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”Food […] stands as a bridging substance between nature and culture, the human and the 

natural, the outside and the inside”

                                                                                       Deborah Lupton1

I. Inledning och presentation av ämnet

Äta bör man, annars dör man?

I det inledande kapitlet till Eating Animals återger författaren Jonathan Safran Foer berättelsen 

om hur en rysk bonde förbarmar sig över hans tonåriga judiska mormor när hon utsvulten och 

endast halvt vid liv är på flykt undan nazisterna under andra världskriget. Mormodern berättar 

långt senare, på andra sidan Atlanten, för barnbarnet om hur hon gömde sig i skogarna, hur 

hon letade mat i soptunnor och åt vad hon kom över. Hur hon åt sådant hon inte ens vill tala  

om för honom vad det var. När hon berättar om den vänliga bonden som såg hur illa ställt det  

var med henne och erbjöd henne en bit kött att äta inflikar barnbarnet ”Så han räddade ditt  

liv?”. ”Nej, nej” svarar mormodern, ”jag åt inte köttet”. ”Varför inte det?”, undrar barnet. Det 

var ju fläsk och inte kosher, förklarar hon. På barnbarnets förbryllade fråga om hur hon inte 

ens för att rädda sitt liv kunde tänka sig att äta något som inte var kosher svarar hon att om 

ingenting betyder något så finns det heller ingenting att rädda.2  

Historian ovan belyser på ett enkelt sätt varför mat är intressant ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv i allmänhet och kanske ett antropologiskt perspektiv i synnerhet. Rent tekniskt är 

ätandet ett simpelt svar på en biologisk funktion. Lévi-Strauss kommenterar att matlagning 

precis som språk är ”a truly universal form of human activity”.3 Detsamma gäller ätandet. Vi 

är prisgivna åt en fysik som inte klarar sig på egen hand, därför måste vi äta. Inga undantag 

görs. Dock, för mänskligheten, som den nu är med alla sina fel och brister, så handlar mat och 

ätande om så mycket mer än om enbart den faktiska överlevnaden. Det handlar om mer än att 

få i sig näring så att den fysiska kroppen kan hållas vid liv så att vi kan fortsätta att göra allt  

det som vi  gör varje  dag och kallar  livet.  Det  handlar  om tillvaron bortanför den fysiska 

kroppens benägenhet  och förgänglighet,  det  handlar  om idéer,  om värderingar,  om det  vi 

kallar kultur. 

1 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 16-17 
2 Safran Foer, Jonathan, Eating Animals, s. 16-17  
3 Lévi-Strauss, Claude, “The Culinary Triangle” i Food and Culture, red. Counihan, Carole & van Esterik, 
Penny, s. 28
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Inte ens i den största nöden, när hon var döden nära, kunde Safran Foers mormor tänka sig att  

äta vad som helst. Mat, vad vi äter eller inte äter och hur vi äter den och tillsammans med 

vem, existerar till stor del i våra huvuden. Vi tänker maten vi äter, vi skapar den genom de  

värderingar  vi  tillskriver  den,  de  idéer  vi  fäster  vid  den.  Safran  Foers  mormor  åt  inte 

fläskköttet bonden erbjöd henne eftersom det för henne var mer än bara föda. Livet och allt 

som var värdefullt, allt som var värt att kämpa eller dö för, fanns representerat i den biten mat. 

Vi kan inte tala om mat eller om matval och matregler som något separat, för ”[f]ood touches 

everything. Food is the foundation of every economy”.4 Vad vi äter eller inte äter säger något 

inte bara om oss själva som individer utan om vår plats i ett större sammanhang.  

En vilja att veta 

Den  här  uppsatsen  startade  på  antropologibloggen  Savage  minds.5 Till  ett  inlägg  om 

födoämnesallergi skrev någon en kommentar som gick ut på att vederbörande menade att den 

alltmer ökande trenden att äta ekologisk och tillsatsfri mat ur ett antropologiskt perspektiv kan 

ses som ett sätt att försöka skapa ordning. I en värld där maten har blivit konstig, full av 

tillsatser  och  kemiska  ämnen,  skulle  man  i  sådana  fall  kunna skönja  en  motreaktion  när 

människor  försöker  ordna  det  som framstår  som oordnat.  Om  det  oordnade  är  mat  som 

upplevs som mystisk eller direkt farlig och ohälsosam så borde ett försök att skapa ordning 

bottna i en vilja att äta sådan mat som är det främmandes motpol, det vill säga ”naturlig” mat,  

fri från det som är upphovet till osäkerheten.  

Vad jag vill tala om är hur en ekologisk kosthållning kan vara ett sätt att  ordna tillvaron, 

samtidigt som det är ett sätt att hantera den alienation från naturen som är ofrånkomlig i ett 

industrialiserat och högmodernt samhälle, en alienation som blir tydlig i maten. Vid ätandet av  

det jag kallar modern och industriell mat, som vid allt ätande, äter man inte bara maten i sig  

utan också de idéer som är vidhäftade den, äter de idéer som bär med sig föreställningar om 

människan som distanserad från sina medmänniskor såväl som från naturen När man väljer 

bort den sortens mat, när man väljer att äta dess motsats kan det i förlängningen ses som en 

modernitets-  och  kulturkritik,  som ett  förkastande  av  de  samhälleliga  ideal  som försöker 

eliminera  naturens  betydelse  såväl  som  dölja  matens  naturliga  ursprung.  Det  moderna 

förhållandet till mat är ett som jag menar präglas av en objektifiering, mat är ett objekt som 

inte  antas  ha  någon  relation  till  det  mänskliga  subjektet.  Det  här  objektifierade  och 

4 Counihan, Carole & van Esterik, Penny,  Food and culture- A reader, s. 1       
5 Se www.savageminds.org 

6



distanserade  förhållandet  till  mat  präglar  det  moderna  matsystemet,  vilket  vi  kommer  att 

bekanta oss mer med längre fram. Emellertid, om vi hävdar, som Deane W. Curtin gör, att vi 

på ett ontologiskt plan är ”constituted as persons by the food we eat, and by what we will 

count  as  food”  så  torde  ett  dylikt  objektifierat  förhållande  till  mat  vara  problematiskt.6 

Ordningsskapandet kan ses på två plan, dels ett som handlar om att ordna en oordnad realitet i 

form av mat som är främmande, mystisk och med okänt innehåll, dels ett som handlar om att i 

en större kontext ordna världen och människans plats däri. 

I diskussionen om den moderna och distanserade maten, en diskussion som utvecklas nedan, 

finns en tanke om att matens förfrämligande, att den distans som finns mellan maten och den 

som äter den skapar känslor av alienation. Antropologen Claude Fischler använder uttrycket 

gastro-anomie och menar att den moderna människans ätande präglas av individualism och 

normlöshet, att det numera finns få regler för vad som får eller inte får ätas, istället är det upp 

till  var  och  en  att  avgöra  själv.7 Tanken  om den  på  en  och  samma gång  alienerade  och 

alienerande maten, hur alienationen påverkar människor samt hur den hanteras, är avsedd att 

gå som en röd tråd genom uppsatsen. Uppsatsens grundförutsättning är med andra ord ett 

antagande om att en värld bestående av mat som är fråntagen sin ”naturlighet”, om mat nu kan 

sägas vara onaturlig, är  något som oroar människor. Denna oro ger upphov till  försök till 

förändring  och  det  är  de  försöken,  hur  människor  tar  sig  an  oron,  som jag  kommer  att  

uppehålla mig vid.  

Den alienation som Karl Marx talade om uppkom när arbetet blev externt för den som utförde 

det. Eftersom arbetaren under kapitalismen inte arbetar för egen del utan säljer sin arbetskraft  

för pengar oavsett arbetets syfte så resulterar det i att ”our labor is not our own, it no longer 

transforms us. Instead we are alienated from our labour and therefore alienated from our true 

human nature.”.8 Utan andra jämförelser med Marx så består den alienering jag kommer att 

tala om också av att  något,  i  det här fallet  mat, blir  externt och objektifierat.  Genom det 

moderna  matsystemet,  men kanske  framför  allt  på  grund av  det  tankegods  som systemet 

bygger på, skiljs vi från maten, istället för att den är en del av oss blir den något yttre och  

isolerat från den egna personen, den som äter blir alienerad från maten. Den förvandlar oss 

inte längre, skulle man kunna säga, utan är inget mer än ett medel, ett sätt att förhindra hunger 
6 Curtin, Deane, W., “Food/Body/Person” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of Food, 
red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa, M., s. 12
7  Fischler “Food Habits, Social Change and the Nature/Culture Dilemma”, Social Science Information, 19, 6, 
1980, s. 948
8 Ritzer, George & Goodman, Douglas J., Sociological theory, s. 50 
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och hålla kroppen gående, istället för ett mål i sig. För Emile Durkheim är anomie ett resultat 

av  det  moderna  samhället  som  präglas  av  organisk  solidaritet  och  individualism,  där 

människor  tenderar  att  finna  sig  själva  ”adrift  meaninglessly  in  the  modern  world”.9 För 

Fischler  handlar  gastro-anomie om individualisering och normlöshet,  men jag vill  utvidga 

hans begrepp och säga att en människa som upplever gastro-anomi är någon som befinner sig 

i en tillvaro där maten inte har någon betydelse, som är på drift i ett matsystem där maten 

varken ges värde eller för den delen mening för den egna personen. Tänk på alla matprodukter  

som inte sällan marknadsförs med löften om att de innehåller få kalorier, kanske till och med 

inga alls, så att de går att äta utan att de lämnar avtryck hos den som förtär produkten. Det är  

mat utan innehåll och utan betydelse, vare sig för kroppen eller för själen.

Värt att notera innan vi går vidare i vår diskussion om ekologisk mat är att jag inte gör någon 

värdering eller alls talar om huruvida det finns någon faktisk skillnad mellan ekologisk eller 

konventionellt producerad mat, eller om det finns någon skillnad i smak eller näringsinnehåll 

eller om det gör någon skillnad för miljön. Vad jag däremot talar om är hur mina informanter 

värderar  maten  de  äter  respektive  inte  äter,  eftersom  vad  jag  är  intresserad  av  är  hur 

människor uppfattar ekologisk mat och hur de tänker och formulerar sig i de här frågorna. De 

talar  om ekologisk mat som ett  alternativ  till  konventionellt  odlad mat,  och det är  så jag 

behandlar det i uppsatsen. Vad andra tycker eller vad det finns för olika rön och forskning om 

ekologisk mat och ekologiska jordbruk är frågor för en annan sorts uppsats, och ingenting jag 

kommer att diskutera här. 

Syfte

Syftet är naturligtvis nära sammankopplat med den vilja att veta jag har talat om ovan. Min 

avsikt med uppsatsen är att visa hur man genom att använda något som vid första anblick kan 

förefalla  trivialt,  i  det  här  fallet  mat  och matvanor,  kan  komma till  större  insikt  om hur 

människor tänker sig och uppfattar den värld de opererar i. 

En ekologisk och tillsatsfri kosthållning innehåller om än kanske inte alltid explicita regler 

men ändock klara förutsättningar för vad som får och inte får ätas, vad som är bra och vad 

som är dåligt, vad som är äkta och naturligt och vad som är oäkta och onaturligt. Det är bland 

annat de här reglerna och deras innebörder som jag vill studera närmare. Vidare vill jag tala 

om hur mat kan bli ett sätt genom vilket man kan formulera världen såväl som den egna 

9 Ritzer, George & Goodman, Douglas J., Sociological theory, s. 542 
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platsen däri, hur mat kan fungera som något som relaterar människor till varandra och till 

naturen. 

Under det inledande arbetet med uppsatsen fokuserade jag mycket på matregler och tänkte 

mig att valet att äta ekologisk till största delen hade med innehållet i maten att göra och att det 

var det som skulle visa sig vara avgörande för mina informanter. Emellertid så märkte jag 

efter de inledande intervjuerna att det fanns en annan ordningsskapande aspekt som föreföll 

om inte viktigare så åtminstone lika viktig för mina informanter och det hade inte så mycket 

med matens innehåll att göra som dess plats i ett större system.  Flera framhöll vikten av ett  

helhetstänkande, av känslan att maten såväl som de själva ingår i ett större sammanhang, i ett 

kretslopp och en natur som de såg som värdefull. I detta återkommer jag till ”gastro-anomien” 

och menar att människor på grund av den moderna matens natur, det vill säga dess förmodade 

onaturlighet, finner sig alienerade från maten men i förlängningen också från naturen. I ljuset 

av det kan den ekologiska praktiken ses som en strategi, ett sätt att försöka råda bot på den 

alienering och den anomi människor upplever när en så viktig del av livet avskiljs från dem, 

men också som ett sätt att skapa ordning i något som upplevs okontrollerat. Genom mina 

intervjuer och mitt material hoppas jag kunna beskriva hur ett distanserat förhållande till mat 

påverkar människor och ger upphov till försök att råda bot på den distansen och att det sker  

genom ändrade  matvanor  men också  genom en önskan och en strävan efter  ett  förändrat 

förhållande till mat såväl som till världen i stort, en strävan efter ett förhållande som är i högre  

grad delaktigt och mindre distanserat.

Frågeställningar  

Den frågeställning som jag gick in i uppsatsarbetet med är egentligen väldigt enkel och kan 

sammanfattas som följer: 

• Kan en ekologisk praktik sägas fungera ordnings- och kontrollskapande?

Efterhand har det uppstått andra frågor, som den om vad det är som i sådana fall skulle ordnas 

alternativt kontrolleras: 

• Kan val av ekologisk mat fungera som ett sätt att förhålla sig till en natur som kommer 

allt längre bort ifrån den mänskliga sfären?

Det i sin tur leder fram till en avslutande fråga som behandlar distansens karaktär och dess  

betydelse:

• Kan vi tala om en alienation från naturen och från maten där en ekologisk praktik är 

en lösning för att råda bot på denna gastro-anomie och samtidigt ordna världen?

9



Kanske är det på sin plats att definiera begreppet ”ekologisk praktik”, eftersom det kommer 

att följa med oss genom uppsatsen. Med ekologisk praktik avses det som mina informanter 

gör  när  de  aktivt  väljer  ekologiska  livsmedel  framför  konventionella  alternativ  och,  vad 

viktigare är, när de reflekterar över maten, över dess ursprung, innehåll och framställning och 

vad det har för betydelse för de själva såväl som världen och miljön. Just tänkandet är en 

ytterst viktig del, Sara till exempel säger att dålig mat för henne ”det är mat som jag kanske 

inte bryr mig om hur den smakar eller ja men som jag inte…. tänker på när jag äter den”. 

Filosofen Lisa Heldke, som vi skall stifta närmare bekantskap med längre fram, talar om att  

såväl  tillagning  och  konsumtion  av  mat  bör  ses  som  ”a  thoughtful  practice”  och  den 

eftertänksamhet och medvetenhet som mina informanter visar i samband med de val av mat 

de gör är för mig, tillsammans med det faktum att de aktivt väljer ekologisk mat, det som 

definierar deras ekologiska praktik.10 

Metod och tillvägagångssätt 

Många handlar och äter ekologiskt, men hur hittar man dem? I Malmö finns en ideell förening 

i vilken medlemmarna sedan fem år tillbaka kollektivt driver en ekologisk butik. Alla som är 

med i föreningen ställer upp och arbetar gratis, sköter det praktiska och sitter i butiken. För 

mig verkade det här vara ett bra ställe att starta på, ett sätt att komma i kontakt med människor  

som är aktiva och engagerade i mat och vad de äter. 

