 
som kan hjälpa är en total omställning:

Kerstin: Och jag tyckte att han var, ”så där kan man väl inte gå 
på, han har ju fel!” Jag stoppade händerna i öronen, men det satte 
igång mina tankar och jag förstod att han egentligen hade rätt.

Först reagerade hon med obehag. Någon dömde ut såväl den rådande 
samhällsstrukturen som dess ”gröna” lösningar. Trots att hennes lev-
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nadssätt kritiserades såddes ett frö hos Kerstin. Hon började läsa på och 
snart odlade hon grönsaker i liten skala i trädgården. Samtidigt var hon 
fast i vissa gamla tankespår och tyckte länge att det ekologiska var dyrt:

Kerstin: Men så kom jag på, vad dumt, men det är ju ohälsosamt. 
”Hur kan jag dribbla med min hälsa på det viset? Och jag som 
inte ens har o-råd så att säga, jag gör det ju inte för att… att jag 
inte har råd med den extra kronan eller två.” Så då, sedan dess 
har jag, då vände jag tvärt.

Få kan dra sig till minnes när och varför den första litern ekologisk 
mjölk inhandlades. Miljömedvetenheten infann sig inte på en specifik 
dag, inte heller för Kerstin, utan utvecklades successivt i samband med 
händelser i det sociala livet och samhällsförändringar. ”Det har nog bara 
blivit eftersom”, säger Ulrika om sin konsumtionsresa. I de muntliga 
berättelserna framkommer ett ”eko-tänk” som många säger sig ha haft 
i flera år. Med tiden har detta tänk utvecklats vilket fått deras reper-
toar av miljövänliga handlingar att gradvis expanderas eller reduceras. 
Kunskapen, engagemanget och de praktiska färdigheterna förändras 
över tid. De kan ha börjat med att inhandla ekologisk mjölk för att 
sedan byta ut allt fler matvaror till eko-märkta alternativ. Sociologen 
Alan Warde menar att ett engagemang i en praktik skapar ett behov. 
Engagemanget kan förklara konsumtionsprocesser men inte nödvän-
digtvis individuella val och smak. Behovet kan exemplifieras med hur 
utförandet av en ny sport snart kan leda till ett föreställt behov av nya 
eller särskilda slags kläder, skor och redskap (Warde 2005, 137f ). I 
engagemanget för miljövänliga praktiker återfinns en liknande process. 
Deltagarna beskriver hur de tagit till sig allt mer kunskap, utvecklat 
nya kompetenser och förändrat sin matkonsumtion (t.ex. genom att 
byta ut allt fler varor till ekologiskt). Denna form av investering i 
praktikerna kan sägas förstärka aktivitetens meningsfullhet och i viss 
mån även leda till anammandet av fler praktiker.68 
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Relationer och påverkan
Inom samma familj kan medlemmar komma att utveckla olika kon-
sumtionsideal och matpraktiker. Erik har vuxit upp med mamma och 
syskon på landsbygden i nära kontakt med lokala lantbrukare. Jag 
förstår det som att uppväxtförhållandena ligger till grund för Eriks 
förhållningssätt till odling, resurser och miljö. Samtidigt vittnar han 
om en annan sida inom familjen: modern kan slänga en kastrull i hus-
hållssoporna och ett syskon kassera stora mängder mat, ageranden Erik 
finner besynnerliga. Själv dyker han i containrar för att rädda sådant 
andra har slängt.  De yngre studiedeltagarna vittnar dock om hur deras 
föräldrars praktiker också förändrats. Efter att de flyttat hemifrån har 
föräldrarna influerats av sina barn till att handla ekologiskt och tillaga 
vegetabiliskt baserad kost. 

De upplevt gröna praktikerna behöver alltså inte nödvändigtvis 
stamma från uppväxthemmet. Hemifrån har man förvisso fått med sig 
sådant som politiska värderingar och odlingsintresse, men influenserna 
till att äta miljövänligt kommer snarare från det sociala umgänget. 
Många berättar hur de med vänner och kurskamrater diskuterat etik 
och miljö, vilket antingen påverkat dem där och då, eller sått ett frö 
som sakta grott. Tydligast märks detta bland de deltagare som är eller 
har varit vegetarianer eller veganer. De som på 1990-talet påverkades 
av veganrörelsen och budskapen i låtar av band som Umeåbaserade 
Refused började ifrågasätta köttkonsumtionen. Ulrika, en av de som 
blev vegetarian under denna tid, menar att även om det inte var det 
ekologiska som var i fokus då så har sannolikt ifrågasättandet lagt 
grunden till ett ställningstagande till det hon äter idag. I samband med 
frigörelsen från uppväxthemmet när ett eget hushåll och konsumtions-
identitet formas, tydliggörs just det sociala sammanhangets influens. 
I synnerhet har tiden på gymnasiet och under eftergymnasiala studier 
framstått som betydelsefulla

Anton, född i början av 1990-talet och av de yngsta deltagarna, har 
som nämnt inte fått med sig värderingar om ekologisk och rättvise-
märkt mat hemifrån, utan från vänner. Han minns tydligt en situation 
i mataffären. Anton tog automatiskt ett kakaopaket från hyllan, vilket 
saknade märkning. Den medföljande vännen reagerade och antydde 
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lite diskret att de skulle ta ett ekologiskt alternativ. Han har påverkats 
av sin vänkrets såtillvida att han erhållit ny kompetens och förändrat 
vissa konsumtionsvanor. Detta indikerar betydelsen av konsumtions-
identiteten inom särskilda sociala sammanhang. Flera par beskriver på 
liknande vis hur ena partnern – oftast kvinnorna – haft större inflytande 
på värderingar och vilka matpraktiker som utförs i hushållet. Från att 
ha varit väldigt fokuserade på ekonomiskt spartänkande har Niklas 
och Petter påverkats av sina respektive till att tänka på fördelarna med 
ekologisk mat. På liknande vis har Davids partner Andrea dragits med 
i odlandet även om hon till mig låter påskina att hon inte tycker det 
är lika kul som David att spendera timmar på odlingslotten varje helg.

När individer formar sin smak menar Warde att de förhåller sig 
till olika källor som kan ses om kollektivt vägledande. Dessa källor 
inbegriper såväl egna erfarenheter som rekommendationer från soci-
ala nätverk, experter, myndigheter och kommersen, vilket till stor 
del innebär att smak är kollektivt delat (Warde 1997, 3). Personliga 
källor tycks emellertid värderas högre än informationskampanjer när 
det gäller hållbara beteenden. Störst potential att påverka någon att 
bli mer hållbarhetsmedveten är personliga nätverk (t.ex. vänner, familj 
och kollegor) och offentliga personer med högt förtroende (Mont m.fl. 
2013, 68). Vägledande källor, eller inflytelserika relationer som vänner 
och partners, är alltså av betydelse för att förstå hur anammandet av 
nya praktiker sker i vardagen och vad som driver individer att agera på 
ett visst sätt. Antons förändrade matkonsumtion kan delvis, menar jag, 
förstås som en önskan eller behov av att ingå i en viss social gemenskap. 
De deltagare som påverkats av vänner, kurskamrater eller partners till 
att agera mer ”grönt”, kan i viss mån utföra praktikerna för att kunna 
framställa sig som en miljömedveten och moraliskt ansvarstagande 
person. Utifrån de meningsskapande praktiker vi mött i avhandlingen 
inbegriper också en föreställd samhörighet inom lokalsamhället och 
möjligen i vis mån även en föreställd global gemenskap.

Sociala nätverk torde alltså ha potential att åstadkomma praktik-
förändringar i vardagen, om än möjligen i långsam takt. För att ny 
information ska kunna förvärvas kan det krävas en befintlig kompe-
tensbas på vilken det nya bygger. Avsaknad av denna bas kan begränsa 
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antalet praktikutövare och spridandet av praktikerna (Shove, Pantzar 
och Watson 2012, 57). Som Anton illustrerade i kapitel sex kan det 
behövas tid att ta sig till nästa praktiknivå, det vill säga expandera 
sitt praktikknippe med fler hållbarhetsrelaterade beteenden. Kun-
skapsinhämtningen tycks emellertid ske fortlöpande. När mening 
börjat gro har studiens deltagare generellt blivit allt mer mottagliga 
för ny information och anammande av fler praktiker, även om det 
också, som sett i föregående kapitel, kan finnas risk för mättnad. 
Warde menar att för att bli en kompetent praktikutövare krävs det, 
vid sidan av manifesterande av kunskap och åtagande till praktiken, 
även konsumtion av rätt sorters varor och tjänster (Warde 2005, 
145). Praktiken nödgar således att utföraren lägger en viss nivå av 
engagemang på den. 

Att vara en medveten individ är en aktiv och ständigt pågående 
process som kan innebära kontinuerlig uppdatering, utveckling och 
omförhandling av kompetenser som de olika gröna praktikerna är 
beroende av. Detta kan alltså ske inom de sociala relationerna, men 
även utifrån sociala medie-flöden som Facebook och bloggar. Också 
nyheter, särskilda dokumentärer och böcker samt faktamaterial från 
aktörer som bedöms som tillförlitliga (t.ex. Naturskyddsföreningen) 
lämnar avtryck på deltagarna. Budskapet har i vissa fall varit svårt att 
värja sig från och tvingat fram reflektion och ställningstagande, likt 
föreläsningen Kerstin lyssnade på. När kompetensen sprids mellan 
individer skapas gemensamma uttrycksformer. Detta i sin tur leder 
till differentiering mellan de som utför och inte utför praktikerna.

Praktikknippen
Gemensamt för de föreställda hållbara matpraktikerna i denna avhand-
ling är att utövaren finner dem meningsfulla, att denne har kompetens 
att utföra dem samt att alla kretsar kring mat som en form av materi-
alitet (jfr Shove, Pantzar och Watson 2012). Praktikernas platser, tider 
och utförare kan skilja sig åt, men de länkas samman till ett knippe av 
dess föreställda hållbarhetsbetydelse. För enkelhetens skull utgår jag 
här främst från matpraktiker som kopplar an till ekologisk hållbarhet, 
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men detta utesluter inte att praktikerna är av betydelse för social, kul-
turell eller ekonomisk hållbarhet. 

Figur 5 och 6 visar två möjliga knippen som sammanlänkas genom 
att de för individen fyller en mening av att vara miljövänliga eller 
ekologiskt hållbara.69 De visar några av de handlingar Åsa och Erik 
utför i sin vardag men också några av de alternativa betydelser som 
handlingarna fylls med. Åsa handlar ekologisk mat, besöker bondens 
marknad, odlar egna grönsaker, sorterar sitt matavfall och har målsätt-
ningen att äta minst en vegetarisk jobblunch i veckan. Tillsammans 
kan praktikerna sägas stärka hennes uppfattning av sig själv som en 
medveten individ. Eriks knippe ser något annorlunda ut. Han handlar 
också ekologisk mat och odlar grönsaker, men praktiserar även fiske, 
dumpster diving, daglig vegetarisk kost och odlar matsvamp. Skillna-
derna kan bero på generationstillhörighet, ekonomiska förutsättningar 
och boendeform, men det finns även likheter mellan knippena som 
kan tillskrivas gemensamma intressen, föreställningar och kunskaper. 
Att alla eller en majoritet av deltagarna handlar ekologiskt, sorterar 
sitt matavfall och odlar grönsaker kan också förstås utifrån vilka prak-
tiker som lyfts fram av eller möjliggörs i samhället. Då praktiker är 
dynamiska kan de förändras, tillkomma och försvinna från knippet.

Figur 5. Exempel på ett praktikknippe utifrån några av Åsas praktiker. Notera 
att vissa praktiker delar alternativa meningar och kan således sammanlänkas i 
andra knippen.
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De två visualiserade knippena kan jämföras med Davids hushåll som 
handlar lokalt och ekologiskt, prenumererar på ekologisk grönsakslåda, 
odlar grönsaker, plockar bär och har höga krav på köttet. När jag frågar 
David vad hans familj gör generellt för att minimera sin miljöpåverkan 
säger han att det är ”tusen smågrejer” såsom att släcka lampor och ha 
locket på när de kokar upp något på spisen. Det viktigaste anser han 
vara sparsamhet i konsumtionen, vilket innebär att göra genomtänkta 
köp och ta hänsyn till kvalitet. Familjens hållbarhetsknippe föreställs 
alltså som stort. Studiedeltagarnas mat-specifika hållbarhetspraktiker 
kan också kopplas samman med andra vardagshandlingar som associeras 
med miljövänlighet, såsom cykeltransport, energibesparing, undvikande 
och ersättande av plastföremål (så kallad ”plastbantning”), återvinning 
och återbruk. Var för sig kan praktikerna givetvis ha fler betydelser för 
utövarna. Deltagarna utför enbart de alternativ som är meningsfulla 
för dem och möjliga att praktisera i deras vardag. Som visats i avhand-
lingen är inte alla nämnda praktiker enligt forskarrön per definition 
bättre för miljö och klimat. Men de kan likt lokal mat föreställas vara 
gynnsamma ur socialt eller kulturellt hållbarhetsperspektiv.

Eriks och Åsas knippen illustrerar personliga knippen, därtill finns 
det kollektivt skapade knippen. Dels sådana som förs fram inom sär-
skilda  sociala grupper (inkluderat digitala sammanslutningar) baserade 

Figur 6. Exempel på praktikknippe utifrån några av Eriks praktiker. Knippet 
skulle kunna kompletteras med exempelvis fiske och storkok.
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exempelvis på identitet, intresse eller kost. Dels offentliga knippen vars 
praktiker är sammanbundna i det offentliga rummet av politiker, medier, 
forskare, organisationer, kommersiella aktörer m.fl. Det miljöpolitiska 
knippet inkluderar sådant som energieffektiva boenden, källsortering, 
trängselavgifter och förnybar energi. De syftar ofta till att förändra prak-
tiker uppifrån och ner mot medborgarna. Andra är konstruerade som en 
guide för att hjälpa individen att på egen hand agera ansvarsfullt.70 Även 
om dumpster diving inte lär uppmuntras från regeringshåll, utan snarare 
etableras inom personliga och sociala nätverk, har det beröringspunkter 
med praktiker relaterade till resurseffektivisering och avfallshantering. 
Praktikerna kan alltså finnas på olika samhällsarenor samt länkas och 
avlänkas med olika knippen. Framför allt är meningsskapande praktiker 
kollektiva och delas därmed med andra. 

Ett alternativt analytiskt begrepp för praktikknippen är meny. Etnolo-
gen Robert Willim noterar att menyn formar fantasier om vardagen och 
bidrar till formerandet av vanor (Willim 2006, 127). Utifrån personliga 
preferenser kan en meny skapas och sedermera justeras efter tillgängliga 
råvaror och efterfrågan. Individen kan från en befintlig matsedel välja 
favoriträtter, testa något nytt eller personliggöra en rätt genom att lägga 
till eller ta ifrån ingredienser. Genom komponera en tre- eller sjurätter-
smenyer går det att skapa sekvenser där praktikerna avlöser varandra i en 
särskild ordning likt när syltande och saftande följer efter bärplockningen 
och rensningen. Dagens rätt skulle på måndag kunna vara storkok på 
böngryta, tisdag natt dumpstring, kompletteringsinköp av ekologisk 
havremjölk på torsdag och besök på Bondens egen marknad på lördag. 
Genom att likna knippet vid en meny blir det lättare att visualisera hur 
det utgör otal praktik-kombinationer i vardagen baserat på fantasi, rutiner 
och materiella och fysiska förutsättningar. Den egna hållbarhetsmenyn 
eller praktikknippet kan förändras, både till innehåll och storlek.71 

Varje praktik kräver sin kunskapsinhämtning och materialitet, och 
påverkas av individens fysiska, sociala och ekonomiska begränsningar. 
Barn är ofta beroende av vårdnadshavarens praktikpreferenser. För 
studenten Erik är vegetarisk matlagning inte omgärdad av samma 
sociala och vardagliga hinder som för Åsa, som i sin tur har större 
ekonomiska förutsättningar att köpa varor på Bondens marknad och 
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i delikatessbutiker. Deltagarna legitimerar sitt praktiserande bland 
annat utifrån vad de anser sig hinna, orka, vilja prioritera och ha råd 
att göra. Denna selektion är nödvändig då vardagen har, vad som kan 
kallas, hög (föreställd) praktikdensitet (se Southerton och Tomlinson 
2005). Nya föreställt hållbara praktiker kan upplevas konkurrera ork- 
och tidsmässigt med de många redan existerande vardagshandlingarna. 
Deltagarnas strategi har inneburit ett urval från de sociala och offentliga 
hållbarhetsknippen de mött och de har därefter – stegvis – införlivat 
praktikerna i sin egen repertoar av meningsfulla vardagsgöromål. 

