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ABSTRACT 

 
Titel: Slow Food – mer än bara mat. En studie i social distansering. 
 
Författare: Katarina Frennmark, Josefine Grahed och Anna Neckmar 
 
Nyckelord: Konsumtion, identitet, kapital, habitus, smak, Slow Food, prioritet, iögonfallande 

konsumtion och social distansering. 

 
Syfte: Vi vill ta reda på förhållanden kring konsumtion av mat och hur detta är kopplat till 

skapandet av identitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida konsumtion kan bidra 

till identitetsskapande, samt undersöka hur mat kan användas för att uttrycka identitet.  

 
Frågeställningar: Kan vi skapa eller nå viss identitet genom konsumtion av Slow Food? Kan vi 

socialt utmärka vår identitet och på så sätt distansera oss genom konsumtion av Slow Food? 

Vilka egenskaper utmärker en Slow Food konsument? 

 
Metod: Vi har gjort en litteratur- och dokumentstudie där vi har samlat in skriftligt material som 

grund för vår empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat. Vi har i denna använt oss av 

vetenskapliga böcker, dokument, artiklar och Internetkällor. Vårt tillvägagångssätt har varit 

hypotetiskt-deduktivt, vilket betyder att vi från början vetat om vår hypotes och 

problemformulering och utefter denna letat material till empiri samt redogörelse kring 

konsumtion av mat.  

 

Slutsats: Det är våra aktiva val som visar vår identitet och genom att välja att konsumera Slow 

Food utmärker vi oss. Slow Food är mat som är tillagad från grunden av färska och fina råvaror 

för att maximera smakrikheten. Slow Food kräver att vi anstränger oss extra för att laga 

kulinariskt god mat, upplagt och serverat på ett vackert sätt. När maten är färdig ska den avnjutas 

länge och gärna i sällskap av andra. Vi anser att personer som konsumerar Slow Food besitter 

egenskaper av högt kulturellt kapital men varierande grad av ekonomiskt kapital som till viss del 

är kontrollerat genom habitus. De måste ha det kulturella intresset för mat och prioritera 

ekologiska varor samt den tid det tar att avnjuta en Slow Food middag. De distanserar sig 

gentemot de sociala grupper som inte väljer att prioritera en smakrik, vällagad måltid som avnjuts 

i sällskap. Slow Food blir av dessa faktorer märkvärdigt och har genom detta hög 
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distinktionsfaktor. Slow Food är en livsstil som är gränsöverskridande i alla samhällskategorier 

och målgrupper, så länge de besitter kulturellt kapital och prioriterar allt vad Slow Food innebär. 
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1 INLEDNING 
 

 
1.1 KONSUMTION OCH IDENTITET 

Människans identitet har i århundraden, i västerländsk kultur och även i andra, varit förknippad 

med hennes familj och bakgrund. Vi byggde förr vår identitet många gånger kring våra förebilder 

och deras sätt att vara. På 1800-talet började ett mer individualistiskt ideal att framträda. Vår 

identitet kom stegvis att ersättas av mer självverkande processer. Yrkeslivet kom att bli en stark 

koppling till vår identitet och vem vi var, vilket öppnande dörrarna för individen att lättare byta 

identitet än vad det tidigare varit. Nu lades även en modern prägel på idealen som innebar 

grunden för ökad materialism (Bjärvall 2005, sid. 23-24).  

Vi konsumerar allt mer mat som kommer längre bort från vår hemmiljö. Ökningen beror 

inte enbart på ekonomiska skäl, utan beror till stor del även på våra matvanor. Västvärldens 

samhälle har varit och är fortfarande under förändring (gällande mer fritid, fler singelhushåll och 

allt fler äldre personer), vilket även innefattar våra konsumtionsmönster. De produkter som förr 

skiljde regioner åt har idag byts ut mot homogena produkter vilka symboliserar vår utformning av 

samhället i vilket vi ständigt ska möta konsumenternas behov. ”Vi tar för givet att vi kan köpa det 

vi vill, när vi vill och var vi vill” (Petrini & Watson 2001, sid. 12-13). 

 De senaste åren har vi sett en ökning av intresset för hälsa och mat, vilket har ökat 

människans ansvar och ställningstaganden. Synen på vår livsstil har förändrats, idag strävar 

många efter en sund livsstil. Därigenom har mat kommit att bli en allt mer fokuserad del av 

människors liv. Denna nya livsstil kan även ses som en väg för konsumtionsmarknaden att bredda 

sitt utbud. I västvärlden har vi idag en slags social överenskommelse om vad som är ätbart och 

inte, en överenskommelse som kontinuerligt förändras och gestaltas på olika sätt i olika 

sammanhang. När vi äter mat släpper vi in en del av omgivningen i oss själva. Måltiden kan 

därav ses som en möjlighet till individuell förbättring (Burstedt et al 2006, sid. 9). 

Tillsammans med intag av mat etableras ofta relationer människor emellan. När vi delar 

en måltid medför det en gemensam erfarenhet, som till exempel ett minne eller en början på 

något nytt. ”När vi äter förhåller vi oss till både vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på 

väg” (Burstedt et al 2006, sid. 8). Mat blir ett medium kring vilken vi samlas och tar del av 

gemenskapen, maten är och blir kulturen kring vilken vi samlas. Mat skapar idag upplevelserum 

där sinnlighet och diskussion står i centrum (Burstedt et al 2006, sid. 5-7). 
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Denna uppsats förhåller sig till identitet, konsumtion och social distansering i relation till 

mat. Vi är intresserade av hur matkonsumtionstrender används. För att göra detta på ett konkret 

sätt har vi valt livsstilen Slow Food som empiriskt exempel. Detta skulle dock lika gärna kunna 

bytas ut mot annan livsstil såsom exempelvis veganer eller functional food anhängare. Exempel 

på detta är veganer som inte konsumerar animaliska produkter och gör det med hänsyn till motiv 

så som hälsa, religion, etiska eller sociala skäl (Arvidsson Lenner 1980). Functional food är 

livsstilen som förespråkar mat som botar och stärker och de konsumerar mat med dokumenterad, 

specifik, fysiologisk effekt (Livsmedelsverket 1995). Vi fann att slow food passar bäst då Slow 

Food gör aspråk på att vara en anti rörelse som vänder sig mot prestige tänkande. Det krävs 

kunskap och att ingå i visst fält. Vem som kan inte ägna sig åt Slow Fod. Värde att lyfta fram sig 

som Slow Food anhängare.  

 

1.2 SERVICE MANAGEMENT PERSPEKTIV 

Vad är det som gör en vara, tjänst eller en rörelse attraktiv? Utifrån ett Service Management 

perspektiv räcker det inte med att bara sälja en vara eller tjänst, utan kunden måste få med sig en 

upplevelse på köpet. Idag handlar marknadsföring i stor omfattning om att ”sälja in en vara eller 

tjänst”, vare sig det handlar om försäljning eller för en organisation att locka till sig nya 

medlemmar. För att skapa sig en stark position på marknaden gäller det att skapa positiva 

upplevelser för kunderna/medlemmarna. Det finns en mängd teorier och forskning om hur vi 

människor beter sig i olika situationer. Vi är intresserade av att se om det går att utläsa en specifik 

typ av målgrupp som en viss vara, tjänst eller rörelse tilltalar.  

 

1.3 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING 

I vårt västerländska samhälle är mat är ett aktuellt ämne i dagens debatter, vilket medfört att det 

ofta kommer nya upplysningar och upptäckter över hur vi ska äta och leva. Därigenom ökar 

människors ställningstaganden och ansvar för sitt eget välbefinnande. Hälsa och god smak blir en 

del i den kulturella identitet som vi skapar genom våra val (Burstedt et al 2006, sid. 5-6). 

 Idag är mat och konsumtion många gånger ett sätt att uttrycka sin identitet och för att 

skapa sociala distinktioner. Vi vill undersöka förhållanden kring konsumtion av mat vad gäller 

alltifrån inköp av råvaror till tillagning och sedan förtäring av dessa. Vi vill undersöka huruvida 

det finns ett nytt sätt att se på målgruppstänkande för att bättre nå och förstå konsumenterna. Vår 
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avsikt är att studera detta genom att titta närmre på en social rörelse, nämligen Slow Food. Vi 

tycker oss se ett ökat intresse för långsamt tillvägagångssätt och Slow Food. Mat är något som 

binder samman människor, på ett eller annat sätt. Vi är intresserade av att undersöka huruvida 

konsumtion av mat är kopplat till skapandet av identitet.  

 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Vi vill ta reda på förhållanden kring konsumtion av mat och hur detta är kopplat till skapandet av 

identitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida konsumtion kan bidra till 

identitetsskapande och därigenom undersöka hur mat kan användas för att uttrycka identitet. De 

specifika frågor vi avser att besvara är följande: 

Kan vi skapa eller nå viss identitet genom konsumtion av Slow Food? Kan vi socialt utmärka vår 

identitet och på så sätt distansera oss genom konsumtion av Slow Food? Vilka egenskaper 

utmärker en Slow Food konsument? 

 

1.5 DISPOSITION 

Denna uppsats har följande upplägg: 

 

Metod → Teoretiska utgångspunkter → Empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat samt 

redogörelse kring konsumtion av mat → Analys → Slutsats → Diskussion 

 

Vi har valt detta upplägg för att läsaren först ska få förståelse och överblick för den metod vi 

använt oss av i insamling och sammanställning av vår empiri samt redogörelse kring konsumtion 

av mat. Därefter redogör vi för de teorier vi valt att använda oss av. Efter detta framställer vi 

empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat som i analysen sedan vävs samman med vårt 

teoretiska material för att vidareutveckla de inledande teorierna. Dessa resonemang bidrar sedan 

till vår slutsats som besvarar våra frågeställningar som ligger till grund för vårt syfte med 

uppsatsen. I diskussionen diskuterar vi sedan funderingar och nya tankegångar vi haft i samband 

med skrivandet av denna uppsats.  
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2 METOD 

 

 

2.1 VAL AV METOD 

I skrivandet av denna uppsats har vi gjort en litteratur- och dokumentstudie. Detta innebär att vi 

har samlat in material i form av artiklar och populärlitteratur som behandlats i kapitlet 

Konsumtion av mat.  

Vi har arbetat utifrån ett hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt. Detta innebär att vi från 

början vetat om vår hypotes och problemformulering och att vi utifrån dessa gör medvetna och 

meningsfulla materialinsamlingar (Halvorsen 1992, sid. 41). Vi har alltså medvetet valt litteratur 

vi haft direkt tillämpning av i kapitlet empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat enkom i 

syfte att besvara vår frågeställning. Vi har systematiskt sållat bort litteratur och information som 

vi ansett haft ringa eller ingen betydelse och användbarhet för vår empiri samt redogörelse kring 

konsumtion av mat och analys. Vi har inte intervjuat någon eller gjort någon annan typ av 

enkätundersökning, då vi gjort en litteratur och dokumentstudie.  

 Vi har valt att göra en litteratur- och dokumentstudie av flera skäl. Vi anser att det är 

intressant att utifrån befintlig litteratur och dokument själva göra en bedömning av vår hypotes 

och frågeställningar. Vi har gjort vårt val av metod utifrån en del antaganden. Vi anser nämligen 

att då kategorisering av människor för många är känsligt och politiskt inkorrekt, att det skulle 

vara svårt att göra en intervjustudie ur denna synvinkel. Vi funderade på att intervjua personal på 

restaurangen Salt & Brygga i Malmö, som är Sveriges första Slow Food certifierade restaurang 

(Stenbeck u.å), men troligen skulle denna intervju ge ett missvisande resultat. Detta motiverar vi 

med föreställningen om att en restaurangägare är mån om att inte stöta sig med sina gäster. För 

honom/henne ska alla vara välkomna och därmed menar vi att en restaurangägare skulle dra sig 

för att kategorisera och klassificera sin kundkrets. 

