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1. INLEDNING 

Vi lever idag i en globaliserad värld. Vad en individ gör på sin egen hemort kan påverka en annan 

individ flera tusen mil bort. Globalisering påverkar inte enbart oss människor utan även vår fysiska 

plats, vår miljö. En vardagssyssla som att handla mat är något de flesta av oss utövar. Dagligen står 

vi inne i matbutiken och väljer och vrakar över det tillgängliga utbudet. Till synes kan det framstå 

som en simpel syssla som inte kräver större eftertanke men när man synar aktiviteten ur en 

miljöaspekt är det en hel del som bubblar upp till ytan. Jag har under senare år intresserat mig för 

hur mänskliga handlingar påverkar miljön och hur medveten människan är om detta samband. 

Huruvida man har kunskap eller inte om kopplingen ger effekter på miljön som antingen kan vara 

positiva eller negativa. 

 

Hur människan agerar i konkreta handlingar utifrån den kunskapen hon har, påverkar miljön. Vad 

hon känner till och inte känner till kan märkas i hennes handlingar. Alla människor måste äta och 

det innebär automatiskt att man handlar mat. Frågan är, hur medvetna människor är om hur deras 

inköp kan påverka miljön. 

 

1.1 SYFTE  

Mitt syfte med denna uppsats är att ur ett miljöperspektiv undersöka konsumenters kunskap 

om de livsmedelsprodukter de införskaffar, vilken slags konsumtionskultur som uppstår i 

matbutiken och vad för påverkan den kan ha på vår miljö. 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vilka faktorer styr informanternas handlingar i matbutiken? 

• Vilken kunskap förmedlar informanterna om sina inköp av livsmedel? 

• Hur framställs informanternas konsumtionskultur genom deras utsagor och handlingar? 

• Hur miljömedvetna utger sig informanterna att vara? 

• Vilken betydelse har informanternas framställda konsumtionskultur på miljön ur ett 

miljöperspektiv? 

 

1.3 MATERIAL OCH METOD 

Mitt främsta material består av intervjuer som har ägt rum i matbutiker. Sammanlagt har jag 

intervjuat sex personer som har befunnit sig i två olika matbutiker av varierande storlek, i Uppsala. 
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Anledningen till att det enbart är sex informanter som jag har intervjuat, när jag hade kunnat få 

ytterligare flera, är för att jag under mina fältstudier lade märke till att det uppstod en likartad 

struktur bland svaren hos samtliga informanter. Jag gjorde således bedömningen att ytterligare 

intervjuer med flera personer inte skulle tillföra någon ny kunskap eller nya perspektiv, utan endast 

upprepa liknande svar. Jag hade en idé om att jag medvetet skulle leta upp en informant som utgav 

sig för att vara miljömedveten, för att på det sättet få fram material där en tydlig miljöaspekt hos en 

individs kunskaper och handlingar var tydlig. Då hade jag kunnat visa en märkbar kontrast mellan 

miljömedveten och icke-miljömedveten konsumtion, föreställde jag mig. Dock fullföljde jag aldrig 

denna tanke,  jag kom istället fram till att det var av större vikt att genom slumpmässiga val av 

informanter, visa hur en del av verkligheten och vår konsumtionskultur faktiskt ter sig. 

 

Till underlag har jag haft en lista med frågor
1
 som jag har haft till stöd. I stort sett har jag ställt 

samma frågor till samtliga informanter men jag har även anpassat mig till den aktuella situationen 

och ställt frågor som har känts lämpliga att ställa, men som inte har funnits med på frågelistan. 

 

Informanterna är slumpmässigt utvalda. Jag har intervjuat dem som frivilligt ställt upp och det har 

varit viktigt för mig att inte känna till informanterna i förväg för att lättare motstå förutfattade 

meningar om dem. Däremot har jag försökt tänka på att få informanter i olika åldrar, då ålder kan 

representera olika kulturer, åsikter och erfarenheter beroende på hur länge man har levt. Därför har 

jag sökt mig till olika butiker då jag under fältstudiernas gång märkte att jag började få personer 

från likartade sociogrupper. Genom att använda mig av olika platser har jag fått större möjligheter 

att få olika slags informanter. 

 

Åldersfördelningen hos informanterna är mellan 21 och 91 år. Intervjuerna är mellan 15-40 minuter 

långa, förutom en som var på två minuter. Intervjun har pågått från första varan som de har tagit, 

tills de ställt sig vid kassan för att betala. Intervjuerna har varit utformade så att jag har följt med 

informanterna när de har gått och handlat livsmedelsprodukter. Under inköpsrundan har jag ställt 

frågor om produkterna de har valt att köpa. Informanterna har fått tänka, reflektera, resonera och 

svara efter egen förmåga och vilja. 

 

Jag har medvetet valt informanter som för mig har varit helt okända för att minimera mina egna 

subjektiva, förutfattade åsikter om personen i sig. Jag tycker att det är lättare att ha en mental 

inställning i form av en blank sida där man inte vet vad man som undersökare kan förvänta sig utav 

informanten. Det de har berättat om sig själva är den enda personliga informationen jag har haft 

                                                 
1
Se Bilaga 01 
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tillgång till. Detta förhållningssätt har jag bestämt mig för att använda då min utgångspunkt är att 

endast ta del av den kunskap de förmedlar till mig som intervjuare. Den kunskap som de hinner 

vidarebefordra under den tid vi hade tillsammans, är den kunskap som jag baserar min 

undersökning på. Genom att ta till vara på den kunskap som de valt att framföra under kort tid, visar 

det vilken slags information de har funnit av värde att förmedla. 

 

Alla informanter har fått fiktiva namn för att behålla sin anonymitet. 

 

1.4 REFLEXIVITET 

Jag anser mig vara miljömedveten och tänker själv aktivt på att göra bättre val för miljön i min 

vardag, inklusive när jag handlar mat. Det innebär per automatik att jag ser på konsumtion på ett 

sätt som jag själv har uppfattningen om är hållbar och bra för miljön. Jag anpassar därmed min egen 

konsumtion efter detta synsätt, som kan representeras bland annat av ekologiska, vegetariska, 

säsongsbetonade och närproducerade inköp. Således har jag försökt tänka på hur jag formulerar 

mina frågor för att förhindra att informanterna ska kunna urskilja mina åsikter och för att de inte på 

något sätt ska känna sig dömda eller behöva inta en försvarsställning för sina egna åsikter och 

värderingar. 

 

Diskussioner om miljö kan vara ett hett ämne som kan leda till hetsiga samtal, eftersom det är 

många aspekter som hamnar inom det området, exempelvis livsstil. När man pratar om människors 

livsstil hamnar man på en mycket personlig nivå och det kan upplevas som inkräktande när man 

börjar ifrågasätta människors handlingar, åsikter och värderingar. 

 

Jag har inte velat presentera mig som en miljöengagerad person, då jag har varit rädd för att det 

skulle leda till att informanterna omformulerar sina svar till vad de tror att jag vill höra, istället för 

att vara ärliga med sina åsikter. Jag har försökt framställa mig som mindre informerad om 

miljömedvetenhet och har diskret ställt frågor som är riktade mot miljöaspekter. På så sätt har jag 

förhoppningsvis lyckats anpassa mig till informanternas förhållningssätt där de har känt att de har 

kunnat prata fritt och öppet. 

 

1.5 TEORI OCH BEGREPP 

Jag har använt mig av olika teorier och begrepp som inspiration för att genomföra mina analyser. 

För att teoretisera konsumenternas kunskap har jag använt mig av Bourdieus begrepp habitus, 

kapital och fält. Jag har främst tagit del av hans begrepp genom andra forskare, men har till viss del 
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använt mig av hans originaltexter. Därtill har jag tillämpat mig av Ulrich Becks teorier om 

risksamhälle, som kopplas till informanternas  kunskaper. Slutligen kopplar jag uppsatsen till ett 

miljöperspektiv som jag valt att modifiera efter utvalda källor som beskrivs närmare i analysen. 

 

I uppsatsen använder jag begreppet kultur, ofta i samband med konsumtion. Det är ett omfångsrikt 

begrepp men det är inte denna uppsats fokus att gå in i detalj i dess vida betydelser. Jag brukar 

begreppet som så att jag ämnar att undersöka informanternas föreställningar, värderingar och 

kunskaper i form av deras uttalanden och handlingar som förekommit under intervjuns gång. 

1.5.1 Habitus 

Pierre Bourdieus definition av habitus är att det är en konstruktion som skapas under tidig barndom 

genom en individs erfarenheter. En individ uppfostras och lärs upp enligt samhällets korrekta 

förhållningssätt och genom interaktion med andra individer, som blir synliga i handlingssättet. 

Dessa kroppsliga handlingar är sin tur knutna till våra mentala egenskaper: intention, vilja, 

förväntning, attityd, disposition etcetera, som ger upphov till individens kunskap
2
. Habitus är inte 

något från början förutbestämt med färdiga regler, utan något som skapar individen med tiden och 

står öppet för möjligheterna att rekonstrueras
3
. Dock ska det starkt betonas att habitus är högst 

trögrörligt. Den kan modifieras av sociala omständigheter som den stöter på, men människans 

habitus är seglivad
4
. Genom att använda mig av habitus kan jag ur en konsuments handlingar 

hänvisa till dennes kunskap och länka det till hur dennes konsumtionskultur är framställd och vad 

det i sin tur kan ha för påverkan på miljön. 