Ett praktikknippe kan även etablera, upprätthålla och stärka en viss 
identitet. I fältet kan detta anas i mötet med forskaren, inte minst i 
deltagandet i studien men också hur andelen eko-mat var något högre 
i shop-alongen än i matdagboken.72 I reflektionerna av min närvaro 
vittnade Sofie om hur hon inför mitt första besök funderade om kyl-
skåpets innehåll gav den bild av henne som hon vill ge. På liknande 
vis berättar Caroline att hon blev inspirerad att inhandla ekologiska 
pommes frites när jag följde med och handlade, något hon inte gjort 
tidigare men som gjorde att hon kunde leva upp till sin egen självbild. 
Vissa praktiker och konsumtionsval kan alltså utföras för att utåt eta-
blera en viss (önskad) identitet, men detta förutsätter att andra delar 
eller förstår det symboliska värdet av handlingen (Warde 1997, 200). På 
samma vis kan vissa praktiker och matvaror hota denna identitet. När 
jag följer med Caroline till matbutiken säger hon ”jag skäms nästan” 
när hon plockar ett paket flingsalt, en vara hon i en senare intervju 
kategoriserar som ”onödig lyx”. Erik uttrycker något liknande när 
han pekar ut en ”syndpåse” i sitt kylskåp, en Marabou chokladkaka. 

Varje anammad miljövänlig praktik blir en nod i individens CV med 
hållbarhetshandlingar, det vill säga en del av ett växande praktikknippe. 
Praktikerna kan sägas laddas med miljö- och klimatfördelar av forskare, 
media och sociala relationer. Detta legitimerar det rutiniserade utövandet 
(av hela eller delar av knippet) och förstärker den självupplevda miljö-
medvetna identiteten. Meningen och utförandet av handlingen legiti-
merar varandra. Genom att aktivt utföra och förhålla sig till de hållbara 
matpraktikerna från ett knippe är individen samtidigt medskapare av en 
konsumtionsidentitet. Då den regelbundna relationen till och utövandet 
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av upplevt miljövänliga praktikknippen är meningsskapande, etableras 
en miljömedveten identitet. I både införlivandet och det regelbundna 
utförandet av dessa praktiker skapas och befästs föreställningen om hur 
en (miljö-) medveten och ansvarsfull individ är, eller bör vara. Därmed 
inte sagt att deltagarna i denna studie har samma bild eller identifierar 
sig med en och samma hållbarhetsdefinition. Identiteten medför en 
kategorisering av ”bra” och ”dåliga” varor, det vill säga mat man vill 
eller inte vill blir associerad eller påkommen med.

Det gröna kapitalet
Den gröna konsumtionsidentitetens konsekvenser

David: Det är kanske en trend, men när man har vant sig så kan 
man inte bara låta bli. Alltså det är inte som att man byter kläder. 
Utan när man har insett varför man köper ekologiskt så kan man 
inte bara återgå och säga ”jag skiter i det”. 

Erik: När man har börjat äta mindre kött över lag (…) jag har ju 
svårt att tänka bort det här.  Speciellt höns tycker jag är jobbigt till 
exempel, för det har jag ju varit och tittat på sådana platser, och 
då så, det känns så här att det är svårt att ignorera det i huvudet 
på något sätt.

Kunskapen David och Erik erhållit har förändrat något, det är enligt 
dem svårt att återgå till tidigare praktiker eller ignorera sina kunskaper. 
Denna intima koppling mellan identitet och kultur kallar sociologen 
Gary Alan Fine för sticky culture, en gemensam förståelse som länkar 
deltagare till sin grupp. Investeringen i tid och arbete i en särskild 
kulturell gemenskap – i Fines exempel schackspelande, i mitt material 
en föreställd grupp miljömedvetna konsumenter – upprätthåller en 
anknytning och försvårar ett utträde (Fine 2013). Genom att exempelvis 
regelbundet handla ekologiskt och minska eller avstå kött upprätthåller 
praktikerna den medvetna och hållbara konsumtionsidentiteten. Skulle 
David och Erik överge sina praktiker skulle de förlora den investering 
de lagt ner för att kunna utföra hållbara vardagspraktiker. 
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David och Andrea handlar på bondens marknad, besöker gårdar 
och gårdsbutiker, prenumererar på en ekologisk grönsakslåda, bakar 
eget bröd, odlar egna grönsaker, köper ibland ett stort stycke lamm, 
get eller älg samt försöker generellt minska sin konsumtion. När David 
ovan talar om en eventuell ekotrend skymtas en misstänksamhet att 
inte alla eko-konsumenter är genuina hållbarhetsutövare. Samtidigt 
distanserar han den egna familjen från trendkänsliga personer. I sam-
talen, både de enskilda med David och när jag träffar hela familjen på 
odlingslotten, uttrycks det tydligt vad de anser vara bra och dåligt att 
äta. Paret vill ha god och bra mat, men medan Andrea kan tänka sig 
äta snabbmat emellanåt är Davids motstånd större. Han åker hellre 
hem och äter än köper en macka av ”industribröd” på stan. David är 
en av de deltagare som framhåller betydelsen av både matens kvalitet 
och produktion. Han lyfter fram restaurangen Socialize73 i Umeå som 
fokuserar på ekologisk och närproducerad mat:

David: Ja det var en gång när vi gick ut, nu hade vi barnvakt och 
då gick vi till Socialize. De har ju lite mer lokala råvaror. Alltså 
att man vet att de bryr sig om det som de lagar maten på, och 
inte bara att de bryr sig om slutprodukten, utan också lite om 
råvarorna. Men det, det verkar finnas väldigt lite som sådant.

Davids smakpreferenser uttrycker särskilda värderingar och signalerar 
en distans mot mat som är industriellt och ohållbart producerad. Dessa 
preferenser kan tolkas som ett distinktionsuttryck, ett särskiljande från 
andra som inte delar samma smak. För att förstå distinktionen tydligare 
behöver vi först titta närmare på en särskild form av kulturellt kapital 
som ligger till grund för att David inte kan ignorera ekologisk mat 
och att deltagarna generellt känner sig bättre när de köper eko-märkt.

Grönt kapital och grön distinktion
När flera personer utövar en viss uppsättning praktiker kan de sägas 
höra samman och skapar således en form av social samexistens (Schatzki 
1996, 208). Genom sina handlingar och konsumtionsval länkas utö-
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varna av miljövänliga praktiker samman och blir igenkännbara vid 
exempelvis kassabandet och på sociala medier. De kan även sägas 
inneha ett särskilt slags kulturellt kapital, ett grönt kapital (Horton 
2003). Det vill säga preferenser och beteenden, relaterade till exempelvis 
miljövärden och sparsam konsumtion, som förenar innehavarna och 
särskiljer dem från andra. De delar också en viss smak som identifieras, 
bedöms, upprätthålls, förmedlas och ger status inom en särskild social 
gemenskap (jfr Bourdieu 2010). Det gröna kapitalet demonstreras i 
praktiserandet av knippena och är fyllt med värderingar och preferenser 
relaterade till miljö och klimat. Kapitalet, likt praktikerna, förutsätter 
såväl kompetens som mening. 

Alla miljörelaterade handlingar genererar inte ett grönt kapital. 
Medan prestigelösa och enkla handlingar, såsom sopsortering, köpa 
miljömärkt och panta burkar, anses ha störst acceptans i samhället, 
uttrycker praktiker som ”åläggs alla medborgare”, exempelvis sopsor-
tering, inte nödvändigtvis en stark miljöidentitet (Lindén 2004, 24, 
78). Handlingar som betraktas som miljövänliga kan utföras av eko-
nomiska anledningar och demonstrerar därmed inte heller alltid grönt 
kapital. Praktiker som innebär ett avståndstagande, som deltagarnas 
undvikande av o-ekologiskt eller palmolja, kräver visst kulturellt och 
ekonomiskt kapital för att bli till iögonfallande ställningstaganden. Att 
genom påfallande icke-konsumtion avsäga sig något eller särskilja sig 
från andra är sätt att uttrycka kulturell distinktion. Huruvida prakti-
ken upplevs som ett motstånd är beroende av den sociokulturella och 
ekonomiska kontexten (Portwood-Stacer 2013). Att avstå kött eller 
ny-konsumtion är i delar av världen inte lika iögonfallande som det 
är i det samtida Sverige avhandlingen utgår från.74

Det gröna kapitalet kräver visst engagemang och rutiniserat prak-
tiserande, således är det inte självklart att alla studiedeltagare besitter 
kapitalet. Sporadiskt utförande av miljövänliga praktiker, såsom spon-
tana inköp av eko-mat och vegetarisk lunch, innebär inte grönt kapital 
per se. Kunskap leder inte självklart till beteendeförändringar; även 
faktorer som resurser, sociala normer och personliga förhållanden har 
inverkan på ifall individen kommer att inkorporera ansvarstagande 
konsumtion i sina vardagsvanor (Eden, Bear och Walker 2008, 1047). 
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Därtill är det möjligt att tilltalas av en grön retorik, vara påläst och köpa 
gröna produkter utan att minska sin faktiska resurskonsumtion (Gib-
son m.fl. 2011, 23). Med en innehavare av grönt kapital avser jag en 
individ som i princip regelbundet utövar ett meningsfullt och föreställt 
miljövänligt praktikknippe (även om alla praktiker inte utförs lika ofta) 
med förvissningen att detta minimerar ens personliga miljöpåverkan 
i någon mån. Övertygelsen kan illustreras med en fras Susanne hört 
och bär med sig: ”man kanske inte kan förändra världen, men man 
kan ju välja om man vill vara med och förstöra mer än man måste”. 

Vi har i avhandlingen sett hur KRAV-märket används som en guide i 
affären och hur flera praktiker kopplas till en moral- och ansvarskänsla. 
Om konsumtion, som Bourdieu hävdar, inbegriper en kommunika-
tionsprocess där avkodning är nödvändig för att förstå och uppskatta 
budskapet (Bourdieu 2010, xxv), kan det gröna kapitalet förstås som en 
förmåga att avkoda särskilda miljöbudskap i omgivningen, i synnerhet 
i konsumtionslandskapet. Det får deltagarna att tillskriva ekologisk 
mat mervärde eller uppleva och framhäva föreställda sensoriska och 
kvalitetsfördelar. Individens kapacitet att avkoda är beroende av en 
särskild disposition mot världen, alltså en specifik världssyn som gör att 
vissa budskap framstår som särskilt betydelsefulla. För den med detta 
kapital – en särskild miljöinriktad världssyn – kan miljömärkningar, 
hållbarhetsnormer, klimatartiklar i medieflödet, bondens marknad eller 
dokumentärer om matproduktion te sig som särskilt framträdande, 
intressanta och viktiga. Som gröna koder signalerar de särskilda värden 
som individen sympatiserar med.

Den miljömedvetna identiteten och det gröna kapitalet, menar jag, 
demonstrerar en form av grön distinktion genom utövandet av särskilda 
praktiker. Horton (2003) har använt begreppet för att diskutera mil-
jöaktivisters livsstil och deras utmärkande (kulturella) drag. Dessa 
synliggörs särskilt när de av någon anledning bryts. Här använder jag 
begreppet i en vidgad betydelse för att inkludera individer som uttrycker 
en medvetenhet om miljörelaterade matfrågor och en reflexivitet och 
problematiserande av sin egen konsumtion och miljöpåverkan. För-
mågan att avkoda miljöhot, miljöbudskap samt lämpliga praktiker att 
utföra i syfte att minimera sin miljöpåverkan, innebär ett slags särskil-
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jande från de som saknar denna kompetens. Hållbarhetspraktikerna, 
exempelvis inköp av eko-mat och en minskad köttkost, är således en 
förutsättning för att upprätthålla grön status. Genom aktivt utövande 
av olika delar av ett hållbart praktikknippe manifesteras den medvetna 
identiteten såväl inåt i form av personlig tillfredställelse, som utåt som 
en markering till omgivningen av vad som är ett mer hållbart sätt att 
leva eller konsumera. Den gröna distinktionen, menar jag, kan således 
skönjas när Zara ifrågasätter kaffets självklarhet vid fikat, när David 
ratar ”industribrödet” och Erik fiskar upp ätbar mat ur containrar. Den 
skymtas också i talet om vad som är bra, dålig, giftfri eller lyxig mat. 
Distinktionen måste alltså förstås utifrån ett samspel av de värderingar, 
kunskaper och praktiker som genererar det gröna kapitalet och som 
avkodar bröd, kaffe och svinn som något problematiskt eller osmakligt. 
I det symboliska kapitalet ingår kompetensen att utmana eller ifrågasätta 
den politiska och i samhället dominanta hållbarhetssynen som flera 
deltagare upplever är styrd av kapitalistiska och tillväxtstyrda system.

Distinktionens sociala gemenskaper
Föreställningen om det ohållbara förutsätter en vetskap om sådant som 
anses skada miljö, klimat och hälsa, vad sociologen Ulrich Beck skulle 
kalla för osynliga hot. Beck menade att när hoten väl blivit synliga 
genom kunskap uppstår möjligheter till nya och alternativa gemen-
skaper vars normer, världssyn och självklarheter ”grupperar sig runt de 
osynliga hotens centrum” (Beck 1998, 103). Kunskap om gifter i luft, 
vatten, mark och livsmedel är således nödvändig för att se och tyda 
koderna som omgärdar exempelvis ekologiska bananer och ekologisk 
mjölk. När kunskapen omsätts i praktik demonstreras förmågan att 
länka det globala och abstrakta med det lokala och konkreta. 

Eftersom praktikerna förenar utövarna, etablerar även det gröna 
kapitalet och distinktionen som handlingarna genererar en samhörighet 
och ett särskiljande mot icke-praktikanter. Studiedeltagarna kan sägas 
ingå i en övergripande gemenskap av individer som strävar efter att 
konsumera grönt. Dessutom vittnar de – särskilt de yngre deltagarna 
– om hur miljöfrågor skapar och upprätthåller mer vardagliga sociala 
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relationer baserade på en gemensam grön (anti-) konsumtionsidentitet. 
De odlar, dumpstrar och diskuterar med likasinnade vänner. Därtill 
går representanter från åtminstone sju hushåll på föreläsningar och 
evenemang som länkar an till hållbarhet. Även om de inte upplever 
all information som presenteras där som ny för dem, deltar de i akti-
viteterna av eget intresse. Evenemangen kan betraktas som forum för 
att legitimera och befästa individernas övertygelser. Förutom venti-
lering av föreställningar och kunskaper, kan dessa gemenskaper och 
platser även ge uppslag för nya miljövänliga praktiker. I mitt material 
kan föreläsningssalen, Bondens egen marknad, sociala medier och 
odlingsföreningen – likt Hortons mötes- och caféplatser – fungera 
som platser att skapa och iscensätta den gröna identiteten och erhålla 
grönt kapital (se Horton 2003, 71). Den gröna (föreställda) gemen-
skapen tycks alltså vara beroende av kontaktytor – digitala eller fysiska 
– där individerna kan legitimera sin egen identitet och se att de inte 
är ensamma praktikutövare. 

Distinktion mellan sig själv och andra menar Horton är iscensatt – 
ofta materiellt – och dessa framföranden både skapar och reproducerar 
”den gröna kulturella världens” gränser (Horton 2003, 74). Få av mina 
deltagare skulle identifiera sig med Hortons miljöaktivister men även 
de synliggör gränser mellan olika grader av praktiserad miljövänlig(are) 
vardag. Vissa kompromisser kan tillåtas, men bryter någon etablerade 
gränser eller normer riskerar denne reducera sitt gröna kapital och smutsa 
ner den gröna identiteten (Horton 2003, 68; Connolly och Prothero 
2008, 127). Både den gröna gemenskapen och den gröna identiteten 
bygger således på att deltagaren håller ett visst standardminimum, 
vilket gör det svårt för David att plötsligt strunta i ekologisk mat. Jag 
kommer nu att konkretisera hur distinktionen mot andra personer tar 
sig uttryck, detta för att visa hur hållbarhet görs meningsfullt utifrån 
identitetspositioner och samhällsförutsättningar. 
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Grön distinktion – pragmatik men inte fanatism
De som inte vet

Malin: Jag tycker inte det verkar som att människor förstår kedjan 
i att (…) vi sprejar ut gifter vid den här åkern så här, och sedan 
så bara ”nä men vi sköljer av vår sallad och sen så äter vi den”. 
Alltså man, det verkar inte som att folk förstår riktigt så här att ja 
men sen så kommer det [gifterna] upp till oss…

Niklas: (fyller i) Igen.

Malin: Ja, precis, att det slår tillbaka på en, det är som så, jag vet 
inte vad det är, kortsiktigt tänk för att man ska tjäna pengar och 
att maten ska vara billig, att det… det är viktigare.

Distinktion och särskiljande förutsätter någon att distansera sig mot, 
även om distanserandet i sig inte alltid är medvetet hos deltagarna. I 
mitt material utgör de som föreställs göra mindre än studiedeltagarna 
en grupp som de distanserar sig från. Det uttrycks förundran eller 
oförståelse inför denna grupps ageranden och föreställningar. Malins 
och Niklas samstämda resonemang ovan påvisar en sådan distinktion. 
Eftersom de själva gradvis utvidgat sitt praktikknippe är studiens 
deltagare tydliga med att de inser att alla inte har samma fysiska, eko-
nomiska och materiella möjligheter. Samtidigt konstaterar de att det 
krävs fler utövare för att miljövänliga praktiker ska bli standard och 
åstadkomma samhällsförändringar.