 

2.2 Verifiering 

Verifiering balanserar mellan att styra undersökningens subjektivitet och dess objektivitet (Kvale 

1997, sid. 207). I forskningsundersökningar är det väsentligt att vara objektiv för forskningens 

trovärdighet. Dock är det som människa svårt att helt och hållet koppla bort subjektiviteten. 

Någonstans finns alltid våra värderingar och kulturella bakgrund med. Enbart i omformuleringen 
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av det forskaren läser och sedan återger, återfinns det spår, trots försiktighet från forskarens sida, 

av subjektivitet.  

I forskning är begreppen validitet och reliabilitet väsentliga. Validitet betyder giltighet 

och relevans (Halvorsen 1992, sid. 41). I vår insamling av dokument och litteratur är validiteten 

viktig då den utgör underlaget för vår analys. Det krävs att teorin är giltig och att empiri samt 

redogörelse kring konsumtion av mat är relevant för att analysen ska kunna vidareutveckla de 

ursprungliga teorierna. Enligt Halvorsen (1992, sid. 41) befinner sig forskaren omväxlande på det 

teoretiska och det empiriska planet. I idealfallet ska dessa överrensstämma och korrespondensen 

dem emellan är så kallad definitionsmässig validitet. Reliabilitet betyder pålitlighet och syftar 

främst till empiriskt material (Halvorsen 1992, sid. 42). I vår litteraturstudie har vi varit noga med 

att källorna är pålitliga då detta är viktigt för uppsatsens trovärdighet. Detta har vi gjort genom att 

välja originalkällor i så stor utsträckning som möjligt. Dock gäller det för läsaren att alltid själv 

behålla ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs.  

Vår studie kan påverkas av ovanstående på diverse sätt. Vi vill med denna uppsats finna 

en koppling mellan vår teori och empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat. Då vi 

analyserar teori och empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat, anser vi att validiteten 

dem emellan kan vara bristfällig. Vi anser därför att det är viktigt för oss att kunna nyansera de 

teorier och den empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat vi använder för att finna en 

relevant och betydelsefull analys och slutsats för det teoretiska bidrag vi eftersträvar. Vi har 

framförallt utifrån Bourdieus slutsatser dragit våra egna paralleller.   

 

2.3 VAL AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I våra teoretiska utgångspunkter har vi använt oss av studier och material från framför allt Pierre 

Bourdieu och Thorstein Veblen. Bourdieu var fransman och gjorde sina studier kring sociologi 

och antropologi i Frankrike (Nationalencyklopedin 1995, bd.3, sid. 243). Vi har valt Bourdieu 

som vår huvudteoretiker då vi människor vill ingå i gemenskap (Levander 1995), exempelvis en 

social rörelse och detta är något som Bourdieu har studerat. Veblen var norsk-amerikansk 

ekonom och sociolog och därmed även han av västerländsk kultur (Nationalencyklopedin 1995, 

bd.19, sid. 314). Vi har även med teorier och tankar från sociologen Zygmunt Bauman, filosofen 

och sociologen Georg Simmel, professor i kultursociologi Alan Aldrgidge samt författarna Husz 

och Lagerkvist.  
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 I vårt teoriavsnitt har vi, i så stor utsträckning som möjligt, använt oss av originalkällor. 

De källor vi använt oss av är kända namn inom bland annat universitetsvärlden och refereras till 

frekvent.  

 

2.4 VAL AV MATERIAL FÖR EMPIRI SAMT REDOGÖRELSE KRING KONSUMTION AV MAT 

I vår litteratur och dokumentstudie har vi samlat in material som vi ansett varit intressant för vårt 

syfte och våra frågeställningar. I kapitlet Konsumtion av mat, berättar vi inledningsvis om Slow 

Food primärt utifrån dess grundare Carlo Petrinis redogörelse. Vi skriver sedan om Slow Food-

konsumtion ur författaren Carl Honorés synvinkel. Om konsumtion i vidare drag redogör vi 

sedan utifrån, professor i geografi, Jon Mays studier. Därefter har vi använt oss av professor i 

socialteori vid Rutgers Universitet i New Jersey, USA, Robin Foxs artiklar i vilka han skriver om 

matkultur, social status och distansering. Pierre Bourdieu återkommer sedan i kapitlet 

Konsumtion av mat då vi skriver om hans studier kring matkonsumtion. Vi skriver även om 

professor i statskunskap Robert Putnams och Claude Fischers, professor i sociologi, resonemang 

kring nutida samhällsutvecklingar. 

 Empiri och redogörelse kring konsumtion av mat har vi valt då de varit relevanta och 

kunnat bidra till vårt syfte och besvarandet av vår frågeställning. Professorerna Fox, May, Fischer 

och Putnam är kunskapsbidragande personer och högst relevanta för vår redogörelse kring 

konsumtion av mat. Vad gäller det underlag Petrini och Honoré tillför vår empiri, kan 

reliabiliteten variera. Detta med tanke på att Slow rörelsen är en relativt ny företeelse, och så vitt 

vi vet relativt outforskad, är dessa tillgängliga källor tämligen oemotsagda. Denna dokumentation 

och litteratur är skriven i populärvetenskapligt syfte vilket innebär att de som skrivit om Slow 

Food kan ha gjort så för att förmedla Slow Foods budskap och för att eventuellt värva nya 

medlemmar till rörelsen.  

 Vår empiri samt redogörelse kring konsumtion av mat är, som nämnts ovan, insamlad 

genom en litteratur och dokumentstudie. Vi har samlat en del information från Internetsidor. Det 

finns en mängd tryckta källor främst i form av kokböcker. För att få aktuell och relevant 

information har vi därför valt vissa elektroniska källor. Bland annat har vi använt oss av artiklar 

om mat. Dessa artiklar har varit tillgängliga via Internet.  
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2.5 PERSPEKTIV 

Halvorsen (1992, sid. 35) skriver om forskarens synsätt, eller paradigm. Paradigm är det arbets- 

och tankesätt forskaren använder sig av under en viss period. Paradigm kan liknas vid forskarens 

perspektiv. Perspektivet är i regel något medvetet medan forskarens paradigm är omedveten. Det 

är därför viktigt att som läsare begrunda forskarens varierande paradigm. Halvorsen (1992, sid. 

37) jämför forskarens perspektiv med ett par glasögon genom vilka studien och forskningen 

utförs. Vi väljer enligt Halvorsen (1992, sid. 37) ut vissa glasögon att se verkligheten genom. Han 

menar att nya perspektiv kan medföra ny kunskap genom dess annorlunda och nya sätt att 

uppfatta och se verkligheten. Även här varierar perspektivet beroende på forskare, tillfälle och så 

vidare. Vi har i vår uppsats försökt behålla ett enhetligt perspektiv, hur människor genom mat 

visar social distansering och identitet. Hur människor använder mat som identitet genom hela 

studien. Dock är det i detta samband viktigt att beakta att vi är tre studenter med vars ett par 

glasögon, trots att vi försökt behålla samma styrka genom arbetets gång.  

 

2.6 HÄNSYNSTAGANDEN 

I de resonemang vi för spelar kultur en avgörande roll. Vi utgår i våra redogöranden ifrån en 

västerländsk kultur med exempel av den italienska, franska och den nordamerikanska kulturen, 

då våra huvudteoretiker har denna bakgrund. I vår studie driver vi teser som vilar på antaganden 

kring gemenskap av bland annat familjen. Det är viktigt att som läsare ha i åtanke att de 

resonemang vi för, och som vi sedan använder oss utav, är inom denna kulturella sfär. Detta då vi 

utgår från ett västerländskt perspektiv och inte i huvudsak vårt svenska levnadssätt och kultur kan 

skilja sig åt. Dessa resonemang medför en rad stereotypiska antaganden. Stereotyp betyder enligt 

Svenska Akademiens ordlista (1998, sid. 858) oföränderlig, alltid likadan eller att göra enahanda. 

Ur denna definition är det som läsare viktigt att ha förståelse för variationer som utelämnas. Det 

är ohållbart att driva ett resonemang eller prova en tes utan att använda en viss mängd 

stereotyper. I våra resonemang är det bland annat den stereotypiske medelklassmannen/kvinnan 

som står som exempel och hypotesprövningsobjekt. Då vi använder material sammanställd av 

Bourdieu vill vi poängtera att hans verk kring social distinktion är utgiven 1979 och kan tyckas 

förlegad och oaktuell som teori för dagens konsumtionsmönster. Vi anser dock att hans teorier är 

tidlösa och går att applicera på olika tidsepoker och sociala sammanhang. 
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Vi vill förtydliga hur vi använder termerna klass och klasstillhörighet. Karl Marx har en 

viss syn på klass som skiljer sig ifrån den vi använder. Bourdieu ser klassamhället som 

identitetsskapande, vilket skiljer sig från den syn som marxismen har. Marxismen betraktar 

sambandet mellan kapital och arbete och ser produktionsmedel som något där mervärde skapas 

(Nationalencyklopedin 1994, bd.13, sid. 118-120). Bourdieu kritiserade det marxistiska 

klassbegreppet, dock använder han sig av klass som term i sina studier kring distinktion. Vi 

använder termerna klass och klasstillhörighet för att tydliggöra skillnader mellan olika 

samhällsgrupper och deras position i samhället. Med positionering menar vi hur människor 

förhåller sig till andra. Vi ser termen klass som synonymt med status eller samhällsställning.  

I dag är det kontroversiellt att tala om klass, trots detta har vi valt att använda termerna 

arbetar-, medel-, och den arbetsfria klassen. Vi använder teori av Veblen (1926), med inspiration 

om hur han använde klassbegreppen, som inspirerar än idag. Vi använder hans term den 

arbetsfria klassen som en stereotypisk förklaring för den samhällsgrupp som på grund av 

förmögenhet inte behöver yrkesarbeta. Yrkesarbetandet är, framför allt i Sverige, ett 

klassöverskridande faktum.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vi inleder vårt teorikapitel med teorier kring konsumtion och identitet för att sedan redogöra för 

teorier kring kapital, habitus, smak och distinktion. 

 

3.1 KONSUMTION OCH IDENTITET 

Identitet är de individuella karaktärsdrag genom vilka en person är igenkänd (Collins Concise 

Dictionary 2001, sid. 723). Människans identitet torde vara ett privat ämne, men idag kan vi se att 

vår individualitet är socialt skapad. En plats i vårt samhälle kommer inte som ett brev på posten 

(det är inte tillräckligt att vara född till något) utan vi måste leva våra liv som den vi vill framstås 

vara (Bauman 2002, sid.176).  

I detta kapitel ska vi beskriva hur identitet och konsumtion hänger samman samt hur vi 

människor genom vår smak och kapital distanserar oss. Nedan presenterar vi i de första fyra 

rubrikerna teorier kring identitet och konsumtion. Därefter följer sex rubriker med fakta och 

teorier kring distinktion. 

 

3.1.1 IDENTITET 

Identitet i samband med konsumtion är omskrivit och det finns olika sätt att tolka och belysa hur 

människors identitet hänger samman med deras konsumtion. Vi vill se om vi konsumerar för att 

visa en viss identitet och grupptillhörighet eller om vår identitet och grupptillhörighet styr vår 

konsumtion. 

 Pierre Bourdieu är en av de forskare som visat på hur vår konsumtion alltmera handlar om 

att utmärka en identitet (Bjärvall 2005, sid. 23-24). Enligt honom konsumerar vi i samklang med 

den samhällsgrupp vi tillhör för att förtydliga och förstärka vår identitet och grupptillhörighet.  