 

1.5.2 Fält 

Bourdieu liknar fält vid ett slags spelrum eller ett spel som kräver en viss förmåga eller skicklighet. 

Inom detta spel existerar mål, insatser samt intressen som spelarna mer eller mindre ska sträva mot 

att uppnå. För att bli bra spelare behövs det övning inom fältet och även att man förfogar över den 

habitus som möjliggör att man känner till spelets regler och insatser, vilket sker genom övning inom 

fältet
5

. Enligt Bourdieu existerar ett fält när en grupp människor strider för gemensamma 

symboliska eller materiella tillgångar
6
. 

 

Jag vill med hjälp av informanternas kunskap och uttalanden, försöka se om det går att urskilja ett 

fält som består av gemensamma mål eller intressen och som ger upphov till deras 

                                                 
2
Krais 2002:32-33 

3
Krais 2002:61-62 

4
Broady 1990:234 

5
Rehbein 2006:106 

6
Broady 1990:271 
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konsumtionskultur. 

 
1.5.3 Kapital 

Kapital länkar samman habitus och fält. Habitus är beroende av kapital, som står till förfogande 

beroende på vilket fält man befinner sig i
7
. Det finns olika slags kapital: symboliskt, kulturellt, 

socialt och ekonomiskt. Symboliskt kapital igenkänns som något värdefullt eller något som tilldelas 

ett värde. Kulturellt kapital ansluts enligt Bourdieu till finkultur så som förtrogenhet med musik, 

litteratur, konst eller hur man exempelvis uttrycker sig. Socialt kapital består av sociala tillgångar 

som släktrelationer, personliga kontakter, förbindelser etcetera
8
. Ekonomiskt kapital innebär allt det 

materiella som det antingen finns någon slags marknad för eller som kan införskaffas med 

finansiella medel. Tillgång till egendom kan man kalla det för
9
. 

 

Dessa kapital fungerar som en typ av värde, tillgång eller resurs som varje individ besitter. 

Begreppet kompletterar mina analyser av de kunskaper informanterna äger och hjälper mig att 

analysera vilken slags konsumtionskultur de framställer. 

 

Bourdieu har ofta använt ovannämnda begrepp som verktyg när han ämnade undersöka klass- och 

maktskillnader i ett samhälle och det tillämpas även idag av många andra forskare
10

. Trots att 

begreppen är väl lämpade för sådant syfte och kan visa vad eller vilka som dominerar inom ett fält
11

, 

är det inte mitt ändamål. Jag vill enbart, med hjälp av dessa begrepp, undersöka vilken kunskap 

informanterna besitter och förmedlar, och tar därför medvetet avstånd från faktorer som möjligtvis 

kan hänvisa till att ett resultat kan påverkas av ens klasstillhörighet eller vilken slags maktposition 

man står i. Mina ställda frågor har heller aldrig varit utformade för att få fram sådan information. 

Intressant för mig är endast att ta reda på individers personliga kunskap, oberoende 

egenskaper/positioner i samhället, och se vilken konsumtionskultur som framställs och diskutera 

vad för slags påverkan den kan ha på miljön. Dessutom uppstår ytterligare en faktor som kan skapa 

komplikationer för analysen. Bourdieu har utvecklat sina begrepp efter franska förhållanden, som 

skiljer sig från Sverige. Kultur i Frankrike är extremt centraliserat medan den har en mindre erkänd 

status i Sverige, eller där den åtminstone berör andra områden
12

. Därför kommer jag behöva 

modifiera om begreppen så att de blir mer lämpade för mitt undersökningsområde. 

                                                 
7
Rehbein 2006:111 

8
Broady 1990:171 

9
Fuchs-Heinritz 2005:161 

10
Bourdieu 1993:250 

11
Bourdieu 1993:95 

12
Broady 1990:303 
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1.5.4 Riskmedvetenhet 

1986 myntade sociologen Ulrich Beck begreppet 'risksamhället' och skrev boken med samma titel.  

Med det ville han uppmärksamma ett samhälle som grundar sig på en global ekonomi, baserad på 

vetenskaplig och teknologisk kunskap, vilket i sin tur inte bara innebär välstånd utan även medför  

risker
13

. Beck menar att för att överhuvudtaget uppfatta en risk som en risk och tillämpa de till ens 

eget tänkande och handlande måste man tro på och förlita sig på mer eller mindre osynliga 

orsakssamband och göra de immuna mot alla möjliga invändningar som kan uppstå
14

. 

 

Jag har själv valt att kalla denna aspekt för 'riskmedvetenhet' och ämnar att tillämpa den i analysen 

på det sätt där jag synliggör vad informanterna upplever som risk, samt uppmärksammar vad de 

väljer att inte erkänna som en risk. 

 
1.5.5 Miljömedvetenhet 

Ovanstående rubrik är ett självvalt begrepp för att påpeka allmän medvetenhet om vår fysiska miljö 

och hur vi människor agerar gentemot den samt hur medvetna vi är om hur våra handlingar 

påverkar miljön. Detta kan framställas på många olika sätt i våra handlingar och kunskaper och det 

finns här ingen enhetlig vetenskap som talar om exakt vad som är rätt och fel. Eftersom mitt 

undersökningsområde begränsar sig till konsumtion och livsmedel, försöker jag endast beröra en 

miljömedvetenhet som kan kopplas till det området. Det kan exempelvis innebära medvetna val av 

livsmedelsprodukter som man väljer att köpa och som är baserade på en tro om att de är bättre för 

miljön. Det kan vara att man aktivt väljer bort produkter, till exempel. kött, som man tror är ett 

sämre val. Det kan betyda att man väljer produkter med en miljömärkning. Hur man handlar och 

tänker i enlighet eller motstridighet med miljön kan te sig på många olika sätt, och det är inte min 

avsikt att exakt påpeka vad man som konsument borde göra. Min intention är däremot att undersöka 

hur miljömedvetna informanterna är eller inte är och koppla det vidare till vad deras handlingar och 

kunskaper kan ha för betydelse för miljön. 

 

Anledningen till varför jag väljer att behandla mitt etnologiska undersökningsområde med en 

miljöaspekt är just för att större delen av miljöforskningen bedrivs ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv. Kritiker som sociologerna Lidskog et al. menar att om forskning utövas endast ur en 

naturvetenskaplig aspekt har man lyckats förbise att det faktiskt är människan som är orsaken till 

                                                 
13

Lidskog 2005:107 
14

Beck 1998:100 
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miljöförstörelsen
15

. Jag ämnar därför att bidra med ett humanistiskt perspektiv inom en diskurs som 

ofta annars ignorerar människans betydelse för miljön. 

 

2. MATKONSUMTION – praktiskt och teoretiskt 

Vi måste alla äta för att leva och det innebär i vår västerländska kultur att man går till 

livsmedelsbutiker för att införskaffa ätbara produkter. Det är en handling som majoriteten av oss 

människor är förtrogna med och något som vi måste utföra, oftast flera gånger i veckan. Det är en 

vanlig syssla som är frekvent återkommande i vårt vardagsliv. Det innebär följaktligen att alla har 

någon slags kunskap om livsmedelskonsumtion och därför kan förmedla denna information. I 

följande avsnitt kommer jag undersöka hur informanternas matkonsumtion ter sig både praktiskt: 

genom deras konkreta handlingar i matbutiken, så väl som teoretisk: vilken slags kunskap de 

uttrycker om sina handlingar såväl om mat och konsumtion i sig. 

 

En aktivitet som inköp av livsmedelsprodukter kan te sig som alldaglig och utan större betydelse. 

Vid en närmare blick på vardagssysslan upptäcker man att det är en komplex handling som 

innehåller många påverkande faktorer: personliga värderingar och attityder, ekonomi, globalisering, 

marknadsföring, energianvändning, trender, kunskap och information bara för att nämna några saker. 

Allt detta tar konsumenten in, medvetet eller omedvetet, när man står i matbutiken och ska handla 

mat. Vare sig man väljer produkter i tron om att det är bra för miljön eller ej,  innebär ny eller 

utökad kunskap att man ”vidgar grunden för beslutsfattandet”
16

, enligt sociologen Anna-Lisa 

Lindén som forskar om konsumtion, vardagsliv, miljö och klimatpåverkan. Hon beskriver 

exempelvis hur köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 70% sedan 1965 och numera uppgår till 

nästan 86kg/år
17

. Detta har konsekvenser på miljön och klimatet då köttproduktion orsakar stora 

utsläpp av växthusgaser. Huruvida detta är något som konsumenter aktivt tänker på och styr sina 

handlingar efter, är av vikt att undersöka. 

 

Informanterna var för mig främlingar: personer som jag inte hade någon bakgrundsinformation om. 