Under första mötet med Julia och Filip upprepas uttrycket ”de 
flesta”. Julia menar exempelvis att ”de flesta” slänger maten utifrån 
bäst före-datumet och byter mobiltelefon varje år. Efter detta börjar 
jag finna liknande formuleringar hos andra deltagare. ”De flesta” anses 
tycka att det är jobbigt att äta linsgryta varje dag (Niklas), röstar för 
ökad konsumtion (Kerstin), vet att bananer är miljövärstingar (Malin) 
och är mer medvetna idag än för tjugo år sedan (Jonas). Uttryck som 
”de flesta” och ”många” används för att generalisera upplevelsen av 
den rådande normen i samhället. Konstaterandena innefattar ofta en 
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kritik som markerar distans mot något som anses vara fel och därför 
bör undvikas. Denna distansering tillskriver ofta det egna jaget en mer 
upplyst minoritetslivstil. Trots att få idag kan värja sig från vetskapen 
om miljö- och klimatproblem anser deltagarna att den breda massan 
inte har förändrat sitt beteende nämnvärt. Åsa konstaterar att ”det är 
ett faktum att vi skulle behöva göra en jätteomställning i livsstil, det 
vet man. Om man vill veta så vet man.”

Kerstin talar varmt om lokala hållbarhetsinitiativ som samåkning 
och stadsodling, vilka hon menar genererar positiva effekter för utö-
varna redan idag. Men: 

Kerstin: Men den stora mängden människor som då gör skillnad, 
det måste nog… gå lite mera, gå åt fanders först. Eller att det blir 
tomt på hyllorna eller att blir så dyrt med oljan, så att maten blir 
dyr för att forsla hit.

En betydande andel människor behöver få ett uppvaknande enligt 
Kerstin för att överge nuvarande ohållbara praktiker. Trots förståelsen 
för individuella möjligheter och begränsningar existerar en ”vi och 
dom”-retorik. ”Dom” är ofta de som knappt gör något för miljön, 
de som överkonsumerar och knappt köper ekologiskt, men kan även 
inbegripa företag och politiker.  

Både implicit och explicit, likt Kerstin ovan, hänvisar deltagarna till 
en stor massa som inte knäckt koden och därmed inte förstår det som 
de förstår. Zara är den som mest uttryckligt talar om klassfrågor och 
reflekterar kring att hon som akademiker har en annan förförståelse av 
vad som är bra och hälsosam mat samt har ekonomiska förutsättningar 
att handla eko-mat. Hennes grundvärderingar lades i föräldrahemmet där 
det, utifrån tillgång, länge inhandlats ekologisk mat. Samtidigt poängte-
rar hon att det kan finnas gurka, tomat och isbergssallad i föräldrarnas 
kök även på vintern. Själv inhandlar hon inte sådana grönsaker då de 
antingen är importerade eller ofta odlade i växthus som drivs på olja, 
och hon ser inköpet som ett stödjande av dessa produktionsformer. Zara 
föreställer sig att föräldrarna gör det av en gammal vana men kanske 
också att de påverkas av en viss samhällsattityd som hon tycker sig se:
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Zara: Och det tänker jag ju ändå att någon slags så här menta-
litet råder, att det ändå finns sådana produkter i affären mitt i 
vintern. Att folk så här ”men jag har rätt att äta det här”, det är 
en mänsklig rättighet att få äta gurka i december… Och att det 
kompenseras ännu mer med att säga ”men vi köpte faktiskt den 
ekologiska gurkan” eller att ”ja men vi sopsorterar ju”.

Zara antyder att källsortering och eko-mat är en tveksam kompen-
sation för ageranden hon inte anser vara hållbara. Återigen anas en 
föreställning om bristande eller oäkta grönt kapital, likt trenden David 
anspelade på.  

Grundtanken med hållbarhet tycks vara att praktikerna ska spridas 
så att fler förvärvar ett grönt kapital, en förutsättning för att nå den 
ideala världen. Trots detta ideal vill ingen, med Kerstins ordval, framstå 
som en ”profet”, vilket jag tolkar som en ovilja att framstå som förmer 
och moraliserande. I utsagorna framkommer gång på gång att man 
inte vill skriva andra på näsan. Att moralisera över andras beslut, eller 
än värre, som Åsa lyfter fram, fråga varför någon tar bilen till jobb när 
de bor så nära, känns fel. Det upplevs inte som socialt godtagbart att 
ifrågasätta någons okunskap om miljön eller dennes vanor:

Åsa: Jag kan nog inte riktigt sätta ord på det men jag har tänkt så 
här, att det finns en skillnad i så att säga ekologisk medvetenhet 
kontra, om vi säger så här… jämställdhetsfrågor. Att jämställd-
hetsfrågor de är väldigt mycket ”out there” och ”in your face” 
(…) Man ska hela tiden göra ett statement så här. Men ekologisk 
(otydligt) det blir mera sådan himla så här präktig-, alltså det blir 
lite präktigt om man ska visa att man minsann är bättre så här. 
(…) Om någon gör någonting… ojämställdsaktigt, då är det bara 
”shame on you!” Men (skratt) om någon så hära totalignorerar, 
att vi med all sannolikhet håller på att skapa en gigantisk klimat-
förändring på jorden, som kommer att få jättestora konsekvenser 
för matpriser och så vidare. Då är det liksom bara (föreställd röst) 
”Ah man kan inte hålla på med allt.” Det är inte lika skamligt 
och skita i det. 
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Till skillnad från flera av de yngre deltagarna känner fyrtioåriga Åsa 
att det inte är socialt accepterat att diskutera hållbarhetsfrågor. Det 
finns en risk att förstöra stämningen på en middagsbjudning eller i 
lunchrummet. Hon menar att det skulle uppfattas som att hon upp-
fostrade folk i hållbar livsstil vilket vore att bryta mot sällskapsnormer. 
Susanne, drygt tio år äldre än Åsa, upplever ingen större entusiasm hos 
sina vänner när hon berättar att hon varit på någon föreläsning om 
miljöfrågor. Hållbarhet som gångbart konversationsämne beror alltså 
på det sociala sammanhanget. 

Zara diskuterar inte miljöfrågor särskilt ofta med andra i sin 
närhet, hon vill inte framstå som att hon dömer någon eller sätter 
press på dem. 

Zara: Men jag tänker också att det… Att jag cyklar istället för att 
ta bilen till stan, det vet ju folk, att det kanske räcker med det, 
utan att jag måste säga så här ”jag cyklar minsann, därför jag ska 
inte ta bilen därför då släpper jag ut jättemycket koldioxid”. Att 
det vet de ju på ett sätt, eller de kanske inte tänker det varje gång 
men att det ändå finns, om jag säger ”jag väljer att cykla” punkt. 
Att det också kan räcka.

Istället för att verbalisera sina åsikter föreställer hon sig att görandet 
demonstrerar ståndpunkterna. Kanske kan det få en granne som tar 
bilen till jobb varje dag att se att det faktiskt går att cykla, istället för 
att utpeka någon som bidragande till klimatförändringarna.

Bland deltagarna upplevs det som märkligt att andra personer i ens 
närhet inte gör mer för att leva hållbart. Andrea berättar att hon har 
svårt för att när folk som har mycket pengar och säger att de tänker på 
miljöfrågor inte går från ord till handling. Hon tar sina egna föräldrar 
som exempel, de köper lite, men enligt henne inte mycket, ekologiskt 
samtidigt som de kör en stor bil som drar mycket bränsle. David menar 
att prata hållbarhet med släktingarna blir för abstrakt. De har försökt 
att få dem att inte handla fler leksaker till barnen, med argument att 
barnen redan har för många och det är fullt i deras rum. Han konsta-
terar lite uppgivet att ”inte ens det kommer fram” och skämtar att det 
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då inte är lönt att be dem ”’tänka på vad din konsumtion orsakar för 
utsläpp någonstans i Kina’”.

Föregående kapitel påvisade en återkommande kritik av näringsliv 
och politiker som inte tycks stå upp för hållbarhetsvärdena. Filip tycker 
att det är märkligt hur flygplatser, oljeindustri och konventionellt 
jordbruk subventioneras av politiker:

Filip: Skulle behövas en liten omvändning av den… vad heter 
det, ekonomiska spelplanen för företag eller sådant där. Det kan 
jag, och det tycker jag ändå att det hade man kunnat göra, det är 
inte någonting som är omöjligt och det hade varit det enda rätta 
att göra. För alla är ändå överens om att ekologiskt är, eller alla är 
inte överens (skratt), men de flesta är överens om att ekologiskt 
ändå är mer hållbart än de här monokulturerna och konventio-
nellt jordbruk.  

I citatet talar Filip om hur en samhällsomställning skulle kunna foku-
sera på ekologisk hållbarhet. Likt när Ulrika kritiserar Riksbankens 
konsumtionsåtgärder och när Erik begrundar omöjligheten att ställa 
sig utanför det rådande samhället, lanserar Filip en moralisk idealbild 
av världen. Denna bild är en del av deltagarnas mer eller mindre med-
vetna distansering. Även om de stundtals betvivlar den förändring deras 
handlingar kan åstadkomma handlar det om att göra det som är mest 
rätt, eller minst fel. Att se sin egen livsstil och konsumtionsmönster 
som mer miljövänlig än de som följer samhällsnormen är alltså ett 
sätt att uttrycka distinktion. Och i distinktionen kan den egna gröna 
identiteten bibehållas (Connolly och Prothero 2008, 129). Men det 
finns ytterligare en grupp som man distanserar sig mot: de som gör 
ännu mer än en själv.

Fanatikerna
Erik: Men sen så ska man ju, ja, det får ju inte gå till överdrift. 
Man ska ju njuta av livet så klart, det är det viktigaste kanske.
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Pragmatismen deltagarna tillämpar sätts i nytt ljus när de framställer 
en alltför renlärig linje som omöjlig eller osund. Att bli alltför strikt 
tillbedjare av miljövänligt leverne föreställs riskera att övergå till ”fana-
tism”. Som Erik indikerar ovan gäller det att finna balans. Åsa åberopar 
sina erfarenheter från studietiden och menar att hon tillåter en del till-
satser och o-ekologisk mat för att vardagen ska kännas mer hanterbar:

Åsa: Jag inser ju också, det lärde jag mig på något sätt redan när 
jag var i tjugoårsåldern, det går inte att vara fullständigt renlärig. 
För då, livet blir fullständigt omöjligt om man ska tänka på allt 
så här va. 

Erik och Åsa tangerar här Jonas tal om livskvalité, vilket jag citerade 
i slutet av föregående kapitel. När Åsa tillåter tillsatser, när Zara fikar 
med grannen, när Ulrika köper o-ekologisk frukt när det inte finns 
eko, eller när David återgår till att äta kött efter flera år som vegeta-
rian, synliggörs förhandlingar med de egna principerna. Rådslagen 
sker i förhållande till vardagsförutsättningarna men också normer om 
exempelvis mat, sparsamhet och umgängesformer. Genom att hålla 
hållbarhetsidealen på en lagom nivå indikeras ett behov att inte sticka 
ut alltför mycket från normen och uppfattas som ”extrem”. Genom att 
spegla sig mot det extrema kan de tillåta sig själva att vara pragmatiska. 

Åsa: Hur ska vi få de här helt vanliga svennebanan-människorna 
[ung. ”medelsvensson”, min anm.] att tänka att vi ska ändra livs-
stil? Jag vet inte. Jag tror inte att det är några sådana här lite små 
flummiga hippies som flyttar ut på landet som kommer att hjälpa 
dem att byta inställning, det tror inte jag.

Åsa särskiljer sig här från både ”svennebanan-människor” och ”flum-
miga hippies”. De senare menar hon är alltför udda personer som kan 
ha svårt att inspirera de som behöver förändra sina vanor.

I ett samtal med Ulrika frågar hon mig om jag identifierar mig som 
en ”ekologisk hållbarhetsperson”. Jag får svårt att svara. Dels vill jag 
inte att någon ska tro att jag framhäver mig själv när jag både handlar 
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ekologiskt och forskar i dessa frågor, dels för att jag samtidigt känner 
mig som en hycklare för att jag flyger en del. Jag svarar lite svävande 
att jag försöker, men att det kanske mycket handlar om självidentifie-
ring. Varpå Ulrika säger:

Ulrika: Men allting är ju också i jämförelse med ”vadå?” Att inte 
bry sig överhuvudtaget, då framstår man ju som ganska bra. Men 
om man jämför sig med, de här nya gröna-vågarna som flyttar ut 
på landet och slutar konsumera allt, då är man ju inte så dära med. 

”Gröna-vågarna” och ”hippies” anspelar på 60- och 70-talens politiska 
och alternativa våg. Utdraget är intressant då 70-talisterna Ulrika och 
Petter själva flyttade ut på landet med en dröm om att bli självför-
sörjande. Senare i intervjun frågar jag vad som skiljer dem från ”de 
nya gröna-vågarna”. Ulrika tänker sig att de senare kanske flyttar till 
ekobyar eller, som en av hennes bekanta gjort, flyttat till landet ihop 
med andra familjer:

Ulrika: Och de verkar verkligen gå ”all in”, alltså att verkligen så 
här, näst intill att de inte, du vet, kör bil. Alltså att de verkligen 
inom allt försöker att leva så hållbart som möjligt. Men det känns 
som att det är, då är man ju åt det extrema. Alltså på ett positivt 
sätt tycker jag. Det är inspirerande, väldigt inspirerande.

En som fått stämpeln ”gröna-vågare” är Zara. När hon och partnern 
flyttade till huset en bit utanför Umeå och började odla egna grönsaker 
var det en granne som associerade dem med utflyttarrörelsen några 
generationer tidigare. Själv ser hon det som en stor skala där hon inte 
själv till fullo lever upp till idealet:

Zara: Jag tycker nog att jag nog inte riktigt lever upp till den 
stämpeln för att jag inte riktigt är så bra, för att jag ändå vill ha 
sojakött (skratt) istället för gröna linser,75 men jag tänker väl också, 
ah men någon slags, det är ändå någon slags 70-talsuttryck, ah 
men… ”vänstermänniskor som flyttar ut på landet för att odla”, 
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den ”ramen” så att säga, och att på sätt passar vi ju in. Men att 
det… Sedan så kan det ju innefatta mer eller mindre. (…) När 
jag var hos de här kompisarna (skratt) som bjöd på potatis och 
kokta linser, att jag bara ”gu’ vilka Svenssons vi är jämfört med 
dem!” (skratt) Så allting är ju relativt, men i jämförelse med våra 
grannar är vi ju jättehippie. Så det finns många grader på den 
gröna vågen-skalan. Men att vi… ja för dem [för grannarna, min 
anm.] så passar nog den stämpeln bra. Sedan så, om man ser det 
så, ”riktiga” gröna-vågare, vilka det nu är, som skulle tycka att vi 
var skitkonstiga som har… som har sojakött till maten.

Att leva hundraprocentigt hållbart föreställs förvisso som positivt, men 
inte nödvändigtvis önskvärt. En av svårigheterna Kristina upplever 
är den resurskrävande vardagen i ett samhälle som skapat allt större 
resursbehov. Själv erkänner hon sig ovillig att avstå flygresor och sin bil:

Kristina: Så att vi har så mycket frestelser eller så mycket möjlig-
heter idag att liksom slita på resurserna. Så det är som att man 
måste på något sätt bli någon slags asket om man ska (skratt) 
riktigt spara på [resurserna].

Jämförelsen med asket-livet kan tolkas som en oro för att behöva avstå 
från vanor och bekvämligheter. Det materiella samhällets resursbehov 
kan krocka med den egna önskan om ett bekvämt men hållbart liv. 
Här återkommer upplevelsen att samhället, med sina normer och ideal, 
sätter gränser för vad som föreställs vara möjligt att göra. Kerstin menar 
att hon inte kan tillrättavisa sig själv för sitt bilkörande:

Kerstin: Men alltså då går man till rätta med sig själv på ett 
mycket strängare sätt än man går till rätta med samhället. Och 
det är ju ändå en samhällsfråga det här med hur vi ska organisera 
vårt boende och våra inköp och så där på bästa hållbaraste sätt. 
Och när det inte är gjort än då får vi ju stå ut med (skratt) det 
här samvetet då och inte läxa upp oss själva hela tiden. Då blir 
man ju fanatiker, och det vill jag inte bli.
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Kerstin vill inte bli en fanatiker, någon som enligt henne inte kan lyssna 
eller vara ödmjuk mot andras teorier och inställningar. ”Det [är] så 
tråkigt med fanatiker och de lyssnar ju inte (skratt).” På liknande vis 
ser sig Kristina inte som ”rabiat”. Det kan inte spela så stor roll om 
hon ibland äter mat som besprutats eller innehåller tillsatser. Hon 
föreställer sig att någon som är ”rabiat” är mer konsekvent och ”har 
mer fasta principer”. För Kristina synliggör de rabiata hennes egen 
inkonsekvens och osäkra ståndpunkter i vissa miljöfrågor. 