 Sociologen Zygmunt Bauman (1998, sid. 49-50) anser att det inte finns någonting som 

heter kollektiv konsumtion. I grunden är konsumtion en individuell, isolerad och ensam 

verksamhet som genomförs genom dämpning och stimulering av ett begär som alltid är 

personligt. Han menar att visst kan människan samlas för att konsumera med andra men i 

grunden förblir den faktiska konsumtionen en individuell erfarenhet. Att människan samlas för att 

konsumera betonar bara dess enskilda karaktär och förstärker njutningen av att konsumera. Vid 
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konsumtion blir väljandet av produkter och tjänster mer tillfredställande när det sker i grupp med 

fler personer som står inför valet. Detta är en av njutningarna med att till exempel gå ut och äta 

på en fullbokad restaurang. Det mest centrala i dessa situationer och i liknande är valets och 

konsumtionens individualitet. Våra personliga val bekräftas på nytt när det kopieras av andra 

väljande konsumenter. Detta gör att vi vill konsumera i grupp, annars hade vi inte haft något att 

vinna på det. Enligt Aldridge (2003, sid. 4) konsumerar vi inte bara, utan vi blir konsumenter och 

visar på så sätt ett ställningstagande. 

 

3.1.2 KONSUMTION 

Konsumtion kan, enligt Aldridge (2003, sid. 5-6), grupperas i tre breda kategorier. Konsumtion 

kan definieras som en social rörelse, som ett sätt att leva eller som en ideologi. Kriterier för 

sociala rörelser är att deras aktioner utmanar eller spränger det sociala relationssystemets gränser.  

Sociala rörelser är synonymt med sociala förändringar. (Melucci 1991, sid. 9 & 53).  

 Enligt Husz och Lagerkvist (se Alex & Söderberg 2001, sid. 11-30) kan konsumenten 

antingen ses som passiv eller aktiv. Den passive konsumenten blir ofta manipulerad av samhället 

för att köpa specifika produkter eller tjänster. Medan den aktive konsumenten ser varor som 

symboliska och konsumtionen som meningsbärare. De anser att varje individ uttrycker sin 

identitet genom konsumtion.  

 Nedanstående modell visar de olika teoretikers syn på konsumtion i de västerländska 

kulturerna, som vi inspirerats av och förhåller oss till i denna uppsats. Modellen vill visa på 

motiven bakom konsumtion.  
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Figur 1: Adridges fyrfältsmodell (2003, sid. 15-16 ) 
 

(B=Bourdieu, V= Veblen, S= Simmel) 

 

Instrumental - Motiv (vad handlar konsumtion om), behovsstyrt. 

Dominated - Passiv (synen på konsumenten). 

Dominant - Aktiv (synen på konsumenten). 

Expressive – konsumerar för att uttrycka/förmedla. 

 

Teorier som ligger på den övre halvan av modellen är ofta ekonomiska, där förutsätts att 

konsumenten konsumerar efter behov och är rationell. I teorierna på den undre halvan av 

modellen handlar konsumtion om att uttrycka något (Aldridge 2003, sid. 15-16). Bourdieu, 

Veblen och Simmel ingår i denna modell då de ligger bakom våra huvudteorier. De återfinns i 

samma hörn av modellen, vilket vi tolkar som att de har en någorlunda likartad syn på hur vi i 

västvärlden konsumerar. De är alla tre överens om att konsumenten är mer eller mindre aktiv och 

att det till största del handlar om att uttrycka något genom sin konsumtion. Vi har tolkat 

Bourdieus syn på konsumenten som inte helt aktiv, utan att konsumenten handlar utifrån ett visst 

socialt mönster. Simmel ser konsumenten som relativt aktiv, men att denne påverkas utav 

Dominated 

Expressive 

Dominant 

Instrumental

V SB
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Trickle-Down principen (se stycke 3.1.4), vilket innebär att konsumtionsmönster sprids nedåt i 

samhällsklasser.  

 

3.1.3 LYX OCH IÖGONFALLANDE KONSUMTION 

Aldridge (Veblen 1925/1899 se Aldridge 2003, sid. 65-66) skriver om sociologen och ekonomen 

Thorstein Veblens klassiska verk The Teory of the Leisure Class, där han genomfört etnografiska 

studier av primitiva samhällen för att analysera konsumtionsmönster av industriell och 

kommersiell medelklass i nordöstra Amerika. Det var Amerikas nya rika fritidsklass som kom att 

karakteriseras utav iögonfallande konsumtion (Veblen 1925/1899 se Aldridge 2003, sid. 65-66). 

Den iögonfallande konsumtionen sker av andra anledningar än att tillgodose de grundläggande 

behoven. Iögonfallande konsumtion betyder iögonfallande fritid, vilket innebär att fritidsklassen 

inte behöver arbeta. De konsumerar för att visa status inför andra och för att visa 

grupptillhörighet med en viss social klass.  

Nutida konsumtion är till stor del traditionell till skillnad från konsumtion som bevis på 

rikedom, vilket är ett sekundärfenomen. Den allmänna principen är enligt Veblen (1926, sid. 48-

49) att den arbetade klassen endast ska konsumera det som är nödvändigt här i livet. Lyx och 

bekvämligheter såsom viss mat och vissa drycker var endast för överklassen. För att bäst förstå 

sig på distansering, är användningen av alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel bra 

exempel. Att beställa in en dyr Champagne på en gastronomisk restaurang kan visa på högt 

ekonomiskt kapital och status. På ett relativt tidigt kulturstadium kan dyrbar konsumtion anses 

vara ett tecken på en hög ställning och därför ses med viss respekt. Under de tidigare skedena av 

den ekonomiska utvecklingen uppträdde den obegränsade konsumtionen av de dyra och fina 

slagen, som regel endast inom den arbetsfria klassen. Den arbetsfria klassen konsumerar 

nyttigheter av alla slag och av hög kvalitet. Ju mer dyrbara nyttigheter som konsumeras desto 

högre status. Den arbetsfria klassen ska kunna skilja på fint och smaklöst i vad de konsumerar. 

De fina varorna ska de kunna konsumera på ett fint sätt samtidigt som de inte ska konsumera för 

mycket av övriga. Ett fint sätt tillhör iögonfallande arbetsfrihet och lyxkonsumtion. För att kunna 

göra detta måste den arbetsfria klassen, enligt Veblen (1926, sid. 48-50), ta hjälp av dess vänner 

genom bland annat stora fester. Ändamålet med arbetsfriheten och dess konsumtion är att öka 

deras ställning. I de moderna samhällena har gränser mellan klasser blivit mer otydliga och för att 

de lägre klasserna inte ska mista sin självaktning menar Veblen (1926, sid. 54) att de måste hålla 
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jämna steg med de högre, åtminstone på ett skenbart sätt. De som inte har råd att beställa in 

Champagne köper till exempel en biligare och mindre exklusiv Cava.  

 

3.1.4 TRICKLE- DOWN 

Georg Simmel var en tysk filosof och sociolog. Han kännetecknas utav hans sätt att använda 

olika tankesätt för att kritiskt betrakta kultur och samhälle (Nationalencyklopedin 1995, bd.16, 

sid. 452). Simmel myntade begreppet Trickle-Down (Husz & Lagerkvist se Alex & Söderberg 

2001, sid. 17). Trickle-Down effekten är ett marknadsföringsfenomen som berör många 

konsumtionsvaror och även ny teknologi och mode. Till en början kan en produkt vara så 

exklusiv att endast förmögna människor har råd att köpa den. Förändring i modet kan till exempel 

framkallas genom att samhällsmedlemmar på längre sikt vill efterlikna de med högre status för att 

på så vis kunna ta efter dem. Med tiden kommer priset att sjunka, vilket gör att allmänheten har 

råd att köpa den. När alla har råd att köpa produkten måste då de förmögna hitta en ny produkt 

för att differentiera sig från allmänheten. Veblen (1926, sid. 60) anser att en utgift som till en 

början är extravagant med tiden kan komma bli en nödvändighet för konsumenten.  

 

3.2 DISTINKTION 

Bourdieu redogör i sin bok Distinction (1984) för en stor mängd undersökningar för att analysera 

förhållandena mellan smak och social bakgrund i relation till olika former av kapital. I dessa 

undersökningar har han studerat allt ifrån konstkännedom och tycke till filmpreferens och sätt att 

bjuda hem vänner och bekanta på mat. En av hans teser som har hög relevans för denna uppsats 

är hur hans synsätt på kapital, habitus och smak kom att nyansera teorier om konsumtion. 

 

3.2.1 KAPITAL 

Aldridge (2003, sid. 86-89) skriver i boken Consumption om att Bourdieu inte ansåg det vara 

tillräckligt att endast tala om arbetarklass och överklass, han använde sig därför utav uttrycket 

symboliskt kapital för att nyansera alla teorier om konsumtion. Bourdieu vill visa att de som har 

status är de som besitter visheten eller förmågan att avgöra och bestämma det som är värdefullt. 

Det räcker inte att konsumera för att på ett skrytsamt sätt visa överlägsenhet utan det gäller att 

konsumera rätt.  



 18

Bourdieu (Aldridge 2003, sid. 86-89) ger tre exempel på olika symboliska kapital, 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Ekonomiskt kapital innebär att ha tillgångar och att ha 

kännedom om ekonomiska koder. Ekonomiskt kapital har de som har tillgångar som både är 

monetärt värdefulla och anses fint eller kulturellt värdefullt. Kulturellt kapital är att ha kännedom 

om vad som betraktas som god smak. För akademiker och dem med högt kulturellt kapital räcker 

det till exempel inte att gå på opera för att visa status. I detta sammanhang bör operan vara 

avantgarde (nytänkande/udda), som framhäver akademikerns kulturella kapital, för att förmedla 

status. Kunskap och bildning kan också benämnas som akademiskt kapital och är innefattat i 

kulturellt kapital. Enligt Bourdieu (1984, sid. 23) är akademiskt kapital produkten av 

kombinationen kulturellt övertag från familjen och från skolan där graden av påverkan kan 

variera vilket sedan syns i det akademiska kapitalet. Socialt kapital kan liknas vid social 

kompetens och återfinns i både ekonomiskt och kulturellt kapital och är ett nätverk av bekanta. 
 

 
Kapitalvolym + 

 
 
                Ingenjörer         Industrin      Detaljhandel 
            Universitets- 
            lärare 
Kulturellt kapital +         
     Kulturellt kapital - 
Ekonomiskt          
     Ekonomiskt kapital + 
kapital - 
 
 
    Lantarbetare  
 
            

Kapitalvolym – 
 

 

Figur 2: Bourdieus (förenklade) modell av kapital kopplat till exempel på yrkestillhörighet 

(Bourdieu 1984, sid. 128) 

 

 Figur 2 visar en förenklad modell över Bourdieus modell som visar olika yrkesgruppers 

sociala positioner. På y-axeln (lodrätt) ser vi kapitalvolym, alltså andelen kapital och på x-axeln 
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(vågrätt) befinner sig kulturellt och ekonomiskt kapital. På vänstersidan befinner sig dem med 

högt kulturellt kapital och dem med lägre ekonomiskt kapital och på högersidan befinner sig de 

motsatta. Socialt kapital återfinns i både ekonomiskt och kulturellt kapital och inom det kulturella 

kapitalet återfinns det akademiska. Inom vardera av dessa fyra rutor finns det mindre fält som 

inkluderar olika typer av samhällsgrupper med varierande grad och kombination av kapital. 

Ingenjörer har till exempel högt kulturellt kapital samtidigt som de kan ha varierande grad av 

ekonomiskt kapital. 

 

3.2.1 SMAK  

Bourdieu har sagt (1984 se Aldridge 2003, sid. 86) ”taste classifies, and it classifies the 

classifier”. Bourdieu (1986, sid. 298-299) menar att smak i praktiken styr föremåls omvandling 

till utmärkande symboler som sedan utgör sociala grupperingar. Genom att en viss grupp 

konsumenter exempelvis väljer att bära Omega klockor utmärker de sig och visar på så vis status. 

Smaken omvandlar objektiv indelning till symboliska uttryck för status. På detta sätt ligger 

smaken till grund för ett förutbestämt och särskiljande system som kan komma att benämnas som 

en utmärkande livsstil. 