Arbetet  med  uppsatsen  startade  redan  sommaren  2010  och  inledningsvis  gjorde  jag  tre 

intervjuer med medlemmar i föreningen samt en intervju med en man som jag kom i kontakt 

med via föreningens sida på Facebook. Sommaren 2011 återupptog jag arbetet med uppsatsen 

och har därefter intervjuat totalt femton personer varav två av dem är personer som inte är 

medlemmar. Huvuddelen av materialet som jag kommer att arbeta med kommer emellertid 

från människor som är engagerade i föreningen och därmed arbetar i butiken, utan att det för 

den  sakens  skull  är  en uppsats  om någondera.  Alla  har  intervjuats  utifrån  sitt  eget  högst 

personliga engagemang i frågor som rör mat, inte utifrån sitt engagemang i föreningen, även 

om det är bakgrunden till att jag har tagit kontakt med dem. Undertecknad har själv gått med i 

föreningen, vilket jag återkommer till längre fram, men viktigt att poängtera här är dock att 

även om jag har blivit en del av fältet såtillvida att jag har blivit en del av gemenskapen så 

skall det inte misstolkas som att det är mina egna åsikter jag för fram i uppsatsen. Så är inte 

10 Heldke, Lisa M., “Foodmaking as a Thoughtful Practice”, i Cooking, Eating, Thinking- Transformative 
Philosophies of Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa, M. 
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fallet. Det är mina informanters värld och deras syn på mat som jag har varit intresserad av 

under  arbetet,  och  det  är  deras  åsikter  jag  analyserar,  inte  mina  egna.  Ifrågasättandet  av 

möjligheten till en objektiv position, vilket diskuteras i metodkapitlet, avser forskarrollen, det 

innebär  inte  att  jag  är  subjektiv  i  den  meningen  att  jag  nödvändigtvis  håller  med  mina 

informanter eller delar deras åsikter. 

Uppsatsens disposition

I det här kapitlet är min ambition att presentera uppsatsens anslag och innehåll, för att sedan 

kunna gå vidare och utveckla de bärande tankarna. Det här kapitlet avslutas med en inledande 

presentation av de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna samt en diskussion om hur man 

kan studera mat och vad det betyder att äta något. På det här kapitlet följer den delen som 

behandlar metodologiska funderingar och tillvägagångssätt, i vilket jag även gör en närmare 

presentation av fältet  och mina informanter samt även för en diskussion om problem och 

frågeställningar som kan uppkomma vid fältarbete. Att bli en del av fältet så som jag har blivit  

är något som givetvis har både sina för- och nackdelar. Likaså finns det en del att säga om det  

att göra fältarbete på hemmaplan, något som inte heller är helt oproblematiskt och för med sig 

sina begränsningar och metodologiska  spörsmål.  Därefter  kommer vad som kan kallas  ett 

mindre teorikapitel, vad som kan ses som något av ett interludium men som likväl är viktigt 

för förståelsen av uppsatsen som helhet och tesen som jag kommer att driva. I inledningen har 

nämnts  det  moderna  matsystemet  och det  problematiska  förhållande  till  mat  som uppstår 

genom det, vilket givetvis ger vid handen att vi måste tala om inte bara hur det systemet ser ut 

utan även om hur det har uppstått och kanske framför allt om dess intellektuella grundvalar 

och värderingar. Det är en viktig del och den avhandlas i kapitel tre. Uppsatsen huvudsakliga 

del är kapitel fyra i vilket jag kommer att utveckla de strukturalistiska tankegångar som ligger 

till  grund  för  analysen  samt  väva  samman utsagor  från  mina  informanter  med  teoretiska 

diskussioner om hur vi kan förstå matval och matregler ur ett antropologiskt perspektiv samt 

hur en ekologisk praktik kan fungera som ordningsskapande såväl som ett sätt att placera sig 

själv i världen, för att därigenom överbrygga den känsla av alienering från naturen som jag 

menar att det moderna matsystemet ger upphov till. 

Mat och antropologi 

Inom antropologin har man länge intresserat sig för matens plats, funktion och betydelse i det 

vi kallar kultur, men kanske var det framför allt efter Lévi-Strauss arbete om mat på 1960-

talet som det akademiska och antropologiska intresset för ämnet tog riktigt fart.  Redan på 
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1920-talet skev dock Franz Boas om laxrecept hos Kwakiutl och Audrey Richards monografi 

Land,  Labour and Diet  in  Northern  Rhodesia från  1939,  som analyserar  mat  i  ett  större 

system  av  ”production,  preparation,  exchange,  preferences,  symbolism,  consumption  and 

nutritional consequences”, får sägas vara en av de tidigare omfattande studierna av mat. 11  Mat 

kan fungera som en prisma genom vilken kan diskuteras religion, ritual och tabu, samhälleliga 

förändringar och strukturer, genus, identitet och släktskapsförhållanden.12 

Det är framför allt i en strukturalistisk och symbolantropologisk tanketradition som uppsatsen 

kommer att  röra sig rent teoretiskt,  i  spänningen mellan den för antropologer så klassiska 

dikotomin natur och kultur. Claude Lévi-Strauss ansåg mat vara ett system och matvanor och 

matregler en kosmologi, en värld i sig själv.13 I den här världen är den fundamentala binära 

oppositionen den ovan redan nämnda, människan måste hela tiden förhålla sig till det faktum 

att hon är en del av kulturen precis som hon är av naturen och matvanor och ätande är ett 

tydligt exempel på detta. Matlagning är en arena på vilken människor varje dag betvingar 

naturen  och  gör  den  till  kultur,  genom  matlagning  så  blir  naturen  ”transformed  and 

delimited”.14 Samtidigt  som  beredning  och  ätande  av  det  tillagade  är  ett  behärskande  av 

naturen och ett görande av kultur så menar jag att man hos mina informanter i matvanor och 

ätande kan se hur de genom maten försöker skapa en deltagande relation till naturen. Maten 

blir inte längre ett sätt genom vilket människor distanserar sig från naturen utan ett sätt att 

närma sig densamma. Den moderna maten, tänker jag, har blivit så onaturlig, i ordets allra 

mest bokstavliga betydelse, att det enda sättet att råda bot på den alienering från naturen som 

den moderna maten för med sig är att äta dess motsats. 

Att  välja  att  äta  något  innebär  samtidigt  att  man  väljer  bort  något  annat,  något  som 

klassificeras som icke-mat. Om man väljer att äta ekologisk och tillsatsfri mat, hur tänker man 

kring den mat man väljer att inte äta? Distinktionen som görs mellan vad jag äter och vad jag 

inte äter är viktigt. För Lévi-Strauss är ””mening” […] en produkt av skillnader”, med vilket 

han menar att  människan endast är förmögen att begripliggöra omvärlden genom att  sätta 

saker och förhållanden i relation till något annat.15 Vi förstår och kan hantera något genom att 

11 Mintz, Sidney W. & Du Bois, Christine M., “The Anthropology of Food and Eating”, Annual Rewiev of  
Anthropology, 2002, 31, s. 101
12 För en bra genomgång av antropologisk matforskning se ovan citerade artikel, ”The Anthropology of Food and 
Eating” av Mintz & Du Bois
13 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 9
14 Ibid. s. 9 
15 Lindberg, Christer, Samhället som tanke, s. 116
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identifiera vad det inte är, eller vad det skiljer sig ifrån. Det mest grundläggande exemplet på 

det torde vara distinktionen mellan ”vi” och ”de”, där människan genom att utkristallisera vad 

”de andra” är för några kan definiera den egna gruppen. Anthony Cohen och Nigel Rapport 

skriver i  inledningen till  antologin  Questions  of Consciousness att  ”[t]he mind aggregates 

differences  (and  thereby  establishes  connections  among  them):  between  ego  and  alter, 

between  objects  in  the  world.  The  motivation  to  make  these  connections  is  internally 

generated, so that we may be seen as active participants in our own universe. Order in the 

world  is  determined  by  individuals’ states  of  mind”.16 Lindberg  beskriver  Lévi-Strauss’ 

strukturalism med  orden  ”Vad  han  försöker  visa  är  att  människan lever  i  sin  kultur  och 

kulturen lever i henne. Världen är strukturerad och människan som individ rör sig inom detta 

ramverk. Där är hon en aktör med val och möjligheter”.17 Det är den roll Lévi-Strauss ger 

människan, en aktör som utifrån sina möjligheter kan sätta upp variationer på temat, någon 

som har utrymme för fria tolkningar inom ramen för temats begränsningar. Samma sak kan 

sägas om strukturalismen i sig som om den praktik vi beskriver här, den är ett sökande efter 

ordning. 

  

I linje med en dylik strukturalistisk analys av mänskligt meningsskapande kan man säga att 

ekologisk  mat  formuleras  i  relation  till  den konventionella  maten,  vilket  är  den term jag 

framöver i uppsatsen kommer att använda för icke-ekologisk mat. Den moderna maten är 

högteknologisk,  fabriksproducerad  och  berövad  alla  spår  av  ”naturlighet”.  Den  består  av 

okända tillsatser och ämnen vilket placerar den utanför konsumentens kontroll. I kontrast till 

detta  står  den ekologiska maten som på många sätt  kan uppfattas som dess  motsats,  den 

framstår som ren, naturlig och opåverkad. Alla former av subkultur implicerar en kritik av 

majoritetssamhället, och även om ekologisk mat varken är en obskyr eller subversiv företeelse 

så föreställer jag mig att strävan efter att leva ekologiskt och naturnära kan tolkas som en 

kritik av modernismen och kan ses som ett ställningstagande mot den moderna maten såväl 

som det modernistiska, teknikhyllande idealet. 

Betonandet  av  naturen  och  det  naturliga  versus  det  artificiella  är  konstant  närvarande  i 

retoriken som omgärdar ekologiska livsmedel och produkter, vilken står i skarp kontrast till 

den  högteknologiska  modernismens  förhållande  till  mat.  Det  här  är  även  något  som 

framkommer i mina intervjuer, där den mat de flesta omnämner som dålig mat, mat de aldrig 

16 Cohen, Anthony P. & Rapport, Nigel, Questions of Consciousness, s. 6
17 Lindberg, Christer, Samhället som tanke, s 37 
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skulle handla eller äta, är mat som kan ses som höjden av modernismens alla framsteg och 

resultatet  av  det  modernistiska  matsystemet:  det  är  fabriksproducerad,  artificiell, 

plastförpackad färdigmat. Det här med äkta och oäkta såväl som naturligt och onaturligt kan 

och kanske bör problematiseras. Den ”äkthet” och ”naturlighet” som eftersträvas är som sagt 

den som står i kontrast till  det som upplevs artificiellt och industriellt, oaktat hur äkta och 

naturlig även den maten kan sägas vara i egenskap av något som har sitt ursprung i naturen 

och är tillverkat av människor. Begreppen är legio i diskursen runt ekologisk mat och jag 

använder dem så som mina informanter har talat om det. Den eftertraktade naturligheten och 

äktheten ligger i att de avsedda livsmedlen uppfattas som den industriella matens antites.

I den här kritiken kan utläsas en tanke om att för mycket kultur är dåligt för oss, manifesterat i 

ett  undvikande av den processade och onaturliga maten. För att komma tillrätta med detta 

tillstånd av överdosering av kultur som gör oss sjuka och rädda finns bara ett motgift och det 

är  natur  och  naturlighet.   Osäkerheten  och  rädslan  som  uppstår  i  mötet  med  den 

konventionella  maten  tar  sig  uttryck,  menar  jag,  dels  i  en  strävan efter  kunskap om och 

kontroll över maten som äts, men också i en längtan till det som upplevs som den farliga  

matens motsats, nämligen det naturliga. Vi ser en strävan efter en kontakt med naturen, att 

vara en del av den. Det manifesteras i regler för vad som äts och inte äts, genom vilka den 

ohälsosamma  kulturen  oskadliggörs  och  den  kontroll  som  tycktes  ha  gått  förlorad 

återupprättas och ordning skapas och upprätthålls. 

Tittar man närmare på matregler i olika kulturer, samhällen och religiösa samfund så märker 

man att vad som får och inte får ätas har ytterst lite med ätlighet eller näringsriktighet att göra. 

De flesta, för att inte säga alla, grupper förkastar som ätligt sådant som ur en näringsmässig 

synpunkt uppfyller alla kriterier på människovänlig mat och som i många fall äts av andra 

grupper – de ratade föremålens oätlighet ligger med andra ord på ett plan bortom deras direkta 

näringsfysiologiska innehåll och sammansättning. De är oätliga av kulturella skäl, av skäl som 

baseras på föreställningar om världen och vår plats däri, något som Mary Douglas beskriver i 

Purity  and  Danger.   Om vi  etablerar  det  faktum att  vad  vi  äter  och  vad  olika  grupper 

klassificerar som mat eller inte, inte i första hand är avhängigt det utvalda föremålets faktiska 

ätlighet så uppkommer frågan; vad handlar matregler om? 

Regler, oavsett vad det gäller, fungerar definierande och avgränsande. Precis som alla andra 

föreskrifter som reglerar det sociala livet och den mänskliga existensen har regler i grund och 
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botten ett ändamål - deras funktion är att skapa ordning där ingen ordning finns. De utgör 

system som berättar för oss vem vi är, hur vi är och vad vi är. Carole M. Counihan skriver att 

”[r]ules  about  food  consumption  are  an  important  means  through  which  human  beings 

construct reality. They are an allegory of social concerns, a way in which people give order to 

the physical, social and symbolic world around them”.18 Genom system och regler gör vi oss 

själva till människor. När vi skapar regler skapar vi samtidigt världen och oss själva i den. 

Regler rörande vad som får och inte får ätas, när och av vem, är inget undantag, även de är till  

för att skapa ordning och struktur och genom det kontroll.  Den konventionella maten kan 

sägas befinna sig i ett okontrollerat tillstånd eftersom dess innehåll är dolt för oss, även om vi  

läser på innehållsförteckningen så säger inte siffrorna och de kemiska beteckningarna oss 

något.  Den  är  oordnad  och  okontrollerad  på  ett  symboliskt  plan  och  ordnandet  sker  i 

definierandet och urskiljandet av den som dålig, varpå den blir hanterbar. 

Utöver  den  strukturalistiska  grund  uppsatsen  vilar  på  så  är  det  främst  den  franska 

antropologen Claude Fischler och hans tankar om relationen mellan mat och det han talar om i  

termer  av  identitet  och  jag  i  termer  av  personskap  och  varande  i  världen,  som  jag  har 

inspirerats  av  och  utgår  ifrån.  Fischler  analyserar  och  relaterar  ”procedures  of  food 

identification and […] the construction of  the eaters identity”,  vilket är  vad undertecknad 

ämnar beskriva i den kommande analysen.   

Vad betyder det att äta något? 

Frågan är i allra högsta grad relevant att ställa och att även försöka besvara. Maten vi äter blir 

en del av kroppen, men mer än så, den transcenderar gränsen mellan människa och omvärld, 

mellan det yttre och det inre, den rör sig “across the frontier between the world and the self,  

between ”outside” and ”inside” our body”.19 Lévi-Strauss menar att det är genom processen 

där det råa tillagas och går från att vara natur till att bli kultur som människan medierar sin 

relation till världen.20 Mat är den yttersta formen av hur naturen civiliseras och görs till kultur, 

och kulturen i form av tillagad mat inlemmas i och blir ett med den egna kroppen. Om vi  

fortfarande undrar vad det innebära att äta så varför inte låta Roland Barthes besvara frågan åt 

oss? 