Manisk, asket, hippie, gröna-vågare, extrem, extremist, enkelspårig, 
fanatiker eller rabiat. Ordvalen som återkommer i intervjuerna skil-
jer sig åt men har ändå påfallande lika innebörd. Att vara sträng mot 
sig själv eller att vara för manisk förknippas med en risk att övergå 
till extremism eller inbördes tävlan. Epiteten skapar en distans till en 
oönskad identitet, vilket indirekt framkallar ett lagom-ideal. Detta 
utesluter inte en viss respekt och beundran för ”fanatikerna”, men den 
ekologiska hållbarheten måste balanseras med personligt välmående, 
vilket också kan förstås som en form av hållbarhet.

Sund hållbarhet
Olika praktiker kan hamna i konkurrens med varandra eller utma-
nas av kultur och sociala strukturer, vilket kan framtvinga juste-
ringar och förhandlingar mellan olika parallella aktörer och prakti-
ker (Shove, Pantzar och Watson 2012, 89f; Halkier, Katz-Gerro och 
Martens 2011, 9f ). Jag har tidigare indikerat två förhandlingar inom 
Davids hushåll. Dels att han börjat äta kött igen för att underlätta 
måltiderna i hushållet, men då ska köttet helst vara lokalproducerat 
och ekologiskt. Och dels är hans partner inte lika förtjust att spendera 
en stor del av helgen på odlingslotten, men de försöker att här skapa 
en familjegemenskap med umgänge, mat och lek. Detta exemplifierar 
hur mat- och familjepraktikerna på mikronivå kompromissat och gått 
samman. Liknande processer sker när Erik äter färdigköpta köttbullar 
hos sin mormor och Zara dricker kaffe hos grannarna.

För att det hållbara livsstilsidealet inte ska gå ut över det sociala eller 
ens personliga välmående, tycks kompetensen att vara flexibel vara 
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viktig för de medvetna konsumenterna. Den pragmatiska hållningen 
och ställningstagandet mot exempelvis ”fundamentalister”, ”hysteriker” 
och ”fanatiker” återfinns i flera konsumtionsstudier (se t.ex. Stjerna 
2007, 111; Haider och Sundin 2009, 29; Andersen 2011, 446f ). De 
negativa associationerna till ett överdrivet intresse för miljöfrågor 
och hållbarhetspraktiker handlar, enligt informationsforskarna Jutta 
Haider och Olof Sundin, om en föreställning om en outsiderposition 
som innebär uppoffringar (Haider och Sundin 2009, 29). Även om 
deras informanter, i ett projekt om vardagliga miljöpraktiker i södra 
Sverige, inte tycks vara lika engagerade i hållbarhetsfrågor som mina 
deltagare, är det intressant hur de liksom mina deltagare målar upp 
en bild av extrema miljöivrare, mot vilka de positionerar sig själva och 
sina handlingar. Att vara alltför renlärig betraktas som osunt, något 
som riskerar att göra livet jobbigt och tråkigt.

Filosofen Stijn Neuteleers (2010) menar att moralisk miljövänlighet 
kan upplevas som oattraktivt när det associeras med dygdighet eller 
fanatism. En förklaring kan vara att föreställningen att ett alltför stort 
fokus på miljöfrågan upplevs begränsa tid för självförverkligande av 
andra projekt. Men Neuteleers menar att det också finns en distink-
tion mellan moraliska ideal och andra personliga ideal. Moralitet har 
mer likheter med en befallning än med ett val och tar därmed inte 
hänsyn till det personliga jaget. En fanatiker föreställs vara någon utan 
ordentliga sociala relationer och som har idealet i fokus. Den moraliska 
fanatikern – eller helgonet – föreställs vara en person utan personliga 
identitetsprojekt, som sätter alltför strikta gränser för sitt eget beteende 
och kräver detsamma av andra (Neuteleers 2010, 508f ).

I Isenhours (2010b) studie av miljövänligt vardagsliv hos stock-
holmare framkom en oro för att gå emot sociala normer och hamna 
utanför, genom att avsäga sig konsumtion. Denna oro är inte lika 
uttalad i mitt material, men skymtar fram när Åsa känner sig obekväm 
att diskutera hållbarhetsfrågor med andra och när det anses vara vik-
tigare att äta maten mormor serverar än att vara kategorisk. Att vara 
konsekvent i den miljövänliga matkonsumtionen kan alltså försvåras 
av dominanta sociala normer och (infra-) strukturer i samhället som är 
svåra att gå emot. I viss mån tycks personer som är konsekventa eller 
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”fanatiker” avslöja deltagarnas egna tillkortakommanden. Det finns 
villighet att på egen hand ställa om i små portioner och med metoder 
som inte får negativa implikationer för vardagslivet, vilket resulterar 
i att deltagarna framställer sig som pragmatiska. Genom att utgå från 
samhällets förutsättningar – som Åsa i mataffären och Kerstin med 
bilen – behöver de inte bli ”extrema” eller ”fanatiska”. Framställningen 
av renlärighet som en udda eller oönskad kvalitet gör det lättare att 
se sina egna handlingar som positiva, normala och sundare. En sund 
hållbarhet tycks inbegripa en balans mellan miljövärderingar och exem-
pelvis vardagsförutsättningar, identitet och sociala umgängelseformer.

Föreställningarna om ett bekvämt liv är emellertid högst indivi-
duella. Erik som i kapitel tre sa att det var viktigt att inte bli manisk 
och knäpp, är en av de informanter som låter omtanken om miljön 
genomsyra sin vardag mest. Han utmanar sig själv att leva allt mer 
hållbart och eftersom han finner det givande finner han ständigt nya 
inspirationskällor och bygger på sitt hållbarhetsknippe. Hans intresse 
för självhushållning och återbruk har lett till en önskan att laga det 
som går sönder, göra sin egen havremjölk och odla egen matsvamp. 
Praktikerna kan förvisso vara tidskrävande, men möjliggörs av stu-
dentlivets flexibilitet. Kanske är han den som distanserar sig minst mot 
en ”fanatisk” bild, samtidigt som han troligen skulle kunna uppfattas 
som något extrem av andra. Sista gången jag träffar Erik har han inte 
långt kvar till examen och efteråt undrar jag om han den dag han 
börjar arbeta heltid kommer att tvingas in i det samhällssystem som 
han återkommande har perspektiverat och ifrågasatt. I tidigare kapitel 
såg vi hur exempelvis Åsa, Zara och Ulrikas familj omförhandlat sitt 
förhållningssätt till hållbarhet i vardagen för att finna en lagom nivå. 
En rimlig slutsats torde således vara att deltagarna i framtiden kommer 
att revidera sina praktiker och föreställningar utifrån livssituation och 
samhällsförutsättningar. 

Genom att vara pragmatiska hanterar deltagarna flera praktiker 
parallellt, praktiker som fyller olika hållbarhetsfunktioner i olika sam-
manhang. De situerar sig själva i en kontrasterande position mellan 
de som inte gör tillräckligt mycket och ”fanatikern”. Distanserandet 
etablerar dels en minimumgräns för vad en individ bör göra för att 
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erhålla ett grönt kapital, dels framhäver det flexibilitet och pragmatism 
som önskvärda kompetenser. Det senare gör att de kan tillåta sig själva 
att känna sig mindre skuldmedvetna när de inte agerar utifrån sina 
egna rättesnören, det vill säga ideala principer baserade på kunskap om 
hur man bör göra, men det tycks också höra samman med vikten av 
att vara del av ett större kulturellt sammanhang och inte sticka ut för 
mycket från normen. I mitt material framstår varken grön distinktion 
eller sund hållbarhet som ett statiskt tillstånd med ett stabilt praktik-
knippe, att praktisera hållbarhet är snarare en dynamisk process.

Att ta hållbarhet ett steg längre
Kan det gröna kapitalet bli allmängiltigt? Om alla lär sig att avläsa 
koderna och anamma praktikerna, upphör distinktionen? Visserligen 
är det övergripande målet i politiska visioner och i deltagarnas ideal 
att samhället ska bli mer hållbart, men samtidigt finns det otalet upp-
fattningar om vad hållbarhet är och hur det ska nås. Att nå konsensus 
om när ett samhälle är rakt igenom hållbart tycks således omöjligt, 
även om ekologisk mat skulle bli normen. Någon kommer alltid att 
anse att det går att göra mer eller omförhandla definitionerna. Ett 
exempel på detta är en kampanj senvåren 2015 från ett ekologiskt 
livsmedelsföretag som hävdar en ”skillnad på ekologiskt och ekolo-
giskt”. Företaget upphöjde sina egna krav på exempelvis mänskliga 
rättigheter, klimat och tillsatser (Kung Markatta 2015). Kampanjen 
kan förstås genom den normaliseringsprocess som beskrevs i kapitel 
tre med nya regelverk och fler varumärken. Eko-märken (både varu-
märken och certifieringar) konkurrerar inte enbart med konventionellt 
utan även med varandra vilket gör att aktörerna behöver hitta nya sätt 
att särskilja sig. Det samma gäller deltagarna. Under åren har deras 
personliga krav på och preferenser för hållbar mat förändrats. Nya 
utmaningar och målsättningar tar vid när tidigare distinktionsvärden 
blivit allmängiltiga eller vardagliga.

För flera informanter består det personliga praktikknippet av mer än 
ekologisk mellanmjölk, källsortering och en vegetarisk lunch i veckan. 
80-talisterna Erik, Zara och David är några av dem vars intresse gör att 
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de flera gånger vidgat sitt hållbarhetspraktikknippe med nya handlingar 
som involverar mat och föreställs vara miljövänliga eller resurssnåla. 
Hos deltagarna återanvänds tomma mjölk- och juicekartonger som 
frysförpackningar och tomatkrukor, det grävs potatisland och det odlas 
i pallkragar. Odlare testar nya och historiska växter. Hos Zara har en 
jordkällare byggts och Erik experimenterar med svampodling i den 
kaffesump som annars skulle gå till matavfallspåsen. Många blandar 
och rostar sin egen müsli, bakar eget bröd och tillverkar vegetabilisk 
”mjölk” för att undvika främmande tillsatser eller spara pengar och 
resurser. Oftast utförs praktikerna i den vardagliga hemsfären, men 
kan också ske som en slags mikrorevolt mot konsumtionsnormer när 
dumpstrarna fiskar mat i containrar.76

I avhandlingen har jag visat hur olika matrelaterade praktiker kopp-
las till olika former av hållbarhet. Till den ekologiska hållbarheten, 
genom hänsyn till miljön och återhållsamhet med resurser. I viss mån 
till den ekonomiska genom sparsamhet samt till social och kulturell 
hållbarhet genom upprätthållande av sociala band, värderingar, tra-
ditioner och hantverksfärdigheter. Utförandet av de föreställt gröna 
praktikerna indikerar en önskan om alternativ som är förankrade i fler 
hållbarhetsaspekter än vad som framhålls inom livsmedelshandeln. 
Förändringsbenägenheten – om än relativ – hos deltagarna styrker 
återigen att miljömedvetenhet och grönt kapital är ingalunda statiskt. 
Praktiker både tillkommer och faller ifrån det personliga knippet, de 
justeras och finslipas. Utmaningarna måste kännas både viktiga som 
genomförbara, men kanske framförallt lustfyllda eller tillfredsställande 
för utföraren.

Hållbarhet, sett som ett kollektivt och samhällsrelevant projekt, kan 
således göras genom individualiserade praktiker. Förvisso önskas både 
avlastning och uppmuntran från samhället men det innebär inte en 
längtan efter strömlinjeformandet. Medan strategers och beslutsfattares 
utmaning är att få allmänheten att minska sin miljöpåverkan, testar 
de som går ett halvt steg framför nya idéer och visar nåbara föränd-
ringsmöjligheter. Med Rogers (2003) begrepp kan de sägas vara tidiga 
brukare medan de så kallade innovatörerna går ännu längre fram. De 
senare kan förvisso betraktas som inspiratörer men de förra föreställer 
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sig att avståndet till innovatörerna är alltför stort  för att knappa in 
inom en överskådlig framtid. Bland mina studiedeltagare ger att ligga 
lagom placerad i en framkant utrymme för den pragmatik och stegvisa 
kompetensutveckling som anses vara nödvändig för vad de på olika 
vis beskriver som en ”sund” och långsiktig hållbarhet.

Även om politiska konventioner och regelverk, som idag standardi-
serar hållbarhet, skärps, är det troligt att marknader och praktiker som 
åberopar en alternativ form av hållbarhet kommer att fortsätta existera. 
Geografen Elizabeth Dunn hävdar att en normativ governmentalitet, 
såsom EU-regler, försöker ofta tvinga in handlingar i ett särskilt system 
eller i en form som inte förhåller sig till sociala former och kulturella 
värderingar i det existerande systemet, vilket kan leda till två parallella 
system (Dunn 2005). Sett på mitt material kommer det alltså med stor 
sannolikhet finnas både de som av sociala, ekonomiska och kulturella 
anledningar håller sig kvar vid tidigare praktiker, hållbara som ohållbara, 
och de som vill utveckla dem i motsatt riktning. Därmed kommer även 
den gröna distinktionen att omförhandlas och anta nya former. 

Sammanfattning
Avhandlingens sista kapitel har ämnat sätta matpraktiker i ett större 
sammanhang med början i hur kompetensen förvärvas och utvecklas. 
Dels har jag diskuterat hur de kan länkas samman utifrån exempel-
vis gemensamma betydelse att vara miljövänliga(re). Länkningarna 
bildar praktikknippen vilka skiljer sig mellan olika personer och olika 
sociala sammanhang. Ett knippe kan liknas vid en repertoar av olika 
föreställt hållbara vardagspraktiker som individen mer eller mindre 
regelbundet utför. Dels har jag visat hur studiedeltagarna legitimerat 
sitt praktiserande utifrån en föreställd sundhet, som de positionerar 
mellan de som gör ingenting alls eller för lite för miljön, och de som 
är ”fanatiska”. Jag har argumenterat att dessa praktiker baseras på ett 
grönt kapital och används för att uttrycka en slags grön konsumtions-
identitet och grön distinktion. Distinktionen synliggör föreställt bra 
och dåliga sätt att praktisera hållbarhet, eller snarare mer eller mindre 
”sunda” hållbarhetsideal. Åberopandet av det sunda kan förstås som 
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ett sätt att hålla sig nära föreställda sociala och kulturella normer som 
upprätthåller viktiga sociala sammanhang.

Genom att studera praktiker på individnivå ges förståelse för hur håll-
barhet iscensätts i vardagen och inte enbart på makronivå (t.ex. genom 
politik och forskning). Detta ger också insyn i de sociala strukturer 
som styr praktikerna, såsom föreställningar om pragmatism, samhäl-
lelig infrastruktur och matkultur, och som kan försvåra anammandet 
av miljövänligare handlingar. Knippena och den gröna distinktionen 
ger även förståelse för hur somliga individer upprätthåller hållbarhet 
i mindre eller större omfattning. En föreställd grön praktikrepertoar 
som regelbundet iscensätts genererar ett grönt kapital och därmed en 
bild av sig själv och andra. Som David tidigt i kapitlet konstaterade, 
det är inte helt oproblematiskt att bryta med de gröna praktikerna 
efter ha gjort en stor investering i sin konsumtionsidentitet. I och 
med att hållbarhet kontinuerligt omförhandlas och får nya kulturella 
betydelser, kommer med stor sannolikhet även de gröna praktikerna 
och den gröna distinktionen att omförhandlas och förändras. Vad som 
är hållbart idag kan få en ny betydelse imorgon. 
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kapitel 8

Kulturella förutsättningar 
för hållbarhet

Deltagarna i denna studie har återkommande förhandlat och balanserat 
mellan olika hållbarhetsideal, vardagens förutsättningar och kulturella nor-
mer i sitt meningsskapande av en föreställt vardagligt hanterbar hållbarhet. 
Det har i detta avslutande kapitel blivit dags att knyta ihop avhandlingen, 
vars syfte är att beskriva och analysera hållbar mat konsumtion som en 
samling meningsskapande praktiker genom att studera hushåll som aktivt 
strävar efter en miljövänlig och hållbar matkonsumtion. Forskningsfrå-
gorna kretsar kring hur föreställningar om hållbarhet skapar mening i 
deltagarnas vardag, vilka strategier som används för att minska den egna 
miljöpåverkan samt hur hållbarhet förhandlas utifrån andra rådande 
normer. Dessa sista sidor kommer att ägnas åt hur hållbarhet kan för-
stås som meningsskapande praktiker och vilken förståelse detta kan till-
föra till studiet av hållbart vardagsliv. Avslutningsvis reflekterar jag över 
studiens vetenskapliga och samhälleliga bidrag och potentiella framtida 
forskningsteman.