Bourdieu (1984, sid. 177) observerade att när individer stiger i den sociala hierarkin 

minskar den andel av deras inkomst som de spenderar på mat. Andelen som de tidigare spenderat 

på tung och fett mat, som även var billigare, ersattes av lättare mat såsom biff, kalv, lamm och 

speciellt frukt och grönt. Bourdieu (1999, sid. 20) kom fram till att när vi klättrar i den sociala 

hierarkin blir smaken en dygd och grundas därmed till stor del efter vår inkomst. Härmed 

påverkas också avståndet till det som är nödvändigt. Skillnaderna kan ses i vår konsumtion 

genom motsatsställningen mellan lyxens smak och nödvändighetens smak. Genom vår smak 

menar Bourdieu (1986, sid. 303-304) att vi skapar skillnader, urskiljer och särskiljer oss – till 

exempel genom att välja mellan två olika restauranger som McDonald’s eller Gastro. Skillnaden 

blir symbolisk och ett tecken på distinktion.  

Enligt Bourdieu (1984 se Aldridge 2003, sid. 86) är vi som konsumenter fria och gör våra 

egna val men det paradoxala är att vi genom själva väljandet utformar vår ofrihet. På detta sätt 

utmärker vi oss själva genom vår smak. Bourdieu (1984 se Aldridge 2003, sid. 87) skriver att 

medelklassen införskaffar sig smaker som de sedan låtsas komma naturligt för dem. Övriga 

samhällsmedborgare tar efter de med högre status på grund utav deras dominerande personliga 
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karaktär och sociala ställning. De med högre status sitter på makten för att lyckas förklä vad de 

lärt sig som om de vore födda med en viss smak. 

 När det gäller smak och vad som anses vara populärt, finns det en tydlig skillnad mellan 

Veblens (1984 se Aldridge 2003, sid. 87-88) och Bourdieus teori. Veblen menar att de som är 

socialt underordnande kommer oundvikligen att försöka att efterlikna de som anses ha god smak. 

Bourdieu pekar däremot på motsatt effekt där de underordnade med annorlunda och avvikande 

smak inte vill efterlikna dem som anses ha god smak och känner att denna smak är ingenting för 

dem. 

 

3.2.2 HABITUS  

Enligt Bourdieu (1984 se Aldridge 2003, sid. 88) tenderar vår smak, i olika val, att bli likartad. 

Detta innebär att det som ligger till grund för våra val har underliggande likheter. Vår smak i 

olika val är inte oberäknelig utan strukturerad. Den strukturerade principen för våra val är vad 

Bourdieu (1984 se Aldridge 2003, sid. 88) kallar habitus. Habitus kan förklaras som en rad 

intellektuella och emotionella mallar som ofta är inlärda under vår uppväxt genom exempelvis 

familj och utbildningssystem. Dessa så kallade mallar bestämmer vårt sätt att uppfatta, värdera, 

välja och handla. Habitus är inga livsval utan styrds av vår sociala bakgrund och 

grupptillhörighet. Bourdieu menar att detta inte är någonting vi i större utsträckning kan påverka 

inte ens vad gäller dialekt i vårt språk. Habitus tydliggör skillnader och likheter mellan såväl 

personer som grupper och klasser (Nationalencyklopedin 1995, bd 8, sid. 281). Habitus 

(Bourdieu 1984 se Aldridge 2003, sid. 88) gör att klasstrukturen fortlöpande reproduceras från en 

generation till nästa. Livsstil är, enligt Bourdieu (1984, sid. 172), den produkten av habitus som 

utmärks i individers val och preferens som sedan speglar och påverkar social tillhörighet. 

  

  

3.3 SUMMERING AV TEORI 

Vi har i vårt teoriavsnitt framför allt tagit upp konsumtion, identitet och distinktion. Vi har även 

behandlat begreppen trickle-down, iögonfallande konsumtion, habitus, smak och kapital. Vi 

kommer senare i uppsatsen göra kopplingar mellan teori och empiri.  
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4. KONSUMTION AV MAT 

 

Nedan följer en diskussion om konsumtion av mat som social distansering. Denna består till en 

början av en introduktion över mat i dagens samhälle återföljt av en redogörelse av Slow Food 

och Slow rörelsen främst från Petrini och Honoré. Därefter redogör vi olika tankar och synsätt 

kring konsumtion av mat och hur detta är kopplat till identitet och grupptillhörighet. Dessa är 

framför allt hämtade från May, Fox och Bourdieu.  

 

4.1 MED ”SMAK” AV SLOW FOOD 

1986 organiserade Carlo Petrini (Alice Waters se Petrini 2001) en protest mot uppbyggnaden av 

McDonald´s vid Spanska trappan i Rom, rustade med skålar av penne. De trotsade den globala 

standardiseringen av världens mat och med denna symboliska handling, inspirerade Carlo Petrini 

till Slow Food rörelsens uppkomst. Tre år efter detta samlades representanter från femton länder 

för att tillsammans utlova mångfalden av världens mat. Slow Food rörelsen har nu vuxit till en 

global organisation som stödjer och firar mattraditioner i mer än fyrtio länder. Rörelsen är öppen 

för alla och kan ses som en opolitisk och icke-kommersiell rörelse. Denna sociala rörelse grundar 

sig på medlemmarnas framåtanda och strävan att utveckla gemensamma kulturella och 

välsmakande intressen (Tänk globalt och ät lokalt u.å) 

 Under ledning av Petrini (Alice Waters se Petrini 2001) har Slow Food rörelsen blivit en 

standarbärare mot snabbmatens värden som hotar att homogenisera och industrialisera vårt 

kulturella matarv. Slow Food snigeln (se framsida) är en symbol för rörelsen som påminner oss 

om att mat är mer än bara bränsle och ska ta sin tid. En av de grundläggande principerna i 

rörelsen är att sträva efter att behålla och återfinna rätten till njutning vid matbordet, att njuta av 

de regionala kökens omväxlade smaker och mångfald (Tänk globalt och ät lokalt). Slow Food ska 

inte förknippas med functional food (Lind 2001, sid 98) som eftersträvar att mat ska konsumeras 

i läkande syfte. Slow Food behöver inte vara hälsosamt ur kalorihänsyn eller vad gäller dess fiber 

och mineralhalt. Rörelsen poängterar däremot att det är viktigt att känna till matens ursprung. 

Slow Food kan lära oss om de saker här i livet som verkligen betyder något såsom gemenskap, 

skönhet och vällust (Alice Waters se Petrini 2001). Enligt Petrini (2001, sid. 37) strävar rörelsen 

efter att bevara mångfald inom matkulturer då det är nyckeln till hur medlemmarna världen över 
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bekräftar och förstår varandra. Via rörelsen får medlemmarna kunskap om exempelvis kulinarisk 

teknik, historia, identitet och vana att utbyta kunskap och produkter sinsemellan. 

1993 anordnade Slow Food rörelsen “smakens vecka”. Under denna vecka erbjöd flera 

restauranger ungdomar att prova på prisvärda avsmakningsmenyer. Samma år startade även en 

smakutbildning för grundskoleelever i Italien med betoning på våra sinnen. Tanken var att 

stimulera människors sinnen vid kontakt med mat för att få en avslappnad inställning till vad vi 

äter. Idag finns dessa och ett flertal andra kurser tillgängliga för lärare, föräldrar och 

kommunanställda i Italien. I oktober 2004 startade Slow Food rörelsen två universitet i 

gastronomisk vetenskap i Italien (Smaker, Slow Foods smakutbildningar). 

 

4.2 BEVARA DET KULTURELLA 

Slow Food rörelsen vill, enligt Petrini (2001, sid. 104-5), att konsumenter inte ska bli lurade av 

livsmedel och dess innehåll. I en tid som denna då konsumenterna uppmuntras att läsa etiketter 

på varor, ska de inte bli förvillade av exempelvis ämnet naturliga aromer. Detta kan förvilla 

många att tro att aromen är ofarlig och naturlig när den faktiskt kan vara onaturlig och skadlig.  

 Petrini (2001, sid. 106-7) skriver att Spanien bland annat satsar på att kontrollera 

spridningen av vildgräs för att reducera risken för eldsvåda längst vägarna och därmed gynna 

återbefolkningen av specifika arter av allt från småfåglar till vargar. Detta anser dock många är 

konservativt tänkande och en nostalgisk vägran som utgör ett hinder för modern utveckling. I 

själva verket menar Petrini (ibid) att detta är ett viktigt val för att bespara deras kulturella, 

sociala, ekonomiska och ekologiska värde.  

 

4.3 SLOW FOOD UTIFRÅN VÅRT HABITUS 

Att tillaga Slow rätter är, enligt författaren Carl Honoré (2004, sid. 79), oftast dyrare än att tillaga 

icke-Slow rätter. Vid tillagning av Slow Food ska råvarorna vara ekologiskt odlade och 

framställda. Ekologiska råvaror är av naturliga skäl dyrare då exempelvis djur måste få tillgång 

till bete utomhus och få ekologiskt, naturligt kvalitetsfoder. Massproducerade kreatur är på så vis 

billigare att producera eftersom kraven på uppfödningen är lägre. Honoré (ibid) menar att för 

femtio år sedan spenderade en genomsnittsfamilj i västvärlden femtio procent av sin inkomst på 

mat. Idag är den siffran betydligt lägre och ligger kring femton procent. Därmed är det färre som 
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är intresserade av att spendera mer än nödvändiga summor på matinköp. Gemene man har vant 

sig vid att konsumera kött och grönsaker billigt.  

Claude Fischer (se Burstedt et al 2006, sid. 10-14) menar på att dagens konsumtion ligger 

i riskzonen för att hamna i ett kulturellt tomrum, gällande att skaffa en förstålig bild av världen 

genom maten och dess ursprung. Tidigare kunskaper och mönster är idag inte längre 

meningsfulla eller rättvisande. Fischer anser att det idag finns en osäkerhet över vad vi äter, som 

genererar en känsla av osäkerhet över vem vi är. Våra inlärda kunskaper om mat (såsom form, 

färg, smak et cetera) värderas allt mindre eftersom livsmedelsteknologin har en tendens att ändra 

på exempelvis konsistens och utseende. Att säkert veta var maten vi äter kommer ifrån förmedlar 

idag en trygghet. Mat kan idag även ses som en viktig del i försäljningen av ett geografiskt 

ursprung. Maten används för att locka människor att vilja åka till främmande kulturer och prova 

något annorlunda.  

Utöver det faktum att råvarorna för Slow Food i sig är dyrare, tar det även längre tid att 

inhandla dem. Slow rörelsen handlar om att finna de bästa och miljövänligaste produkterna. Slow 

Food innebär även att konsumera de råvaror som enligt säsongen är färdigmogna. Att äta 

jordgubbar i januari är alltså ingenting vi i Sverige bör göra enligt Slow rörelsen. Det ska vara 

ekologiskt odlat och gärna från en lokal tillverkare. På många platser finns det marknader som 

säljer lokalt odlade grönsaker, något som Honoré (2004, sid. 78) rekommenderar. Dock säljer 

marknaderna ofta ett smalt utbud av råvaror. 

När Honoré (2004, sid. 83) besöker en Slow restaurang i Borgio-Varezzi, Italien får han 

uppleva vad ordet Slow står för. Då han anländer till restaurangen blir han informerad om att 

kockarna inte är färdiga med en del maträtter och blir därmed ombedd att ta en promenad för att 

återvända en och en halv timme senare. Honoré (2004, sid. 85) sammanfattar sitt restaurangbesök 

som utsökt men också långt. När han ätit färdigt alla vällagade rätter har middagen tagit fyra 

timmar. Restaurangägaren Vittorio förklarar för gästerna att fast food endast mättar för stunden 

medan Slow Food innehåller mängder av näringsämnen och håller gästerna mätta länge.  