18 Counihan, Carole M., The Anthropology of Food and Body – Gender, Power and Meaning, s. 113 
19 Fischler, Claude, ”Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 279
20 Lévi-Strauss, Claude, “The Culinary Triangle” i Food and Culture, red. Counihan, Carole & van Esterik, 
Penny, s. 29
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[T]o eat is a behavior that develops beyond its own ends, replacing, summing up, and 

signalizing other behaviors […] What are these behaviors? Today we might say all off 

them: activity, works, sports, effort, leisure, celebration – every one of these situations 

is  expressed  through  food.  We  might  almost  say  that  this  ’polysemia’ of  food 

characterizes modernity.21

Enligt Barthes så både summerar och signalerar ätande andra beteenden, det är polysemt, fullt 

av inte bara en utan flera betydelser, i mat och ätande finns en mängd olika innebörder. De här 

beteendena och betydelserna kan sägas befinna sig inom ett landskap av mat. Mat befinner sig 

inom så vitt skilda fält som hälsa, medicin, religion och ekonomi, det har beröringspunkter 

inom de flesta, för att inte säga alla, sociala fält där människor verkar. Val av mat kan vara ett 

uttryck  för  identitet  såväl  som  för  grupptillhörighet,  det  kan  signalera  distinktion  från 

mängden eller delaktighet i något större. Kan man kanske rent av tala om mat som ett totalt 

socialt fenomen? Marcel Mauss klassiska definition lyder:

 [I]  […]  totala  sociala  fenomen  […]  tar  sig  alla  slags  organisatoriska  företeelser 

samtidigt  uttryck:  religiösa,  juridiska,  moraliska,  politiska  och  ekonomiska.  Alla 

utmynnande i speciella former av produktion och konsumtion, eller kanske snarare 

prestation och distribution. Tilläggas kan att fenomenen har sina estetiska aspekter, 

och uppvisar morfologiska typer.22

Genom att se mat som ett totalt socialt fenomen, medelst vilket vi komma åt annan kunskap, 

kan vi öka vår förståelse dels av mat som en arena varpå en mängd olika beteenden tar sig 

uttryck, men också för hur människor hanterar sin värld med hjälp av mat, vilket är vad som 

intresserar mig här.  Till skillnad från den durkheimska synen på människan som en homo 

duplex, bestående av två delar, den individuella och den sociala, så talar Mauss om den totala 

människan och deklarerar att ”Whether we study special facts or general facts, it is always the 

complete human being we are primarily dealing with”. 23 Studiet av den totala, den kompletta 

människan  samt  studiet  av  totala  sociala  fenomen  eller  fakta  är,  enligt  Mauss,  vad 

samhällsvetenskapen främst bör ägna sig åt. I Mauss’ sökande efter och studerande av totala 

sociala fenomen kan vi även hitta en vilja att studera ”the mechanisms of interdependence and 
21 Barthes, Roland, “Towards a Psychosociology of Contemporary Food Consumption” i Food and Culture, red. 
Counihan, Carole & van Esterik, Penny, s. 25
22 Mauss, Marcel, Gåvan, s. 16-17 
23 Gofman,Alexander, “A Vague but Suggestive Concept: The Total Social fact” i Marcel Mauss: A Centenary  
Tribute, red. James, Wendy & Allen, N.J., s. 66   
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interpenetration of the social and the individual”, det sociala och agenten, individen, innesluts 

i det totala sociala systemet och interagerar med varandra.24 

Det sistnämnda, hur agenten och det sociala samspelar, hur jaget och världen är relaterade till 

varandra och hur denna relation kan ta sig uttryck genom matval och ätande, är en viktig del 

av den diskussion jag kommer att föra längre fram. En strukturalistisk analys har emellertid en 

tendens att behandla fenomen och beteenden enbart som ”text” för forskaren att läsa, medan 

den mänskliga aktören och i det här fallet hur vederbörandes ätande är relaterat till tankar om 

jaget och den egna personen får stå tillbaka.25 Att  med en utgångspunkt  i Heideggeriansk 

terminologi betona människans ”vara i världen” innebär att intressera sig för hur människor 

genom sina handlingar placerar sig själva i världen, hur de är en del av världen. Det är det jag 

under arbetet med uppsatsen har försökt att göra, att genom den information mina informanter 

har delat med sig av komma fram till hur människor genom den mat de äter, eller kanske hur 

de genom att tänka på den mat de äter, förhåller sig till och är en del av världen. I inledningen 

till sin bok  Totemismen säger Lévi-Strauss att ”totemismen för människa och djur närmare 

varandra”.26 Kanske, tänker jag, kan vi i ljuset av det se den ekologiska praktik som kommer 

att beskrivas i uppsatsen som en sorts totemism, i det att den syftar till att etablera en närmare 

relation mellan människan och maten, mellan människan och naturen.  

24 Gofman,Alexander, “A Vague but Suggestive Concept: The Total Social fact” i Marcel Mauss: A Centenary  
Tribute, red. James, Wendy & Allen, N.J., s. 66   
25 Cohn, Simon ”Being Told What to Eat: Conversations in a Diabetes Day Centre” i Food, Health and Identity, 
red. Caplan, Pat, s. 193 
26 Lévi-Strauss, Claude, Totemismen, s. 9   
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“Like philosophy, anthropology is very much like ‘a particular language’. It is a discourse 

upon the world, a way of describing, interpreting or explaining it.”

                                                                                                            Kirsten Hastrup27

II. Metodologiska aspekter, funderingar och tillvägagångssätt 

Att studera människor 

I det här kapitlet kommer jag att presentera mitt fält och mina informanter samt att gå närmare 

in på den problematik som kan infinna sig när man, som antropologer gör, studerar människor 

och ger sig in i deras värld och deras liv. Frågor som har kommit upp är till exempel hur man 

förhåller sig till  sitt  arbete när man själv blir en del av fältet och materialet och hur man 

bedriver antropologisk forskning ”på hemmaplan”, om det ens är möjligt. Emellertid, innan 

dess  ämnar jag att  i  mer  allmänna  termer  diskutera  vetenskaplig kunskapsproduktion och 

antropologisk metod 

Vad är vetenskap och var i det vetenskapliga fältet befinner vi oss? 

Samhällsvetenskaplig forskning handlar precis som annan forskning om att generera kunskap, 

men till skillnad från forskning inom till exempel naturvetenskaperna så handlar det även om 

att bidra till att skapa en förståelse för forskningsobjektet. För mig är det här av stor betydelse,  

att inte bara vilja förklara ett beteende utan även försöka förstå det. Förståelse kan emellertid 

inte diskuteras eller mätas på samma sätt som objekts- och faktabaserad forskning om sådant 

som finns i ett provrör eller under ett mikroskop. 

Vid  dess  tillblivelse  skapades  samhällsvetenskapen  för  att  efterlikna  naturvetenskapen. 

Auguste Comte, erkänd som sociologins grundare28, menade att sociologin var den främsta av 

alla vetenskaper29 och att den skulle modelleras utifrån samma bas som naturvetenskapen, det 

vill säga att sociologisk forskning skulle bedrivas genom observation av fakta och de lagar 

som styr samhället och dess invånare. Dessa fakta var av yttersta vikt och “[i]f the existence 

of  such  facts  could  not  be  demonstrated,  sociology  had  no  place  in  science”.30 Samma 

tänkande går igen hos Emile Durkheim som 1895 i The Rules of Sociological Method slår fast 

att  “sociology  should,  as  far  as  possible,  model  itself  on  the  natural  sciences”.31 

27 Hastrup, Kirsten, A passage to anthropology, s. 45
28 Delanty, Gerard, Social Science, s. 25 
29 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 466
30 McGee, R. John & Warms, Richard L., Anthropological Theory – An Introductory History, s. 85 
31 Layder, Derek, Understanding Social Theory, s. 127
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Naturvetenskapens  forskningsobjekt  hade  i  samhällsvetenskapen  sin  motsvarighet  i 

Durkheims “sociala fakta” som enligt honom gick att studera på precis samma sätt, genom 

“empirical observation and testing”.32 Enligt den här modellen följer  samhället precis som 

naturen lagar, lagar som kan mätas och därmed också studeras. Redan 1744 skrev dock den 

italienska filosofen Giambattista Vico att ”[d]et är ett obestridligt faktum att det mänskliga 

samhällets värld är skapad av människor, och att principerna för dess existens därmed måste 

sökas  inom människoanden”.33 Följer  vi  Durkheims  tankebana  så  skulle  det  innebära  att 

samhällsvetenskap inte är alls är en vetenskap, men vi kan väl nöja oss med att konstatera att 

det  är  en  disciplin  som bygger  på  en  annan  sorts  vetenskaplighet  än  den tillhörande det 

naturvetenskapliga  paradigmet.  Eftersom  samhällsvetenskapen  ägnar  sig  åt  ämnen  och 

problem som är  distinkt  annorlunda från dem som sysselsätter  naturvetenskapen så krävs 

andra  metoder  och  tillvägagångssätt.  Comtes  och  Durkheims  positivistiska  inställning  till 

samhällsvetenskaperna  får  finna  sig  i  att  kritiseras  av  dem  som  ansluter  sig  till  en 

hermeneutisk approach till  kunskapande och till den forskning som ryms inom det sociala 

fältet.  Kirsten  Hastrup  och Jan Ovesen skriver  att  de  försök som har  gjorts  att  applicera 

naturvetenskapliga modeller på etnografisk forskning ”har visat  sig lida av samma brister, 

nämligen  att  de  bortser  ifrån  att  sociala  fenomen  väsentligen  är  en  mänsklig  produkt”.34 

Evans-Pritchard sade 1950 att  ”socialantropologin studerar  samhällen som moraliska eller 

symboliska  system och inte  som naturliga system […] den tolkar  snarare än förklarar”.35 

Etnografi, slutligen, skriver James Clifford, “is the interpretation of cultures”.36

Tolkning, mening och meningsskapande

En hermeneutisk metod fokuserar på mening och tolkning, två saker som är av allra största 

vikt  för  en  antropolog.  Det  som inledningsvis  handlade  om tolkningen  av  texter  kom så 

småningom att utvecklas till att även innefatta “the study of culture, particularly the question 

how one culture can understand another removed in time”.37  Hermeneutiken har sitt ursprung 

i fenomenologin, en filosofisk inriktning vars grundare och främsta företrädare är Edmund 

Husserl.  Inom fenomenologin framhålls subjektivism och “the denial  of the objectivity of 

science, which [...] cannot transcend its cultural context”.38  Med sitt betonande av tanken att 

32 McGee, R. John & Warms, Richard L., Anthropological Theory – An Introductory History, s. 82
33 Hastrup, Kirsten & Ovesen, Jan, Främmande kulturer, s, 23 
34 Ibid. s. 25
35 Ibid., s. 24 
36 Clifford, James, The Predicament of Culture, s. 39
37 Delanty, Gerard, Social Science, s. 42
38 Ibid., s. 41
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det är mening och inte fakta som skall undersökas skiljer sig hermeneutiken avsevärt från den 

positivistiska synen på vetenskap och kunskap. Framför allt är det skapandet av mening som 

är av intresse för forskaren. Syftet med vetenskap är att “disclose patterns of meanings” och 

att “relate their meaning constitution to the individual’s life-world”.39 

Om vad  vi  är  ute  efter  att  studera  är  mening  och  meningsskapande  så  inser  vi  givetvis 

omgående att det inte något som går att studera som vore det ett föremål, något som existerar 

objektivt och externt från individen som skapar den meningen. Grundförutsättningen för ett 

sådant antagande är en annan vetenskaplig inställning än den positivistiska men det innebär 

också  en  annan  syn  på  vad  vetenskap  är  eller  skall  syfta  till  att  vara.  Centralt  för 

hermeneutiken är tanken att det inte finns något som objektivitet, att det alltid finns något 

redan givet vilket i förlängningen innebär att vi aldrig kan starta från noll, från ingenting. Det 

i sin tur gör objektivitet till  en illusion samtidigt som det betonar hur allt kunskapande av 

nödvändighet måste börja med redan förvärvad kunskap.

Postmodernismen och dess kritik av sådant för vetenskapen grundläggande som objektivitet 

och realism skakade antropologin. Hur skall man legitimera studier och analyser av de andra, 

och hur skall man kunna säga något om dem, om det inte är möjligt att göra det utifrån någon 

form av objektivitet, denna ledstjärna för vetenskapen? Friedrich Nietzsche, som på många 

sätt föregrep postmodernismens ifrågasättande av just objektivismen, lär ha sagt att ”det finns 

inga fakta, enbart tolkningar”. 40 Att ge Nietzsche rätt behöver inte innebära att ge upp tanken 

om antropologin som en vetenskap,  men kan däremot föra med sig en annan syn på den 

antropologiska forskningsgärningen. Utan anspråk på objektivitet blir vi fria att tolka världen 

vi ser och tolkningar kan som sagt aldrig vara objektiva, hur mycket vi än försöker, utan har 

alltid ett  ursprung, i det här fallet  ett ursprung i forskarens bakgrund och förkunskap. För 

Hastrup är antropologi radikal tolkning, något som inte kan vara värdefritt eller objektivt.41 

Vidare skriver hon att “[t]he practice of anthropology implies a writing of ethnography from a 

particular standpoint of knowing and interpreting […]”.42

39 Citat från en power point tillhandahållen av Roger Sages  2007-11-13 
40 Spiro, Melford E., Postmodernist Anthropology, Subjectivity and Science: A Modernist Critique, s. 771, “There 
are no facts, but only interpretations” 
41 Hastrup, Kirsten, A Passage to Anthropology, s. 16 
42 Ibid., s. 16
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I Speaking of  Ethnography beskriver  Michael  Agar  det  etnografiska  arbetet  som “neither 

subjective nor objective. It is interpretative, mediating two worlds though a third”.43  Där Agar 

talar om en sammansmältning av horisonter så menar Hastrup att ”the practice of fieldwork 

eliminates both subjectivism and objectivism and posits truth as an intersubjective creation”.44 

För en antropolog är detta något som avslöjas ganska omgående när man ger sig i kast med att 

försöka komma till insikt och nå kunskap om hur människor på olika sätt konstruerar och 

definierar sina livsvärldar och sin plats däri. Det är en omöjlighet att ge sig in i ett fält som en  

sorts tabula rasa och utan en om inte verklig så i alla fall inbillad förförståelse och kunskap 

som  givetvis,  på  olika  sätt,  kommer  att  färga  det  insamlade  forskningsmaterialet.  Den 

förvärvade kunskapen, den från vilken allt kunskapande tar sin början, går inte att bortse ifrån. 