Jag visste således inte vad jag kunde förvänta mig för svar från dem eller vilka slags åsikter eller 

värderingar de hade. De var snälla nog att ställa upp på att bli intervjuade vilket gav mig en kortare 

tid att bekanta mig med dem. Trots denna korta tid kunde jag under fältstudierna lägga märke till att 

det fanns några faktorer som påverkade informanternas matkonsumtion och som baserade sig på 

deras kunskaper. I följande analys ämnar jag att närmare undersöka hur kunskaperna framställs av 

                                                 
15

Lidskog 2005:69 
16

Lindén 2009:14 
17

Lindén 2009:33 
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informanterna för att följaktligen härleda det till den kultur som framställs genom deras utsagor och 

slutligen länka det till vilka konsekvenser de kan ha på miljön.   

 

2.1 Rutin och tid 

Att handla matvaror är en ofta återkommande vardagssyssla, som när man räknar ihop all tid som 

faktiskt går åt till den sysslan: alltifrån att planera vad man ska handla, till att ta sig till butiken och 

för att sedan åka hem igen, kan ta en hel del tid. Detta innebär att många konsumenter vill göra 

denna typ av handling tidseffektiv: alltså undvika att det tar onödigt mer tid än vad det borde göra. 

Samtliga informanter i den större butiken som jag gjorde mina fältstudier i, använde självscanning. 

De menade att det var mer smidigt att handla på detta sätt. De frågade även, när jag undrade om jag 

fick intervjua de samtidigt som de handlade, om det skulle ta tid och de förklarade att de hade inte 

alltför mycket tid. Ett frekvent förekommande svar hos de övriga konsumenterna jag försökte få att 

gå med på att intervjuas av mig, var just att de hade inte tid. 

 

Denna brist på tid innebär bland annat att man skapar sig rutiner. En rutin sparar (åtminstone i 

tanken) tid, då man mer eller mindre gör samma val och handling om och om igen. Detta kan 

exempelvis urskiljas genom att man väljer samma produkter, istället för att söka efter andra. En ny 

sökning skulle nämligen innebära att man exempelvis jämför priser, storlek, ursprung, eventuell 

smakupplevelse, innehåll, märke, märkning etcetera, och det tar tid och därför uppstår istället 

rutiner. 

 

Rutiner baseras på kunskaper. När en individ till exempel vet att en produkt är bra enligt en själv, tar 

hon ofta den, istället för att titta på hela tillgängliga utbudet av samma slags vara. Vid fältstudierna 

lade jag märke till en del av rutinerna som informanterna styrdes av. I samband med detta insåg jag 

även att de rutiner som varje individ har samtidigt skapar ett slags trångsynthet. Man missar helt 

enkelt att se alla befintliga alternativ (som vid en ombedömning antingen kan anses vara bra eller 

dålig) som står till hands. Informanten Lena visar exempel på detta när hon plockade på sig 

champinjoner på lösvikt (intervjun har kortats ned för att göra följande diskussion mer löpande): 

Sarah: vilka är det du försöker välja nu, är det liksom 
Lena: dom fina förstås 

Sarah: och dom som är, dom fina är, vita, då eller 

Lena: ah, dom är rena och fina 
Sarah: ja, dom här brunfläckiga ser kanske inte så 

Lena: jag tror inte att nån köper såna, om man får välja själv 

Sarah: nä 
[paus] [här tittar jag själv efter vilket utbud av champinjoner som fanns tillgängliga] 

Sarah: om du fick jämföra med dom här vita då, dom som är i asken, för femton kronor styck 

Lena: ja, ja dom var fina faktiskt 
Sarah: ja. Men känns det bättre att du själv får, välja [syftar på att hon kan själv välja ut exakt de hon vill ha när man köper 

champinjoner på lösvikt] 

Lena: jaa 
[...] 
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Lena: men dom här var ju jättefina, dom här har jag inte sett, men dom tar vi istället [tar champinjoner på ask] 

Sarah: men det är inte något du brukar ta, asså champinjoner på ask eller 

Lena: jo jo absolut, det brukar jag ta om det är, om dom är finare förstås, men, jag såg dom inte helt enkelt18 

 

Lena har på grund av sina rutiner inte informerat sig om hela det tillgängliga utbudet som fanns av 

champinjoner och har således inte upptäckt att det fanns andra alternativ som motsvarade de 

egenskaper hon eftersökte (i det här fallet: vita champinjoner). Enligt hennes kunskap, motsvarar 

vita champinjoner bra champinjoner, istället för de som har bruna fläckar. 

 

Informanten Viktoria visade exempel på rutiner genom hennes beskrivningar av vilket märke hon 

brukade välja bland produkterna. Hon köpte ofta varor av ICAs eget märke. När hon valde vilken 

påse med morötter hon skulle köpa, ställde jag frågan vad det var som styrde hennes val just då: 

Sarah: ja. Finns det nån anledning till varför du tar just den påsen när det finns fyra olika påsar, med morötter 

Viktoria: ja, jag tittar nog på att dom är, ja priset kollar jag lite grann på, sen vad det är för märke, icas brukar jag alltid köra men sen, 
det här var ju också icas såg jag 

Sarah: ah 
Viktoria: men icas, icas brukar jag köra med 

Sarah: ja. Är det för, brukar du alltid handla på ica 

Viktoria: ah 
Sarah: okej 

Viktoria: det brukar jag alltid göra 19 

 

Viktoria har som rutin att handla många av ICAs egna varor och sparar således in tid genom att inte 

behöva titta på de andra alternativen. Hon kan med lätthet känna igen dessa produkter och därmed 

ignorera de andra märkena. För att ta reda på orsaken till varför just ICA var hennes standardval 

frågade jag om hennes föräldrar även handlat i samma butik. Hon svarade ja och beskrev det som 

att det var det ”säkra kortet”. Viktoria minns att hennes föräldrar använde ICA som sin vanliga 

återförsäljare av matvaror. Det är något hon vuxit upp med och gör därför samma sak i vuxen ålder. 

ICA blir som ett slags symboliskt kapital hos Viktoria, där det inger ett slags värde som är av positiv 

bemärkelse för henne. I den mening som Bourdieu använder symboliskt kapital ska något erkännas 

värde av en grupps trosföreställningar. Om jag använder detta verktyg enligt Bourdieus preferenser 

uppstår komplikationer, då han gärna knyter an det till hur exempelvis människor, institutioner, 

titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten erkänns ett värde som framstår som hedersvärt, 

aktningsvärt, sannfärdigt, överlägset etcetera
20

. Dessa fält omfattar en större massa och mitt 

undersökningsområde är i jämförelse betydligt mindre än de han har undersökt. Därför begränsar 

jag detta breda begrepp till att syfta på vad en gemensam social grupp (=konsumenter) värderar som 

värdefullt, och som jag ser som ett delfält (i detta fall konsumtion i livsmedelsbutik) inom ett större 

fält, vilket förslagsvis skulle kunna utmärka sig som konsumtion i allmänhet. Precis som Viktoria, 

erbjuds man som konsument ett mångfaldigt utbud av varor vilket i sin tur leder till att man 
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Viktoria, intervju 12.11.19 
20

Broady 1990:171 



12 

konstant måste göra val. Skulle man gå igenom hela utbudet av de produkter man ämnar att 

införskaffa, skulle det ta tid. Under min knappa tid med informanterna har jag, framför allt hos de 

yngre, fått känslan att för dem är tid en bristvara och inget som finns i överflöd. De upplever att 

vardagen inte alltid räcker till, till alla de sysslor de vill utföra. Således kan man skapa sig en rutin, 

där man exempelvis förlitar sig på ett varumärke som frambringar ett värde i positiv bemärkelse för 

konsumenten, där man kan välja att endast eller ofta ta varor från detta märke och behöver därför 

inte informera sig om de andra alternativen som finns till hands, för att på det sättet spara tid. 

 

I Viktorias fall har hon samlat på sig kunskap (tillgång av kapital om man använder sig av 

Bourdieus ordval) om ICA, som delvis bygger på att den har förekommit under hennes uppväxt hos 

hennes familj och delvis genom egna erfarenheter, som hon förknippar med bra produkter och är för 

henne ett bra val. Då kapital till viss del är överförbart mellan individer
21

, är det troligtvis detta som 

skett mellan henne och hennes föräldrar, vilket i sin tur påverkat Viktoria handlingsmönster: att 

uppfatta ICA som bra och därför handla i ICA:s butik och handla ICA:s eget märke. 

 

En gemensam egenskap hos informanterna (förutom en) från de yngre generationerna är att de alla 

hade barn, vilket i sin tur medför att de måste prioritera sin tid till det de upplever är viktigt för dem. 

I deras vardagsliv är tid en bristvara, då de som föräldrar inte bara ska ta hand om sig själva utan 

även ta ansvar för sina barns vardag. Att därför informera sig om olika märken och deras utbud är 

tidskrävande och inte av värde för dessa informanter. Att istället gå på rutin och förlita sig på den 

kunskap de redan besitter om ett märke eller en produkt, sparar, enligt de själva, tid och uppfattas 

som mer tidseffektivt. 