Även om Slow Food enligt Honoré (2004, sid. 87) kan tillagas snabbt så ska den avnjutas 

långsamt. Ett exempel han ger är tomatsås med pasta som tar femton minuter att tillaga. Dock ska 

denna rätt inte ätas framför teven eller datorn utan vid matbordet, i lugn och ro med familjen. 
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4.4 IDENTITET GENOM SLOW 

Slow rörelsens motto är att sakta ner. Honoré (2004, sid. 242) redogör för hur det idag finns 

många sexåringar som organiserar möten med sina vänner med hjälp av mobiltelefonen och 

tonåringar som handlar via Internet för att spara tid. Honoré (2004, sid. 243) refererar till en 

amerikansk psykolog som 1989 publicerade en bok med titeln The Hurried Child: Growing Up 

Too Fast Too Soon. I denna bok varnar författaren David Elkind för trenden att skynda ditt barn 

att växa upp. Enligt Honoré (2004, sid. 243) är barn idag, mer än ett decennium senare, mer 

jäktade än någonsin. Idag uppmuntrar fler och fler sina barn att göra mer och mer. I skolan mår 

många barn dåligt av ständig press från bland annat föräldrar. Honoré (2004, sid. 243) talar om så 

kallade curlingföräldrar som pressar sina barn att prestera maximalt redan vid väldigt tidig ålder.  

 Honoré (2004, sid. 249-250) skriver om Slow Schooling som är en undervisningsfilosofi 

som anammats runt om i världen. I bland annat Tyskland utvecklades det under mellankrigstiden 

en Slow School inriktad undervisningsfilosofi av Rudolf Steiner. Steiner ansåg att istället för att 

hoppa från ämne till ämne strikt kontrollerat av klockan, skulle barn få möjlighet att i egen takt 

utföra uppgifter och studera ämnen för att vid ett individuellt anpassat tillfälle byta ämne oavsett 

vad klockan var. I Japan dyker skolor upp för att prova denna typ av undervisning som motpol till 

den prestationstressade miljön som råder i de flesta skolor. Honoré (2004, sid. 251) beskriver en 

skola där tjugo elever mellan sex och nitton år undervisas utan speciell tidspress eller prov. En 

elev berättar att hon innan hon började på Slow School var så stressad att hon till slut vägrade gå 

till skolan. Nu läser hon ett treårigt program utspritt på fyra år och mår mycket bättre tack vare 

detta. Honoré (2004, sid. 253) nämner ett exempel om en brittisk pojke som led av svårigheter att 

hålla jämna steg med andra elever i en privatskola. Efter att ha bytt skola vid ett antal tillfällen 

bestämde föräldrarna att sätta honom i kommunal skola där tempot var lägre. Idag mår han 

betydligt bättre. 

 

4.5 DISTANSERING GENOM MAT 

Konsumtion av mat är för många i första hand ett bränsle och en nödvändighet för att överleva 

snarare än en njutning. Hunger är en av våra starkaste drifter och i kombination med vår lukt och 

smaksinne är konsumtion av mat för många höjdpunkter i livet. Maslow (Levander 1995, sid.87-

88) har utformat den så kallade behovstrappan, som börjar med fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, kontaktbehov, behov av uppskattning och längst upp självförverkligande. Enligt 
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Maslow hänger alla behoven samman och det gäller att först tillgodose de fysiologiska behoven 

innan de högre nivåerna kan uppnås.  

 May (1996, sid. 57) hävdar att konsumtion av mat framförallt fungerar som ett medel för 

distinktion och ett sätt för en ny grupp av konsumenter att distansera sig från andra sociala 

grupper. Jackson (1993, se May 1996, sid. 58) menar att den sociala distansering som sker vid 

konsumtion av vissa varor inte endast uppstår vid inköpet av dessa specifika varor utan snarare i 

hur vi sedan brukar dem. May (1996, sid. 58) anser att konsumtion inte är en ensam handling av 

ett inköp utan ett medel genom vilket produkter förmedlar symbolisk mening, ibland via 

tillverkaren i form av reklam och ibland via konsumenten. Den symboliska meningen med varor 

uppstår då våra konsumtionsmönster är ett sätt att utmärka oss gentemot andra, även om varan i 

sig inte är särskilt dyr. Vad vi äter har alltid varit ett medel genom vilket vi har kunnat förmedla 

budskap om oss själva såsom hur mycket pengar vi har. Exempelvis visar vegetarianer deras 

tankesätt om en hälsosam diet och politiska ställning i deras val att avstå från animaliska 

produkter. Vi kan genom att kartlägga människors dieter se samband som kan härledas till deras 

idéer om dem själva och andra.  

 Status fastställs enligt May (1996, sid. 59-60) genom konsumtion, arbete och karriär. 

Medlemmar i den nya kulturella gruppen konsumerar mat som ett medel för att visa sin ställning 

för andra sociala grupper. En grupp med hög grad av kulturellt kapital, men med en relativt låg 

grad av ekonomiskt kapital, ser mat som det perfekta medlet i deras kulturella 

distinktionsstrategi.  

 

4.6 IÖGONFALLANDE MAT 

Fox (Food and Eating – An anthropological perspective u.å) skriver i sin artikel Conspicuous 

Digestion: Eating on Cermony att mat alltid varit ett medel med vilket människor har utmärkt sig 

och visat status. Han menar att vi inte enbart är vad vi äter utan också hur vi äter. Exempelvis är 

en tolvrätters middag ett sätt att visa sina vänner och även fiender sina rikedomar. Fox (ibid) 

refererar till den franske antropologen Claude Lévi-Strauss och hans teorier kring hur vi sparar 

vår bästa och finaste mat till de finaste gästerna för att serveras vid de mest speciella tillfällena. 

Lévi-Strauss menar att denna rika och fina mat inte har med våra fysiska behov, som hunger, att 

göra. Dessa delikatesser är snarare någonting vi eftersträvar att dela med andra för att imponera 

på dem. Genom att bjuda på exklusiv mat vill vi förmedla budskapet, se hur förmögna och 
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gästvänliga vi är, snarare än, se hur vi kan mätta och tillfredställa dem. Att dela bröd eller att 

bjuda på middag är enligt Fox och Lévi-Strauss (ibid) ett av våra mest basala beteenden för att 

förmedla budskap till andra. 

 I artikeln You Eat What You Are (Food and Eating – An anthropological perspective u.å) 

skriver Fox att eftersom vi alla måste äta, är mat det starkaste medlet med vilket vi förmedlar 

vem vi är. Fox skriver att vi äter det andra äter för att förmedla samhörighet. Gäster inbjudna till 

middag äter det som serveras trots att de inte alltid tycker om det som bjuds, vare sig det gäller 

bläckfisk eller kronärtskocka. Dessa scenarier blir extra viktiga då gästerna och värden har olika 

grad av social status. Fox ger som exempel att gäster av lägre status må vara ovana att konsumera 

exempelvis kaviar och sniglar men att de trots detta äter det som bjuds för att framstå som 

världsvana och kultiverade.  

 Fox (ibid) hävdar att mat har lika stark identifikationssymbolik som val av exempelvis 

bilmärke, kläder och yrkestillhörighet. Människor väljer oftast det de är bekanta med som känns 

tryggt då de vet vad de får. Exempel på detta är amerikanen som vid resa utomlands väljer att äta 

på McDonald’s istället för på någon lokal restaurang. Eller, enligt oss, den roliga frågan från 

filmen Sällskapsresan då en kvinna på charterresa till Spanien frågar om det finns svenskt kaffe 

på hotellet. Tidigare var möjligheten att smaka och bekanta sig med utländsk mat något för de få 

privilegierade med resurser och möjlighet att resa. Fox (ibid) skriver om hur Julia Child lärde den 

aspirerande amerikanska medelklassen att tillaga fransk mat. Idag är kokböcker med exotiska 

recept storsäljare.  

 

4.7 ANDEL KAPITAL SPENDERAT 

Bourdieu  redogör i sin bok Distinktion (1984) studier han gjort kring konsumtion av mat och 

socialt beteende. Vi anser att dessa är intressanta att belysa i vår studie och kan hjälpa oss 

utveckla vår förståelse för konsumtion av mat och Slow Food. Vi vill poängtera att Bourdieu inte 

studerade Slow Food och att vi endast har med detta material för att ge en bild av konsumtion av 

mat och sociala beteenden. 

Bourdieu (1984, sid. 180) visar att kontorsarbetare spenderar mindre del av sin inkomst på 

mat än vad yrkesutbildade arbetare gör, både i relativa och absoluta termer. De spenderar mindre 

på bröd, grisprodukter, mejeriprodukter, kanin, höns, torkade grönsaker och fett och inom en 

lägre matbudget spenderar de på biff, kalv och lammkött och något mer på fisk, färsk frukt och 
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aperitifs. Dessa förändringar i spenderandet på mat, följs åt av ökad spendering på hälsa och 

skönhet, kläder och en liten ökning av spenderandet på kulturella- och fritidsaktiviteter. 

 Bourdieu (1984, sid. 184) redogör i en tabell mängden (absoluta termer) ekonomiskt 

kapital som lärare, chefer och industriarbetare spenderar på mat, presentation (middagar och 

bjudningar) och kultur. Det framgår att industriarbetare spenderar mest på mat av de tre 

yrkesgrupperna. Lärare spenderar störst mängd på kultur och chefer spenderar störst mängd på 

representation. Skillnader i vad för slags matvaror de tre grupperna väljer att konsumerar är 

tydliga. Industriarbetare väljer att konsumera betydligt mer konditorivaror, vin och på spel än 

övriga grupper. Lärare och chefer spendera mer på icke-alkoholhaltiga drycker och lärare 

spenderar dessutom en mindre del än cheferna på kött. Bourdieu skriver att de förmögna väljer 

sällsynt, kalorifattig mat till skillnad från arbetarna som föredrar de närings- och energirikare 

alternativen.  

 Figur 3 (nedan) är i grunden densamma som figur 2 (se sida 18) över Bourdieus 

kapitalvolym. Här framställs dock en övergripande syn på kapital kopplat till matkonsumtion. 

 

 
Kapitalvolym + 

 
               nötkött 
                     fisk   
                    frukt 
  hälsosamt                fet, salt mat 
  grillat vin och sprit 
 
 
Kulturellt kapital +    exotiskt     Kulturellt kapital - 
Ekonomiskt  fruktjuice    Ekonomiskt kapital + 
kapital - 
 
     
 
               charkuteri 
               fläskkött 
 
 

 
Kapital volym - 
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Figur 3: Bourdieus modell av kapital kopplat till exempel på mat (Bourdieu 1984, sid. 186) 
 

 
Denna modell anser vi vara intressant då den ger en bild av matkonsumtion kopplat till kapital. 

Modellen visar att de med högt kulturellt kapital konsumerar hälsosam dryck som exempelvis 

fruktjuice medan de med lägre kulturellt kapital konsumerar sprit.  

 

4.8 BETEENDE OCH SOCIALA KODER 

I artikeln Tables and Table Manners beskriver Fox (Food and Eating – An anthropological 

perspective u.å) hur vårt sätt att äta ger signaler om social status och tillhörighet. Att delta i en 

middagsbjudning kräver kunskap om vissa sociala koder och regler, vett och etikett där brist på 

dessa genast utmärker dem som inte har denna kunskap. Förutom sättet att äta är tidpunkten och 

även ordningen i vilken mat intas en indikation på social tillhörighet. Fox (ibid) ger som exempel 

hur adeln i England förr, såsom den arbetsfria klassen, åt sin frukost på förmiddagen snarare än 

på morgonen just på grund av att det inte behövde stiga upp tidigt för att gå till arbetet. Andra 

skillnader ligger i hur många medelhavskulturer äter en större middag vid lunchtid för att sedan 

vila siesta. Ordningen bland rätterna skiljer sig också mellan kulturer och sociala grupper. Fox 

(ibid) berättar hur fransmännen äter sin sallad efter huvudrätten medan nordamerikaner äter den 

innan och hur britterna, till de tidigare nämndas förundran, äter sallad samtidigt och på samma 

tallrik som huvudrätten.  