Agar  kommenterar  till  exempel  hur  det  inom antropologin  finns  otaliga  exempel  på  hur 

”different people produce different studies”, allt utifrån forskarens utbildning och bakgrund, 

personlig såväl som professionell kan påverka och bidra till resultatet.45 

Med sitt  betonande av mening och tolkning är  det  tydligt  att  det  är  i  den hermeneutiska 

kunskapstraditionen som vi befinner oss rent kunskapsteoretiskt. Clifford Geertz refererar till 

Max Webers syn på människan som ”an animal suspended in webs of significance” och menar 

att det är dessa nät som utgör kultur ”and the analysis of it [culture] to be therefore not an 

experimental  science  in  search  of  law  but  an  interpretive  in  search  of  meaning”.46 Min 

förhoppning har hela tiden varit att nå kunskap och förståelse om hur människor konstruerar 

sin värld, hur de skapar mening och ordning och hur de uttrycker detta genom, i det här fallet,  

val av mat. Det är deras tolkning av tillvaron jag vill veta mer om, det är den mening vilken 

de befäster den mat de väljer att äta som intresserar mig. Det är inte en vilja att kunna säga  

”Såhär är det!” som har drivit mig under arbetet med uppsatsen, utan en önskan om att kunna 

förstå hur en viss grupp formulerar sig i ett specifikt ämne, hur de tolkar sin omvärld och hur 

de placerar in sig själva i den. Det är meningen som tillskrivs mat som jag vill studera och 

försöka att  analysera.  Målet  med antropologi  och antropologisk  forskning uttrycks  väl  av 

Torbjörn Friberg när han skriver att ”anthropology is a way of articulating what is beyond the 

surface, observing worldviews, ontologies, structures, and so on, from where we experience 

the world”.47   

43 Agar Michael, Speaking of Ethnography, s. 19  
44 Hastrup, Kirsten, A Passage to Anthropology, s. 16
45 Agar. Michael, Speaking of Ethnography, s. 13 
46 Geertz, Clifford, The Interpretation of Cultures, s. 5
47 Friberg, Torbjörn, Diagnosing Burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden, s. 41 
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Fältarbetesideal, fältarbete ”på hemmaplan” och det eviga tvivlet  

När man som antropolog bedriver  forskning ”på hemmaplan” är  det  svårt  att  undvika att 

reflektera över antropologins ideal där det tycks som att man är mer och bättre antropolog ju 

länge bort i vildmarken man gör sitt fältarbete.  Chris Shore citerar Stocking som säger att 

etnografiskt  fältarbete  ”is  ’virtually  a  sine qua non for full  status as an anthropologist’ – 

serving as the discipline’s ’central tribal rite’ of initiation”.48 Statusen tycks avhängig fältets 

lokalisering, ju längre bort desto bättre. Att göra fältarbete på hemmaplan är något som ofta 

diskuteras. Kan man göra det? Och kanske mer implicit, är man en ”riktig” antropolog om 

man inte lever i en indianby i djungeln i minst ett halvår? Efter att Bronislaw Malinowski i 

Argonauts  of  the  Western  Pacific drar  upp riktlinjerna  och sätter  standarden för  vad  som 

konstituerar ett riktigt etnografiskt fältarbete och hur etnografen skall gå tillväga så är det inte 

att  undra  på  att  undertecknad drar  sig  för  att  alls  kalla  det  som beskrivs  i  uppsatsen  för 

fältarbete.49 Hanna Wittrock skriver såhär om antropologisk metod i sin avhandling:

Vad  utmärker  socialantropologisk  metod?  På  den  frågan  svarar  nog  de  flesta 

antropologer:  ”fältarbete”.  Föreställningen  om  fältet  och  antropologens  arbete 

förutsätter  en  närvaro  av  tydliga  gränser,  dels  mellan  forskarsubjektet  och 

studieobjektet, dels kring studieobjektet som en kulturellt baserad enhet. Fältet antas 

av  hävd  vara  beläget  utanför  västvärlden  och  en  traditionell  föreställning  om 

”civilisation”.50  

Så ser av förklarliga skäl inte mina fältarbeteserfarenheter ut. Tvivlet och känslan ”Är det jag 

gör ett fältarbete?” tycker jag att Wittrock, som i arbetet med sin avhandling gjorde fältarbete 

och  intervjuer  i  Sverige,  diskuterar  på  ett  förtjänstfullt  sätt.  Hon  blev  ifrågasatt  och 

tillrättavisad när hon sa att hon gjorde fältarbete, eftersom hon inte bodde tillsammans med 

sina informanter kunde hon inte kalla det hon gjorde för fältarbete.51 Precis som hon uttrycker 

så känner jag en viss tvekan inför att kalla det jag har gjort för fältarbete, men däremot tycker 

jag  inte  att  det  går  att  betvivla  att  jag  har  blivit  en  del  av det  fält  jag satte  mig  för  att  

undersöka. Wittrock gör en poäng av att hon delar många erfarenheter med sina informanter, 

hur de till exempel har barn på samma dagis och bor i samma kvarter. Jag har förvisso inte 

heller  bott  ihop  med  mina  informanter,  det  skall  erkännas,  men  vi  har  gått  på  teater 
48 Shore, Chris, “Fictions of Fieldwork: Depicting the “Self” in Ethnographic Writing” i Being there – Fieldwork 
in Anthropology, red. Watson, C.W., s. 27
49 Malinowski, Bronislaw, Argonauts of the Western Pacific, 
50 Wittrock, Hanna, Säg inte mötesplats! Teater och integration I ord och handling, s. 50 
51 Ibid., s. 50
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tillsammans, vi har druckit kaffe och gått i affärer och jag har varit hemma hos flera av dem 

precis som några har varit hemma hos mig. Vi har pratat om allt möjligt som inte handlar om 

mat eller om min uppsats, vi har jobbat tillsammans och ätit middag tillsammans. Några av 

dem har jag, tycker jag, blivit vän med och uppskattar som personer. Vi rör oss inom samma 

geografiska  såväl  som sociala  sfär  i  Malmö,  går  på  samma  caféer  och  handlar  i  samma 

butiker, klipper oss på samma frisörsalong och har gemensamma bekanta. Den diffusa gräns 

som blir problematisk när det gäller åtskillnaden mellan forskare och objekt, blir på samma 

gång en tillgång när det gäller att få tillträde till och bli en del av det fält som ”antropologen  

på hemmaplan” har föresatt sig att studera. 

Synen på fältarbete har dock delvis förändrats sedan postmodernismens intåg i akademin på 

1980-talet, med fler och fler antropologer som vände blicken mot det egna samhället. Friberg 

citerar i sin avhandling Peirano som säger att fältarbete på hemmaplan innebär ”the study of  

one’s own society, where ’others’ are both ourselves and those relatively different from us, 

whom we see as part of the same collectivity”.52  Cohen och Rapport ifrågasätter det relevanta 

i  att  alls  tala  om  “antropologi  på  hemmaplan”,  eftersom  arbetets  natur  innebär  att 

”anthropologists  are never ‘at  home’,  for their  enquiry consists  in asking questions,  or in 

making  questionable  what  those  whom  they  study  do  not  question,  either  because  they 

properly see no need to, or because it does not occur to them to do so”.53

Ett problem, om man så vill, med att bedriva fältarbete i en bekant och hemtam miljö är att  

den gräns som Wittrock talar om, om inte saknas så i  alla  fall  onekligen blir diffus.  Den 

tydliga  skiljelinjen  mellan  forskaren  och  studieobjektet  utifrån  vilken  arbetet  förväntas 

bedrivas saknas till exempel i mitt fall, vilket torde vara en naturlig konsekvens av just att  

bedriva  forskning  i  en  hemtam  miljö.  Den  skillnad  som  krävs  för  att  upprätthålla  den 

efterfrågade  distinktionen  försvinner  när  man  delar  ett  gemensamt  habitus,  delar  sådana 

grundläggande saker som nationalitet och språk, såväl som mycket annat. Under arbetet har 

jag  intervjuat  människor  som  jag  har  mycket  gemensamt  med  vad  gäller  sådant  som 

utbildning, åsikter, intressen och värderingar. Trots det så har det för mig ofta känts om inte  

främmande  så  åtminstone  nytt,  att  befinna  sig  i  situationer  som  jag  inte  hade  hamnat  i 

tillsammans med människor jag inte hade träffat om jag inte hade börjat skriva en uppsats om 

mat. För samtidigt som man på ett sätt kan säga att jag redan innan kontakten med dem som 

52 Friberg, Torbjörn, Diagnosing Burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden, s. 35 
53 Cohen, Anthony P. & Rapport, Nigel, Questions of Consciousness, s. 10 

23



kom att bli mina informanter och det fält jag menar att de rör sig inom, var en del av fältet, 

detta genom de gemensamma erfarenheter och referensramar vi delar, så upplever jag att jag 

har blivit en del av ett fält och ett sammanhang som jag inte ingick i tidigare. Friberg uttrycker 

det såhär: 

Even though anthropology at home is understood as less exotic, I should say that the 

meeting and dialogue between the observer and the observed are in principle  the 

same. The ethnographer enters a new social milieu with different language meanings, 

another social hierarchy, and so on.54     

I Samhället som tanke skriver Christer Lindberg om hur Lévi-Strauss menar att en etnolog bör 

se på sitt eget samhälle ”inte som en medlem av det, utan som andra som befinner sig långt 

bort i tid och rum, skulle se det”.55 Samma Lindberg menade vid ett handledningsmöte även 

att jag visst kunde se mina veganska informanter som människor tillhörande en annan kultur, 

med andra och för mig okända regler, kategorier och strukturer. Med den utgångspunkten är 

det kanske varken fel att studera den egna kulturen eller att kalla det för fältarbete. 

Att deltaga, att observera och att vara en social person 

Hur skall man då göra för att ”grasp the native’s point of view”?  Kanske genom att “being 

there”? Hume och Mulcock inleder sin antologi om fältarbeteserfarenheter med att säga att 

”[t]he  ethnographer’s  core  methodology,  participant  observation,  requires  that  researchers 

simultaneously observe and participate (as much as possible) in the social action they are 

attempting to document”.56 Keith Punch å sin sida beskriver etnografi som “sensitive to the 

nature of the setting, and the primary aim is to describe what happens in the setting, and how 

the  people  involved  see  their  own  actions,  others’ actions,  and  the  context.  This  makes 

participant observation an important methodological approach, trying to uncover the meaning 

applied to various actions and behaviours by the group studied”.57 I  mitt  fall  har jag haft 

väldigt bra möjligheter till just deltagande observation. Även om det material som kommer att 

ges utrymme i uppsatsen, framför allt i form av citat eller återgivningar av åsikter och samtal,  

kommer från mina intervjuer, så har den deltagande observation jag kan sägas ha ägnat mig åt  

54 Friberg, Torbjörn, Diagnosing Burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden, s. 35-6 
55 Lindberg, Christer, Samhället som tanke, s. 38 
56 Hume, Lynne & Mulcock, Jane, Anthropologists in the Field – Cases in Participant Observation, s. xi 
57 Punch, Keith F., Introduction to Social Research – Quantitative and Qualitative Approaches, s. 150 
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stor betydelse för hur jag har kommit att förstå fältet och ämnet och hur människor tänker 

kring det. 

Butiken som är knuten till  föreningen är sådan att den inbjuder till  samtal, många kunder 

stannar och pratar och vid många tillfällen har vi pratat just mat och de har delat med sig av 

sina åsikter och erfarenheter, precis som jag har delat med mig till dem. Det är ofrånkomligt  

att de samtalen givetvis på ett eller annat sätt blir en del av det föreliggande arbetet, blir en del  

av min bild av och förståelse av ämnet. Vid dylika tillfällen känner jag att den otydliga gräns 

som  diskuteras  ovan,  den  mellan  forskaren  och  studieobjektet,  har  varit  påtaglig  i  sin 

diffushet. Samtidigt kan man tänka att just gränsen mellan objekt och subjekt faktiskt skall 

suddas ut, att man som antropolog skall bli en del av ett nytt sammanhang, en ny gemenskap; 

”the  field-work practice  implies  that  the  well-established  opposition  between  subject  and 

object dissolves in anthropology” skriver Kirsten Hastrup.58 C.W. Watson menar å sin sida att 

”[i]n  the  field  the  professional  and  the  personal  are  fused”.59 Det  tycks  mig  en  väldigt 

träffande iakttagelse. För jag har inte pratat med dem i rollen av antropolog, och samtalen har 

ofta  varit  väldigt  givande  på  ett  rent  socialt  och  personligt  plan,  samtidigt  som  det  är 

oundvikligt att antropologen i mig har registrerat vissa saker av intresse. I många situationer 

har jag varit både och, både privatperson och antropolog. 

Deltagande observation innebär också ett nödvändigt ifrågasättande av den egna rollen, av det 

egna deltagandet och de egna ambitionerna att skapa någon form av antropologisk ordning 

och reda av det som man ser och ställs inför.  Hastrup skriver att “[p]articipant observation 

today implies an observation of participation itself” vilket kanske är sant, kanske skall vi även 

iakttaga oss själva och vårt interagerande i fältet.60 Hon fortsätter och menar att i och med att 

den positivistiska synen på etnografi och vetenskap har fått ge vika så har den kommit att 

ersättas av ”a vision of reality as in some way created through the encounter between the 

ethnographer  and  the  people  under  study”.61 Istället  för  ett  ensidigt  studerande  och 

datainsamlande ser hon det etnografiska arbetet som en dialog, ett utbytande av världar.62

Jag vill minnas att vi studenter på en av de första föreläsningarna på a-kursen i antropologi av 

Christer Lindberg fick veta att förutom allt annat som krävs för att bli en bra antropolog så är 
58 Hastrup, Kirsten, A Passage to Anthropology, s. 16 
59 Watson, C.W., Being There – Fieldwork in Anthropology, s. 4  
60 Hastrup, Kirsten, A Passage to Anthropology, s. 19
61 Hastrup, Kirsten, A passage to Anthropology, s. 47 
62 Ibid., s. 47
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en  viktig  aspekt  att  man  är  en  ”bra”  social  person.  Den  egna  personen,  personlighet, 

erfarenhet  och  förmågan  att  socialisera  kan  väl  sägas  vara  det  enda  riktiga  redskap  en 

antropolog har att arbeta med. ”In other words, we use ourselves and our personal experience 

as primary research tools”, säger Watson.63 Den metod som beskrivs här, den som antas vara 

antropologins hjärta, en metod som i mycket bygger på den enskilda forskarens personliga 

upplevelser i ett främmande fält, kan ses som raka motsatsen till den på naturvetenskaperna 

modellerade metodologin,  fältarbete  är  ”a messy,  qualitative experience in  contrast  to  the 

positivist social-science vision of method”.64 

I Anthropology  as  Cultural  Critique skriver  George  Marcus  och  Michael  Fischer  att 

”[e]thnography is a research process in which the anthropologist closely observes, records, 

and engages in daily life of another culture – an experience labelled as the fieldwork method –  

and then writes  accounts  of  this  culture,  emphasizing  descriptive detail”.65 Betydelsen  av 

själva skrivandeprocessen skall inte underskattas. Jag tror att man kan betrakta skrivandet som 

en synnerligen viktig del av den antropologiska metoden, att det är under själva processen av 

sammanställandet av materialet som mycket blir klart, det är då man kan se sammanhang och 

hur olika aspekter av materialet är relaterade till varandra. Skrivandet blir ett analytiskt och 

metodologiskt redskap med hjälp av vilket mycket blir klarare, i alla fall har det fungerat så 

för undertecknad. Chris Shore skriver att ”many of the major ethnographic insights dawn on 

one gradually and slowly – often in the writing-up phase […] fieldwork is a process as well as 

a series of chaotic encounters”.66 Frågar vi Geertz vad det är etnografen faktiskt gör så har han 

ett enkelt svar: vederbörande skriver.67 

63 Watson, C.W., Being There – Fieldwork in Anthropology, s. 4
64 Marcus, George E., & Fischer, Michael M.J, Anthropology as Cultural Critique, s. 22
65 Ibid., s. 18  
66 Shore, Chris, ”Fictions of Fieldwork: Depicting the ”Self” in Ethnographic Writing” i Being There –  
Fieldwork in Anthropology, red. Watson, C.W., s. 26 
67 Geertz, Clifford, The Interpretation of Cultures, s. 19
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Hur hittar man sitt fält?  

Hur går man då som antropolog till väga när man inte har en by någonstans i djungeln att åka 

till? Hur gör man för att hitta ett fält som kan vara överallt och bestå av vem som helst? Detta 

funderade jag på när jag inledde mitt arbete.  

Som redan  nämnts  i  det  inledande  kapitlet  så  bygger  den  här  uppsatsen  framför  allt  på 

intervjuer med människor som jag har kommit i kontakt med genom en förening i Malmö, en 

förening som driver en ekologisk butik. Arbetet inleddes redan sommaren 2010, då jag gjorde 

fyra intervjuer. Osäker på uppsatsen och dess genomförande lät jag den sedan bero. Under 

våren 2011 gnagde den där ofärdiga uppsatsen i tankarna och utan någon egentlig tanke om 

vad det skulle leda till eller vad jag skulle göra där gick jag med i föreningen. Inledningsvis  

var jag fortfarande osäker på om det alls skulle komma att bli någon uppsats, men inspirerad 

av engagerade människor som intresserade sig för mat så började jag fundera på ämnet igen 

och återupptog det  påbörjade arbetet  om ekologisk mat.  Kommunikationen medlemmarna 

emellan  sker  till  största  del  genom  e-post,  så  vad  jag  gjorde  var  att  jag  mejlade  och 

presenterade mig själv som ny medlem, skrev att jag var antropolog och vad jag sysslade med 

samt att jag hoppades få tillfälle att prata med dem om ekologisk mat. Efterhand tog jag sedan 

kontakt med dem en och en, dock inte alla, och berättade mer om vad mitt arbete gick ut på  

och frågade om de kunde tänka sig att delta i undersökningen genom att bli intervjuade. 