 

De informanter som tillhörde den äldre generationen, hade mer tid till hands, vilket beror på flera 

naturliga skäl: pension, utflugna barn och att de var icke yrkesarbetande. Tid för dem är snarare 

något de hade i överflöd. Trots sin tillgång till tid handlade även de på rutin. En av informanterna 

kontaktade mig, efter intervjun, via mail för att ytterligare förklara en diskussion vi hade om en 

specifik vara som hon sökte efter vid mathandlingen. Hon beskriver följande: 

”När jag, på senapshyllan, letade efter en typ som just då inte fanns där, kom jag inte ihåg namnet. Det var Graveleij Senap, 

Hudiksvall, som jag sökte. Den är något sötare än Slotts, men anledningen till att jag brukar köpa den, är dels att det väl har ett litet 

drag av nostalgi: vi bodde och arbetade där i 20 år, innan vi flyttade till Uppsala som pensionärer i mitten av 1980-talet. Jag blev 

förvånad när jag hittade just det märket i vår affär […].” - Barbara22 

 

Barbara förfogar över en kunskap om en särskild sorts senap som fanns i Hudiksvall, staden som 

hon bott i under en längre tid under sina yngre år. För henne innebar senapen ett högt värde då den 
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ingav en känsla av nostalgi och hon hade därför som rutin att handla denna senap. 

 

Rutiner inger känslan att det är tidsbesparande. Med hjälp av rutiner kan vi använda oss av ett 

handlingsmönster, som nästintill ger en effekt av automatik. Man vet exakt vilken produkt man vill 

ha från exakt vilket märke och behöver således inte söka av alla alternativ som man står inför i en 

matbutik. Man behöver inte jämföra priser, innehåll, mängd etcetera, utan kan enkelt plocka varan 

från hyllan och sedan gå vidare. Informanterna visar att vår kultur är en kultur med bristvara på tid. 

Det är mycket vi ska hinna med på tjugofyra timmar och att lägga ner tid på att informera sig om 

vilka livsmedel som finns till hands, vad de innehåller, hur de är producerade, var de kommer ifrån 

osv.  är inte prioriterat. Som konsument handlar man det man känner till som har uppstått genom 

ens rutiner i tron om att det är mer tidseffektivt. 

 

2.2 Smaken – en prisfråga 

Det mest frekventa svaret på min fråga till de yngre informanterna om varför de valde de produkter 

de tog, var priset. Priset var för dem den mest avgörande faktorn när de handlade mat. I detta fall 

menar informanterna att priset är lika med ”ej för dyrt ”. En produkt ska således motsvara vad de 

personligen anser är av rimligt värde. Samtidigt är prisfrågan starkt knuten till smak. Med smak 

menar jag i det här fallet, det som uppfattas av smaksinnet och människans smakorgan. Vid 

diskussioner om smak var det tydligt att informanterna inte var beredda att införskaffa en produkt 

som inte motsvarade, vad de ansåg vara, god smak: alltså en vara som smakar gott enligt deras 

preferenser. De var beredda att betala för en produkt som deras partner ansåg vara god, men som de 

själva inte nödvändigtvis skulle förtära. 

 

Smaken i sig är baserad på en slags kunskap, i detta fall kan man benämna den som 'smakkunskap'. 

Informanternas smakpreferenser påverkar i sin tur vilka produkter de väljer att köpa på rutin. När de 

har kunskap om en produkt, som enligt deras preferenser smakar bra, vet de att det är en produkt 

som kommer att förtäras och är således ett ekonomiskt, bra köp. Samtidigt har man som konsument 

ett mångfaldigt utbud att välja på när det gäller livsmedel, vilket innebär att man måste vara selektiv. 

Smaksinnet är då det främsta verktyg man använder sig av, för att veta vad man tycker bäst om. 

Informanten Viktoria har exempelvis samlat på sig kunskap om vilka äppelsorter hon gillar smaken 

hos. Vid en diskussion om vilka sorter just hon gillade svarade hon följande: 

Sarah: ja. Är det nån speciell, nån speciell sort du gillar då, det finns ju, jättemånga olika sorter 

Viktoria: jag brukar alltid, jag brukar antingen köpa royal gala eller jona gold 
Sarah: okej 

Viktoria: brukar jag alltid köpa för barnen gillar, gillar dom två 

Sarah: okej 
Viktoria: och nu var det bra pris på dom här så då valde jag jona gold den här gången 

Sarah: ja, ah det stämmer ah, det var väldigt stor prisskillnad 

Viktoria: men annars så är det nån av dom jag brukar alltid köpa 
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Sarah: ah 

[paus] 

Sarah: har du provat dom svenska äpplena förut 
Viktoria: ah 

Sarah: för dom kan ju vara lite så hära, mm lite annorlunda i smaken tänkte jag 

Viktoria: ja.. nu vintertid så brukar jag inte köpa dom för då tycker jag nog att dom är lite torra och så men på somrarna så är dom ju, 
är dom ju goda 

Sarah: ah23 

 

Viktoria gillar särskilt två olika äppelsorter och i det här fallet tar hon sorten som var billigast utav 

dem två, då hon anser att smaken hos de båda är likvärdig. Hos de yngre informanterna, var priset 

ofta avgörande för inköp av livsmedel. Detta skulle, enligt min åsikt, kunna bero på att de anpassar 

sina utgifter till sina inkomster och försöker därför inte övertrassera sin ekonomi genom att lägga ut 

för mycket av sina inkomster på livsmedel, då de även ska kunna betala för andra utgifter. 

Majoriteten av dem hade barn, vilket innebär en större kostnad för deras privata ekonomi. När de 

handlade informerade de sig ofta om priset, samtidigt som varan var tvungen att motsvara deras 

smakpreferenser. Under intervjuns gång med pensionären Barbara märkte jag att hon sällan tittade 

eller nämnde priset på varan. Detta var en kontrast jämfört med informanterna som jag intervjuat 

tidigare, som var högst benägna att kolla upp priset. Jag frågade Barbara om detta och hon svarade 

följande: 

Sarah: du verkar inte titta så mycket på priset 

Barbara: nej det bryr jag mig faktiskt inte om 

Sarah: det, det var rätt ovanligt om jag får säga så 

Barbara: det kan jag tänka, jag skryter med att jag har bra pension. Min man han lever fortfarande och han är nittiosex, han sitter där 

på rullatorn. Och när vi har full ATP båda två då har vi ju faktiskt ganska god pension. Och vi har ingen bil, vi reser inte utomlands, 
och då tycker jag då kan vi ju lägga det på mat och på barnbarnen, och deras studier. 

 

Barbara och hennes make har således inte lika stora utgifter som informanterna med 

barnfamiljer, då de varken har barn att ta hand om eller transporter att betala för, vilket sparar 

pengar. Detta möjliggjorde för dem att de kunde lägga mer pengar på maten och behövde 

därför inte titta särskilt noggrant på vad produkterna kostade och lät istället sina 

smakpreferenser styra  i största mån. 

 

Därmed visar informanterna med svaren att ytterligare en faktor som styr deras val av vilka varor de 

tar, även är priset och smaken. Faktorerna hör nära ihop med deras relation till rutiner. Att veta vilka 

smaker man gillar och vilket pris man anser att de är värda, hjälper till att skapa rutiner i 

vardagshandlandet, vilket i sin tur sparar tid. Jag blev under intervjuernas gång nyfiken på hur de 

har börjat gilla smaken på en produkt och hur de utvecklar sina personliga preferenser av varor de 

gillar. Att köpa en ny vara innebär nämligen en risk, då det kan visa sig att produkten inte passar 

deras smakpreferenser och är alltså en ekonomisk förlust. Detta går emot deras mål att handla ”ej 

för dyra” varor och deras jakt efter ”billigt”. Så här svarar Sabina, som köpte en soppa på tetrapack 

hon skulle äta till lunch: 

Sabina: jag tar alltid samma 
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Sarah: en soppa på, samma, du, har du, skulle du kunna tänka dig att prova en annan, en annan soppa 

Sabina: ja, jag skulle väl kunna det, men det känns lite jobbigt för jag vet inte hur dom smakar 

Sarah: okej, men hur vet du att den där [pekar på soppan hon håller i handen], hur smakar, eller typ 
Sabina: för den fick jag smaka av, när jag åt hos en kompis 

Sarah: okej, och då smakade den bra 

Sabina: ja den smakade väldigt bra då24 

 

Sabina har lyckats utöka sin smakpreferens genom att hon har blivit bjuden på denna soppa av en 

vän, vilket innebar att hon vid det tillfället inte riskerade att gå med ekonomisk förlust då hon själv 

inte betalade för produkten. Samma gällde för Viktoria som brukade passa på att ta av smakprover 

som erbjöds av butiken som hon brukade handla hos och på så sätt utökade även hon sina 

smakpreferenser. 