Fox (ibid) menar att vin är ett tydligt och just nu trendigt sätt att visa sin kunskap och 

sociala tillhörighet. Han beskriver hur amerikanska affärsmän genomgår kurser i vinkunskap för 

att eliminera stress till följd av okunskap som kan uppstå i samband med affärsmiddagar då de 

saknar kunskap i detta ämne.  

Bourdieu (1984, sid. 179) skriver att en bon vivant är en som njuter av att äta och dricka, 

han uppskattar det generösa och familjära, som både är enkelt och gratis. Sociala sammankomster 

där mat och dryck serveras för med sig att människor inte behöver vara återhållsamma och 

tystlåtna. Det står dock klart, enligt Bourdieu (1984, sid. 193), att smak och intresse för mat inte 

ensamt kan betraktas som ett sätt att visa på smak och grupptillhörighet. Sättet att hantera, servera 

och presentera mat, till skillnad från råvarorna i sig, avslöjar tydligt social grupptillhörighet. 

Bourdieu (1984, sid. 183) beskriver olika yrkesgruppers cafébesök och hur dessa artar sig. 

På café går medelklassen i privat stillsamhet med respekt för andras utrymmer och privata 
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angelägenheter. Vid behov av kontakt med annan gäst ursäktar de sig innan de kontaktar den 

andre. Detta till skillnad från hur arbetarklassen för sig. När arbetaren besöker café gör han så för 

att träffa sina vänner och för att skaka hand med caféägaren. Han slår sig ner i mängden och 

dricker och skojar i goda vänners lag. Skoj är viktigt för arbetarmannen och alla är med på detta. 

Den småfete arbetarmannen tar enligt Bourdieu (1984, sid. 183) glatt emot kommentarer om hans 

utseende i vetskap om att det är av kärvänlig karaktär.  

Här ser vi tydliga skillnader i socialt umgänge hos olika sociala grupper vad gäller syfte 

med dessa. Medelklassen går på café för att dricka sitt kaffe och möjligtvis för att titta på folk 

eller läsa en tidskrift. Arbetarmannen går på café för att träffa vänner och för att umgås. Det finns 

en tydlig skillnad i hur umgänge är närvarande eller icke-närvarande i dessa båda gruppers 

cafébesök.  

 

4.9 BOWLING ALONE OCH SINGELHUSHÅLL 

Enligt Bourdieu (1984, sid. 183) är det viktigt att vara villig och att ta fördel av den goda tiden 

och att ta tiden som den kommer och bekräfta samhörighet med andra. Matvanor, speciellt 

representerad enbart av produkten i sig som konsumeras, kan inte anses självständig för hela 

livsstilen. Den tydligaste orsaken till detta är hur smaken associeras med en viss maträtt, och även 

till förberedelser och tillagning, med en föreställning av den inhemska ekonomin och 

arbetskraften mellan könen. Bourdieu (1984, sid. 185) skriver att intresset för att tillaga gryträtter 

som kräver både tid och intresse, hör ihop med en traditionell föreställning av kvinnans roll i 

köket.   

 Idag kan vi se en tydlig trend inom EU, en utvecklingsriktning mot mindre och allt äldre 

hushåll. I exempelvis Sverige består hela 47 % av de svenska hemmen av endast en individ. 

Enligt SCB är Stockholm den huvudstad som har flest singelhushåll i världen. Kungsholmen är 

det singeltätataste området, där drygt 80 procent av lägenheterna är singelhushåll. Som ett kvitto 

på detta har Sveriges första matvarubutik för ensamstående öppnat vid Hornstull på söder i 

Stockholm. ICA singel som den även kallas har anpassat sitt sortiment efter singelhushållens 

behov och önskemål (Christersdotter 2007). 

 Robert Putnam myntade uttrycket bowling alone (1995, 2001 se Aldridge 2003, sid. 67). 

Uttrycket betecknar en konsument av service som inte deltar i sociala aktiviteter. Putnam menar 

att många av våra sociala aktiviteter minskar. Människor drar sig oftare tillbaka till sin hemmiljö 
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för att spendera tid framför TV:n eller datorn istället för att umgås med familj och vänner i en 

social miljö. Uttrycket bowling alone är ett tecken för en samhällskollaps, vilket signalerar förlust 

på socialt kapital. Fortsätter detta mönster kan vi få en framtid av misslyckad utbildning, dålig 

hälsa och ökade brott.  

 

4.10 SUMMERING 

I detta kapitel har vi behandlat och förklarat livsstilen Slow Food samt konsumtion av mat i ett 

vidare perspektiv. Vi har även berört själva rörelsen Slow som kan frambringa identitetsskapande 

och särskiljning mellan olika grupper i samhället.  
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5. ANALYS 

 

I analysen väver vi samman vårt teoretiska material med vår empiri och redogörelse kring 

konsumtion av mat tillsammans med våra egna åsikter och analyser kring detta. Vi börjar med 

analys av habitus och fortsätter därefter med gemenskap, kapital, tid och pengar vi spenderar på 

mat, vem som äter Slow Food och slutligen iögonfallande matkonsumtion.  

 

 

5.1 HABITUS 

Habitus är det begrepp Bourdieu (1984, se Aldridge 2003, sid. 87-88) använder för att förklara 

det inlärda i vårt beteende, de vanor och preferenser vi lärt oss från vår uppväxt. Habitus 

innefattar vårt sätt att uppfatta, värdera, välja och handla. Habitus utgör en del i hur vi är vana att 

konsumera mat. Har vi växt upp i ett hushåll där mat prioriterats och avnjutits i sällskap av 

varandra, blir detta ett naturligt val i hur vi sedan föredrar att ha det. Fox (Food and Eating – An 

anthropological perspective u.å) menar att det krävs viss kunskap för att kunna avnjuta en middag 

enligt vett och etikett. Har våra föräldrar prioriterat ett väldukat bord med nya bestick för varje 

rätt, blir denna kunskap i vett och etikett del av vår habitus. Har vi däremot växt upp i ett hem där 

middagen bestod av en huvudrätt och därmed endast krävde ett par bestick blir detta del av vår 

habitus. När personer med olika bakgrunder och habitus möts framträder dessa skillnader av 

livsstil.  

 Vi anser att habitus utgör en stor roll till hur konsumenter är inställda till Slow Food. Om 

konsumenten är van vid att prova på nya råvaror och rätter känns det kanske inte främmande att 

utforska Slow Food. Ytterligare en viktig faktor i Slow Food är tidsperspektivet. Vi anser att om 

konsumtion av mat inte är en stor del av vår uppväxt och därmed habitus, finner vi en svårighet i 

att prioritera och lägga tid på att laga Slow Food som är tidskrävande.  

 Många länder runt Medelhavet äter, enligt Fox (ibid), en stor lunch och vilar 

sedan siesta, något som gått i arv och är tradition sedan förr. Till lunchen är det vanligt att avnjuta 

vin, något som i dessa länder ses som en naturlighet medan i Sverige väljer vi på sin höjd en 

lättöl till lunchen. Detta anser vi inte endast vara ett kulturellt fenomen utan även kopplat till vår 

habitus och uppväxt. Vårt habitus och vår uppväxt blir mängden kulturellt kapital vi besitter. 
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 Bourdieu (1984, sid. 183) poängterar skillnader i cafébesök för olika samhällsgrupper. 

För en arbetare från en liten by är det naturligt att hälsa på alla i byn. Detta familjära sätt att hälsa 

på människor återspeglas även i cafémiljöer. Medelklassmannen går till ett café för att umgås 

med sina vänner och interagerar inte med andra gäster. Detta åsyftar vi är kopplat till habitus. Vi 

menar att beteendet är inte enbart ett medvetet sätt att distansera sig utan ett inlärt beteende som 

talar om för oss vad som är kutym.  

 Vi hävdar att då vi får besök av den äldre generationen försöker vi anpassa vår matlagning 

efter deras traditioner och vanor. Istället för att bjuda på sushi tillagar vi i Sverige kalops som inte 

känns främmande för dem. Detta gör vi med hänsyn till vårt habitus, vi äter det vi är bekanta 

med. I likhet med det Bourdieu (1984, sid. 185) säger så kräver långkok både tid och intresse och 

har en traditionell anknytning. Fox (You Eat What You Are) menar att det är i kontakt med det 

etniskt okända som vårt habitus och sociala preferenser blir som starkast eller tydligast. Exempel 

på detta är att vi gärna vill dricka vårt ”svenska kaffe” när vi är utomlands, som är bekant och 

välkänt för oss.  

 Slow Food gör anspråk på att vara för vem som helst men det innebär viss prestige att 

vara en Slow Food anhängare. Det finns människor som kan vara Slow Food anhängare 

omedvetet och då utan denna prestige, med det menar vi de som står vid grytorna hela dagen utan 

att tänka Slow Food. De har troligen inte har råd att äta ute på grund av mindre ekonomiska 

resurser och lagar all sin mat själva. Det krävs dock vissa kriterier som gör att de äter enligt Slow 

Food och det är förutom tidsperspektivet, ska de handla ekologiskt samt njuta av middagen med 

familj eller vänner. Har de mindre ekonomiska resurser har de eventuellt inte råd att bjuda hem 

vänner och bekanta på middag och då försvinner Slow Food kriteriet om gemenskap. 

 

 

5.2 UTIFRÅN  KULTURELLT KAPITAL 

Slow Food och Slow rörelsen värnar om gemenskap. Ett av deras huvudsyften och mål är att 

människor ska sitta ner och njuta av mat i sällskap av andra. Att maten ska bli knutpunkten kring 

vilken vi samlas och mår bra. Gemenskapen har i många fall i dagens samhälle blivit en 

sekundärprioritet. De samhällsindivider som faller under Putnams (1995, 2001 se Aldridge 2003, 

sid. 67) uttryck, bowling alone, anser vi vara Slow rörelsens ”patient” eller kund som kan bli 
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räddade av Slow Food. Slow rörelsen vill motarbeta denna samhällsutveckling och främja de 

positiva effekter gemenskap har på människans välbefinnande.  

 Burstedt (et al 2006, sid. 8) skriver att då en grupp människor delar ett gemensamt 

kulinariskt intresse sammanbinder detta intresset dem. Vi anser att genom Slow Food praktiserar 

vi den inställning som rörelsen står för och genererar på så sätt gemenskap genom gemensamma 

åsikter.  

 Bauman (1998, sid. 49-50) skriver att konsumtion är en individuell handling. Samtidigt 

poängterar han att det är när konsumtion sker i grupp som den blir som mest tillfredsställande. 

När vi går ut och äter på en fullbokad restaurang äter vi inte endast bland en samling människor, 

vi visar grupptillhörighet genom att konsumera mat på samma restaurang. Här anser vi att Slow 

Food är det perfekta medlet genom vilken konsumtion av mat sker i gemenskapens namn. 

Bauman anser vidare att det är då våra konsumtionsmönster kopieras som dessa val bekräftas och 

lyfts fram som identitetsskapande.  

 Husz och Lagerkvist (se Alex & Söderberg 2001, sid. 11-30) skriver att det är när vi som 

konsumenter aktivt gör val som vi visar tillhörighet. När vi konsumerar utan reflektion och eget 

initiativ, anses vi vara passiva konsumenter. För att visa grupptillhörighet och skapa identitet 

anser vi att konsumenten måste vara aktiv. För att tillaga Slow Food krävs många aktiva beslut av 

konsumenten. Hon måste köpa färska, gärna ekologiska råvaror, hon måste tillaga dessa på ett 

visst sätt med eftertanke och dedikation. Hon måste alltså aktivt från första steg i hennes 

matlagning och matinköp vara aktivt inställd på att följa Slow rörelsens rekommendationer. 