Mitt fält har alltså till allra största del bestått av föreningen, butiken och dess medlemmar. 

Butiken är en liten lokal som ligger i ett bostadsområde i centrala Malmö, och den har för mig 

fungerat som något av en knutpunkt. Något jag personligen har upplevt som viktigt är att vi, 

mina informanter och jag, rent fysiskt tillhör samma del av Malmö. Det här är en aspekt som 

för mig känns väldigt viktigt, om än kanske lite otydlig. Framför allt handlar det nog om en 

högst subjektiv känsla. Vi bor i samma område och rör oss i samma miljö rent fysiskt, inte  

bara socialt. Butiken ligger ett stenkast från det kvarter där jag tills alldeles nyligen har bott de  

senaste åtta åren och där jag ofta rör mig. Den urbana, spatiala aspekten av fältet är för mig en 

betydande del, även om den inte kommer att ges något utrymme i uppsatsen utöver den här 

reflektionen. Emellertid tror jag att det är viktigt att poängtera att fältet för min del inte bara 

har varit ett social, abstrakt fält, utan även ett rumsligt sådant, där givetvis butiken men även 

staden har spelat en viktig roll. 
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Att känna sig som en spion – personliga reflektioner

Vid flera tillfällen har jag tvivlat, kanske har jag gjort det extra svårt för mig genom att bli en 

del av fältet på det sätt som jag faktiskt har blivit. När jag blev medlem i föreningen inledde 

jag inte med att säga ”Hej jag heter Maria jag är antropolog och jag vill studera er”, helt 

enkelt eftersom jag vid det tillfället faktiskt inte visste om jag skulle fortsätta att skriva på den 

uppsats om mat jag hade påbörjat. Att jag efterhand har tagit kontakt med medlemmar och 

berättat vad jag gör och frågat om jag har fått intervjua dem har gjort att jag ofta känt att jag 

har två roller, dels som Maria som är en medlem som alla andra, som är aktiv i föreningen, 

sitter i butiken och sköter bokföringen med ekonomigruppen, dels Maria som är antropolog 

och intervjuar folk. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett problem, och antagligen är det 

bara undertecknad som har reflekterat över det eftersom ingen på något sätt har ifrågasatt min 

roll eller vad jag gör eller huruvida mitt engagemang i föreningen och butiken är äkta, i alla 

fall  har de inte uttryckt  det till  mig.  Oavsett  det så är jag rädd att  mina informanter från  

föreningen skall uppleva mig som en spion eller att jag har utnyttjat dem. 

Återigen uppstår en fråga om gränser, och var gränsen går: när är man antropolog och när 

man inte är det? Vilken roll har jag haft i vilka sammanhang? När vi sköter bokföringen eller 

diskuterar  momsredovisningen  är  jag  av  relativt  uppenbara  skäl  Maria  som  är  med  i 

ekonomigruppen, och inget annat. När jag har genomfört mina intervjuer har jag såklart varit 

Maria som är antropolog och arbetar på sin masteruppsats. Gränserna blir svårare att dra när 

det rör sig om utpräglat sociala situationer, när jag vid ganska många tillfällen har arbetat eller 

bara varit i butiken, druckit te och pratat, med kunder såväl som med andra medlemmar. De 

sociala  delarna  kan  inte  separeras  från  de  delar  av  upplevelserna  som  har  varit  uttalat 

”forskningsinriktade”, och har bidragit till att göra fältet och miljön levande och komplex för 

mig. Den rädslan som jag hyste inledningsvis, att någon skulle ta illa upp och ifrågasätta mig 

och  min  närvaro,  att  det  skulle  uppfattas  som  att  jag  hade  nästlat  mig  in  under  falska 

premisser  enbart  för  att  utnyttja  dem som intervjuobjekt,  kvarstår  dock.  Jag är  uppriktigt 

orolig för hur det skall uppfattas och jag inser också att det är ett av antropologens klassiska 

dilemman, ett dilemma som kanske är ofrånkomligt när man försöker att befinna sig både 

innanför och utanför på en och samma gång. 

Intervjuer, teknik och frågor 

De  flesta  intervjuerna  har  ägt  rum  i  butiken,  framför  allt  för  att  underlätta  för  mina 

informanter. De allra flesta är upptagna med arbeten, studier och olika uppdrag och åtaganden 
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och för att  göra det så enkelt  som möjligt  för dem, och för att  på så sätt  även öka deras 

villighet att gå med på att bli utsatta för mina frågor, så har jag kommit till butiken när de har 

arbetat där. Det är för det mesta en lugn och avslappnad miljö, där intervjuerna sällan har varit 

problematiska. I några fall har vi setts ute på kafé och jag har, om jag har fått, bjudit på kaffe  

som tack för att jag får uppta deras tid. Alla intervjuer har med informanternas godkännande 

spelats in medelst en diktafon. De allra flesta har jag intervjuat vid ett tillfälle, någon vid två. 

Någon har på eget initiativ mejl-ledes följt upp intervjun med kommentarer och även lånat ut 

böcker och kommit med boktips. 

Intervjuerna har inletts med att jag har presenterat mig själv lite närmare, vad en antropolog är 

och gör samt vad jag specifikt är intresserad av. Där har jag, så brett som jag har kunnat, 

beskrivit mitt forskningsintresse som ett rörande hur man väljer vad man äter, varför man äter 

ekologisk mat och kanske framför allt hur man tänker kring maten man väljer att äta jämte  

den mat man väljer bort, för att på något sätt ringa in vad jag håller på med och är intresserad  

av. Därefter har jag bett informanten att lite kort berätta om sig själv. Intervjuerna har på det 

stora hela följt samma mönster, givetvis med viss variation beroende på informanten i fråga. 

De informanter som är med i föreningen har lärt känna mig innan intervjutillfället och vi har 

fortsatt att träffas och ha med varandra att göra efteråt. Det faktum att jag lärde känna de flesta  

först, istället för att genomföra intervjun som okänd, upplever jag har bidragit dels till viljan 

att ställa upp på intervju men också på sättet de under intervjun har delat med sig av sig själva 

och sina åsikter. 

Intervjuerna  kan  kallas  semistrukturerade  såtillvida  att  jag  har  utgått  från  en  uppsättning 

frågor som jag sen har låtit komma ganska fritt under intervjun, lite hur det har fallit sig under 

samtalets gång. Vissa frågor har känns mer väsentliga än andra och har återkommit under alla 

intervjuerna, till exempel har alla fått frågan om vad som för dem är bra respektive dålig mat, 

hur de ser på ekologisk mat jämfört med konventionell mat och givetvis varför de väljer att 

äta ekologiskt framför annan mat. Frågorna har även rört relation och distans till mat, om det 

betyder något att veta varifrån maten kommer, men också sådant som vad de äter, om de lagar 

mat själv, allt givetvis följt av upprepade ”Varför?”, för att försöka förstå. 

Val av informanter

Under  arbetet  med uppsatsen  har  jag genomfört  femton intervjuer  med fem män och tio 

kvinnor. Tretton av dem är eller har varit aktiva i föreningen, medan två av dem inte alls har 
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med den att göra. Alla femton kommer inte att ges utrymme att delta i själva uppsatsen, men 

oavsett det så har alla intervjuerna varit viktiga och har bidragit till att skapa en helhetsbild 

och ge fördjupad kunskap om fältet.   Delvis har det med utrymme att göra,  det  skulle  ta 

alldeles för stor plats att  återge ens delar från alla intervjuerna, men det känns heller  inte 

särskilt givande att låta olika personer framföra ungefär samma åsikter. Istället har jag valt ut 

några som, under pseudonymer, får finna sig i att representera de olika teman jag har tyckt 

mig kunna urskilja ur materialet. 

De informanter som vi kommer att stifta närmare bekantskap med här består till större delen 

av kvinnor i min egen ålder, det vill säga någonstans mellan tjugofem och fyrtio år. Jonathan 

Tefler betonar hur antropologens egen personlighet spelar in och påverkar inte bara vad och 

hur man tar sig an ett fält eller problematik men även hur vederbörande tas emot och beter sig 

i fältet.68 Det gäller givetvis även undertecknad. När jag som medlem i föreningen återupptog 

arbetet med att göra intervjuer valde jag att ta kontakt med dem som jag hade träffat och blivit 

bekant med och som jag kände mig bekväm med. På ett rent personligt plan har jag lättare för 

att umgås med och lära känna kvinnor, vilket givetvis påverkar mitt val av informanter. Min 

uppfattning är emellertid att könstillhörigheten inte inverkar särskilt mycket och att svaren 

och åsikterna inte skiljer sig så mycket åt, möjligen med det undantaget att männen som jag 

har  pratat  med  visar  lite  mindre  intresse  för  maten  i  sig  och  istället  poängterar  en 

helhetsaspekt  och  ett  miljötänkande.  Det  här  är  för  all  del  något  som även  de  kvinnliga 

informanterna gör, som vi kommer att bli varse, med det tillägget att de även fokuserar på 

matens näringsmässiga innehåll och hur de tänker sig att den påverkar dem fysiskt.  

Säg mig vad du äter och jag skall säga dig vem du är – vem har jag intervjuat? 

Brillat-Savarin skrev i den gastronomiska klassikern La Physiologie du gout redan 1826; ”Säg 

mig vad du äter, och jag skall säga dig vem du är”.69 Även mina informanter är väl medvetna 

om att mat signalerar något om identitet och grupptillhörighet, att deras val säger något om 

dem. När jag diskuterar det med Sofia kommenterar hon det såhär:

Jag tror att det är så helt enkelt genom att kolla vad en person äter så kan man säga 

rätt mycket om den personen, här är nån som inte bryr sig så mycket här är nån som 

är väldigt medveten […] jag tror att det är oundvikligen så att det säger rätt mycket 

68 Tefler, Jonathan, “Dissent and Consent: Negotiating the Adoption Triangle” i Anthropologists in the Field – 
Cases in Participant Observation, red. Hume, Lynne & Mulcock, Jane 
69 Caplan, Pat, Food, Health and Identity, s. 9, “Tell me what you eat and I will tell you who you are”
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om ens person man är rätt mycket det man äter….[….] det säger nog mer att man 

kanske inte bryr sig så mycket det är väl mest det jag tror inte att jag blir en bättre  

person av att äta ekologiskt eller inte men det ja säger något om att tänka på såna 

grejer

I Food and Cultural Studies konstaterar Ashley et al. att “[t]astes are not simply a reflection of 

our identity but work to construct our cultural identity, we may be what we eat but what we 

eat also produces who we are”.70 Det vi ofta misstar för individuellt, som smak, preferenser 

eller matvanor har, påpekar författarna igen, ”their  basis in class cultures and lifestyles”.71 

Norbert  Elias diskuterar civiliserandet av aptiten i  The Civilizing Process.  Mat,  matvanor, 

bordsskick och ätande är alla viktiga komponenter i hans civiliseringsprocess, viktiga delar av 

konceptet  civilité som handlar om hur man i akt och mening beter sig som en civiliserad 

människa.72 Pierre Bourdieu å sin sida, ett antal år senare, poängterar i La Distinction hur mat 

för de övre klasserna är något som kan användas på samma sätt som kläder, musik eller konst,  

det  vill  säga  det  är  något  genom  vilket  de  kan  uttrycka  och  upprätthålla  en  distans  till 

människor tillhörande de lägre klasserna.73 

Identitet  är med andra ord en aspekt som inte helt  kan bortses ifrån, och givetvis är mina 

informanters bakgrund av intresse. Vem är det jag har intervjuat och bygger min uppsats på? 

Vad har de för bakgrund och samhällstillhörighet? Ekologisk mat är ofta mycket dyrare än 

konventionellt  framställd  mat,  men  de  jag  har  träffat  är  ingalunda  några  välbärgade 

människor.  Det  handlar  till  exempel  om  egenföretagare,  lärare,  frilansande  journalister, 

studenter, en konstvetare och en myndighetshandläggare, för att nämna några. Många handlar 

ekologiskt trots att det är dyrare och de då kan handla mindre eftersom de inte har råd, men 

gör det likväl. För Saras del så innebär det att hon handlar ekologiskt att hon ”värdesätter 

maten mer och det kanske gör att jag kan köpa lite mindre mat för samma pengar liksom och 

att jag då, om jag använder den maten om jag köper då lagar jag av all den tills den tar slut  

[…] jaa att jag tar hand om den mer”. Vad de har gemensamt är att de flesta är välutbildade 

och att alla är medvetna och reflekterande människor som väljer att vara engagerade och som 

aktivt söker och tillägnar sig kunskap om både maten de äter och miljön de lever i. 

70 Ashley, Bob, et al., Food and cultural studies, s. 59 
71 Ibid., s. 60
72 Elias, Norbert, The Civilizing Process, s 45-ff 
73 Bourdieu, Pierre, La Distinction: Critique social du jugement 
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De allra flesta av mina informanter är vegetarianer eller veganer, de som inte är det nu har i  

del flesta fallen varit det i perioder tidigare. Detta första steg till att ifrågasätta exakt vad man 

äter, att  alls reflektera över det och göra aktiva val i sitt ätande, val baserade på annat än 

smakpreferenser, förefaller vara ett viktigt led i skapandet av ett kritiskt förhållningssätt till 

mat; för många är det ur det som deras nuvarande tankar om vilken sorts mat de vill äta har 

sitt ursprung. Tilläggas skall dock att det på inget vis handlar om några renlevnadsmänniskor, 

de dricker öl och äter godis och kakor (precis som alla vi andra, frestas jag att tillägga), men 

även det  görs och formuleras  i  termer av en medvetenhet  om vad det innebär  att  tillföra 

kroppen sådant, men med insikten att mat också kan vara ett glädjeämne, att det finns saker 

som man kan må bra i själen av att äta, även om det kanske inte är något man bör äta varje 

dag. 

Förkunskaper, förväntningar och breakdown 

När jag påbörjade arbetet med uppsatsen och genomförde de första intervjuerna så hade jag en  

tämligen klar bild av vad jag trodde att mina informanter skulle säga och vad deras tankar om 

varför de väljer ekologisk mat framför annan, konventionell mat skulle handla om. Men som 

så ofta är, och kanske som tur är, så är saker sällan så enkla eller uppenbara som man vill tro.  

Den oro och osäkerhet inför mat som jag väntade mig att finna på ett relativt omedelbart sätt i 

deras diskussioner om mat infann sig inte riktigt, vilket fick mig att fundera på om jag var fel 

ute  med mina teorier,  om jag ställde  fel  frågor  eller  vad det  nu kunde vara som felades. 

Tanken på att direkt få sin nyfikenhet stillad och helst på ett för de egna teorierna fördelaktigt  

sätt, är tilltalande.  Emellertid, ganska snabbt insåg jag vikten av att vara öppen för materialet  

och för vad mina informanter sa mig, och att inte vara enkelspårig i sättet jag tänkte på och 

förhöll mig till det de faktiskt förmedlade. 

När  Michael  Agar  i  Speaking of Ethnography diskuterar  det  etnografiska arbetet  så  utgår 

mycket  av  hans  resonemang och  hans  modell  av  kunskapsproduktion  från  antagandet  att 

etnografisk insikt och kunskap skapas genom att etnografen (i fält) ställs inför ett beteende 

eller en utsaga som vederbörande inte förstår, samt att det är genom denna oförståelse som ett 

breakdown uppstår.  Han skriver:  ”an ethnographer  focuses on the  differences that  appear. 