 

Med hjälp av Bourdieus nyckelbegrepp kan man skymta ett slags delfält där informanterna söker 

ekonomisk vinst, eller simpelt uttryckt: inte betala för mycket. De väljer inte nödvändigtvis samma 

produkter men de strävar mot samma mål; att uppnå ett resultat som leder till att de tillfredsställer 

sina smakpreferenser i största möjliga mån samt låta det motsvara ett ekonomiskt värde som är 

godtagbart. Vad som bestämmer vad som är tillfredsställande och godtagbart i denna 

konsumtionskultur grundar sig på informanternas kapital. Samtidigt har jag märkt under 

intervjuernas gång att informanterna har en slags relation med produkterna och eventuellt med 

företagen som producerar produkterna, men denna sker på ett högst mentalt plan. Relationen verkar 

uppstå med hjälp av produkternas utseende och marknadsföring och det är som om de ersätter en 

mänsklig förbindelse, som annars hade kunnat uppstå i delfältet. Producenterna kommunicerar med 

informanterna via produkterna och de lyckas skapa ett symboliskt kapital där informanterna, i form 

av konsumenter, hjälper till att bibehålla det värde som det symboliska kapitalet står för. Enligt 

Bourdieu är skapande makt inget annat än ett sätt att mobilisera den symboliska energi som 

produceras av de deltagare som ingår i ett fält
25

. Med andra ord uppstår det flerfaldiga länkar inom 

mitt omnämnda delfält, där konsumenter med sina kapital och habitus tillsammans med producenter 

och deras produkter integrerar med varandra. Delfältet utgör en del av den konsumtionskultur 

informanterna befinner sig i. 

 

2.3 Risk och inte risk 

I dagens moderna samhälle finns det saker som vi anser vara en risk. Det kan vara något som en 

större massa gemensamt anser vara en risk och det kan även vara en åsikt på en mer individuell nivå, 

något som man uppfattar mer som en personlig och subjektiv risk. Sociologen Ulrich Beck, 

grundaren av begreppet och boken ”Risksamhället” menar att det moderna samhället parallellt med 
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skapandet av rikedom även skapar risker
26

. För att kontrastera vad han menar med ett risksamhälle 

jämför han det med det ofta förekommande begreppet 'industrisamhälle'. Ett industrisamhälle 

distribuerar värden (varor) medan ett risksamhälle distribuerar just risker. Beck menar att vi idag 

börjar frångå det klassiskt industriella samhället och övergår till ett (industriellt) risksamhälle. 

Samhället förleder dess medborgare att tro att risker är endast latenta sidoeffekter av det industriella 

samhället, när Beck anser att risker istället är något som vi mer och mer kommer att få uppleva i 

framtiden 
27

.   

 

Becks definition av ett risksamhälle fångar in faktorer i större skala, exempelvis att kärnkraftsverk 

innebär en risk, produktion av gifter, skogsskövling etcetera. När jag använder mig av begreppet 

riskmedvetenhet, som jag nämnt i inledningen, applicerar jag det på ett betydligt mindre område, 

nämligen konsumtion (av livsmedel). Detta ger informanterna chansen att förmedla sin medvetenhet 

om eventuella risker och vad som inte anses vara risker. 

 

Under intervjuernas gång med informanterna var mitt mål att se om de personligen upplevde något 

som en risk vid inköp av livsmedel. Jag valde avsiktligen att inte ställa frågan förrän de gav mig en 

indikation på att något ansågs vara riskfyllt. Genom att inte ställa frågan på eget bevåg, ville jag 

framför allt se om de överhuvudtaget uppfattade att det fanns risker med matbutikens utbud. Det är 

även av intresse att se hur långt deras personliga åsikter om risker sträcker sig: om de således enbart 

baserar sig på en risk för sig själva eller om de upplever något som en risk som inte enbart kan 

påverka dem utan även andra eller något annat. 

 

2.3.1 Synliga risker 

Framför allt grundade sig de flesta svaren, om vad informanterna upplevde som risk, på faktorer 

som kunde ge synliga och tydliga konsekvenser. Främst berodde uppfattningen på att kroppen 

kunde ge snabb indikation om att en produkt borde klassificeras som risk. När jag ställde frågan till 

Max om han brukade titta på innehållsförteckningen förklarade han att han ibland gjorde det på 

grund av nötallergi i familjen: 

Sarah: skulle det bli allvarligt om du skulle råka få i dig nån slags nöt 
Max: ah eh nej, jag är väl inte allergisk men men, ah min fru är allergisk, så att hon, jah det är inte sådär panikallvarligt men, men.. 

det är ju onödigt [skratt] 

Sarah: ja 
Max: sen barnen vet jag inte heller, jag vet inte om dom har det 

Sarah: nä 

Max: så att vi har inte provat heller 
Sarah: okej nä man kanske inte vill prova [skratt] 

Max: nä det ska väl va man står utanför akademiska liksom 28 
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Således brukar Max ibland titta på produkters innehållsförteckning för att försäkra sig om de inte 

innehåller nötter. Om hans fru skulle få i sig nötter skulle det kunna leda till oönskade bieffekter och 

därför är det för Max och hans familj en risk som de ser till att undvika, exempelvis genom att låta 

bli att köpa produkter som kan innehålla just nötter. Även informanten Barbara klassificerar vissa 

produkter som riskfyllda, då hon på avrådan av läkare inte får förtära vissa livsmedel då hon har 

utsatts för tidigare hjärtinfarkt: ”jag får inte äta gröna grönsaker för att jag har haft både infarkt och 

elände
29

. 

 

Om Barbara äter gröna grönsaker skulle det kunna leda till allvarliga konsekvenser som kan orsaka  

ytterligare kroppsliga komplikationer och därför är denna typ av grönsaker för henne en risk som 

hon aktivt ser till att undvika genom att inte förtära. 

 

Båda dessa exempel hänvisar till synliga och kännbara konsekvenser som kan ske relativt snabbt 

efter förtäring av just de varor som de definierar som risk. Informanterna ger dessutom exempel på 

risker som inte nödvändigtvis är synliga men som ändå i viss mån uppfattas som riskfyllda. 

 

2.3.2 Osynliga risker 

Med osynliga risker inkluderas här faktorer med oönskade effekter men som inte är synliga för ögat 

på en gång, men som man ändå ser till att på ett eller annat sätt att undvika. Max ger exempel på en 

osynlig risk när han handlade smör: 

Sarah: och du kör med smör 

Max: mm 

Sarah: brukar du ta margarin eller är det 
Max: ah det händer men det oftast smör ändå jag känner att det är liksom, även fast det, kanske fetare så känns det, så känns det 

nyttigare liksom 

Sarah: okej.. nyttigare på vilket sätt då 

Max: ja men inte lika mycket konstiga ingredienser och tillsatser utan mer, utan mer naturligt30 

 

Max besitter en kunskap där han till viss del har negativa uppfattningar om margarin. I detta fall 

handlar det om att han inte gillar innehållet i margarin och anser att smör känns mer naturligt, vilket 

troligtvis beror på att smör oftast inte innehåller något annat än mjölk. Margarin i sin tur kan 

innehålla, förutom vegetabiliskt fett och olja, även ingredienser så som konserverings- och 

emulgeringsmedel. Trots att det finns rapporter om fettets hälsoskadliga effekter, verkar det inte 

påverka Max val. 

Informanten Viktoria har som rutin att välja en specifik juice där hon grundar sitt val på  

sockerhalten. Juicen hon brukar köpa innehåller mindre socker än den juice hon köpte förut. Socker 
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är för henne här en risk, då hon tycker att barnen har alltför lätt att få hål i tänderna och därför 

försöker hon undvika att de får i sig för mycket av den råvaran. Detta förklarar hon när vi står och 

diskuterar vad det är som styr hennes val av just juice: 

Viktoria: Rynkebys, äppeljuice 

Sarah: Rynkebys äppeljuice, ja. Varför är det just då, Rynkebys äppeljuice och apelsinjuice 
Viktoria: för att dom är godast sen så är det ju bara.. asså för det första för att det inte är fruktkött, och sen också för att det är, inte, 

massa socker 

[…] 
Sarah: men var det just då att det var smaken som styrde 

Viktoria: ah 

Sarah: det var det som 
Viktoria: smaken 

Sarah:  ändrade dig 

Viktoria: smaken och för att det va, mindre socker i den 
Sarah: okej 

Viktoria: för mina barn tycker, har fått så himla mycket, lätt hål i tänderna tycker jag 

Sarah: aah 
Viktoria: jag vet inte, å då tycker jag att ju mindre socker det är i grejerna desto bättre31 

 

I det här fallet grundar sig Viktorias medvetenhet om risk på att det lätt orsakar hål i hennes barns 

tänder. Hål i tänder är något kännbart för kroppen, men är inte ett resultat som är märkbar på en 

gång, som exempelvis förtäring av nötter för en nötallergiker är. Därför klassificerar jag den som en 

osynlig risk, på grund av dess långsamma effekt, jämfört med vad synliga risker kan innebära. Även 

Lena uttryckte en oro för socker och valde att undvika att köpa vissa produkter som hon ansåg 

innehålla för mycket av den råvaran. 

 

Informanterna förfogar här över en individuell kunskap om vad de klassificerar som risk. Deras 

uppfattning om risker påverkar vilka varor de köper och inte köper. De varor som för informanterna 

är riskfyllda kan man länka till de kunskaper de har, som på något sätt berör produkterna. Viktorias 

kunskap talar exempelvis om för henne att för mycket socker är dåligt för kroppen. Max kunskap 

förbjuder honom att införskaffa varor med nötter för att undvika allvarliga, kroppsliga konsekvenser 

för hans fru. 