Hållbarhet som meningsskapande praktiker
Ulrika, som vi mötte i avhandlingens inledning, har en ambition att 
primärt handla ekologisk mat, äta nästan bara vegetariskt samt hålla 
nere den generella hushållskonsumtionen. Barnens frukt är ekologisk, 
fisken är MSC-märkt och i kylskåpet är majoriteten av mejerivarorna 
från Norrmejerier och försedda med ett KRAV-emblem. Att leva ett 
rakt igenom hållbart liv anser hon är svårt, det är mycket att ha i åtanke. 
Men hon försöker ändå, i hopp om att bidra med något som är mindre 
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dåligt för miljön, för arbetare i andra länder och för den egna kroppen. 
De höga ambitionerna utmanas av vardagsförutsättningar och gamla 
vanor. Partnern Petter kommer hem med en eko-fattig matkasse och 
resterna av linssoppan står för länge i kylskåpet och får försakas. Ibland 
sätter livsmedelsmarknaden, kulturella normer och hushållspreferenser 
hinder, som när butikshyllan inte erbjuder ekologiska alternativ till den 
önskade asiatiska måltiden. Ett hållbart vardagsliv – i dess olika bemär-
kelser – är ett pågående projekt som ständigt utmanas, problematiseras 
och förhandlas i hushållet. Avhandlingen har visat hur deltagarna genom 
sina praktiker balanserar mellan och förhandlar utifrån olika kulturella 
förutsättningar och hållbarhetsideal och således upprätthåller hållbarhet 
på individnivå i jämförelse med den politiska makronivån.

Hållbarhet är ett komplext och brett begrepp som används olika 
av olika aktörer. Den tongivande definitionen för hållbar utveckling 
återfinns emellertid i den så kallade Brundtland-rapporten där den 
avser en utveckling som tillgodoser såväl dagens som framtidens behov 
i balans med jordens resurser (World Commission on Environment 
and Development 1987). När mitt avhandlingsarbete inleddes låg 
studiefokus på miljö- och klimatfrågor, dvs främst på ekologisk håll-
barhet. Jag ville undersöka hur individer genom sin matkonsumtion 
och matpraktiker förhöll sig till dessa frågor i sin vardag. Medan jag 
följde de femton hushållen stod det snart klart att det var svårt att 
enbart studera hållbarhet utifrån miljöaspekter.

Min teoretiska utgångspunkt har varit meningsskapande praktiker, 
det vill säga rutiniserade beteenden som inbegriper hur vi (inter-) age-
rar och förstår världen (Reckwitz 2002). De rutiniserade handlingarna 
inkluderar en delad förståelse för hur och varför vissa praktiker ska 
utföras. Praktiker inbegriper normer, tyst kunskap, föreställningar, 
diskurser, sociala relationer samt kroppsliga och mentala rutiner (se 
Reckwitz 2002). Vidare har jag utgått från att en praktik är beroende 
av de tre elementen materialitet, kompetens och mening vilka har bety-
delse för praktikernas anammande, reproducering, rutinisering och 
beständighet över tid (Shove, Pantzar och Watson 2012). Förutom att 
upplevas som meningsfull, måste utövaren också uppfatta praktiken 
som miljövänlig för att kunna säga sig utföra miljömedvetna handlingar. 
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Handlingarnas ställning som hållbara eller miljövänliga kan genereras 
exempelvis av forskningsresultat, samhällsinstitutioner, intresseorga-
nisationer, marknadsaktörer och sociala relationer.

Kapitlen är tematiserade utifrån empirin och undersöker olika 
matrelaterade praktiker som länkats till föreställningar om hållbarhet. 
Såväl den ekologiska som den närproducerade maten kopplas av olika 
intressenter – inte minst av livsmedelsmarknaden – samman med 
hållbarhet genom anspelningar på miljö respektive lokalsam hället. 
Genom att konsumera dessa varor kände deltagarna att de gjorde 
något bra även om matvarorna inte nödvändigtvis sågs som hållbara 
i alla avseenden. Handlingar som ur ett forsknings- och politiskt per-
spektiv föreställs som fördelaktiga för miljö och klimat kan krocka 
med socialt och kulturellt befästa praktiker. I avhandlingen synliggörs 
detta exempelvis när omsättandet av kunskap om behov av ett minskat 
köttintag till praktik försvårades av måltidsvanor och vardagsrutiner 
och när åtgärder mot matsvinn kontrasterades mot skyddsåtgärder 
för egna hälsan, vardagens behov av flexibilitet och matbutikens spill. 
Att generellt minska sin konsumtion eller välja bort vissa matvaror 
kunde på samma vis hamna i kollision med sociala umgängesnormer, 
önskan om variation och att ”unna” sig något särskilt. Att konsumera 
hållbart innebär ständig balansering av moraliska krav, vardagliga och 
samhälleliga förutsättningar och kulturella normer. Den pragmatiska 
strategin, vilken jag förstår som en kompetens, gjorde det möjligt för 
deltagarna att inte överväldigas av sin egen (miljö-) medvetenhet sam-
tidigt som andra viktiga moraliska värderingar och kulturella normer 
legitimerades.

Hållbarhet i vardagen
En repertoar av meningsskapande vardagshandlingar

Praktiker är sammanlänkade på olika vis och skapar så kallade praktik-
knippen (Schatzki 2013). Praktikerna kan studeras var för sig men då 
de sällan är isolerade handlingar är det i samklang med andra hållbara 
vardagspraktiker de kan förstås bättre (jfr Shove, Pantzar och Watson 
2012; Hargreaves 2011). Min tolkning är att människor möter och 
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förhåller sig till olika former av hållbara praktikknippen, framhållna av 
samhället eller i sociala sammanhang. Anammandet av hela eller delar 
av dessa knippen gör att en person kan sägas skapa ett individualiserat 
knippe. Alla praktiker i en persons ”hållbarhetsknippe” har emeller-
tid inte nödvändigtvis anammats med miljön i åtanke. Exempelvis 
kan vegansk kosthållning framdrivits av djuretiska anledningar eller 
gruppidentitet och grönsaksodling av föreställningar om rekreation. 
Praktikerna kan dock ges ytterligare legitimitet och betydelse genom 
att länkas till hållbarhet. Därmed inte sagt att deltagarna föreställde 
sina handlingar i form av ett knippe, eller att de skulle identifiera 
samma praktiker som jag. Praktikernas anammande, utförande och 
sammanlänkningar till knippen är alltså inte nödvändigtvis medvetna 
processer, utan de ska här förstås som en analytisk konstruktion för att 
synliggöra vardagshandlingar som sammanlänkas med olika dimen-
sioner av hållbarhet.

Vilka praktiker som individen utför kan vara beroende av livsske-
den och de handlingar som inflytelserika aktörer lyfter fram. Prakti-
ker skiljer sig sinsemellan i fråga om regelbundenhet, tid och plats. 
Utformningen av ett ”grönt” knippe kan tänkas variera mellan olika 
personer utifrån generation, platstillhörighet, social och ekonomisk 
bakgrund och kulturellt grönt kapital. När betydelsen försvinner för 
utövaren är praktiken inte längre angelägen eller nödvändig att utföra. 
På samma sätt upphör praktiker att existera när det materiella (t.ex. 
föremål och infrastruktur) eller kompetensen förloras eller inte traderas 
vidare. Således är det sannolikt att de praktiker som idag associeras till 
och utförs i ett hållbarhetssyfte kommer att förändras eller till och med 
överges med tiden. Nya ”gröna” praktiker kommer att ta vid när nya 
betydelser etablerats. Knippen kommer att byggas på eller krympas 
utifrån exempelvis förändrad livssituation, intresse, kunskaper och 
socialt sammanhang. 

De praktiker David utför utifrån föreställningen att de är miljövän-
liga eller hållbara får exemplifiera ett knippe. Hans knippe innehåller 
exempelvis inköp av ekologisk mat, eget brödbak, begränsat köttintag, 
gynnande av lokala producenter, bärplockning och egen odling. Dess-
utom strävar familjen kontinuerligt efter att hålla nere den generella 
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konsumtionen och energiförbrukningen. Tidigare var David vege-
tarian och försökte under en period att utföra storhandlingsresorna 
med cykelkärra, praktiker som övergivits för att de var oförenliga 
med hushållets olika smakpreferenser, samhällets infrastruktur eller 
vardagens begränsningar. David kan således sägas utföra de praktiker 
som såväl varit meningsfulla och som han haft kompetens och fysiska 
förutsättningar för att integrera i vardagslivet. Vilka praktiker som 
anses vara meningsfulla är under ständig omförhandling och därför 
är knippet föränderligt. 

Knippena synliggör hur handlingar på olika vis länkas till varandra 
och till hållbarhet. De kan visa oväntade länkningar och, utifrån den 
modell jag föreslagit i kapitel två och sju, alternativa betydelser. Därmed 
har knippen potential att identifiera områden där (hållbara) praktiker 
saknas eller uppmärksamma diskrepanser mellan de offentliga och 
de sociala knippena. En sådan diskrepans kan vara hur konsumenter 
och livsmedelsmarknaden kopplar ekologisk och lokalproducerad 
mat med hållbarhetsvärden; medan forskare (se t.ex. Garnett 2011; 
Åström m.fl. 2013) framlyfter minskning av exempelvis köttintag, 
svinn och överkonsumtion som viktiga klimatinsatser. De vardagliga 
föreställningarna om hållbarhet är alltså inte nödvändigtvis relaterade 
till rekommendationer från forskning och myndigheter.

Konkurrerande hållbarheter
I diskursen om hållbar utveckling framträder tre dimensioner, även 
kallade pelare: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Treenigheten 
utgår från vikten av naturresurser, ekonomisk tillväxt samt mänskliga 
behov och mål (World Commission on Environment and Development 
1987; KTH 2015c). På senare tid har en fjärde dimension, kulturell 
hållbarhet, introducerats (se t.ex. Hakwes 2001; Dessein m.fl. 2015). 
Denna har jag definierat som det kit som håller samman grupper. Den 
kulturella hållbarheten är exempelvis synlig när deltagarna värnar om 
värderingar och traditioner som har med sociala måltider, odling och 
lokalt näringsliv att göra. 

Studiedeltagarna har interagerat med och balanserat de olika dimen-
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sionerna samtidigt. De försökte vara miljövänliga, stötta lokala relatio-
ner och näringsliv, bejaka sitt eget välmående, ekonomi och intressen, 
samt delta i och föra vidare viktiga kulturella traditioner, kunskaper 
och relationer. Ständigt uppstod konkurrens mellan de olika dimen-
sionerna, i synnerhet mellan de miljömässiga, sociala och kulturella 
hållbarhetsaspekterna. Deltagarna vägde ofta mellan ekologiskt, lokalt, 
prisvärt, smakliga valmöjligheter, sociala matnormer och hushållens 
preferenser. Att göra rätt på alla de områden deltagarna ansåg viktiga 
samtidigt upplevdes som svårt. Olika hållbarheter (se Ren, O’Dell, 
och Budeanu 2014) kan sägas både gå in i och krocka med varandra. 

Några av de förhandlingsstrategier som användes var prioritering av 
vissa specifika ekologiska varor, lyxifiering av livsmedel och pragma-
tism. Strategierna kan tolkas som en slags moralisk bokföring (Wilk 
2010) där individen balanserar mellan ”gott” och ”ont”, eller mellan 
olika värderingar och praktiker som är viktiga för henne på olika vis. 
Denna bokföring kan ta sig olika uttryck, såsom val av ekologiskt kött 
istället för vegetarisk middag, konfliktfritt besök i butiken istället för 
ekologisk mjölk, trevlig social kaffestund framför obekvämt kritise-
rande av konsumtionskulturen, eller unnandet av en ”lyxig” ost när den 
säljs till nedsatt pris, trots ett personligt etiskt dilemma. Individernas 
pragmatiska interaktion med miljöfrågor genom sina matval bör alltså 
förstås utifrån ett balanserande av olika slags hållbarheter. 

”Lagom” miljömedveten
Deltagarnas medverkan i studien kan tolkas som ett intresse eller en 
nyfikenhet för mat- och hållbarhetsfrågor. De flesta har sett sig själva 
som (miljö-) medvetna och belästa konsumenter, även om de inte nöd-
vändigtvis anser sig vara konsekventa. I avläsandet av hållbarhetskoder 
och identifierandet av lämpliga miljövänliga praktiker kan de sägas 
demonstrera grönt kapital, det vill säga ett symboliskt kapital baserat 
på miljövärderingar som ger en viss status inom en särskild gemenskap 
(jfr Horton 2003). Både studiedeltagandet och praktiserandet kan för-
stås som identitetsutövning där individen kan framhålla sig själv som 
innehavare av grönt kapital. I materialet förekom ett distanserande 
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mot andra människor, både mot de som inte ansågs göra tillräckligt 
för miljön och de som var ”fanatiska” och alltför dogmatiska. Jag har 
argumenterat att detta är uttryck för grön distinktion (Horton 2003), ett 
socialt särskiljande baserat på föreställningar om miljö och vilka prak-
tiker som utförs. De senares livsstil antyddes vara (socialt) osund och 
problematisk för att rekrytera fler till att leva hållbart. Trots förståelse 
för dem med begränsade ekonomiska förutsättningar eller kunskaper, 
konstaterades det att levnadssättet hos samhällsmajoriteten gjorde det 
svårt att uppnå en hållbar värld.

Distinktionen kan förstås som ett sätt för deltagarna att positio-
nera sin (konsumtions-) identitet som sund. De markerar avstånd 
mot ohållbara och osunda attityder och ageranden och legitimerar 
samtidigt sin pragmatism. Som jag förstår deltagarna tycks det vara 
positivt att vara något i framkant, att engagera sig lagom mycket i 
hållbarhet, men att det inte får gå överstyr och påverka vardagen eller 
livskvalitén negativt. Pragmatismen gör det möjligt att navigera mellan 
olika, för dem viktiga, sociala normer och de olika men betydelsefulla 
hållbarhetsaspekterna.

Kulturen i hållbarheten och hållbarheten i kulturen
Hållbarhet, miljö och klimat är aktuella samhällsfrågor. Att hållbarhet 
adresseras i och tillskrivs skilda sammanhang och praktiker gör att 
det kan betraktas som ett samtida kulturuttryck. Samtidigt kan den 
västerländska levnadsstandarden och dess resurskrävande konsum-
tionsnormer – såsom matsvinn, köttkonsumtion och högt kaloriintag 
– betraktas vara ohållbar (se t.ex. International Resource Panel 2014; 
Tilman och Clark 2014). Jag har försökt visa hur hållbarhet införlivas 
– ofta pragmatiskt – i vardagen. Genom maten blir hållbarhet till små 
vardagsritualer i sökandet efter eko-märken, påtande i trädgårdslandet, 
vegetariska luncher och mikrorevolter som dumpster diving. En viktig 
förutsättning tycks emellertid vara att det inte försvårar det vardagliga 
livet och sociala relationer. 

Deltagarna upplevde ofta att de ålades ett ansvar som de egentligen 
ansåg var politikernas och matindustrins. Att göra miljömedvetna 
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konsumtionsval i alla lägen upplevdes som svårhanterat när de hade 
ansvaret att bedöma vad som var rätt och fel, varpå en lagom hållbarhet 
förespråkades för att inte kvävas av sin medvetenhet eller må dåligt av 
valdilemman. Detta kan sammanfattas med Kerstins uttalande om att 
hon inte kunde leva i ett annat samhälle än det hon gjorde, och även 
om hon försökte påverka och bidra satte ändå den rådande kulturen 
upp förutsättningar och gränser. Praktikteorier öppnar upp för just ett 
fokus på de förutsättningar och institutioner som uppmuntrar vissa 
praktiker men inte andra, vilket indikerar ett behov att studera de sociala 
och kulturella strukturer som håller ”ohållbara” praktiker vid liv. Om 
ett samhälleligt politiskt projekt, exempelvis ekologisk hållbarhet, ska 
få fäste i vardagliga praktiker tycks två alternativ vara framträdande. 
Antingen behöver hållbara praktiker slå an till de normer, värderingar 
och befintliga praktiker som är av stor betydelse i människors vardag. 
Eller så behöver de rådande normerna och infrastrukturer förändras 
så att de praktiker som uppmuntras blir meningsfulla.

Samtidigt måste den rådande matkulturen – t.ex. i form av tradi-
tioner, vanor och föreställningar – utmanas och sättas i relation till 
eventuella negativa konsekvenser för miljö och klimat. Att ifrågasätta 
socialt befästa normer sker sällan friktionsfritt vilket kräver nya grepp 
för att införliva hållbarhet på menyn. Utifrån deltagarnas perspektiv 
ska anammandet av nya praktiker som innebär nya sätt att tänka och 
agera gärna ske i ett tempo som är anpassat efter individens kapacitet 
och intresse. Att stegvis införliva nya praktiker till ett befintligt knippe 
tycks öka chansen för att de ska få fäste (jfr Schatzki 2015, 27). Allt-
för drastiska eller snabba omställningar på egen hand kan leda till en 
överväldigande känsla av otillräcklighet, i synnerhet när det upplevs 
att en stor del av ansvaret hamnat på individen. Att vara beläst innebär 
inte heller nödvändigtvis att praktikförändringar stimuleras. När den 
inhämtade kunskapen sätts i relation till en politisk verklighet och 
möjligheter i samhället kan det bli alltför överväldigande. Två illustre-
rande exempel är Åsas stress i mataffären under studietiden och Ulrikas 
och Petters övergivna ambition att bli någorlunda självförsörjande. 
Vardagen blev alltför svårhanterlig då den materiella infrastrukturen 
respektive stark kompetensgrund saknades. Att låta individer ställa 
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om i egen takt kan således försvåra ett samhällsprojekt med mål att 
snabbt förändra levnadsvanor. Inom praktikteori (se t.ex. Shove 2010) 
framlyfts vikten att förflytta fokus från individen till de sociala mönster 
som styr individers praktiker.