Expectations  are  not  met;  something  does  not  make  sense;  one’s  assumption  of  perfect 

coherence is violated” (kursiv i original).74 Det här skillnaderna är det som han kallar för 

breakdowns, en terminologi han lånar från Martin Heidegger. Breakdownet i sin tur initierar 

74 Agar, Michael, Speaking of Ethnography, s. 21
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en resolutionsprocess och förhoppningsvis koherens, med hjälp av vilken antropologen kan 

skapa sig en ökad förståelse av den kultur eller det fenomen vederbörande studerar.75  Genom 

ett  breakdown  kan  två  olika  horisonter  smälta  samman,  vi  kan  mediera  två  verkligheter 

genom en tredje, som nämnts tidigare. Kan breakdowns uppkomma även vid studiet av en 

grupp eller arbete i en miljö som på ytan i alla fall inte tycks exotisk, kan det existera om 

forskarsubjektet och studieobjektet är del av samma kulturella och sociala grupp? 

Det här handlar återigen om frågan vad vetenskap är och hur forskning skall bedrivas. Utgår 

vi från en induktiv eller deduktiv kunskapsteoretisk modell? Skall man som utgångspunkt ha 

en sorts  total  okunskap och blankhet  och studera något  förutsättningslöst,  eller  skall  man 

använda sina erfarenheter och förvärvade kunskaper och tänka att ”Jag tror att det kan vara 

såhär, men jag är inte säker”? Förutsättningen för det sistnämnda, förutsättningen för att alls 

kunna komma med hypoteser om en tänkt verklighet bygger på ett visst mått av förkunskap. 

Lika lite som man framgångsrikt kan studera fjärilar om man helt saknar begrepp om vad en 

fjäril är, lika lite är det möjligt att nå kunskap om mänskligt beteende om ingen förkunskap 

om vad det  är  att  vara människa  finns.  Och precis som det  alltid  finns  ett  visst  mått  av 

förkunskap - oavsett  hur exotiskt fältet  kan tyckas så finns det ändå vissa grundläggande, 

delade mänskliga erfarenheter - så finns det även det ofrånkomliga oförståendet inför andras 

agerande och beteende, hur lika vi än må vara och hur många referensramar vi än delar. Man 

kan diskutera ”whether we can ever really ’know’ other people’s subjectivities or whether we 

can  ever  escape  from  the  prison-house  of  our  own  linguistic  conventions,  concepts  and 

protocols”, som Shore uttrycker det.76 Vad jag vill betona här är vikten av att förhålla sig 

öppen till materialet och vad det kan avslöja om ämnet, ibland på sätt man inte hade tänkt sig. 

I mitt fall har min utgångspunkt varit att jag studerar något som jag tror att jag förstår, med 

viljan att fördjupa min kunskap om det på ett kritiskt och reflexivt sätt. 

75 Ibid., s.21-22 
76 Shore, Chris, ”Fictions of Fieldwork: Depicting the ”Self” in Ethnographic Writing” i Being There –  
Fieldwork in Anthropology, red. Watson, C.W., s. 29
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”The industrial eater is, in fact, one who does not know that eating is an agricultural act, who 

no longer knows or imagines the connections between eating and the land […]”

                                                                                                               Wendell Berry77

III. Det moderna matsystemet 

Människan och naturen i matsystemet 

Vi kan omöjligen diskutera mat utan att ta upp produktion och konsumtion av densamma och 

kanske framför allt hur förändringar inom dessa fält har kommit att påverka inte bara vad vi 

äter  men också  hur  vi  relaterar  till  maten vi  äter.  Nedan kommer jag  att  först  teckna en 

bakgrundsbild av och beskriva framväxten av det industriella matsystemet, det som kommer 

att definiera och dominera det moderna europeiska samhället vad gäller matproduktion och 

konsumtion. Jag ämnar även försöka tydliggöra vilka implikationer det här har fått för hur vi 

uppfattar  och  förhåller  oss  inte  bara  till  mat  utan  även  till  vår  materiella  omvärld  rent 

generellt. För oavsett hur vi tänker oss människans plats i världen så är hennes existens däri 

inte otvungen, den saknar ”naturlighet” om man så vill och är ständigt stadd i förändring. 

Påverkad av de sociala transformationer som människan själv står bakom förändras vårt sätt 

att tänka om och agera i och mot den värd vi lever i. 

Om allätarens paradox

Att  det  vi  äter  blir  en  del  av  oss,  att  det  uppgår  i  kroppen  och  påverkar  vår  hälsa  och 

välbefinnande och kan göra oss sjuka om det vill sig illa, ger en naturlig strävan efter att  

tydligt  identifiera det som skall  förtäras. Fischler talar om vad han kallar ”the omnivore’s 

paradox”, allätarens paradox.78 Att människan är allätare och inte som flertalet djur tvungen 

att lita till ett enda födoämne för att förse sig med den näring som krävs för överlevnad skapar 

en ambivalens. En allätare har flera fördelar framför den specialiserade ätaren, hon är till 

exempel inte beroende av ett enda födoämne för sin överlevnad utan hon kan anpassa sig efter 

utbudet och miljön, och har därmed en större rörelsefrihet och möjlighet att klara förändrade 

levnadsförhållanden.  Nackdelen  är  att  hon  inte  kan  tillgodogöra  sig  all  den  näring  hon 

behöver genom ett enda födoämne, utan är beroende av en i alla fall någorlunda allsidig kost, 

vilket kräver att hon utforskar och testar nya, oprövade och potentiellt näringsrika men även 

potentiellt  farliga  födoämnen.  Allätarens  paradox  ligger  i  att  möjligheten  att  utöka 

77 Berry, Wendell, ”The Pleasures of Eating” i Cooking, Eating, Thinking – Transformative Philosophies of Food, 
red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 375 
78 Fischler, Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 277-278
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kosthållningen genom att inkorporera nya födoämnen samtidigt innebär att hon alltid måste 

vara skeptisk mot det nya eftersom hon inte vet om det är ätligt eller farligt. Med andra ord 

pendlar allätaren mellan neofobi och neofili, mellan rädslan för det nya och viljan att utforska 

detsamma.79 I  ljuset  av  denna  paradoxala  nyfikenhet  och  rädsla  kan  vi  förstå  skepsisen 

gentemot den moderna matens främmande och skrämmande egenskaper. Människan måste, 

för den egna överlevnadens skull, vara på sin vakt mot den mat hon inte känner till. Det gamla  

tyska talesättet lyder ”Man ist was man isst”, man är vad man äter. Men om man inte längre  

vet vad vi äter, hur skall man då veta vem man är? 

Problemet med maten  

Matproduktion och tillagning har historiskt sett varit verksamheter där det från jord till bord 

har rått full insyn och kontroll. Människor har odlat eller jagat och lagat sin egen mat eller 

införskaffat den på en lokal marknad och har därmed vetat varifrån den kommer, vem som har 

odlat den och vad den består av. Idag ser det annorlunda ut, särskilt i den industrialiserade 

västvärlden där stora delar av den mat vi äter är producerad och tillagad utanför hemmet, i 

fabriker och industrier där vi inte har någon insyn. Även den mat som inte är prefabricerad är 

till största delen odlad och tillverkad utanför vår kontroll, ytterst få har möjlighet att odla sin 

egen mat. Inte bara det, väldigt många lagar inte ens sin egen mat längre. Fischler menar att 

den  samtida  relationen  till  mat  i  industrialiserade  samhällen  ”is  disturbed  by  the  recent 

expansion of the agro-industry and industrialized food production”.80 Howard Newby å sin 

sida talar om hur utvecklingen har gått “from agriculture to agribusiness” och hur jordbruket,  

det  vill  säga  matproduktionen,  numera  ingår  i  en  lång  kedja  av  differentierade 

produktionsprocesser.81 Allt detta har fört med sig att maten numera befinner sig långt ifrån 

oss, på flera plan. Samtida, moderna matvanor skulle därmed kunna ses som ”symptomatic of 

alienation”, som antropologen Pat Caplan, uttrycker det.82 Det är den här alienerade relationen 

som vi i stor utsträckning kommer att ägna oss åt.

Fischler menar att något händer med vårt förhållande till  mat när vi inte längre har någon 

kunskap om det vi äter, när vad maten innehåller eller varifrån den kommer är dolt för oss.  

Modern mat, fortsätter Fischler, ”has become […] devoid of origin or history […] in short,  

79 Fischler, Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 278,
80 Ibid. s. 289
81 Newby, Howard, “Living from Hand to Mouth: the Farmworker, Food and Agribusiness” i The Sociology of  
Food and Eating, red. Murcott, Anne, s. 36
82 Caplan, Pat, Food, Health, and Identity, s. 5 
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without identity”.83 Den moderna västerländska människan finner sig i stor utsträckning vara 

alienerad från matberedningsprocessen, ätandes mat hon inte vet vad den innehåller eller var 

den kommer ifrån. Maten har inte längre någon identitet, som Fischler säger, den är tom på 

betydelse  och  skrämmande  i  sin  okontrollerbarhet.  Vi  vet  inte  vad  vi  äter  eftersom 

innehållsförteckningen, en räcka e-nummer och tillsatsämnen, inte betyder något, allt vi vet är 

att maten som blir en del av oss är producerad och odlad och i många fall tillagad på okänd ort 

av  okända  människor  (eller  kanske  snarare  maskiner)  och  består  av  ämnen  vi  inte  kan 

identifiera. 

Det distanserande matsystemet 

I Food Fears:  From Industrial to Sustainable Food Systems förfäktar Alison Blay-Palmer 

åsikten att orsaken till den genomsyrande ängslan inför den moderna maten står att finna i det 

industriella och kapitalistiska matsystemets allra mest grundläggande konstruktion, det som 

till en början gjorde systemet möjligt, nämligen åtskiljandet av människan och naturen.84 Den 

moderna  industriella  matproduktionen  är  uppbyggd  utifrån  vad  Blay-Palmer  kallar  ”the 

human-nature divide”, där människan på ett resolut sätt har skiljts från naturen och därmed 

maten,  eftersom  det  är  från  naturen  hon  hämtar  den  näring  hon  behöver.85 Blay-Palmer 

refererar till Margaret Fitzsimmons som i sin tur talar om skillnaden mellan en urban och en 

lantlig tillvaro och hur stadsbon distanseras från naturen genom sitt urbaniserade levnadssätt.86 

Det handlar inte bara om en rent geografisk åtskillnad mellan det urbana och det lantliga, utan 

om  hur  denna  separation  återspeglas  i  en  större  kontext  där  det  sociala,  det  mänskliga 

samhället har kommit att befinna sig allt längre bort från den rent fysiska, materiella värld vi 

lever i. Den här åtskillnaden har enligt Fitzsimmons lett  till ”a distanced relationship with 

nature, our bodies and the food we ingest to nourish our ’selves’”.87 Problemet med maten 

skulle  enligt  den  teorin  vara  att  vi  är  för  långt  ifrån  den.  Genom  industrialiseringen, 

urbaniseringen och moderniseringen av samhället har vi distanserat oss från maten, och den 

och dess sfär, som vi kan kalla den naturliga, har kommit att röra sig längre och längre bort 

från den sociala sfär där vi som skall äta den befinner oss.  

83 Fischler, Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 289  
84 Blay-Palmer, Alison, Food Fears: From Industrial to Sustainable Food Systems, s., 7 
85 Ibid., s. 7 
86 Ibid., s. 7
87 Ibid., s. 8 
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Naturen som tanke

Grundläggande för hela min uppsats och det resonemang jag för är distinktionen som görs 

mellan natur och kultur, samt hur människor förhåller sig till  naturen såväl som till själva 

åtskillnaden i sig. Naturen, sin fakticitet till trots, är något som vi skapar för oss genom vårt 

tänkande. Det är inte samma sak som att säga att naturen inte finns, att den blott och bart är en 

social konstruktion, men det är viktigt att etablera att naturen även är en intellektuell skapelse. 

I  andra tider  och i  andra samhällen har  naturen tänkts och formulerats  på andra  sätt  och 

därmed också fyllt en annan funktion och plats i människors liv. Sociologen Klaus Eder talar 

om en ”protestantisk anda” som genomsyrar den moderna synen på naturen,  en anda som 

bygger  på  rationalitet,  där  naturen  enbart  är  ett  medel,  ett  redskap  som används  för  att 

tillfredsställa människors materiella behov och han menar att ”modernitetens karakteristiska 

stolthet över sitt herravälde över naturen har fått oss att glömma att vi lever i en kultur som – 

mer eller mindre oavsiktligt – ”tvingar” oss till ett självdestruktivt förhållande till naturen”.88 

Det  är  till  denna  människans  självdestruktiva  relation  till  naturen  som det  problematiska 

förhållandet  till  mat  som  diskuteras  i  uppsatsen  skall  beaktas.  Maten  människor  äter  är 

sprungen ur  naturen,  ur jorden, samtidigt  som den är kultur,  inte så  mycket  på grund av 

tillagningsprocessen  utan  på  grund  av  tankeprocessen  som  ligger  bakom  att  något 

kategoriseras som mat. 

Arvet från upplysningen 

Upplysningen och den vetenskapliga revolutionen som tar sin början på 1600-talet kan sägas 

vara startskottet för det moderna västerländska samhället så som vi känner det idag.  I det 

europeiska  upplysningsprojektet  och  dess  intellektuella,  vetenskapliga  och  tekniska 

landvinningar hittar vi inte bara grunden till 1800-talets industrirevolution och den påföljande 

urbaniseringen  av  samhället  såväl  som  modernismen,  utan  även  idéer  om  naturen  som 

fortfarande har betydelse för hur vi förhåller oss till densamma. ”Upplysningens grundidé” 

skriver Svante Nordin, ”är att befria människan genom att använda förnuftet som redskap för 

att behärska och utnyttja naturen”.89 Tänkare som David Hume och Francis Bacon har stor 

betydelse  för  denna  utveckling,  men  det  är  Renée  Descartes  mer  än  någon  annan  som 

förändrar  vår  bild  av världen när  den  genom hans idéer  upphör att  ses som ett  enhetligt 

kosmos och istället blir uppdelad mellan subjekt och objekt, och det är till subjektet som ”all 

mening och alla värden lokaliseras”.90 Det finns i och med upplysningen endast en ”giltig 

88 Eder, Klaus, Natur och samhälle – Om det praktiska förnuftets evolution, s. 14 
89 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 526 
90 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 526 
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relation,  den  mellan  meningsgivande  subjekt  och  meningslöst  föremål”,  hävdar  Max 

Horkheimer och Theodor Adorno i  Upplysningens dialektik.91 I  och med denna så kallade 

Cartesianska uppdelning av världen som bestående av kultur i motsättning till natur, där ett 

tänkande subjekt möter ett materiellt icke-tänkande objekt kommer naturen ”att betraktas som 

föremål  för  människans  herravälde,  för  dominans  och  för  teknik”.92 Den  västerländska 

kulturtraditionen är full av exempel på hur mänskligheten har positionerat sig som härskare 

över en natur som inte bara var skrämmande och hotfull men som också innehöll värdefulla 

resurser  att  utnyttja.  Vi  är  ohjälpligt  en  del  av  naturen  och  vi  framlever  våra  liv  i  den, 

samtidigt  som  vi  i  egenskap  av  kulturbärande  individer  på  alla  tänkbara  sätt  försöker 

distansera oss från densamma, försöker göra den till något sekundärt. I essän Kulturbegreppet  

och kulturens tragedi skriver Georg Simmel: 

Människan inordnar sig inte passivt som ett djur i världen, så som den är naturligt 

given, utan sliter sig lös från den, konfronterar den, ställer krav, kämpar, betvingar 

den och blir betvingad. Med denna första grundläggande dualism börjar den ändlösa 

process, som äger rum mellan subjekt och objekt.93  

Men  samtidigt  finns  det  de  som  hävdar  att  människans  herravälde  över  naturen  är 

problematisk. Horkheimer och Adorno skriver att ”[v]ad människorna vill lära av naturen är 

bästa sättet att använda den för att än fullständigare behärska både den och människorna”94 

samt att naturen i och med det ”förvandlas till ett rent objekt. Människorna betalar sin ökade  

makt med ett växande främlingskap inför det de utövar sin makt över.”.95  När människan 

försöker distansera sig själv från naturen, när hon försöker slå sig fri, skräckslagen inför ”en  

oförstådd och hotfull natur som följer ur dess förvandling till objekt och material”, så uppstår 

det problem.96 Det skulle alltså vara vid skilsmässan från naturen, när den görs extern, görs till 

en  sorts  andre  par  excellance som relationen  till  den  kommer  att  präglas  av  en  ständig 

konflikt.  När Sigmund Freud i  Vi vantrivs i kulturen diskuterar människans problematiska 

förhållande  till  naturen  såväl  som kulturen  säger  han  att  ”ursprungligen  innehåller  jaget 

allting, men senare avskiljer det sig från sin omvärld. Vår nuvarande jagkänsla är alltså endast 

en hopskrumpen rest av en vida mer omfattande, ja allomfattande känsla, som motsvarade ett 

91 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W. Upplysningens dialektik, s. 26
92 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 502
93 Simmel, Georg, ”Kulturbegreppet och kulturens tragedi” i Hur är samhället möjligt? – och andra essäer, s. 
168 
94 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W., Upplysningens dialektik, s. 20 
95 Ibid., s. 25
96 Ibid., s. 47
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intimare förhållande mellan jag och omvärld”.97 Tanken om ett förtroligare förhållande mellan 

jaget och omvärlden skall vi återkomma till i kapitel fyra. 