 

2.3.3 Riskernas räckvidd 

Det intressanta här är att se hur långt informanternas risker sträcker sig, genom att undersöka hur  

många eller hur mycket som kan påverkas av dessa uttalade risker. De risker de omnämnt
32

 är högst 

personliga, genom att de antingen själva kan påverkas på en kroppslig nivå eller att åtminstone 

någon i deras familj kan påverkas. Vid diskussioner hos samtliga informanter, om vad jag kunde 

utröna var en risk för dem, var det ingen som vid intervjuns tillfälle nämnde att något för dem 

ansågs vara riskfyllt på grund av en icke-individuell nivå. Med icke-individuell nivå, eller även 
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global nivå som man skulle kunna benämna det som, menas i det här fallet att man som konsument 

exempelvis undviker att köpa en produkt för att det kan innebära en risk, som inte nödvändigtvis 

kan påverka en själv, men kan påverka någon eller något som inte ingår i ens familj. 

 

I en matbutik där man är omgiven av en mängd olika produkter finns det olika aspekter man kan 

tänka på när det gäller val av inköp av livsmedel. Man kan exempelvis tänka på hur och var en 

produkt är producerad, hur den har fraktats, vad den innehåller, hur den har odlats (om det är en 

råvara), vem som har odlat/producerat samt huruvida den tas hand om när den övergår till att bli 

avfall. För att exemplifiera går jag in närmare på en av dessa aspekter och beskriver således vad 

informanterna svarade på min fråga om de brukade tänka på var frukt och grönsaker var odlade. Ur 

en miljöaspekt är detta av vikt att undersöka då råvaror som odlats långtifrån ens hemvist innebär 

långa transportsträckor. Det i sin tur leder till utsläpp av koldioxid som bidrar till växthuseffekten 

och resulterar i negativa klimatförändringar
33

. Med dagens kontinuerliga rapporter från media får vi 

här förmoda att utsläpp från olika slags fordon är negativt för miljön och även ett välkänt problem i 

vårt samhälle och därför heller inte okänt för våra informanter. Så här såg några av deras svar ut: 

 
 

 

Sarah: brukar du köpa mycket frukt och grönsaker? 
Lena: ah, det brukar vi göra. Det tycker vi om. 

Sarah: ja. Brukar du tänka på nåt särskilt då eh? Är det viktigt var de kommer ifrån eller... Hur det är producerat? 

Lena: Nää, om jag ska vara ärlig34 

 
Sarah: men annars brukar du tänka på liksom, är det viktigt var frukterna kommer ifrån eller grönsakerna eller är det mest bara, du 

vill att dom ska smaka bra å 

Viktoria: ja jag vill nog att dom ska smaka bra, sen så, just frukt och grönsaker brukar jag faktiskt inte kolla så mycket så35 
 

Sarah: är det viktigt för dom flesta frukterna att det ska vara svensk när det går att vara svenskt 

Barbara: ja!36 

 

När man tänker på ursprungsland och var en råvara har odlats kan man, ur en miljösyns 

vinkel välja råvaror som har odlats och producerats i närheten av ens hemvist för att minska 

på transportsträckorna och så ledes även på utsläpp av koldioxid. Endast informanten ansåg 

att det var bra att frukterna ska vara svenska det det går att få tag på dem, men hon gav ingen 

ytterligare förklaring till varför och nämnde inte heller något som man skulle kunna anknyta 

till en miljöaspekt. Här drar jag slutsatsen att de inte besitter kunskap som är relaterad till 

miljökunskap och innefattar därför inte heller deras mentala databas av vad som ska klassas 

som risk. 

 

Den enda gången som vikten av ursprungsland kom på tal var vid diskussioner om kött som 
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fördes med några av informanterna. De hade genom media blivit informerade om exempelvis 

sjukdomar vars källor kom från djuruppfödning och de ansåg därför till stor del att det var 

viktigt att kött skulle vara från Sverige, då det kändes bättre och tryggare. Denna nämnda risk 

är återigen baserad på en personlig  nivå, då informanterna känner till att nedsmittat kött 

skulle kunna innebära en risk för deras egen hälsa. Andra risker med animaliska produkter 

nämndes inte, trots att det inom dagens media är ett vanligt förekommande ämne samt att det 

inom miljöforskning finns bevis på att exempelvis förtäring av nötkreatur innebär en större 

negativ miljöpåverkan på grund av dess uppfödning, produktion och transport
37

. 

 

Det är här viktigt att ta till vara vad informanterna inte har sagt om risker som man kan förknippa 

med produkter. Jag får här anta att det de känner till om risker beror på den kunskap de har och det i 

sin tur påverkar de val de gör av inköp av livsmedel i matbutiken. Denna kunskap har, ur ett 

miljöperspektiv, effekter och konsekvenser på miljön. Det kan jag undersöka närmare  i följande 

avsnitt. 

 

3. MILJÖ 

Livsmedelsproduktion har en stark anknytning till miljön då den är odlad i våra jordmarker, 

använder sig av våra vattendrag, transporteras på våra vägar etcetera. I detta stycke kommer jag 

förankra förgående stycke med ett miljöperspektiv. Genom att syna informanternas utsagor om 

deras kunskap och handlingar som sker när de konsumerar livsmedel ämnar jag att hänvisa till hur 

denna framställda kultur kan komma att påverka miljön. Innan jag fördjupar mig i informanternas 

uttalanden tänker jag först i nedanstående avsnitt diskutera människans förhållningssätt till naturen i 

dagens moderna samhälle. 

 

3.1 Natur och samhälle 

Genom att undersöka hur den västerländska människan ser på naturen
38

 kan man få en större 

förståelse för varför vi beter oss och tänker som vi gör i dagens moderna samhälle. Den tyske 

sociologen Klaus Eder har undersökt människans förhållande till naturen och menar att anledningen 

till varför människor utsätter miljön för förstörelse är för att vi ser på naturen som ett objekt. Genom 

att objektifiera naturen kan den manipuleras av människan genom att vi påtvingar den vår egen 

vilja
39

. När man använder sig av en kulturteoretisk korrigering, som Eder uttrycker sig, vill man 

framhäva den konstruktiva aspekten. Man vill följaktligen betona att naturen produceras 
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samhälleligt, vilket exempelvis kontrasterar utgångspunkten hos evolutionsteorin eller marxismen
40

. 

Eder kritiserar att dessa teorier är så kallade kulturteoretiskt aningslösa och att de bortser från en 

moralisk ekonomi
41

, eller att den åtminstone har förändrats till att ses som nytta, vilket i sin tur 

skapar ett slags acceptans i dagens moderna samhälle att nyttja naturen efter samhälleliga mål utan 

att tänka på eventuella konsekvenser
42

. När man således stödjer sig på de så kallade kulturteoretiskt 

aningslösa samhällsteorierna kan människan använda sig av naturen på ett sätt där det uppfattas som 

naturligt. Det är detta synsätt som Eder motsätter sig och menar att den mänskliga inblandningen av 

vår natursyn inte får förbises. 

 

Vårt moderna samhälle har idag ett annat förhållningssätt till naturen vilket möjliggör att vi inte 

känner ett lika stort ansvar gentemot den. Utvecklingen av vår objektiva syn uppstod redan under 

1500-talet då vetenskapsmannen samt ingenjören
43

 tillsammans var skaparna av en senare 

vetenskaplig revolution som såg till att naturen alltmer fick börja anpassa sig till maskinens 

framfart
44

. Detta har minst sagt påverkat människorna idag, och visar sig även tydligt i mina 

informanters kunskaper. 

 

Eder är inte ensam om sitt sätt att se på samhället. Även de sociologiska författarna till Samhälle, 

risk och miljö är av likartad åsikt och kritiserar det faktum att en stor del av dagens miljöforskning 

hittills har skett inom naturvetenskapliga institutioner
45

. När miljön enbart synas ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv glömmer man bort den mänskliga faktorn som är orsaken till att 

miljöförstörelse sker. De menar att det behövs både naturvetenskap och samhällsvetenskap för att 

förstå, förklara och komma på lösningar på miljöproblemen. Detta kräver att ett samhälle börjar 

diskutera vad som faktiskt ska klassificeras som miljöproblem och det kan göras av politiker, 

myndigheter, organisationer och av allmänheten. För att kunna föra sådana diskussioner kräver det 

att man har kunskap eller någon slags kännedom. Denna kunskap är i sin tur färgad av kulturella, 

sociala samt politiska faktorer
46

. Det rådande sättet att se på vårt moderna samhälle idag influerar 

hur vi tänker och beter oss och påverkar även vår kunskap. Vi växer upp med synsättet att naturen 
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går att exploatera på vilket sätt vi vill. Det enda som kan hindra oss är egentligen bristande teknik 

och resurser. Vi lever således i en kultur som möjliggör att vi inte behöver känna ett ansvar mot hur 

vi behandlar vår fysiska omgivning, då naturen ses som ett objekt. Detta är en förklaring till varför 

majoriteten av deltagarna inom ett samhälle inte reflekterar över hur vi behandlar naturen, jämfört 

med hur vi gjorde för några hundra år sedan. 