Jackson (1993, se May 1996, sid.58) skriver att det inte enbart är genom inköpet av en viss vara 

som vi visar distinktion utan i hur vi sedan brukar dessa varor. Ur detta synsätt är Slow Food ett 

tydligt exempel på distinktion. Vem som, kan köpa ekologiska råvaror, men det är endast de som 

tillagar dem och äter dem långsamt och gärna i vänner sällskap som praktiserar Slow.  

 Det finns människor som måste vända på kronorna för att få dem att räcka till, studenter 

är ett exempel på detta. Trots mindre ekonomiska resurser kan de föredra att handla ekologiska 

grönsaker som är snäppet dyrare än icke-ekologiska. Genom att handla ekologiskt odlar studenten 

sitt habitus. Han avstår exempelvis från korv och mos, genom att hellre lägga pengarna på att 

handla ekologiskt. Med detta menar vi att man inte byter sitt habitus bara för att man blir student, 

utan snarare odlar sitt habitus. I detta fall hör kunskap samman med  att odla sitt habitus. Det vi 

föredrar och prioriterar ger värde i den gemenskap som vi ingår i. 
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 Bourdieu (1984, sid. 183) porträtterar arbetarklassen och medelklassens cafébesök. 

Arbetarmannen går på café för gemenskapens skull. Medelklassmannen besöker café för att i 

ensamhet titta på folk eller synas bland folk. Han vill utmärka sig och visa att hans besök på just 

det caféet förmedlar viss identitet.  

 Det är ibland människor vi visar distinktion. Lévi-Strauss (Food and Eating – An 

anthropological perspective u.å) menar att det är när vi bjuder våra bekanta på middag som vi tar 

fram vårt finaste silver och bjuder på den finaste maten. Detta gör vi inte för att mätta våra gäster 

utan för att visa dem att vi har råd och att vi är märkvärdiga eller på annat sätt distanserar oss 

ifrån dem med enklare smak och råvaropreferens. Här ser vi en tydlig koppling till hur de som 

lägger ner mycket tid, pengar och arbete på att tillaga och avnjuta Slow Food visar distinktion på 

detta vis. Eftersom Slow Food ska avnjutas i sällskap, anser vi att själva middagen förmedlar mer 

än bara mättnad till de delaktiga. Personen som lagat middagen och lagt ner sin själ i att skapa 

något utsökt anser vi vill visa mer än att hon kan mätta sina gäster. Vi anser att denna person 

även vill visa sina färdigheter och kunskaper i matlagning. Personen som tillagat maten kommer 

förmodligen, om maten smakar bra, att få mycket beröm och uppmärksamhet av hennes gäster. 

Vi menar att det är i denna stund som han eller hon utmärker sig och visar distinktion. 

 

5.3 KAPITAL   

Utifrån Bourdieus (Aldridge 2003, sid. 86-89) två huvudgrupper av kapital, ekonomiskt och 

kulturellt kapital, är det intressant att analysera hur mat och Slow Food förhåller sig till dessa. 

Utifrån kapitalperspektivet är det intressant att analysera och se hur grupper och individer väljer 

och prioriterar. Människor med ett högt ekonomiskt kapital anser vi kunna distansera sig på fler 

sätt än de med lågt ekonomiskt kapital. En ensamstående, framgångsrik affärsman med ett högt 

ekonomiskt kapital kan lätt distansera sig genom iögonfallande konsumtion. Vill denna person 

med högt ekonomiskt kapital utmärka sig genom konsumtion av mat kan han exempelvis enkelt 

bjuda sina gäster på middag på en trestjärnig restaurang. Vi anser däremot att det är mindre troligt 

att en person med högt ekonomiskt kapital skulle göra sig besväret att inhandla ekologiska varor 

från diverse inköpsställen (vilket kan krävas om du exempelvis ska köpa färsk fisk och färska 

grönsaker), för att sedan i flera timmar ställa sig och tillaga dessa. Generellt sätt anser vi att en 

person med högt ekonomiskt kapital skulle lägga sin tid på annat än detta. Undantag finns 

naturligtvis och här tänker vi oss att de med både högt kulturellt och ekonomiskt kapital skulle 
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laga Slow Food. Hemmafruar som tar hand om familjen medan mannen står för den ekonomiska 

försörjningen tror vi skulle ägna sin tid åt matlagning och på detta sätt imponera på vänner och 

bekanta. Rika kändisar passar dock in på det förstnämnda då de säkert har kockar som lagar 

maten åt dem. 

 Honoré (2004, sid. 79) skriver dock att ekologiska råvaror är dyrare än icke-ekologiska. 

Detta är i och för sig ett argument för att det är dem med ekonomisk kapital som har råd att 

inhandla ekologiskt och tillaga Slow Food. Samtidigt vill vi hävda att även dem med lägre 

ekonomiskt kapital har råd att inhandla ekologiskt. De prisskillnader som finns mellan ekologiskt 

och icke-ekologiskt är relativt liten. Det är inte en tillräckligt stor skillnad eller belopp för att 

gallra bort dem med lägre ekonomiskt kapital. Vi anser därmed att det handlar om prioritet. Vad 

konsumenter väljer att prioritera. Att prioritera ekologiskt anser vi snarare vara en kulturell än en 

ekonomisk fråga.  

 Att bevara mångfalden i olika matkulturer är ett av Slow rörelsens mål. De vill att 

matkulturer ska spridas och delas av världens alla Slowmedlemmar. Idag finns det Slowfilialer i 

mer än fyrtio länder runt om i världen. Det finns med andra ord ett stort kulturellt matintresse i 

Slow rörelsen. Vi ser härmed starka kopplingar mellan Slow Food och kulturellt kapital. Är du 

intresserad av Slow Food tror vi även att du har ett högt kulturellt kapital, alternativt att du vill 

utöka ditt kulturella kapital genom att lära dig mer matkultur genom Slow rörelsen.  

 Fox (Food and Eating – An anthropological perspective u.å) talar om hur amerikanska 

affärsmän går på vinprovning för att gagna kunskap kring vin. Han menar att detta 

kunskapskapital är av stor vikt vid middagsbjudningar där det anses vara viktigt. Fox vill lyfta 

fram innebörden av kunskap kring vin. För att kunna uppskatta vin på rätt sätt krävs kunskap 

kring exempelvis doft, arom och druvsort. De som saknar detta kunskapskapital anser vi inte 

kunna njuta av ett vin på samma sätt och riskerar därmed att konsumera fel vin till en viss 

maträtt. 

 

5.4 TID, PRIORITET OCH SLOW FOOD 

Maslows (Levander 1995, sid.87-88) behovshierarki talar om för oss att hunger är en av våra 

starkaste drifter. Att fylla detta behov är i västvärlden idag dock ett litet och oftast obefintligt 

problem. I och med detta söker vi i större grad tillfredsställelse av de icke-basala behoven som 

kontakt, uppskattnings- och självförverkligande behov. Slow Food anser vi vara mer än ett sätt att 
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tillfredsställa hunger. Vi menar att Slow Food för oss i västvärlden är ett sätt att tillfredsställa 

dessa icke-basala behov. Genom Slow Food får vi gemenskap, uppskattning och till viss del 

möjlighet till självförverkligande. Att handla ekologiska råvaror och att sedan lägga ner mycket 

tid på att laga en näringsrik måltid anser vi vara ett sätt att fylla dessa behov. 

 För att göra saker och ting i lugn och ro och Slow, krävs det att det finns prioriterad tid till 

just detta. I dagens samhälle hävdar många att de inte har tid att spendera på just mat och 

konsumtion av detta. Honoré (2004) hävdar att Slow Food kan tillagas relativt fort såsom en 

tomatsås till pasta. Det viktiga är att använda bra råvaror och att tillaga rätten utan 

färdigproducerade hjälpmedel såsom pulversåser.  

 Enligt Bourdieu (1984, sid. 180) lägger olika yrkesgrupper olika mycket tid och pengar på 

olika saker. Prioritet är alltså en avgörande faktor i konsumtion. Bourdieu ger som exempel att 

lärare prioriterar kultur där industriarbetare hellre spenderar pengar och tid på mat. Vi anser att 

detta är nära knutet till kapital. Läraren har förmodligen mer kulturellt kapital eller prioriterar 

detta än en industriarbetare som prioriterar mat. En chef lägger, enligt Bourdieu, mer pengar på 

representation i form av middagar och liknande. Detta tror vi att han gör av distinktionshänsyn 

men även utifrån hans sociala kapital. För honom är det viktigare att på ett eller annat sätt 

presentera och interagera med sina vänner, bekanta och kolleger, alltså det sociala är viktigast för 

honom. 

 De som aktivt väljer att konsumera Slow Food prioriterar en vällagad, smakrik måltid 

som delas av vänner och bekanta. Det räcker till exempel inte att äta färdiglagad mat, länge i 

gemenskap. Vad som skiljer sig Slow Food konsumenter från övriga är de huvudkomponenter 

Slow Food står för. Slow Food måste vara genomtänkt och vältillagat. Det räcker inte att köpa 

djupfryst laxfilé och baka den i ugnen i en kvart, det ska vara pinfärsk fisk som marineras länge i 

färska örter innan den tillagas. Det gäller att lägga ner hela sin själ i maten! Det räcker inte att 

ställa fram en pastasallad och sitta och dricka vin och snacka i flera timmar för att det ska anses 

vara en Slow-middag. Arbetarmannen som går på café eller äter middag för att umgås med 

vänner och därmed prioriterar gemenskap är inte en Slow anhängare. Medelklassfamiljen som 

värdesätter vällagad mat är heller inte Slow anhängare. Vad som utgör en Slow anhängare är 

kombinationen av vällagad, smakrik mat och tiden det tar att avnjuta denna, samt gemenskapen. 

Mat är kultur och de som värdesätter kulturen kring vällagad mat är dem med högt kulturellt 

kapital. Alla måste äta men endast ett fåtal väljer att äta enligt Slow. På detta sätt distanserar de 
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sig. Detta innebär att de som prioriterar detta konsumtionssätt distanserar sig gentemot de som 

inte gör så.  

 

5.5 IÖGONFALLANDE 

Även om en vara inte i sig är dyr, kan den användas som ett distinktionsmedel gentemot andra 

sociala grupper. Simmels begrepp Trickle-Down (Husz & Lagerkvist se Alex & Söderberg 2001, 

sid. 17) anser vi vara knutet till hur May (1996, sid. 59-60) lyfter fram konsumtion av mat. En 

vara som en viss grupp använt som distinktionsmedel för att lyfta fram sin identitet kan komma 

att härmas av andra. På detta vis kan en vara som en gång ansetts vara exotiskt komma att bli 

icke-exotiskt, något som kan kopplas till mat. Fox (Food and Eating – An anthropological 

perspective u.å) berättar om hur Julia Child som en gång lärde ut det exotiska franska köket som 

idag har blivit vardagsmat. Han fortsätter med exempel kring hur gäster oavsett social status äter 

det värden bjuder på.  

 I konsumtion av mat är smak en avgörande faktor. Bourdieu (1984, sid. 177) talar om 

lyxens och nödvändighetens smak. Vi menar att de val vi gör utifrån den smak vi har visar på vår 

identitet. Genom att välja en sushilunch framför en McDonald’s lunch visar vi att vi har 

annorlunda och lite märkvärdig smak. Denna sushilunch kunde ses som iögonfallande 

konsumtion då sushi var nytt och det endast var ett fåtal som vågade prova det. Efter en tid blev 

detta trendigt och allt fler vågade prova sushi, något som vi anser är kopplat till Trickle-Down.  

 Vi anser att Slow Food ur vissa avseenden kan relateras till iögonfallande konsumtion. 