Om målsättningen är att ett långsiktigt och hållbart samhälle ska 
både förankras hos och genomdrivas av samhällsmedborgarna, menar 
jag att aspekter av kulturell hållbarhet är relevanta att beakta då de tre 
traditionella pelarna tycks vara otillräckliga. Kulturella kontexter och 
mönster styr hushållens vardagliga praktiker, konsumtion och matval, 
därför behöver hållbarhetspolicies förankras i dessa för att få verkan 
(Waitt m.fl. 2012, 71; Tilman och Clark 2014, 521).  Ska individer 
uppmuntras att leva ett miljövänligt och klimatsmart liv bör hållbarhet 
diskuteras utifrån vad det betyder för individerna. Att enbart fokusera 
på de ekologiska elementen gör att andra hållbarhetsaspekter, vilka är 
viktiga för individens föreställda hållbara samhälle, missas.

För deltagarna går de olika hållbarhetsaspekterna ofta samman, 
vilket emellanåt gör att de behöver balansera de olika aspekterna mot 
varandra. I denna balansgång ingår även vad jag kallat för (personlig 
och) sund hållbarhet som utgår från en kulturell föreställning av ett 
vardagsliv som är hanterbart och där miljöambitionerna inte försvå-
rar de sociala relationerna. Mat och måltider är intimt förknippat 
med relationer och uttryck av omsorg och värderingar (Miller 1998; 
Kaufmann 2010). I och med att vissa (ekologiskt orienterade) hållbar-
hetspraktiker utmanade för deltagarna viktiga sociala och kulturella 
funktioner, var det inte förvånande att dessa var svåra att anamma eller 
att konsekvent utföra. Detta trots att de fann de gröna praktikerna 
meningsfulla. Materialet antydde också att det var lättare att ersätta 
ett upplevt ohållbart val med något annat (t.ex. eko-märkt) än att helt 
avstå från konsumtion.

De kulturella aspekterna av konsumtion och hållbarhet tycks vara 
av stor betydelse för att förstå vilka praktiker deltagarna utför. Dessein 
m.fl. (2015) har visat hur kultur kan ses som ”i, för och som” hållbar 
utveckling. Applicerat på min studie kan den kulturella hållbarheten 
förstås som en egen viktig dimension som innefattar exempelvis vikten 
av hållbara traditioner, lokalsamhällen och sociala umgängelseformer. 
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Den kan också fungera medlande mellan och balanserande av de tre 
andra dimensionerna, såsom hur eko-maten anknyter till miljöfrågor, 
livsmedelsmarknaden, arbetsmiljöfrågor och matkultur samtidigt. 
Dessutom kan den kulturella hållbarheten ses omsluta de tre andra 
pelarna, det vill säga utgöra den grund och struktur som är nödvän-
digt för att nå hållbar utveckling och som genomsyrar den rådande 
samhällskulturen. Utifrån detta perspektiv är hållbarhet och hållbar 
utveckling processer och därmed föränderliga (Dessein m.fl. 2015). 
Detta indikerar alltså kulturens – de gemensamma värderingarna, 
föreställningarna, normerna m.m. – potential att driva praktiker i en 
särskild (hållbar) riktning.

Kultur förändrar sig förvisso ständigt, men för att aktivt driva på 
förändring måste utövarna övertygas om varför det nya är bättre och 
mer önskvärt än det förra (Urban 2001). Det nya måste bli kulturellt 
omdefinierat och komma till användning (Kopytoff 1986, 67). Intro-
duktionen av nya (mer hållbara) praktiker måste bygga på en tidigare 
föreställning, en igenkännbar form, för att få fäste. Den närproduce-
rade maten ansågs exempelvis inte nödvändigtvis vara mer miljövän-
lig men laddades av deltagarna med värderingar som kan knytas till 
sociala och kulturella hållbarhetsvärderingar. En tänkbar ingång för 
att framhålla miljö- och klimatvänliga praktiker skulle således kunna 
vara att samtidigt lyfta fram eventuella kopplingar till sociala och kul-
turella hållbarhetsvärdingar. Att adressera hållbarheterna, såsom den 
ekologiska eller den sociala, separat tycks vara problematiskt då de 
hamnar i konkurrens med varandra.

Studiens bidrag
Matkonsumtionen och hållbarhetsföreställningarna hos de femton 
hushåll i Umeå kommun som studerats, har använts som en ingång 
till att förstå hur komplexa hållbarhets- och miljöfrågor hanteras i 
vardagen. Majoriteten av deltagarna stämmer väl in på den statistiska 
individ som är mest benägen att agera miljömedvetet och handla eko-
logiskt (se t.ex. Demoskop 2014; Jagers 2009). Urvalet representerar en 
grupp som redan ligger något i framkant med att ta sig an miljövänliga 
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praktiker, så kallade tidiga brukare (Rogers 2003), och har potential 
att ge insikt i hur hållbarhetspraktiker anammas och sprids. Studien 
berättar således om hur meningsskapande praktiker och knippen upp-
står och befästs i den konsumtions- och miljöpolitiska tidsanda som 
råder i 2010-talets Sverige.77

Som etnologisk studie bidrar avhandlingen med ett perspektiv 
på hur komplexa globala problem görs meningsfulla i vardagen där 
maten använts som en ingång. Avhandlingen blir också ett geografiskt 
komplement och en kronologisk uppföljning till tidigare etnografiska 
konsumtionsstudier om hållbarhet i Sverige (se t.ex. Solér 1997; Hen-
riksson 2004; Isenhour 2011; Fuentes 2011). Då praktikerna, och 
således knippena, är under ständig förändring är denna studie också 
en samtidshistorisk skildring av hållbarhet, mat, konsumtion, normer 
och vardagsliv i 2010-talets Sverige. 

Vidare har jag försökt tillämpa den nyare generationen praktikteo-
rier på ett etnologiskt vis i studiet av meningsskapande handlingar. 
Maten har fått synliggöra relationer mellan olika praktiker, det vill 
säga länkar och knippen som uppstått i en viss tidsberoende kulturell 
kontext, medan en studie av städning eller hemelektronik hade syn-
liggjort andra slags knippen. Det teoretiska resonemanget torde vara 
tillämpbart för praktiker generellt och för hållbarhetsladdade praktiker 
i synnerhet. Knippena synliggör hur olika separata handlingar länkas 
samman genom en föreställd länk till ett större (politiskt) fenomen 
som kan vara svårt att få grepp om (t.ex. hållbarhet, jämställdhet, inte-
gration). De visualiserade knippena i sjunde kapitlet visar praktiker 
som dels delar betydelsen av att vara miljövänliga och dels är materiellt 
förknippade genom föda. Varje praktik i knippet kan emellertid drivas 
av fler betydelser, materialiteter och kompetenser. Knippen kan alltså 
användas för att identifiera och visualisera vad som föreställs göras i 
hållbarhetens namn och för att hitta närliggande meningar och vär-
den som möjligen kan åberopas för att uppmuntra människor till att 
expandera sin hållbarhetsrepertoar. 
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Framtida forskningsfält
Frånsett den mindre arkivstudien har ingången till hållbarhet i vardagen 
här varit samtida matpraktiker. Här ser jag potential för en historisk 
komparativ studie för att synliggöra processer samt normer och prak-
tiker som idag tas för givna eller har övergivits. Denna avhandling har 
använt hållbarhet och hållbar utveckling utifrån dess nutida betydelse 
som främst utgår från Brundtland-rapporten. Vad som avsetts med håll-
bar och hållbarhet har förändrats över tid. Även om just dessa begrepp 
inte applicerats, så torde det även före miljöproblemens sociala och 
politiska etablering i mitten av 1900-talet (Sörlin och Öckerman 2002) 
ha gjorts liknande uppdelning mellan vad vi idag talar om hållbart och 
ohållbart. Utsagorna i folklivsarkiven om matpraktiker som tidigare 
studerats utifrån traditionsperspektiv torde med nya frågeställningar 
kunna belysa äldre aspekter av vad vi idag benämner ”hållbarhet” och 
därigenom perspektivera dagens praktiker. Exempelvis skulle mat-
försörjningen kunna studeras utifrån praktiker och föreställningar 
relaterade till sparsamhet, slöseri, naturresurser, kristid, förvaring och 
kost, och relateras till de värderingar som idag tillskrivs hållbarhets-
idealen. Utforskande av kulturarvet och praktik-minnen som resurs 
för en hållbar utveckling har sonderats utifrån samhälls- och naturve-
tenskapliga perspektiv (Westman och Tunón 2009; 2010; Maller och 
Strengers 2015) och skulle med fördel kompletteras med etnologiska 
empirinära och kulturanalytiska bidrag. 

En utvidgad samtidsstudie skulle kunna ta sig an andra vardagliga 
domäner och aktiviteter utifrån hållbarhetsperspektiv. Internationellt 
har exempelvis sociologer och geografer redan bidragit med ett vardags-
nära perspektiv på praktiker relaterade till exempelvis tvätt, julfirande, 
bilkörning och matsvinn (se t.ex. Lane och Gorman-Murray 2011b; 
Pink 2011; 2012; Gibson m.fl. 2013; Evans 2014). Fler etnografiska 
studier i en svensk kontext utifrån praktiker eller materialitet skulle ge 
insikt i hur hållbarhet görs (meningsfullt) i vardagslivet utifrån kontex-
tens förutsättningar. Skiljer sig föreställningar om och förhållningssätt 
till hållbarhet när vi förflyttar oss från kylskåpet till garderoben eller 
förrådet? Vad lär vi oss om hållbarhet genom att studera hushållsprak-
tiker relaterade till städning, kommunikation eller fritidsaktiviteter? 
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Hemmets materialitet erbjuder flera ingångar till att perspektivera 
rutiniserade beteenden i förhållande till miljöproblematik med möj-
lighet till internationell jämförelse. En viktig aspekt är att beakta de 
olika sociodemografiska begränsningar som påverkar vilka som utför 
praktikerna (Southerton 2006). Därmed är det högst angeläget med 
praktikstudier bland grupper som idag saknar eller har ett svagt håll-
barhetsknippe, det vill säga den del av befolkningen som inte besitter 
ett grönt kapital. Hur görs hållbarhet onåbart och ointressant i dessa 
sammanhang? Finns det samband mellan parametrar såsom genus, 
klass, bostadsort och etnicitet? 

Humanistiska bidrag till hållbarhetsforskning har länge saknats 
eller haft en marginell roll, men har på senare år börjat formulera en 
gemensam röst som forskningsfältet grön humaniora med kunskap som 
har stor potential att tillämpas i samhället  (Ekström och Sörlin 2012; 
Sörlin 2016). En möjlighet för denna gröna humaniora är att under-
söka det kulturellas roll i föreställningarna om och i arbetet med ett 
hållbart samhälle. Denna avhandling kan ses som ett bidrag till studiet 
om de kulturella förutsättningarna för ett sådant framtida samhälle.
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Summary
Sustainability for Dinner
An Ethnological Study of how 

Sustainable Eating is Practised in Everyday Life

Introduction
On 8 August 2016 the Earth Overshoot Day occurred. This is the day when it 
is estimated that humans will have consumed the Earth’s yearly reproducible 
resources and thus during the remaining months will deplete the Earth’s non-re-
producible stocks (Earth Overshoot Day 2016). This could be contrasted to the 
ideal of sustainable development, the assurance of both current and future gen-
erations’ needs within limits of the Earth’s recourses. Sustainability has become 
a conspicuous term in the public and political debate, as well as present in the 
landscapes of consumption.

Departing from the assumption that sustainability is an important political 
and societal issue on a local, national and global level, this dissertation asks 
how the concept is understood and transferred into practices in the domes-
tic sphere. The aim is to describe and analyse sustainability as a collection of 
meaning-making practices by studying households that in some sense actively 
aim for an environmentally friendly and sustainable food consumption. The 
focus is on people in Sweden who voluntarily, rather than by economic neces-
sity, attempt a sustainable consumption and lifestyle (cf Evans 2011a, 114). 
Due to its omnipresence in everyday life, food is used as the empirical entry 
point. The amount of meat consumption and food waste in affluent societies 
is judged problematic in relation to e.g. resources and climate change (see e.g. 
International Resource Panel 2014; Röös 2012). Additionally, the expansion 
in sales of organic food – in general depicted as environmentally friendly – in 
Sweden recent years makes food a highly relevant topic to investigate in relation 
to the adoption of sustainable domestic practices.

Three pillars or dimensions have been predominant in the understanding of 
sustainability: environmental, economic and social sustainability. Later a fourth 
pillar or dimension has been added: cultural sustainability (Hawkes 2001; Des-
sein et al 2015). The newer cultural dimension enables a focus on shared values, 
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norms, habits, practices, perceptions etc, which ethnologists define as culture 
(Ehn and Löfgren 2001; Arvidsson 2001). As the different aspects are inter-
twined and interdependent, the complexity of the sustainability concept calls for 
need to talk about sustainabilities in plural (Ren, O’Dell and Budeanu 2014). 

Sample and methodology
The study is based on ethnographic fieldwork, conducted between October 2012 
and June 2015 in a municipality in northern Sweden. Nineteen representatives 
(eleven women and eight men) from fifteen households were recruited by email 
lists, posters and through personal contacts. The households included single 
occupants, couples, families and flatshares. The majority of the participants were 
in their twenties and thirties, but the sample included persons between 21-73 
years old. All had some experience of postsecondary studies. With a few months’ 
interval I met with representatives from each household 3-4 times for an initial 
interview, a shop-along, sometimes an additional participant observation in a 
food-related situation or interview, and a final concluding interview. Nine of 
the households filled in a voluntary food diary listing a week’s food purchases, 
waste and menu. The combination of these methods gave a multifaceted and 
ethnological data, which provided manifold insights into the households’ 
food consumption practices as they were both perceived and presented by 
the participants, as well as carried out. Additionally, a minor archival study of 
food-related questionnaires was conducted in order to put the contemporary 
material into a wider context.

Practising everyday life
The dissertation’s theoretical departure point is influenced by the newer strand 
of social practice theory developed by Theodore Schatzki (1996; Schatzki, 
Knorr-Cetina and Savigny 2001) and Andreas Reckwitz (2002). In particular, 
I rely on the contributions by Shove et al. (2012) and Warde (2005; 2014), who 
have made practice theory more empirically applicable. A practice, according 
to Reckwitz, is a routinized behaviour consisting of different elements such as 
corporal and mental knowledge and action, materiality and emotions. It pre-
supposes a shared understanding of why and how a practice should be carried 
out, thus including discourses, norms and silent know-how (Reckwitz 2002). 
In an ethnological sense, studying practices is studying culture. I use the term 
sustainable food practices to describe actions that are perceived as having less envi-
ronmental impact in comparison to other – perhaps socially dominant – practices. 

Shove et al. offer concrete analytical tools to investigate the dynamics of 
practices. They specify the elements of a practice as meaning, competences and 
materiality and show how the links between these are of importance to under-
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stand how practices are adopted, maintained and abandoned (Shove, Pantzar 
and Watson 2012). In essence, a routinized sustainable practice is dependent 
on that people perceive it as meaningful, that they acquire appropriate skills 
and competencies, and that the appropriate material conditions (such as infra-
structure or physical conditions) exist.

By turning to the practices it becomes possible to investigate the social 
context and conventions that influence individuals’ actions. E.g. the social, 
political and cultural settings that make sustainable practices meaningful or 
not for the individual (cf Shove 2010; Evans 2011a; Warde 2013). Hence, to 
understand how or why a practice becomes routinized in the everyday life, 
the cultural, temporal and physical contexts and their specific norms have to 
be acknowledged. Additionally, a practice ought to be studied in relation to 
other practices, both in terms of how they share elements (Shove, Pantzar and 
Watson 2012) and how they are linked together as practice bundles (Schatzki 
2013). Using both Shove et al. and Schatzki, I attempt to visualise how different 
and sometimes disparate food-related practices are linked by a shared meaning 
of being sustainable. This linking, I argue, may contribute to legitimizing the 
practitioners as environmentally friendly. 