 

Från köket till fabriken

Den vetenskapliga världsbild som tar  sin början på 1600-talet  kommer att  genomsyra det 

europeiska och västerländska tänkandet, och kan även sägas utgöra starten för en serie stora 

samhälleliga förändringar som kommer att  i  grunden förändra människors  levnadssätt  och 

världsbild  och  med  det  även  deras  förhållande  till  och  syn  på  mat.  Den  industriella  

revolutionen  förde  med  sig  långtgående  samhälleliga  förändringar,  på  den  industriella 

utvecklingen och de många tekniska landvinningarna följde en transformering av samhället, 

där människor sökte sig till staden, från landet. Urbaniseringen och framväxten av det urbana 

samhället, med allt fler människor som inte har möjlighet att odla eller producera sin egen 

mat,  tillsammans  med  den  tekniska  utvecklingen  är  en  viktig  del  i  förändringen  av 

matsystemet.  

Den nya tekniken blir det som skall bringa ordning i en farofylld och osäker värld, maskinen, 

som  vetenskapen  förkroppsligad,  ”emerges  as  both  the  means  and  the  symbol  for  the 

containment and reshaping of nature”.98  Med tekniken skall vi betvinga naturen, det är den 

som skall skydda oss från faror. Det är vetenskapen, tekniken, maskinen, som ersätter Gud 

högst upp i den moderna, sekulära versionen av The great chain of being. Tekniken blir även 

fundamental när det kommer till att utfodra medborgarna i ett urbant samhälle, det är i och 

med  dess  utveckling  som mat  kan  konserveras,  förvaras  samt  transporteras  under  längre 

perioder utan att bli dålig. Jack Goody kallar det ”an industrial cuisine of the West” och det  

här  industriella  kökets  framväxt  var  avhängigt  de  tekniska  framsteg  som  följer  på 

industrialiseringen.99 Goody  nämner  särskilt  fyra  områden;  ”(1)  preserving;  (2) 

mechanisation; (3) retailing (and wholesaling); and (4) transport”.100 Samtidigt med de här 

tekniska förändringarna så bidrar vetenskapen med ny kunskap om till exempel förhållandet 

mellan sjukdomar och bakterier, och det blir den man vänder sig till för att framöver försäkra 

sig om att maten man äter är säker och hälsosam. Maten industrialiseras, produktion och så 

småningom även  tillagning  försvinner  från  konsumenten,  och  det  är  vetenskapsmän-  och 

kvinnor som i laboratorierna skall se till att den är hälsosam, nyttig och framför allt ofarlig, 
97 Freud, Sigmund, Vi vantrivs i kulturen, s. 15
98 Blay-Palmer, Alison, Food Fears: From Industrial to Sustainable Food Systems, s. 9 
99 Goody, Jack, “Industrial Food – Towards the Development of a World Cuisine” i Food and Culture- A Reader, 
red. Counihan, Carole & van Esterik, Penny, s. 338
100 Ibid. 
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inte kocken i hemmaköket. Den moderna maten är industriell och högteknologisk, och hela 

idén bakom den bygger på att den är just det, det är det som gör den till bra mat. Det här sista  

är viktigt eftersom det, som vi skall bli varse vad det lider, är exakt det som gör den maten till 

dålig mat för mina informanter. 

Urbaniseringen och industrialiseringen och födelsen av det som skall bli det sant moderna 

samhället innebar att den som tidigare var både producent och konsument, som själv odlade 

sin potatis och födde upp grisen, inte över en natt men så sakteliga kom att reduceras till att  

bli  konsument  och  konsument  allena.  Ingenstans  hade  stadsbon  längre  någon  del  i 

tillverkningen av det han eller hon skulle äta: ”The city created a new eater, reduced to status 

of  consumer  and  very  far  removed  from  the  sources  of  provision”.101 Förändringen  i 

förhållandet  till  mat  för  inte  bara med sig att  den urbana,  moderna människan finner  sig 

distanserad  från  mattillverkningen,  hon  förlorar  även  värdefull  kunskap  om  maten; 

”[d]estabilized, cut off from the country,  the urban consumer no longer knew what he ate 

[…]”.102 

1900-talets urbanisering kan enligt  Blay-Palmer ses som ”a process of realignment  of the 

relation between humans and the material  world”,  där  staden blir  platsen för  människans 

yttersta kontroll över naturen.103 I staden är människan inte bara mentalt och intellektuellt men 

även på ett  påtagligt sätt  fysiskt distanserad från naturen, vilken lyser med sin frånvaro i  

asfalt- och betongdjungeln, material som har utgjutits över jorden och betvingat den natur 

som ursprungligen  låg  på  platsen  för  den  moderna  staden.  Det  industriella  matsystemets 

framväxt kan sägas reflektera människans separation från naturen, samtidigt som den speglar 

vår strävan att  kontrollera densamma. Förkroppsligande av såväl de modernistiska idealen 

som distanseringen från naturen är snabbköpet,  ”the supermarket”;  det  är  opersonligt  och 

effektivt  och maten är färdigförpackad,  steril  och fråntagen all  naturlighet.104  Snabbköpet 

återkommer som vi skall se i nästa kapitel, men då som en motpol och en symbol för den mat 

mina informanter väljer att inte äta och det matsystem de inte vill vara en del av.  

101 Ferrières, Madeleine, Sacred Cow, Mad Cow; A History of Food Fears, s. 49 
102 Ibid. 
103 Blay-Palmer, Alison, Food Fears: From Industrial to Sustainable Food Systems, s. 9 
104 Ibid., s 9-10
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Motstånd mot en instrumentell natursyn

På  1800-talet  etableras  för  första  gången  rörelser  som  reagerar  på  det  tekniska  och 

instrumentella förhållandet till naturen som dominerar den gängse diskursen.105 Eder menar att 

en  motståndsrörelse  mot  den  industriella  maten  går  att  finna  i  vad  han  kallar 

hälsokoströrelsen,  och  skriver  att  dess  ”motståndare  är  den  industriella  exploateringen  av 

naturen,  i  synnerhet  av  den  levande  naturen”.106  Vidare  skriver  han  att  ”[d]en  moderna 

hälsokoströrelsen riktar sig mot den industriella ”likriktningen av smaken”. Den söker efter 

den  sanna  natur  som  har  gått  förlorad  under  industrialiseringen  och  teknifieringen  av 

sinnesförnimmelserna.”.107 Hälsokoströrelsens, precis som den ekologiska rörelsens, om det 

kan sägas finnas en dylik, motståndare är ”en industri som ”kemiskt” förorenar de ”naturliga” 

livsmedlen”, det är ”föroreningen av det naturliga som blir föremål för protester”.108  

Enligt Eder kännetecknas moderniteten av att dess dominerande matkultur är en karnivor dito 

och att  köttätandet  och  den naturdiskurs  det  ingår  i  är  norm.109 Precis  som undertecknad 

kommer  att  tala  om  den  ekologiska  praktik  som  beskrivs  i  uppsatsen  som  en  form  av 

modernitetskritik så talar Eder om vegetarianismen och vegetariska rörelser i liknande termer. 

Det  har  konstaterats  ovan  att  moderniteten  bygger  på  det  mänskliga  behärskandet  och 

underkuvandet av naturen och ingenstans är det så tydligt som i hanteringen av de djur som 

utgör mänsklig föda. Här handlar det inte om något filosofiskt, intellektuellt bemästrande av 

naturen, det är levande varelser som kuvas på det ultimata sättet, de får plikta med sina liv. 

Vegetarianismens motstånd mot dödandet av djur implicerar med andra ord en natursyn som 

radikalt skiljer sig från den som genomsyrar den förhärskande, karnivora moderniteten. Vad 

artonhundratalets vegetariska och hälsokostbaserade rörelser försökte göra var att ”hävda sig 

mot den förhärskande modellen av ett tekniskt och instrumentellt förhållande till naturen”, de 

”förkroppsligade  för  första  gången  detta  motkulturella  förhållande  till  naturen  i  ett 

modernitetskritisk syfte”.110 Istället för en ekonomisk interaktion till naturen eftersträvas en 

social  interaktion  med  densamma.111 På  samma  sätt  menar  jag  att  man  kan  se  mina 

informanters agerande, istället för en instrumentell och oengagerad relation till mat och till 

omvärlden försöker de genom sina matval skapa en social relation till såväl mat som natur. 

105 Eder Klaus, Natur och samhälle – Om det praktiska förnuftets evolution, s. 225 
106 Ibid., s. 235 
107 Ibid., s. 236
108 Ibid., s. 236 
109 Ibid., s. 226
110 Ibid., s. 225
111 Ibid., s. 232 
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Det  finns  intressanta  beröringspunkter  mellan  Eders  beskrivande  av  1800-talets 

hälsokoströrelse och det ekologiska praktik jag kommer att gå in på i nästa kapitel, mycket av 

de föreställningar och idéer om mat och natur som Eder tillskriver hälsokoströrelsen går igen i 

den ekologiska diskurs och de idéer om ekologisk mat som jag kommer att diskutera med 

utgångspunkt  från mina  intervjuer.  Den hälsokoströrelse  Eder talar  om kan sägas  vara en 

fortsättning på vegetarianismens ”idé om harmoni med naturen, men istället  för att  ta sig 

uttryck i oppositionen mellan kött:grönsaker och död:liv, så handlar den om ”[å]tskillnaden 

mellan rena och orena substanser”, om motsättningen mellan det artificiella å ena sidan och 

det  naturliga  å  andra  sidan.112 Eder  skriver  att  ”[d]et  artificiella  ställs  mot  naturen,  det 

”kemiska” mot det  ”biologiska””.113 Båda de här två motiven,  harmoni med naturen samt 

motståndet mot det artificiella, är framträdande i den ekologiska diskursen i allmänhet såväl 

som i mitt material.  Vegetarianismen vänder sig mot den karnivora matkulturen medan en 

ekologisk  och  tillsatsfri  diet  opponerar  sig  mot  det  industritillverkade  och  processade 

matsystemet, men det görs utifrån samma bevekelsegrunder, nämligen ett förkastande av en 

mekanistisk och utilitaristisk natursyn.  På  samma premisser  som den vegetariska rörelsen 

under sent artonhundratal opponerade sig mot ”det borgerliga samhällets kulinariska kultur” 

genom att söka alternativ till en köttkost så menar jag att en ekologisk praktik kan ses som ett  

motstånd mot och kritik av den industriella och artificiella, kulinariska kultur som numera 

karakteriserar och dominerar dagens moderna samhälle.114    

112 Ibid., s. 233 
113 Ibid., s. 236 
114 Ibid., s. 230 
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“We are defined by our relations to the food we eat. To account for our openness to food 

requires a relational understanding of self. We are what we eat” 

                                                                                                     Deane W. Curtin115 

IV. Mat, kontroll och varande i världen 

Det konkreta och det abstrakta, det materiella och det symboliska 

Kontroll och ordningsskapande manifesteras på olika sätt och genom olika praktiker och i det 

material jag kommer att presentera identifierar jag kontrollerande handlingar i två led. Dels 

handlar det om en direkt vilja till  kontroll över vad man äter, dels handlar det om ett mer 

indirekt kontrollsökande där man framför allt genom att etablera ett deltagande förhållande till  

mat försöker återställa människan till sin ursprungliga plats i det universum som hon är en del 

av. I förlängningen handlar det sistnämnda också om vad jag kommer att tala om i termer av 

en  relationell  syn  på  jaget  och  dess  relation  till  omvärlden  som  går  på  tvärs  emot  den 

dominerande diskursens objektifierade syn på detsamma. 

Eder kallar ätande en ”naturtillägnelse” som har både materiell och symbolisk betydelse.116 

Här blir vi återigen varse de två olika nivåer på vilka mat opererar. Genom ätandet tillägnar vi 

oss inte bara näring i form av föda utan även världen om man så vill. ”I ätandets medium” 

skriver Eder, ”skapas och reproduceras en gemensam symbolisk värld […] ätandet är inte bara 

en materiell utan också en symbolisk naturtillägnelse. Det är kort sagt en elementär övergång 

från  natur  till  kultur”  (kursiv  i  original).117 Den  spänning  mellan  natur  och  kultur  som 

återfinns i tänkandet kring mat och ätandet av detsamma tycks mig ofrånkomlig såväl som 

slående vad gäller mitt eget material. Hela tiden återkommer jag dit, vare sig jag vill det eller  

ej. 

Precis som mat och ätande rent generellt existerar på två nivåer samtidigt, rör sig både i det 

materiellas och i det symboliskas värld, så ser jag i mitt material två övergripande teman som 

speglar de här nivåerna. Dels rör vi oss på en konkret nivå när vi diskuterar den oro som finns  

rörande det  rent  materiella.  Det  handlar  om vad maten innehåller,  huruvida  tillsatser  och 

konserveringsämnen och e-ämnen är farliga och vad det gör med den som konsumerar det, 

och hur och var och av vem maten är producerad. Det är ytterst grundläggande kunskap som 

115 Curtin, Deane, W., “Food/Body/Person” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of Food, 
red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 11
116 Eder, Klaus, Natur och samhälle – Om det praktiska förnuftets evolution, s. 16
117 Ibid. 
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efterfrågas om maten man äter, och den är konkret i det att den rör matens beståndsdelar och 

tillblivelse.  Kopplat till  det här är den distans som finns mellan maten och den moderna, 

urbana matkonsumenten, en distans som skapar ”gastro-anomie”, en känsla av alienation. Den 

oron och det påföljande kontrollbehovet är ett av de teman jag kommer att utveckla.  Detta i 

sin tur har att göra med frågor som är relaterade till personskap och varande i världen, det 

handlar om en mer övergripande önskan om att på något sätt ”hitta tillbaka till naturen” som 

ett sätt att råda bot på den känsla av alienation som den moderna maten (och det moderna 

samhället)  ger upphov till.  Vad som avses är att  hitta ett förhållningssätt  till  den natur vi 

obönhörligt är en del av, att hitta ett sätt genom vilket jaget kan relateras och förhållas till den 

värld det befinner sig i.  