Honoré (2004, sid. 83) beskriver ett restaurangbesök i Borgio-Varezzi, Italien, där han avnjuter 

Slow Food. Att behöva vänta en och en halv timme på att bli serverad förrätten, vilket Honoré får 

uppleva, anser vi vara ovanligt. Tidsaspekten är det mest utmärkande för Slow Food och vill att 

vi ska sitta och njuta länge utav maten. Då vi bjuder gäster på Slow Food vill vi att det ska 

märkas att vi lagt ner den tid vi gjort. För att kunna äta enligt Slow Food måste vi prioritera den 

tiden det tar att avnjuta en Slow Food middag och träffas tidigt för att hinna med allt. Vi ska 

kunna sitta i lugn och ro och avnjuta middagen med vin och vänner. Vi anser att eftersom 

konsumtion av Slow Food är en relativt icke-offentlig företeelse, i jämförelse med vilket 

bilmärke vår bil har, och att det därmed är svårt att kategorisera Slow Food som iögonfallande 

konsumtion. Däremot blir vår matkonsumtion iögonfallande bland våra närmaste och varse vårt 

sätt att leva och äta det vi bjuder dem på. Vår konsumtion av ekologiska grönsaker och andel tid 
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spenderad på matlagning blir på detta sätt, i deras ögon, iögonfallande. Det finns de som 

utmärker sig i större kretsar än så då de väljer en mer långsam livsstil genom Slow Schooling. 

Pedagogiken bakom Slow School är betydligt mer utmärkande och genom att placera ditt barn 

där anser vi att du visar distinktion på ett iögonfallande sätt.  
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6 SLUTSATS 

 

Vi kommer i detta kapitel presentera svaren på våra frågeställningar: 

Kan vi skapa eller nå viss identitet genom konsumtion av Slow Food? Kan vi socialt utmärka vår 

identitet och på så sätt distansera oss genom konsumtion av Slow Food? Vilka egenskaper 

utmärker en Slow Food konsument? 

 

Det är våra aktiva val som visar vår identitet och genom att välja att konsumera Slow Food 

utmärker vi oss. Slow Food är mat som är tillagad från grunden av färska och fina råvaror för att 

maximera smakrikheten. Slow Food kräver att vi anstränger oss extra för att laga kulinariskt god 

mat, upplagt och serverat på ett vackert sätt. När maten är färdig ska den avnjutas länge och gärna 

i sällskap av andra. Dessa egenskaper gör att de som konsumerar Slow Food på så vis distanserar 

sig från dem som inte prioriterar att lägga ner det lilla extra som Slow rörelsen uppmuntrar. Vi 

anser att de personer som konsumerar Slow Food besitter egenskaper av har högt kulturellt 

kapital men varierande grad av ekonomiskt kapital. Dessa är dock till viss del reglerade och 

förutbestämda genom människors habitus men kan till viss del förbättras eller förstärkas genom 

eget initiativ och påverkan. Det ekonomiska kapitalet är inte av stor betydelse då kostnaderna för 

att konsumera Slow Food i förhållande till icke-Slow Food är marginell. De måste ha det 

kulturella intresset för mat och prioritera ekologiska varor samt den tid det tar att avnjuta en Slow 

Food middag. De distanserar sig gentemot de sociala grupper som inte väljer att prioritera en 

ekologiskt tillagad och smakrik måltid som gärna avnjuts i sällskap. Slow Food blir av dessa 

faktorer märkvärdigt och har genom detta hög distinktionsfaktor. Slow Food är en livsstil som är 

gränsöverskridande i alla samhällskategorier och målgrupper, så länge de besitter kulturellt 

kapital och prioriterar allt vad Slow Food innebär. Figur 4 visar vår placering av Slow Food i 

Bourdieus modell av kapital.  
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Figur 4: Bourdieus (förenklade) modell av kapital kopplat till Slow Food (Bourdieu 1984, sid. 

128) 

 

Vi anser att Slow Food hör hemma i vänster överkant då de som konsumerar Slow Food 

besitter högt kulturellt kapital och lägre ekonomiskt kapital. 
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7 DISKUSSION 

 

 

Slow Food är en social rörelse som riktar sig till alla människor som vill ta del utav det som Slow 

Food står för. Ur ett Service Management perspektiv får verkligen medlemmarna och de som 

praktiserar Slow Food en upplevelse på köpet. De blir inte bara mätta utan de får även en 

smakupplevelse utöver det vanliga, vetskapen om att det de äter är bra för miljön och stressfri 

middag. Samt att de ofta upplever detta i gemenskap med andra, vilket ökar njutningen.  

Vi i västvärlden har idag ett brett utbud när det gäller tillgång till mat och dryck. Slow 

Food är mer än bara mat, det är en livsstil. Som vi skriver i slutsatsen har vi kommit fram till att 

Slow Food är mer eller mindre tillgängligt för alla men att alla människor inte väljer att prioritera 

det. Slow Food kan ses som ett sätt att motverka stress och för att återta gemenskapen i familjen. 

Både vuxna och barn mår dåligt av att stressa. Att ”Slow...down” och ta den tid det tar att laga 

mat tror vi och Slow rörelsen är bra för alla. Det är inte bra för barnen att i för stor utsträckning 

växa upp med microvärmda köttbullar och fiskpinnar som inte innehåller många procent kött 

eller fisk. Curlingfamiljen där barnen har olika fritidsaktiviteter, som tar upp mycket tid kanske 

väljer att anamma Slow Food för att sammanföra familjen. Eftersom Slow Food är en livsstil är 

det en relativt stor förändring, vilket gör att familjer kanske prioriterar Slow Food tillfälligt eller 

någon gång i veckan.  

 Slow Food vill att mat ska vara kulturellt, unikt och etniskt varierande. Slow Food vill 

bevara det lokala och att vi ska ta tillvara på de råvaror som finns i regionen och inte importera 

mat som inte finns tillgänglig året om. När vi reser utomlands till en spännande och annorlunda 

kultur är ofta matkulturen en viktig del. Att besöka en lokal restaurang är ofta en självklarhet för 

att ta del av landets kultur på plats och prova deras inhemska mat. Samtidigt som maten vid en 

utlandsresa inte blir lika spännande då vi många gånger provat deras specialiteter tidigare i vår 

hemmamiljö.  

Statistik visar att det finns fler ensamhushåll än tidigare. Då det inte alltid är roligt att äta 

själv och vi gärna inte sätter oss på en populär gastronomisk restaurang utan sällskap, blir valet 

ofta istället snabbmat, där vi snabbt kan gå in, beställa vår mat, betala och gå hem. På detta sätt är 

det ingen som behöver veta att vi ska äta maten ensamma. Det är socialt att äta tillsammans och 

Slow Food rörelsen pekar på vikten av att ta sig tid för att äta och samtidigt umgås med sina 
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vänner. Vi tror att Slow Food kan ha en positiv effekt för Sveriges befolkning då livsstilen 

prioriterar gemenskap. Alla singelhushåll skulle gynnas av den livssyn som Medelhavsländerna 

har, när det kommer till samvaro. Vi i Sverige håller oss mer för oss själva, släpper inte in folk 

och välkomnar inte spontant vänner och bekanta på samma sätt som människor i 

Medelhavsländerna tycks göra. Habitus och de traditionerna vi är vana vid förstärks då den större 

delen av året är kallt och vi håller oss för oss själva inomhus. Vid dessa tillfällen skulle vi gynnas 

av att i lugn och ro laga mormors gamla recept på kalops som ändå tar ett antal timmar.  

Hälsa är inte logiskt och handlar inte om pengar. De förmögna som har råd att leva sunt 

och handla ekologiskt gör inte alltid det. Att leva som vi lär är inte alltid lätt. Många kändisar 

lever ohälsosamt, fast de har råd att leva sunt och hälsosamt bara för att upprätthålla sin image. 

Detta kan av vissa ses som trendigt och iögonfallande men medför nackdelar som ohälsa. 

Samtidigt gör okunskap att människor som inte vet vad som är nyttigt, i stress och ovisshet tar till 

det familjära, exempelvis chipspåsen istället för frukt. Program som Du är vad du äter visar på 

hur kombinationen okunskap och välfärd leder till välfärdsjukdomar. Slow Food kan med dess 

syfte hjälpa människor till en sundare livsstil. 

Den symboliska betydelsen varor förmedlar bidrar till hur vår identitet kännetecknas. 

Slow Food är identitetsskapande då vi genom att välja ekologiskt förmedlar att vi värnar om 

miljön. Klimatförändringar och –påverkan är aktuella ämnen i dagens debatter. Utifrån detta 

anser vi att Slow Food blir mer och mer relevant. Istället för att kunna köpa alla sorters varor året 

runt som genom transporter förstör miljön, kan vi genom att leva enligt Slow rörelsens direktiv 

minska utsläppen. Vi ser samtidigt ett ökat intresse för matens ursprung och hur konsumenter 

gärna handlar ekologiskt och kravmärkt. Genom att välja de lite dyrare ekologiska varorna som 

tillverkas på lokal plats lever vi lite Slow och mer miljövänligt. Genom att visa intresse för hur 

våra råvaror tillverkats, exempelvis om hönsen suttit i bur eller varit frigående, köttets 

ursprungsland och inte köper inplastade grönsaker och frukt, då dessa kräver mycket av miljön, 

blir vi kunniga, aktiva och miljövärnande konsumenter. Frågan är om människors matkonsumtion 

kommer att ändras utifrån den ovannämnda diskussionen om miljön till att gå mer i Slow Food 

anda? 
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7.1 SUMMERING 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på förhållanden kring konsumtion av mat och hur detta 

sedan är kopplat till skapandet av identitet. Vi vill undersöka huruvida konsumtion kan bidra till 

identitetsskapande, samt undersöka hur mat kan användas för att uttrycka identitet.  

Vår frågeställning lyder enligt följande: Kan vi skapa eller nå viss identitet genom 

konsumtion av Slow Food? Kan vi socialt utmärka vår identitet och på så sätt distansera oss 

genom konsumtion av Slow Food? Vilka egenskaper utmärker en Slow Food konsument? 

Vi har gjort en litteratur och dokumentstudie där vi har samlat in skriftligt material. Vårt 

tillvägagångssätt har varit hypotetiskt-deduktivt, vilket betyder att vi från början vetat om vår 

hypotes och problemformulering.  

 Vår slutsats är att framtagen utifrån en del centrala begrepp som konsumtion, identitet, 

livsstil, gemenskap, distinktion, iögonfallande, prioritet och kapital. Vi menar att Slow Food 

konsumeras i huvudsak av dem med egenskaperna högt kulturellt kapital och som väljer att 

prioritera den tid och gemenskap livsstilen innebär. Vi hävdar dock att Slow Food kan 

konsumeras av alla samhällsgrupper oavsett yrke, inkomst eller annan icke-kapital relaterad 

faktor. Men det gäller att ha med alla Slow Foods komponenter såsom vällagad och smakrik mat 

tillagad av ekologiska råvaror, ta sig tid att avnjuta middagen, samt gärna i gemenskap av andra.  

 

7.2 REFLEKTIONER 

Vi valde ämnet Slow Food då alla vi gruppmedlemmar är väldigt intresserade av kost och hälsa. 

Vi visste inte riktigt hur vi skulle göra en studie och utifrån vilken teoretisk ram vi skulle hamna. 

Efter vår första handledning fick vi inspiration och vägledning som förde oss till vårt nuvarande 

syfte och frågeställning.  

Vi har genom uppsatsens gång stött på en del hel del ny kunskap som medfört 

funderingar. Vi tycker att vi har besvarat vår frågeställning på ett teoretiskt bidragande sätt. 

Bourdieu är en filosofisk man som ibland kan vara lite svårförstålig och därmed vill vi tacka våra 

handledare Christer Eldh och Ulrika Westrup för ”matnyttig” handledning. Vi vill även tacka 

Tom O’Dell för ovärderlig insats i sökandet efter Bourdieu.
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