Organic food – meaning-making purchase practices 
For the participants in the study, purchasing organic food was an act with 
environmentally friendly connotations due to the lack of chemical fertilizers 
and pesticides used in its production. They also deemed organic production to 
involve better animal welfare. An extensive knowledge of the details or rules 
surrounding organic food did however not seem crucial. The feeling of purchas-
ing something good or better than the conventional food was a stronger force. 
This feeling should be related to a shift in the foodscape making the purchase 
of organic food a more assessable, affordable and socially and culturally mean-
ingful practice than a few decades ago.

In the spring of 2015 a campaign from a price-cutter food store chain declared 
that organic food had become “everyday food”. Chapter three includes a brief 
overview of organic food in Sweden with particular focus on KRAV, a Swedish 
incorporated association with a well-known organic label. Since the founding 
of KRAV in 1985, organic has gone from being called “alternative cultivation” 
to ekologisk (ecological, organic) and being governed by more detailed rules 
and (EU) legislation. KRAV and organic food have become less alternative and 
more normalized both in the common perception and in the terms of being 
more available in the foodscape. A noteworthy increase78 in the sales of organic 
foods in Sweden occurred parallel to the fieldwork. 

The participants purchased the majority of their organic groceries in the 
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larger food retailing stores, and had during the last few years experienced a 
wider selection, easier access and cheaper prices for organic food. Despite 
the positive feelings surrounding organic food it was not necessarily the 
obvious purchase choice. Several participants prioritized a few selected food 
items perceived to be most important to purchase organic, such as bananas, 
dairy products, coffee and eggs. The purchase process was guided by financial 
housekeeping, routines, personal and household taste preferences and ideals 
of personal or social importance. At the moment of acquisition conflicting 
meanings behind food choices thus make purchasing organic food not always 
possible, nor preferable. In the chapter I introduce the argument that instead 
of regarding the inconsistency or the different ideals (e.g. organic food, thrift 
and managing everyday life swiftly) as contradictory, the participants balance 
multiple parallel ideals of sustainability.79

Local food
The participants engaged in different food provisioning activities relating to the 
notion of the local, e.g. purchasing local milk, growing their own vegetables, 
berry picking, acquiring wild game meat and visiting the farmers’ market. 
When talking about these practices the participants both problematized the 
role of local food as ecologically sustainable, and envisioned a sustainable 
locality where skills, knowledge, traditions, professions and social relations 
could be sustained. Supporting the local farmers and transmitting cultivation 
skills were argued to be of importance today and in the future. Many of the 
participants’ arguments also occurred in contemporary messages alluding to 
moral values for the locality transmitted by food stores, producers and inter-
est organizations. In particular, the regional dairy company encouraged con-
sumers to stay loyal by purchasing regional milk and thus support a thriving 
(and sustainable) region. 

The definition of local in local food, was flexible and dependent on moral 
geographies. The latter referring to perceptions that certain foods belong in a 
certain geographical context (Cresswell 2005). The geographical boundaries 
that emerged in the participants’ narratives were elastic; what was perceived as 
“local” depended on the food item. Whilst milk was preferred to be from the 
region, raw meat and certain vegetables were preferred when Swedish. These 
preferences were argued in favour for supporting local farmers and companies, 
shorter transport distances and stricter animal legislations. However, this dis-
tinction was not implemented to the same extent when it came to sausages, 
fruit or exotic ingredients.

The chapter shows how participants battled a complex range of ideal sus-
tainabilities: supporting the local social and economic structures (such as the 
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local farmers), being environmentally friendly, as well as transmitting important 
cultural values and practical skills to future generations. Here long-term sustain-
ability implies more than environmental and climate issues. These sustainabilities 
often collide, such as in the choice between a local but non-organic grocery 
and an organic imported equivalent. The case of local food demonstrates how 
the participants interlink the ecological, social, economic and cultural aspects 
of sustainability. This suggests difficulties in addressing practices related to eco-
logical sustainability on its own, without acknowledging how they also relate 
to social, economic and cultural sustainability.

Food, materiality, culture and sustainability 
Chapter five uses food as materiality to explore different practices in which 
the ideals of ecological sustainability frequently were negotiated with social 
and cultural norms. Two cases were meat consumption and food waste, two 
major challenges for western society due to their impact on climate (see e.g. 
International Resource Panel 2014). Whilst food waste and excessive (food 
and meat) consumption in general was perceived as bad, the participants’ 
food-related practices tended to be, implicitly or explicitly, closely related to 
social conventions, health and safety aspects, the commercial landscape and 
taste preferences. This was particularly notable in the cases of “fika” (a social 
“coffee meet-up”) and preferences for a varied diet. However, some participants, 
especially the younger ones, were liable to reduce or alter consumption patterns 
that they judged especially problematic, e.g. by reducing or eliminating animal 
products, dumpster diving and limiting their intake of so called “unnecessary” 
food items. These practices became part of their consumption identity (Cherry, 
Ellis and DeSoucey 2011).

Important social values are objectified through materiality and consumption 
(Miller 1998). Food, the main materiality of this study, is additionally inter-
linked with collective perceptions and conventions (Warde 2005; Kaufmann 
2010). The above-mentioned renunciation of specific foods is a voluntary act 
enabled by the participants’ cultural and financial position and thus not a taste 
of necessity (Bourdieu 2010). In the material several participants, again mainly 
the younger, referred to certain foods as “luxury”. Although critical of imported 
commodities, excessive coffee consumption, cheese or ready-made food prod-
ucts, labelling these products as luxury treats allowed the participants to occa-
sionally consume them. Thus both the refrainment and “luxification” could 
be understood as ways the participants used to negotiate their consumption 
identity with social and cultural norms as well as communal situations. Whilst 
the food actually consumed might be perceived as ecological unsustainable, 
the consumption context was deemed important from a cultural and social 
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perspective. Again, this demonstrates attempts to negotiate different aspects 
of sustainability simultaneously, often with the consequence of a pragmatic 
approach to sustainable consumption.

Moral meals
Food choices motivated by sustainability were intimately attached to perceptions 
of moral responsibilities for the environment, people around the world, future 
generations and the self. Additionally, the participants tackled moralities in a 
household context, such as a balanced economy, a healthy diet and satisfying 
food preferences. Like the different sustainabilities in previous chapters, these 
moral demands are occasionally conflicting. The “best” consumption choices, 
the participants stressed, required being well informed on facts and options and 
additionally well prepared and focused in the food store. As sustainable food 
choices were perceived as voluntary, the participants felt that politicians and 
the food market placed an unjust and too heavy burden on them as consumers. 
Instead of the need to be constantly updated and aware of the consequences of 
their choices, they called for a society with solely sustainable consumption options. 

Being too aware, too knowledgeable and taking too much responsibility was 
in general regarded as problematic and exhausting. Amongst the participants 
two strategies emerged as frequent ways to handle the moral demands. Most 
prominent was a pragmatic prioritizing (Andersen 2011) depending on situation 
and purpose. This could justify negotiations between e.g. organic preferences, 
thrift and the tastiest foods. Pragmatism often included a negotiation, or moral 
accounting (Wilk 2010), between the conditions of everyday life and of soci-
ety, the individual’s needs and the wish to live in an environmentally friendly 
manner. This flexibility allowed the participants to avoid overwhelming feelings 
of responsibility or resignation, and at times allowing themselves to break or 
compromise with their own ideals of sustainability. 

The second strategy was a gradual expansion of a bundle of sustainable 
practices resembling a learning process. By focusing on a few sustainable prac-
tices compatible to their everyday life, the participants, when deemed possible, 
adopted further practices. Practices could even be abandoned if required (e.g. 
due to changes in income) or if the meaning or competencies were wanting. 
Both strategies could thus be understood as ways to prevent responsibilities of 
sustainability becoming too difficult and associated with anxiety, but also as 
ways to make them more manageable and joyful. It should be noted that even 
if practices are routinized, they are not necessarily performed as consistently 
or regularly as a habit (Shove 2012, 103). Thus, even the adopted meaningful 
practices could be performed pragmatically.
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Practice bundles and green distinction
The final empirical chapter turned to the acquisition of the competence needed 
to become a skilled practitioner. The individual can be said to develop a per-
sonal repertoire of practices, a form of practice bundle. Schatzki’s concept of 
practice bundles can be understood as linkage between practices that in some 
way relate or are connected to each other. E.g. how practices can follow each 
other, are interconnected, share places or are dependent of each other (Schatzki 
2013). I have expanded this notion of the bundle. As Shove et al. (2012) have 
noted, different practices can share the same element (meaning, competence 
or material). I propose a model to visualize how the participants’ different 
food practices, related to different notions of sustainability, are linked to each 
other and influence the image of a sustainable lifestyle or identity. The model 
(displayed on page 52) includes additional social and cultural meanings that 
may influence the practitioner’s behaviour and thus reveal the individual as a 
complex practitioner. I distinguish between collectively and personally created 
bundles. The former can either be a set of practices defined within a specific 
group and based on e.g. identity, diet or interests; or they could be put forward 
by an official agent, such as the government, NGOs or researchers, with the 
intent to provide a guide of appropriate (sustainable) practices for the general 
public. The individual’s personal bundle is influenced by these collective or 
public bundles.

Expanding such a repertoire could be understood as a form of acquiring and 
maintaining green capital (Horton 2003). This capital is based upon shared green 
values which unite the possessors and distinguish them from those lacking such 
values. Whilst Horton applies the term to environmental activists, I include 
individuals who more or less regularly practise a whole or partial practice bun-
dle perceived as meaningful and environmentally beneficial. The competence, 
which generate green capital, is acquired from various sources, such as from 
acquaintances. Following Horton, the green capital is expressed through green 
distinction, that is, using taste to distinguish someone who possesses or lacks 
the symbolic capital. The participants distinguish themselves from both a vast 
majority who do not yet understand or practise sustainability, and from “fanatics” 
who they perceive to take sustainability in an unsound and extreme manner. A 
balanced approach to sustainability was favoured as the participants to a large 
extent valued a lifestyle adjustable to the preconditions of the contemporary 
Swedish society, such as social norms. As sustainability is constantly renegoti-
ated and filled with new cultural meaning, it is highly likely that also the green 
practices and the green distinction will be renegotiated.
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Cultural conditions for sustainability – a concluding discussion
The dissertation pays attention to how the participants created meaning around 
the global and complex issue of sustainability through practices related to their 
everyday food consumption. Initially it may seem as if they are inconsistent 
and contradictory in their meaning-making of and commitment to practices 
revolving around ideals of (ecological) sustainability. However, they are balanc-
ing multiple sustainabilities simultaneously. Besides the ecological aspect, they 
also wish for sustainable – in the meaning of durable – localities, household 
economy, social relationships and personal wellbeing. Drawing on Dessein et 
al.’s (2015) contribution on the role of culture in the concept of sustainability, 
I discuss how culture is an essential part of understanding why and how ecolog-
ical sustainability becomes (or does not become) meaningful in everyday life.

By investigating how people practise sustainability through the concept of 
bundles, insight is given to how and why individuals link certain practices to 
sustainability. Bundles may also reveal alternative commonly linked meanings 
(e.g. identity and values regarding the locality) and discrepancies between 
the general public’s linkages and recommendations made by authorities and 
researchers. For example, whilst the environmental benefits of local food have 
been questioned (e.g. Åström et al. 2013), the participants perceived locally 
produced groceries as beneficial, especially when they connected to the aspects  
of social and cultural sustainability. The latter values were also stressed by actors 
in the food business. Thus, the bundles may also reveal additional shared and 
frequently occurring meanings amongst the sustainable practices; such as the 
notions of the locality, moral responsibilities and cultural norms. This could 
suggest new or additional ways of approaching sustainability or of encouraging 
sustainable practices in society. Investigating the role of culture in the percep-
tions of and endeavour for a sustainable society thus becomes an important 
assignment appropriate within the (green) humanities.
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Noter
 1 Klimat syftar på meteorologiska element, såsom temperatur, nederbörd och ibland luft-

föroreningar, och som oftast presenteras statistiskt (Nationalencyklopedin 2016a).
 2 Jag har valt att använda termen deltagare framför informant (i de fall det senare före-

kommer används det synonymt), då det förra indikerar en mer aktiv roll snarare än en 
informerande sådan. 

 3 Gröna vågare är ett begrepp från 1970-talet som åsyftade stadsbor som flyttade ut på 
landet (se Wessling 1983).

 4 Miljö kan avse omgivning, vilket kan inkludera både människans närmiljö och det som 
kallas naturen (Nationalencyklopedin 2016b), när jag talar om exempelvis miljöproblem 
åsyftas båda aspekter.

 5 Meningsskapande är inte alltid positivt. Något kan vara negativt men ändå skapa mening 
i förhållandet till ett ting eller en praktik. Såsom att det kan vara meningsfullt att undvika 
en praktik. Generellt använder jag termen meningsfull som positivt laddat.

 6 Matkonsumtionen måste sättas i relation till hushållens ekonomi. Det genomsnittliga 
hushållet i Sverige i början av 2010-talet lägger drygt en tredjedel av sin inkomst på 
boende och 12 % på livsmedel och alkoholfria drycker. Motsvarande siffra 1980 var för 
livsmedel 18 % vilket innebär att maten utgör en mindre andel av hushållsbudgeten 
även om den är en av de större utgifterna. Sedan 1960 har konsumtionen av mat ökat 
samtidigt som valmöjligheterna av varor och märken blivit fler. Importen av livsmedel 
har ökat märkbart sedan Sverige gick med i EU 1995 samtidigt som priserna sjunkit. En 
rapport från Jordbruksverket lyfter fram urbanisering, globalisering och teknikutveckling 
som viktiga samhällsfaktorer som påverkat vad och hur vi äter (SCB 2013b; Lööv, Widell 
och Sköld 2015).

 7 I sammanhanget kan även det internationella och tvärdisciplinära forskningsprojektet 
FOCAS (Food, Convenience and Sustainability) nämnas, i vilket etnologen Helene 
Brembeck ingår. 

 8 Totalförsäljningen av ekologiska livsmedel beräknades 2008 motsvara 6 miljarder kronor, 
2012 var siffran 9,9 miljarder och 2015 21,5 miljarder (Ekoweb 2016, 8).

 9 Tidsperioden varierade mellan 7-20 månader beroende på hushållets schema och livs-
situation. Tidsintervallerna för de deltagare som rekryterades i andra fasen kortades av 
praktiska anledningar. 

 10 Nordiska Museets arkiv i Stockholm höll stängt större delen av 2015 för flytt.
 11 Studien har konsekvent fokuserat på måltider i hemmet och valt bort exempelvis restau-

rangbesök.
 12 Umeå kommun har drygt 120 000 invånare med en medelålder på 38 år, varav 31 500 

beräknas vara studenter. Den är varken en storstadsregion eller glesbygd och är Sveriges 
elfte största kommun baserat på folkmängd, mellan Jönköping och Lund. Umeå är en 
universitetsstad med relativt ung befolkning och begränsad industri. De största arbets-
givarna är kommunen, landstinget (inkl. Norrlands universitetssjukhus) och Umeå 
universitetet (Umeå kommun 2014; 2016; SCB 2016).

 13 Vi var knappt ytligt bekanta. Ingen av deltagarna har rekryterats från min privata 
umgängeskrets.
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 14 I fyra hushåll deltog två vuxna hushållsmedlemmar vilket ledde till dynamiska samtal 
mellan informanterna där jag emellanåt endast behövt introducera frågorna och be om 
förtydliganden. Även i andra hushåll har jag mött partners, barn och inneboende som 
stundtals deltagit i samtalen, något som bidragit till att ge en mer mångsidig bild av 
hushållets matkonsumtion.

 15 I texten använder mig av det genusneutrala ordet partner synonymt med sambo och 
make/maka. Endast Davids partner framträder under fingerat namn (Andrea) i texten

 16 Jag kommer inte att göra en genusanalys av hållbarhetspraktikerna men det finns belägg 
att kvinnor handlar ekologisk mat något oftare än män (Demoskop 2014; KRAV 2015a). 
Personer som är skeptiska till klimatförändringar är däremot oftast äldre män (Anshelm 
och Hultman 2014). Då genus har viss betydande koppling till hållbarhet (Wihlborg 
och Skill 2004; Rydhagen 2013) och mat (se t.ex. Ekström 1990; Anving 2012) vore 
fördjupande etnografiska studier inom detta fält intressant.

 17 Ytterligare två grupper finns identifierade den sena majoriteten (late majority) som är mer 
skeptiska och eftersläntrarna (laggards) som åberopar det traditionella. Dessa grupper 
ska, vilket kommunikationsforskaren Everett Rogers betonar, ses som idealtyper (Rogers 
2003).

 18 I största mån har jag undvikit att dela in deltagarna i olika grupper utifrån deras enga-
gemang i praktikerna (likt t.ex. Solér 1997; Hjelmar 2011). När jag talar om kategori-
seringar (de som inte vet, de själva och fanatikerna) i kapitel 7 är det utifrån deltagarnas 
föreställningar.

 19 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå dnr 2012-483-31Ö. Deltagarna fick munt-
lig och skriftlig information om projektet samt skrev under en samtyckesblankett som 
informerade om det frivilliga deltagandet och hanterandet av materialet.