 

3.2 Informationens och kunskapens betydelse 

Med en större insikt om hur vi ser på naturen, blir informanternas kunskap och handlingar mer 

förståeliga. När man har större kännedom om människans förändrade synsätt på naturen genom 

tiderna, blir även informanternas svar mer logiska utifrån ett miljöperspektiv. Ingen av 

informanterna utgav sig för att vara miljömedveten, åtminstone inte när de konsumerade livsmedel. 

Det var inget som de uttryckligen identifierade sig som. När jag exempelvis ställde frågor om de 

brukade informera sig om hur eller var en produkt var producerad eller odlad, berättade de att det 

inte var av större vikt för dem att tänka på dessa faktorer. De var mer fokuserade på priset och 

smaken än att informera sig om hur produktionsprocessen går till. Jag får förmoda att denna 

inställning kan grunda sig på hur välinformerade informanterna är om människors påverkan på 

miljön samt vilket slags kunskap (som baserar sig på deras kapital och habitus)  och attityd de 

besitter. 

 

Man kan återknyta till Bourdieus begrepp kapital och använda det som ett verktyg som hänvisar till 

varför en individ handlar som hon gör. Beroende på vilket slags kapital en individ besitter, påverkar 

det hennes handlings- och orienteringsmöjligheter, så som kulturellt kapital skulle innebära. Med ett 

välutrustat kulturellt kapital menar Bourdieu exempelvis att den individen i så fall skulle ha goda 

framtidsutsikter; hon skulle ha god förmåga att kunna bekanta sig med de möjligheter som 

utbildningsväsendet och den sociala världen kan erbjuda. Bourdieu menar att man med detta 

kulturella kapital är i minsta avsikt välinformerad
47

. Begreppet är anknutet med Bourdieus mindre 

publicerade term informationskapital
48

. För att anpassa begreppet kulturellt kapital så att det är mer 

användbart på mitt undersökningsområde, kan man modifiera om det, exempelvis genom att 

analysera hur välinformerad en konsument är om produkterna som finns till hands i den 

kommersiella handeln samt vilka eventuella konsekvenser de har på miljön. Informanternas svar på 

mina frågor som har berört en miljöaspekt, har visat att just deras kapital (i detta fall kan man 

                                                 
47

Broady 1990:177 
48

 Uttrycket välinformerad baserar sig på laborationen med den alternativa termen informationskapital till kulturellt 

kapital. Det beror på att den franska originaltermen capital culturel även kan översättas till bildningskapital, då ordet 

inom germanska språk har varit en konkurrent till kulturbegreppet sedan slutet av sjuttonhundratalet (Broday 1990:176) 



23 

hänvisa det till kulturella kapitalet) inte innefattar en större kunskap om miljön eller hur deras egna 

personliga val och handlingar kan påverka miljön. Detta har inverkan på deras handlingar och 

konsumtion av livsmedel. Det kan vara ett bevis på att de alla lever i ett modernt samhälle som 

grundar sig på ett synsätt där vi i stor del både mentalt och fysiskt har frånkopplat oss från naturen. 

 

Som exempel på hur välinformerade mina informanter förhöll sig till de produkter som de handlade, 

hänvisar jag till min fråga om de brukade läsa innehållsförteckningen. Genom att läsa 

innehållsförteckningen får man som konsument mer kunskap om innehållet i en produkt. Man blir 

exempelvis informerad huruvida innehållet är odlat/producerat ur en större hänsyn till miljön, om de 

innehåller tillsatser av olika E-nummer etcetera. Sabina förklarade följande: 

Sarah: brukar du titta på innehållsförteckningen, på produkterna 

Sabina: nej 

Sarah: nej 
Sabina: eller ibland, men jag har nog inte tittat på den här [ohörbart] 

Sarah: om vi tittar på den, skulle du förstå nånting 

[…] 
Sabina: asså jag förstår ju liksom mjölk och grädde, men typ så här, glukossirap, det vet jag inte riktigt exakt vad det är liksom 

Sarah: vet du vad extrakt innebär 

Sabina: nej, det vet jag inte49 

 

Genom kännedom av innehållet i en produkt kan man få en större förståelse hur det hänger ihop 

med miljön. De övriga informanterna gav liknande svar som Sabina och menade att de inte brukade 

hålla sig informerade om vad produkterna innehöll. När jag bad de vända på produkten och frågade 

vad de kände till om innehållet läste de främst upp råvarorna som produkten bestod av så som mjölk, 

socker och så vidare. De hade svårare att identifiera vad de olika E-numren stod för eller än mindre 

vad de var för något. 

 

Denna typ av beteende, där man som konsument har för vana att inte informera sig om produktens 

innehåll kan hänvisas till ett slags delfält de befinner sig i. Detta delfält möjliggör för 

konsumenterna att inte känna behov av att informera sig då det är inte ett mål eller något som 

erkänns som viktigt av deltagarna inom delfältet. Snarare är ett av de större gemensamma målen 

inom detta ”spelrum” att man ska kunna göra ekonomiska vinster (med andra ord: inte handla för 

dyrt eller över ens budget), inte gå med förlust samt låta smakpreferenserna styra. Delfältet verkar 

heller inte inbringa en känsla av att ta ansvar ur ett större perspektiv. Man fokuserar sig enbart på att 

ansvara för sig själv och för sin närmaste omgivning, främst  familjen. Ansvar för exempelvis  

produktionen eller för de som arbetar med produktionen som kan klassas som bra för miljön, verkar 

inte ingå i informanternas tankegångar eller handlingar, åtminstone inte vid de svar de har gett 

under intervjun. Samtidigt ska man erinra sig om att delfältet förhåller sig till den tid vi befinner oss 

i samt har erfarenhet av. Informanterna lever i en tid där naturen har blivit ett objekt och således 
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informerar de sig inte om hur deras konsumtion påverkar miljön. 

3.3 Omedveten miljömedvetenhet 

En intressant aspekt hos informanten Barbara var att en del av hennes uttalanden kan tolkas som 

miljömedvetenhet men som hon själv inte uttryckte på det sättet. Hon beskrev ett personligt 

beteende som gick ut på att ta hand om sina resurser, något som förespråkas inom miljöforskning 

och miljödiskussioner, då det idag finns kunskap om att jordens resurser är ändliga. Att därför som 

individ hushålla med sina resurser kan förknippas med att vara miljöengagerad. Följande svar 

beskriver hennes inställning till svenska äpplen: 

Barbara: jag ska ha frukt och det betyder päron och svenska äpplen och bananer för närvarande 

Sarah: och nu säger du specifikt svenska äpplen 

Barbara: ja just det, för tillfället vill jag absolut ha det, därför att dem, dem är mycket saftigare, dem utländska, dem är ju skördade 

innan dem var mogna, men dem här [syftar på de svenska äpplena] är ju skördade sedan dem har blivit mogna och därför så har dem 

mycket bättre smak, anser jag50 

 

Här fokuserar sig Barbara främst på att det är smaken som styr hennes val av att köpa svenska 

äpplen. Ur en miljöaspekt hade man kunnat påpeka att det är bättre att införskaffa närproducerade 

äpplen (som de äpplen hon tog) då det blir kortare transporter vilket minskar på utsläppet av 

koldioxid och som i sin tur inte bidrar till lika mycket växthuseffekt. 

 

Att inte se en handling som miljömedveten är ett slags exempel på hur vår kultur förhåller sig till 

naturen. Om man som individ exempelvis inte ser inköp av närproducerade varor som en god 

handling gentemot miljön, kan det leda till att man inte heller uppfattar vilken effekt det kan ha och 

istället gör val som i slutändan har negativa konsekvenser på miljön. 

 

3.4 Att tänka större 

Världens länder utvecklas idag till att bli allt mer globaliserade. Det bedrivs handel över gränser och 

det importeras och exporteras i allt större omfattning. Efterfrågan på produkter som inte kan odlas i 

det egna landet blir större och större och som konsument i dagens moderna samhälle är vi vana att 

införskaffa och förtära produkter som har producerats långt borta från vår egen hemvist. En del av 

att som individ uppfatta sig som miljömedveten är att tänka ett steg längre. Med det menar jag att 

inte konsumera för sin egen personliga vinnings skull utan att även inse hur ens egna personliga val 

och handlingar påverkar miljön. Detta kräver att man ser ett samband mellan mänsklig handling och 

dess effekter samt potentiella konsekvenser. När man då som konsument förlitar sig allra främst på 

att följa sina rutiner, smakpreferenser, priset samt vad man värderar som risk kan det försvåra att se 

sitt eget samband med negativ miljöpåverkan om ens kunskap inte inkluderar sådan information. 
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I vårt moderna samhälle är vi dessutom vana vid att få kunskap från så kallade experter som utger 

sig för att veta bäst om någonting. Sociologen John A. Hannigan menar att för att något 

framgångsrikt ska anses som ett miljöproblem måste det bland annat få vetenskaplig auktoritet, 

medias uppmärksamhet, dramatisering av problemet med hjälp av symboliska och visuella medel 

och individer som kan hjälpa till att förankra miljökunskap med övrig vetenskap
51

. Utan dessa 

faktorer försvåras aspekten av att något kan klassificeras som ett miljöproblem och således får 

individer heller inte kunskap om att något är ett problem för miljön. Istället får man som 

miljöengagerad förlita sig på ett orsakssamband som inte alltid går att se med blotta ögat och 

förhålla sig immun mot eventuella invändningar från omgivningen. 