 20 Återgäldandet sker genom denna avhandling innehållande deras berättelser. Jag har 
mötts av en stor generositet från deltagarna i fråga om tid och mat. Jag har blivit bjuden 
på middag, fika och skörd från de egna odlingarna. Vid sista intervjun bjöd jag på fika, 
antingen hembakat eller vid några tillfällen på café. Några deltagare fick en tidskrift 
innehållande en artikel om matsvinn och dumpster diving (Marshall 2013). I övrigt 
har det skett ett ömsesidigt utbyte av tips och idéer kring litteratur, dokumentärer och 
mat. Kontakt med deltagarna har hållits i den meningen att jag sänt uppdateringar om 
projektets fortskridande. 

 21 Jag frågade inte om deltagarnas politiska sympatier men det framkom både implicita 
och explicita (parti-) politiska argument och engagemang i samtalen.

 22 För att underlätta för läsaren kommer jag hänvisa till praktikteori i singularis-form. 
 23 Schatzki skiljer även på spridda (dispersed) och integrerade (integrative) praktiker. De 

förra förekommer på olika platser och situationer, det är praktiker för exempelvis beskri-
vande, regelföljande och föreställande. De integrerade praktikerna utförs däremot inom 
specifika domäner av det sociala livet, såsom odlingspraktiker, matlagningspraktiker 
och industripraktiker (Schatzki 1996, 91f, 98f ). I denna avhandling ligger fokus på de 
integrerade.

 24 Här översätter jag verbet routinize, att göra något till rutin, med det svengelska rutinisera 
då ett motsvarande svenskt verb saknas. 

 25 Shove m.fl. använder begreppet meaning som kan översättas till mening eller betydelse. 
Jag har valt att främst använda mening då det ligger nära begreppet ”meningsskapande”. 
Av språkliga anledningar används emellanåt ”betydelse” synonymt även om de två orden 
inte nödvändigtvis har exakt samma språkliga innebörd.

 26 Jag har valt att översätta bundle med knippe. En alternativ översättning skulle kunna 
vara knyte men det för associationerna till att praktikerna samlas ihop i ett slutet bylte, 
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medan ett knippe (likt ett knippe morötter) består av enheter som binds samman sam-
tidigt som de spretar åt olika håll.

 27 Se Warde (2014, 296) för fler benämningar för praktiker som är beroende av varan-
dra. Fuentes (2011) i sin tur använder assemblage för sammanbundna mänskliga och 
icke-mänskliga enheter som ett resultat av praktiker. 

 28 Praktikbegreppet ligger nära etnologins användning av ”kultur” och då kultur är ett 
görande ser jag praktiker som en viktig del av kultur.

 29 Även Earth Hour och lågenergilampor skulle kunna ses som exempel.
 30 Viktiga regelverk i en svensk kontext är EUs (Rådets förordning (EG) nr 834/2007 2016; 

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 2016)och KRAVs (2016).
 31 https://www.youtube.com/watch?v=ik3yCcPxmW0 Klippet lanserades den 20 september 

2013 och spreds snabbt i sociala medier. Filmen är Naturskyddsföreningens mest sedda 
YouTube-klipp. 

 32 Citerat från videoklippets beskrivning vilket inte är ordagrant motsvarar filmens repliker.
 33 I intervjuerna med Niklas (vegan) och Malin (vegetarian) samt Filip (vegan) och Julia 

framkommer en problematisering och kritik mot mejeriproduktionen (även den eko-
logiska) av djuretiska anledningar. De ifrågasätter separationen mellan mjölkkon och 
kalven för att mjölken ska bli till människodryck.

 34 Två år senare berättar Fredrik i ett mail att han inte längre handlar ekologiskt eftersom 
han inte längre tror att det är bättre för vare sig miljön eller djuren. Praktiken har således 
tappat sin mening och övergivits.

 35 Några månader innan utropar Willy:s ”Eko för alla” på affischerna och sommaren 2016 
är rubriken ”Våra priser har gjort eko folkligt”.

 36 Begreppen är inte nödvändigtvis synonymer, olika aktörer använder dem olika (Dessein 
m.fl. 2015, 22f ).

 37 En sökning på hållbar bland Naturvårdsverkets publikationer resulterade i april 2016 
i 145 träffar daterade mellan 1999-2016 (av totalt 1840 poster, den äldsta från 1984)
(http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/).

 38 För ett internationellt och historiskt perspektiv på alternativ ekologisk odling och dess 
relation till vetenskap och politik se t.ex. Lockeretz (2007) eller studier med fokus på 
utvecklingen av odling och märkning i Sverige (se t.ex. Källander 2007; Klintman m.fl. 
2008; Broberg 2010).

 39 Frågan inkluderades inte i föregångaren Mathållningen 1970 (NM Sp 215).
 40 En affisch som gick att beskåda i Umeå i november 2014 hade undertiteln ”Tiderna för-

ändras. Allt fler väljer ekologiskt. Tack!”. Landet Eko-mjölk frontades även av paret Anja 
Pärson och Filippa Rådin och anspelade på ökad öppenhet och tolerans i ett förändrat 
samhälle sedan Arla lanserade ekologisk mjölk (Arla 2015).

 41 2013 såg en total ökning på 13 % och de påföljande åren med 38 % respektive 39 % 
(i kronor motsvarade detta 1,3, 4,1 och 6,0 miljarder). Av det totala livsmedelsförsälj-
ningsvärdet utgjorde ekologiskt 3,8 % 2012 och tre år senare 7,7 %. Av alla livsmedel 
och alkoholfria drycker beräknades ekologiskt 2012 utgöra 3,9 % och två år senare 5,7 
%. Internationell statistik är svårjämförbar då årssiffrornas rapporter släpps vid olika tid-
punkter. Ekoweb, en oberoende bevakare av den ekologiska marknaden, uppskattar att 
Sverige låg på en sjätte eller sjunde plats på listan av de största eko-marknaderna 2015. 
(Ekoweb 2014; 2015; 2016; SCB 2013a; 2015).

 42 De refererade statistiska undersökningarna är beställda av Livsmedelsföretagen respektive 
KRAV.

 43 Ett kilo benfritt nötkött beräknas ha ett klimatavtryck på 26 kg CO2e (koldioxidekvi-
valenter) och ett kilo rotfrukter 0,2 kg CO2e. Utsläppen av växthusgaser av ekologiska 
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livsmedel har ungefär samma storlek. Dock är det svårt att generalisera huruvida eko-
logisk eller konventionell produktion är mest klimatsmart då det finns flera faktorer att 
ta hänsyn till (Röös 2012; Röös m.fl. 2013).

 44 Vid denna shop-along hade det ännu inte blivit vanligt med ekologisk frukt i lösvikt. 
Eko-äpplen såldes vanligtvis i fyrpack, inplastade på en kartongbricka.

 45 MSC-märkningen (Marine Stewardship Council) är en certifiering för fisk som utgår 
från miljö, hållbart fiske och spårbarhet (MSC 2016).

 46 Topp fem ekologiska produktgrupper i Sverige 2013 baserat på ekonomisk försäljning: 
mjölk, ägg, fil, färska kryddor och kaffe. Centralpackat kött hamnar på sjätte plats. Året 
därpå är fem-i-topp: mjölk, ägg, centralpackat kött, färska kryddor och yoghurt (KRAV 
2014, 24; 2015a, 26).

 47 Praktiken torde innebära någon mening (positiv som negativ) även om den inte anses 
vara meningsfull i bemärkelsen att det leder till att individen praktiserar den. 

 48 Zaras jordkällare och Eriks förvaring av rotfrukter i stukor kan också tolkas som ett sätt 
att hålla äldre metoder vid liv.

 49 Jag tolkar DeSouceys och Téchoueyres användning av ”market” i detta exempel som den 
ekonomiskt abstrakta betydelsen och inte i betydelsen torgmarknad.

 50 Även andra studier har visat hur konsumenter ser närodlat som mer miljövänligt och 
konkret, att ursprung ofta går före produktionsmetod och att närproducerat kan upplevas 
smaka bättre (Inculture 2010; Ekelund, Fernqvist, och Tjärnemo 2007, 233).

 51 Kulturgeografen Sofie Joosse talar om curators (kurator, intendent) och curation, en slags 
vägledning, eller influenser från en mellanhand som gjort en viss  bedömning eller urval. 
Dessa kuratorer, som jag förstår Joosse, kan vara marknadskrafter men också finnas inom 
sociala nätverk, vara offentliga personer och teknologier som appar. Influenserna bidrar 
till att tillskriva det lokala värde och institutionalisera det (Joosse 2014, 57f ). 

 52 Också i den svenska politiska debatten lyfts betydelsen av matens ursprung. Ett exempel 
är inför valen till EU-parlamentet och Sveriges riksdag 2014 när ekologisk mat diskute-
rades – främst av Centerpartiet och Miljöpartiet – med argument om svenskt jordbruk 
och svenska djurlagar (se t.ex. Lövin och Eriksson 2014; Fagerström och Danielsson 
2014; Romson 2014; Lööf 2014).

 53 Erik äter emellertid fisk och fiskar själv.
 54 Tilman och Clark (2014) betonar att den ohälsosamma maten inte nödvändigtvis har 

lägre växthusutsläpp än den hälsosamma.
 55 2015 aviserar SVT det första helt vegetariska matlagningsprogrammet som året därpå 

får premiär med namnet Vegorätt. Coops kundtidning MerSmak introducerar 2014 en 
ny sektion vid namn Vego! och nr 2/2015 i ICA:s motsvarighet Buffé innehåller enbart 
vegetariska och veganska recept.

 56 För mer djupgående studier om matsvinn rekommenderas exempelvis sociologen David 
Evans (t.ex. 2011c; 2012; 2014)., marknadsföringsforskaren Benedetta Cappellini (2009) 
samt geografen Matt Watson och sociologen Angela Meahs bidrag (Watson och Meah 
2013).

 57 Umeås matavfall förvandlas till biogas (fordonsbränsle) och till rötrester som återgår till 
naturen (Vakin 2015).

 58 För fler empiriska studier se t.ex. Edwards och Mercer (2013) och Ottoson (2008).
 59 Sju andra deltagare är väldigt kritiska till Rainforest Alliances groda. Alla märken som 

åberopar miljö- och klimatfördelar tilltros alltså inte. Den biodynamiska märkningen, 
Demeter, som funnits sedan 1928 (Demeter 2016 känner få deltagare igen när de visas 
bilder på olika märken. Flera gillar Saltå Kvarn, ett ekologiskt företag med biodynamiska 
produkter i sitt sortiment, men har inte nödvändigtvis registrerat Demeter-märkets närvaro. 
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Biodynamisk odling är på många sätt är nära relaterat till ekologisk odling, samtidigt 
fjärmar sig flera deltagare från de antroposofiska värderingar och odlingsmetoder som 
ligger till grund för märkningen. Ett märke är inte per automatik något bra, men kan 
förhöja en produkts värde.

 60 En liknande förstärkning av en särskild  konsumtionsidentitet kan också ske i det med-
vetna förtärandet av lokal, vegetabilisk eller egenproducerad mat.

 61 De femton olika shop-alongsen utfördes i nio olika affärer på olika ställen i Umeå. Fyra 
vardera tillhörde ICA och Coop. Den ekologiska butiken Meretes besöktes en gång, medan 
jag följde till stormarknaden Coop Forum sex gånger. Några informanter uttryckte en 
preferens för Coop och deras sortiment, men oftast motiverades valet av butik utifrån 
bäst utbud i relation till närheten till hemmet. Flera uppgav att de växlade mellan olika 
matbutiker men endast en handfull uppgav att de handlade på Willy:s eller Lidl, kedjor 
med lågprisprofil.

 62 Under fältarbetsperioden låg Meretes på Väst på stan, men flyttade under 2015 till cen-
trum.

 63 Förekomsten av pulvermos och färdiglagade köttbullar (eller vegetariska motsvarigheter) 
var något mer vanligt i barnfamiljerna där de fungerade som snabba nödlösningar. 

 64 Omsorg kan även visas till de nära genom inhandlandet av icke-ekologiska matvaror. 
Exempelvis när Niklas stoppar ner en påse vanliga chips i kundvagnen och reducerar 
eko-matens ledning i antal varusorter till 33-6. Han pekar ”här finns det ekologiska chips 
också, men Malin gillar de här.”

 65 Ett år senare har Niklas efter tips från sin mor börjat handla ekologiska kryddor online.
 66 Benämningen ”matindustrin” används av många deltagare (t.ex. Erik, Filip, Ulrika, 

Sofie) liksom alternativa former såsom ”köttindustrin” (Ulrika, Kristina), ”djurindustrin” 
(Anton), ”kaffeindustrin” (Petter), ”chokladindustrin” (Sofie) etc.

 67 En rörelse som utgår från att för att samhället ska bli hållbart måste det ställas om från 
dagens tillväxtdrivna till att organiseras utifrån andra premisser som exempelvis inte är 
beroende av olja. Denna omställningsprocess föreställs påbörjas på lokal nivå (se t.ex. 
Forsberg 2012).

 68 Att engagemang i en praktik leder till förändringar på andra områden, så kallade 
spill-over-effekter, är ifrågasatt (Mont m.fl. 2013, 54ff) men hos flera av de miljöenga-
gerade i denna studie finns drivkrafter som sporrar till praktikförändringar och anam-
mande av nya praktiker.

 69 Odling och lokal mat kan problematiseras då de inte nödvändigtvis innebär hållbarare 
produktionssätt, men är medtagna här då de i avhandlingen associeras till kortare trans-
porter, socioekonomisk och kulturell hållbarhet samt (åtminstone i de egna odlingslanden) 
ingen besprutning eller konstgödsel.

 70 T.ex. Livsmedelsverkets kostråd, konsumtionsrådgivande appar, DN:s artikel 21 tips: Så 
får du ned dina klimatutsläpp (Gunther 2014) och råden på Miljöportalen sammanställda 
av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, en samarbetsorganisation mellan Chalmers 
och Göteborgs universitet (Miljöportalen 2010).

 71 Detta innebär inte att praktikerna är medvetna handlingar som alltid betänks när de väl 
är införlivade i vardagslivet, men själva anammandet av dem kan vara aktiva val.

 72 De deltagare som volonterade att delta i projektet efter att tilltalats av annonsrubriken 
”Funderar du på miljön när du handlar mat?” skulle kunna sägas – genom sin medver-
kan – skapa sig själva som engagerade individer med intresse för och kunskap om miljö- 
och konsumtionsfrågor. Utifrån mina beräkningar var shop-alongernas  genomsnittliga 
eko-andel (av antalet matvarusorter) drygt 50 % (de femton hushållens eko-procent 
spände mellan 11–100 % med ett medianvärde på 55 %). Detta kan jämföras med den 
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genomsnittliga andelen på 37 % i de nio matdagböckerna varav sju handlade mindre 
mängd eko-mat än under shop-alongen (här skilde andelen 0–75 % mellan hushållen, 
medianvärdet  var 47 %). Underlaget är dock för litet och insamlingsperioden för mat-
dagboken för snäv för att kunna göra generaliseringar, men statistiken indikerar att del-
tagarna inför mig i butiken – omedvetet eller medvetet – genom praktikens materialitet 
visade upp en grön konsumtionsidentitet.

 73 Socialize stängde i augusti 2015.
 74 Även i Sverige finns det människor som av nödvändighet avstår från viss konsumtion, 

avhandlingen utgår emellertid från en grupp som generellt har en ekonomi som tillåter 
att dessa val kan göras.

 75 Tidigare i samtalet har Zara berättat att hon och partnern några år tidigare, när de inte 
hade samma ekonomi, åt mycket potatis och gröna linser, något hon idag ser som lite 
torftigt. Nyligen var de bortbjudna till några vänner som bjöd på just gröna linser och 
potatis och hon förvånades över att de bjöd gästerna på denna mat. I intervjun reflekterar 
hon över sin egen reaktion.

 76 På sociala medier med hållbarhetsinriktning erbjuds än fler uppslag, såsom att nyttja 
skafferiet för att göra kemikaliefria hygien- och rengöringsprodukter av ingredienser 
såsom bakpulver, kokosolja, vinäger och citron. Matvaror används alltså som mer än 
bara föda. 

 77 Den geografiska avgränsningen med Umeå kommun kan visserligen visa på regionala 
förutsättningar, t.ex. viltköttsekonomin, odlingsförhållanden och politiskt klimat.

 78 The total sales of organic foods were estimated at 6 billion Swedish krona in 2008, in 
2012 at 9,9 billion and in 2015 at 21,5 billion (Ekoweb 2016).

 79 The Swedish word for sustainable – hållbar – is also used in the meaning of durable. 
When talking about something being or not being sustainable the participants did not 
always mean the defined in the UN report Our Common Future, but a perceived sense 
of something (e.g. a practice, everyday life routines, emotions) may last or eventually 
disrupt. E.g. only purchasing organic food is by some perceived as unsustainable regarding 
to household finances or to the personal wellbeing in the sense of increased stress in the 
store
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