 

Förutom informanten Barbara som särskilde sig från de andra genom att förmedla en del svar som 

kan ses som ett slags miljömedvetenhet, förhöll sig de övriga mindre miljömedvetna. När jag 

förhörde mig om deras kunskaper av miljömärkningar (så som KRAV, MSC, EU etcetera) som var 

synliga för oss båda två vid givet tillfälle var den gemensamma åsikten att de varken hade större 

kunskap om vad det innebar eller att det var av någon viktigare betydelse för dem. Informanten 

Erika svarade följande när hon letade efter grädde: 

Sarah: varför vill du just inte ha eko [syftar på KRAV-symbolen som fanns på förpackningen] 

Erika: nä, det behövs inte tycker jag 

Sarah: nä 

Erika: nä, det, för den är så bra den andra ändå tycker man52 

 

Här kan man tolka Erikas uttalande som att den konventionella grädden som hon tog, var enligt 

henne precis lika bra som den miljömärkta. Det kan i detta fall vara så att hon inte förfogar över  

kunskap om vad miljömärkning innebär i praktiken och anser därför att konventionellt 

odlade/producerade produkter är lika bra för miljön som miljömärkta produkter eller att de 

åtminstone inte har sämre påverkan. Ur en miljöaspekt kan man hävda att hur en produkt är 

odlad/producerad är av betydelse då man tar hänsyn till om det exempelvis används farliga 

bekämpningsmedel, konstgödsel, olämpligt foder etcetera, inom produktioner som har bevisade 

konsekvenser på miljön och även på människor
53

. Detta är ännu ett exempel på att Erika lever i en 

konsumtionskultur som tillåter henne att inte se någon risk med att inte välja exempelvis 

miljömärkta produkter. För henne personligen har det ingen större betydelse om hon tar den 

konventionella producerade produkten, men ser man detta handlingsbeteende ur ett större 

perspektiv genom att söka efter orsakssambanden kan man påvisa att det har en effekt på miljön, 
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som ur en miljöaspekt kan graderas som negativ. I och med det leder det mig tillbaka till rubriken 

för denna underkategori, att just tänka större. Med det menar jag att erkänna orsakssamband som 

inte är synliga för blotta ögat, men som man ändå förlitar sig på och låter påverka ens kunskap och 

handlingar när man bland annat handlar mat. 

 

4. SLUTDISKUSSION 

I ovanstående analys har jag undersökt hur informanterna har framställt sin kunskap om de 

produkter de införskaffat från livsmedelsbutiken. Jag har tittat närmare på vad det är som har styrt 

deras val samt vilken slags kunskap de har besuttit om produkterna. Deras utsagor har jag sedan 

använt genom att uppmärksamma vilken slags konsumtionskultur denna information framställer och 

vilket slags betydelse det kan ha på miljön. 

 

De omnämnda faktorer som styrt informanternas handlingar som konsumenter: rutin, tid, pris, smak 

och risk hänvisar till den konsumtionskultur de lever i. Under intervjuernas gång insåg jag att vanan 

att handla på rutin förhindrar informanterna att reflektera över sina val och vad det är som styr dem 

i valen de gör. Vissa av frågorna som jag ställde krävde att de fick tänka efter och fråga sig varför de 

handlade som de gjorde och det var ett märkbart nytt beteende för samtliga. Rutinerna möjliggör att 

man utgår från invant beteende där eftertanke inte är nödvändigt förutom när man tittar på priset 

och utgår från smakpreferenser. Informanterna skapas till något som kan liknas vid passiva aktörer 

som utgår från den kunskap de förfogar över och där de kan tänka på ytterst individuell nivå och 

inte heller känna ett större ansvar gentemot miljön. 

 

När man som konsument fokuserar på pris och smakpreferenser kan man se det som egenskapen att 

tänka kortsiktigt men inte långsiktigt. Att tänka just långsiktigt kan knytas an till miljömedvetenhet 

då det innebär att man exempelvis kan hushålla med sina resurser. Man kan spekulera att det 

konkretiseras genom att förslagsvis undvika överkonsumtion, då det i sin tur leder till att man 

använder sig av resurser som det råder brist på och därför finns risken att dessa resurser inte finns 

till hands för framtida generationer. Att tänka långsiktigt innebär just att man tänker längre framåt i 

tiden och även agerar därefter. Kortsiktigt tänkande medför att man tidsmässigt inte tänker lika 

långt framåt utan handlar istället för nuet. Det möjliggör att man inte är lika medveten om 

konsekvenserna som kan komma att uppstå i framtiden då man inte har det tidsperspektivet eller 

helt enkelt inte den kunskapen. Troligtvis är människan duktig på att tänka kortsiktigt då det oftast 

innebär att man ser synliga resultat inom kort tid medan långsiktigt tänkande resulterar i effekter 

som först blir synliga en lång tid senare. 
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Exempel på kortsiktigt tänkande och vilka följder det medför vid konsumtion av mat är exempelvis 

vad som sker med den privata ekonomi. Priset på en produkt ger snabba och tydliga effekter på den 

personliga ekonomin genom att den minskar snabbare ju dyrare något är och hur många produkter 

man handlar. Sannolikt är prisfrågan därför så pass avgörande för informanterna och generellt för 

alla konsumenter, för att det ger snabba resultat och följaktligen styr vad man som konsument väljer 

att införskaffa och inte införskaffa. För att kontrastera med vad långsiktigthet kan medföra, är om 

man exempelvis väljer att handla en produkt som är närproducerad. Säg att det handlar om en 

råvara som är odlad i ens närmaste omgivning och som konsument väljer man denna produkt 

framför andra produkter som är odlade utanför ens eget land. Det betyder att transportsträckan för 

den närproducerade råvaran är kortare än de övriga alternativen, vilket innebär färre utsläpp av 

koldioxid (om man förutsätter att produkterna transporteras med ett fordon som drivs på fossila 

bränslen) och bidrar således med mindre växthusgaser. Det är en effekt som man inte kan se med 

blotta ögat utan något man får förlita sig på att den faktiskt sker: att handlingen att köpa 

närproducerat är ett bra val för miljön oavsett om resultatet är synligt eller ej. Detta är bara ett 

exempel på en handling som man kan förknippa med att dess resultat ger en positiv effekt på miljön 

och är ett förslag på hur man kan tänka långsiktigt. Vad som innefattar hur vi tänker, kortsiktigt eller 

långsiktigt, är en följd av den kultur och det samhälle vi lever i. 

 

Matbutiken är en plats för konsumtion. I den konsumtionskultur som råder inom denna plats 

förväntar man sig som individ att man ska få någonting ut av det, i detta sammanhang i form av 

livsmedel. Informanterna har visat exempel på en kultur där man förväntar sig att man blir 

distribuerad varor av en butik. I sin tur emotser man sig att man ska ge någonting tillbaka (förutom i 

form av pengar). I fallet när man handlar från en matbutik, en verksamhet som förmedlar produkter 

med sitt ursprung från naturen och djuren vars produktion kan ha konsekvenser på miljön, utesluts 

en känsla av ansvar. Huruvida känslan av ansvarsfrihet existerar oavsett om man har kunskap om 

mänskliga handlingars effekter på miljön, framkommer inte i informanternas svar. Man kan 

åtminstone utgå ifrån, utifrån analysen, att en individs kunskap styr hennes handlingar och det har i 

sin tur konsekvenser på miljön, som antingen kan vara positiva eller negativa. 

 

Att inte ha kunskap eller att inte hålla sig informerad om hur ens egna handlingar påverkar miljön, i 

många fall till ett sämre skick. När man som individ inte tror att en simpel syssla som att handla 

kött är av betydelse leder det till konsekvenser. Ofta blir konsekvensernas effekter först synliga i 

efterhand, vilket förhindrar människan att agera, då man ännu inte värderar en handling som 

riskfylld. Det leder till att det är framtida generationer som får ta hand om konsekvenserna som 
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orsakats av äldre generationer. 

 

Genom att tänka större, tänka globalt och att hålla sig informerad och se sambandet med ens egna 

handlingar och påverkan på miljön kan man, ur en miljöaspekt, skapa en omgivning som inte bara 

förbättrar vår fysiska plats men som även hjälper framtida generationer att få ett gott liv. 
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BILAGA 01 

 

 

Frågor att ställa till informanterna 

 

• Vad är ditt mål att du ska handla idag? 

• Vem är det som bestämmer vad som ska inhandlas? 

• Använder du en lista eller handlar du mer spontant? 

• Varför väljer du just den varan? 

- priset? 

- förpackningens utseende? 

- rutin/vana? 

- ursprungsland? 

- produktion? 

• Hur ofta tittar du på innehållsförteckningen? 

• Betyder märken något för dig? 

• Skulle du kunna tänka dig att ta något annat varumärke av samma typ av produkt? 