Dessa två teman interagerar med varandra, för givetvis går det inte att separera den konkreta 

oron över vad maten innehåller och gör med kroppen rent fysiskt från det abstrakta,  från 

tankar om vad maten gör med kroppen och själen på ett symboliskt plan och hur vi genom 

maten skapar inte bara oss själva utan vår plats i världen. Att vara en ätande varelse är att hela 

tiden oscillera mellan det materiella och det symboliska, det fysiska och det själsliga, det är att  

vara inbegripen i ett kontinuerligt formulerande av det egna jaget, vilket står i direkt relation 

till formulerandet av världen. Edmund Leach kallar mat för en “mediator” och säger att “when 

we eat, we do establish, in a literal sense, a direct identity between ourselves (culture) and our 

food (nature)”.118  Till de här två motiven kommer ett tredje, när de båda mynnar ut i en  

modernitets- eller kulturkritik.  Den gemensamma nämnaren för alla tre teman är spänningen 

mellan  natur  och  kultur  och  hur  det  formuleras  i  termer  av  vårt  förhållande  till  naturen. 

Sociologen  Paul  Atkinson  skriver  i  Eating  Virtue att  “food  and  eating  are  used  for  the 

construction of mythologies which express variations on the opposition between Nature and 

Culture”.119  

Den springande punkten här är det moderna matsystem som diskuterades i föregående kapitel. 

Det är ett system vilket bygger på en distanserad och instrumentell relation till naturen, men 

det är också ett system som inte bara bidrar till en känsla av att vi är alienerade från maten  

utan är det som i sig skapar en alienering. Att äta ekologisk mat samt att formulera specifika 

tankar om mat, så som det görs här, kan ses som ett sätt att råda bot på den distans som det  

moderna matsystemet har skapat till maten såväl som till naturen. 

118 Leach, Edmund, Claude Lévi-Strauss, s. 31 
119 Atkinson, Paul, “Eating Virtue” i The Sociology of Food and Eating, red. Murcott, Anne, s. 12
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I inledningen nämndes hur en ekologisk praktik i sitt relaterande till naturen har likheter med 

totemism så som Lévi-Strauss förklarar den. Utöver dess närmande av den mänskliga och den 

naturliga sfären så menar Lévi-Strauss att totemismen fungerar som en sorts besvärjelse, att 

den rör  sig  bortom ”vår egen värld av tankar och sinnestillstånd,  som är oförenliga  med 

nödvändigheten av ett avbrott i förbindelsen mellan människa och natur, vilket är en viktig 

tanke inom kristendomen”.120 Där totemismen figurerar i en värld där naturen och människan 

inte är separerade utan delar av en helhet förekommer den ekologiska praktiken i en värld där 

skiljelinjen mellan det mänskliga och det naturliga är skarp och tydlig, och kan därmed ses 

som ett beteende som står i polemik mot den ordningen. Det avbrott mellan människa och 

natur som Lévi-Strauss talar om är också något som mina informanter försöker göra mindre 

markant, försöker överbrygga genom ett agerande som syftar till en deltagande relation med 

naturen, istället för en hierarkisk och auktoritär dito.   

Den gränsöverskridande maten 

Deborah Lupton  skriver  att ”[a]t  the  simplest,  biological  level,  by  the  act  of  eating  and 

absorption of food, we become what we eat”.121 Eftersom maten, det vill säga världen, blir en 

del av oss spelar den givetvis även stor roll för hur vi definierar jaget och hur vi tänker vår 

plats i den värld vi äter. 

Mat besitter många egenskaper och antar olika skepnader just beroende på dess passerande 

över den mänskliga gränsen, att den rör sig genom munnen in i kroppen, och sedan faktiskt 

uppgår  i  kroppens  sammansättning.  Det  som rör  sig  in  i  kroppen,  som tar  sig  över  dess 

gränser, är potentiellt farligt och måste ses på med viss skepsis. Mat är ambiguöst eftersom 

det är både utanför oss och innanför oss, genom intaget transformeras det och blir något det 

inte var från början.  Kristeva menar att “all food is liable to defile […] [it] designates the 

other (the natural) that is opposed to the social  condition of man and penetrates the self’s 

clean  and  proper  body”,  mat  symboliserar  det  naturliga  som  tränger  in  i  den  kulturella 

kroppen.122 Det är på en och samma gång både “self and non-self”.123 Curtin jämför ätande 

med barnafödande i det att ”it threatens a sense of self as absolutely autonomous”.124 Genom 

mat och ätande uppmärksammas gränser och kanske framför allt gränsernas suddighet. 

120 Lévi-Strauss, Totemismen, s. 10 
121 Lupton Deborah, Food, the Body and the Self, s. 16
122 Kristeva, Julia, The Powers of Horror – An Essay on Abjection, s. 75  
123 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 113 
124 Curtin, Deane, W., “Food/Body/Person” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of Food, 
red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 9
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I vårt fall kan problemet emellertid inte sägas vara att naturen inkorporeras i den kulturella 

kroppen, utan att det som inkorporeras har förlorat sin naturlighet och av den anledningen 

tycks skrämmande och potentiellt förorenande. När något erkänns och klassificeras som mat 

så  ställs  det  i  en  särskild  relation  till  den  som  skall  äta  det,  men  det  har  även  vidare 

implikationer för synen på subjektet. Att något, i det här fallet mat, kan transcendera gränsen 

för det egna jaget ifrågasätter den för den västerländska filosofin dominerande föreställningen 

att det finns en ”absolute border between self and other”.125 Vidgas diskussionen ytterligare 

innebär det att mat ifrågasätter synen på människor som avgränsade, autonoma och separata 

enheter och öppnar upp för en syn på människan som en relationell varelse, ständigt relaterad 

och i kontakt med sin omvärld. Men innan vi går vidare in på det, låt oss tala mat. 

Vad är mat? 

Ätande, säger vi, är naturtillägnelse, det är ett förfarande genom vilket människor inlemmar 

naturen i den egna kroppen. Men vad, är frågan, är mat? Barthes ställer sig samma fråga och 

svarar på den såhär: ”It is not only a collection of products that can be used for statistical or 

nutritional studies.  It is also, and at the same time, a system of communication, a body of 

images, a protocol of usages, situations, and behaviour”.126 

Lindberg refererar  till  Lévi-Strauss när han skriver att ”varje kultur kan betraktas som en 

kombination av symboliska system – språk, äktenskapsregler, ekonomiska relationer, konst, 

vetenskap, religion […] dessa symboliska system är uttryck för olika aspekter av det sociala 

och naturvärlden, eller relationer mellan dem”.127 Mat är ett sådant system, ett totalt socialt 

dylikt för att återknyta till inledningens ord om Mauss. Vi äter inte bara den faktiska maten, vi 

äter även vad den symboliserar.  Fischler skriver att ”man feeds not only on proteins, fats, 

carbohydrates,  but  also  on  symbols,  myths,  fantasies”.128 Tydligast  blir  det  här  kanske  i 

beaktandet av det faktum att det inte finns någon mänsklig grupp som inte klassificerar fullt  

ätliga  och  näringsrika  föremål  eller  djur  som  sådant  som  faller  utanför  kategorin  mat. 

Ätligheten är med andra ord inte relaterad till  den faktiska ätligheten, däremot är det som 

Marshall Sahlins säger, ”inversely related to humanity”.129 Att något klassificeras som tjänligt 

125 Ibid.
126 Barthes, Roland, “Towards a Psychosociology of Contemporary Food Consumption” i Food and Culture – A 
Reader, red. Counihan, Carole & van Esterik, Penny, s. 21   
127 Lindberg, Christer, Samhället som tanke, s. 38 
128 Fischler, Claude, “Food Habits, Social Change and the Nature/Culture Dilemma”, Social Science Information, 
19, 6, 1980, s. 937 
129 Sahlins, Marshall, Culture and Practical Reason, s. 175 
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som föda säger något, inte så mycket om det som anses ätligt men desto mer om dem som 

bifaller föremålets status. Edmund Leach konstaterar att djur äter det som finns tillgängligt 

men att “human beings […] have no such instincts.  It is the conventions of society which 

decree what is food and what is not food […]” (kursiv i original).130 Att det är skillnad på att 

äta och att äta återspeglas lingvistiskt i till exempel tyska, där fressen och essen båda är verb 

som  betyder  att  äta,  men  där  fressen  beskriver  djurs  ätande  medan  essen  är  förbehållit 

människor. 

För de allra flesta svenskar faller räv precis som hund inte under kategorin mat, medan kanin 

och lamm gör det, och orsaken återfinns i ”the order in which the culture we belong to tends 

to  see in the universe and the place that  particular culture  assigns to  things,  animals and 

people”.131 Det är avhängigt den plats och den betydelse vi tillskriver dessa djur och hur de är 

relaterade till  den mänskliga sfären, såväl som hur universum konceptualiseras. Det här är 

anledningen till att Safran-Foers farmor i inledningen inte åt fläsket bonden erbjöd henne – 

det är inte bara världen som finns representerad i maten, det är även mänskligheten och jaget, 

det egna livet.  Sahlins skriver att ”[n]o object, no thing, has being or movement in human 

society except by the significance men can give it”.132 

Den binära oppositionen ätligt:oätligt är i sin tur relaterad till andra binära oppositioner, ”such 

as self/other, inside/outside, good/bad and culture/nature”.133 Att kategorisera något som bra 

respektive dålig mat handlar inte enbart om att navigera mellan det ätbara och ätliga ”but 

involves the assigning of moral meanings to food […] the symbolic association of foods with 

other attributes is integral to the definition of ’good’ and ’bad’ foods”.134 Att välja att äta något 

är att säga att ”det här är mat”, precis som att välja att inte äta något är att säga att ”det här är 

inte mat”. Sara, en av mina informanter, är vegan, och för henne är icke-vegansk mat inte mat,  

hon tänker inte ens på att det skulle gå att köpa. På frågan om mat är viktigt säger hon att  

”eftersom jag väljer bort det som många andra ser på som mat så….så blir det så himla viktigt  

[…] produkter som inte är veganska dom ser jag inte som mat längre”. 

130 Leach, Edmund, Claude Lévi-Strauss, s. 29
131 Fischler, Claude, “Food Habits, Social Change and the Nature/Culture Dilemma”, Social Science Information, 
19,6, 1980, s. 940  
132 Sahlins, Marshall, Culture and Practical Reason, s. 170 
133 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 29 
134 Ibid., s. 27 
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Det råa och det tillagade - mat som är god att tänka 

Skillnader är meningsskapande och distinktionen som görs mellan vad jag äter och vad jag 

inte  äter  är  viktig.  För  Lévi-Strauss  är  människan  endast  förmögen  att  begripliggöra 

omvärlden genom att sätta saker och förhållanden i relation till något annat. Vi förstår och kan 

hantera något genom att identifiera vad det inte är, eller vad det skiljer sig ifrån. Det mest 

grundläggande exemplet på det torde vara distinktionen mellan ”vi” och ”de”, där människan 

genom  att  utkristallisera  vad  ”de  andra”  är  för  några  kan  definiera  den  egna  gruppen. 

Människans begränsade kognitiva  förmåga att  hantera världen, om vi kan kalla  det  så,  är 

förutsättningen för att det ska finnas mat och icke-mat, eftersom det är långt ifrån synonymt 

med ätligt och oätligt. 

I artikeln  The Culinary Triangle från 1966 analyserar Lévi-Strauss det råa och det tillagade 

utifrån en kulinarisk triangel som motsvarar den vokaltriangel som Roman Jakobson använde 

för att analysera de strukturer som ligger bakom lingvistiska system.135 I triangelns tre hörn 

återfinns det råa, det tillagade och det ruttna där det tillagade är en kulturell transformering av 

det råa medan det ruttna är en naturlig dylik.136 ”Underlying our original triangle, there is 

hence  a  double  opposition  between  elaborated/unelaborated on  the  one  hand  and 

culture/nature on the other” (kursiv i original), skriver han.137 Vad Lévi-Strauss vill etablera 

med sin kulinariska triangel är att det inom alla matlagningspraktiker och matkulturer finns en 

gemensam struktur och att oppositionen mellan natur och kultur är grundläggande för den 

strukturen.138 Man kan ha invändningar mot Lévi-Strauss teorier och analytiska metod, man 

kan som Ashley et al., tycka att det finns ”an arbitrariness in the way in which he etablishes 

the centrality of that oppositional system”.139  Vidare kan man hävda att natur och kultur inte 

är tidlösa kategorier eftersom även de är ”tillagade” såtillvida att de är kulturellt konstruerade, 

vi tänker oss dem och gör det på olika sätt i olika kulturer och olika tidsperioder.140 Men, som 

Stephen  Horrigan  påpekar;  ”Lévi-Strauss  is  not  claiming  that,  at  the  level  of  conscious 

thought, all societies utilize a distinction between nature and culture […] He says, rather, and 

this  is  his  main  point,  that  the  human  brain  classifies  and  categories  experience  and 

135 Ashley, Bob, et al., Food and Cultural Studies, s. 30
136 Lévi-Strauss, Claude, “The Culinary Triangle” i Food and Culture – A Reader, red. Counihan, Carole & van 
Esterik, Penny, s. 29
137 Ibid.
138 Ashley Bob, et al., Food and Cultural Studies, s. 33
139 Ibid., s. 34 
140 Ibid., s. 40  
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information according to a set of binary oppositions of which the distinction between nature 

and culture is but one example, and that this occurs on an unconscious level.”141 

Det råa och det tillagade som binär opposition är naturligtvis även det en viktig del av den 

analys Lévi-Strauss  gör,  men särskilt  intressant  för  oss  här  är  den dubbla opposition han 

identifierar,  den  mellan  kultur:natur  och  elaborated:unelaborated,  den  senare  vilken  jag 

översätter  till  bearbetad:obearbetad.  Vi  kommer  att  se  längre  fram hur  mina  informanter 

undviker mat som kan sägas vara  för kulturell,  för bearbetad, det vill säga mat som är för 

processad och industriell till sin karaktär, till förmån för mat som upplevs som naturlig och 

nära sin ursprungsform i avseendet obearbetad. 

System för ordning och kontroll 

Regler om mat, precis som alla andra sorters regler, handlar om att skapa ordning. Oordning 

oroar,  det  stör  och  skapar  ängslan.  I  Purity  and  danger analyserar  Douglas  de  judiska 

matreglerna och frågar sig hur det kommer sig att ätandet av fläskkött så uttryckligen förbjuds 

i Tredje Moseboken. Vad grundas det förbudet i? I Tredje Moseboken står det att läsa att  

anledningen till att svinet inte får ätas är för att det har klövar men inte idisslar och att det 

därför är orent.142 Men som Douglas noterar så kan tankar om förorening aldrig förekomma 

”except in a view of a systematic ordering of ideas” – vad som är rent och orent, tillåtet eller 

förbjudet, handlar om idéer och kanske framför allt om system av idéer.143 Det finns ingen 

absolut renhet, lika lite som det finns något som kan kallas absolut mat, det är avhängigt de 

idéer genom vilka vi formar världen. 

Om tillvaron upplevs som oordnad så måste det åtgärdas, och det görs medelst kategorier och 

regler  för vem och vad som tillhör  vilken kategori.  Oordning i  det här fallet  handlar  om 

bristande kontroll och kunskap, det handlar om att inte veta vad man äter, att inte ha kontroll 

över maten, varken över dess tillblivelse eller över dess innehåll. Nästa fråga blir då varför 

somliga upplever det som ett problem, varför bristen på kunskap om maten man äter såväl 

som dess tillstånd av artificialitet är en källa till oro och skapar en känsla av osäkerhet. Svaret 

där, menar jag, hänger samman med det som redan har konstaterats, nämligen att mat är ett  

sätt genom vilket vi skapar oss själva såväl som världen. Om vi inte vet vad vi äter, om vi inte  

vet vad det är vi gör till en del av oss själva, vet vi då vem vi är? Blir vi artificiella som en  

141 Ashley, Bob, et al., Food and Cultural Studies, s. 33 
142 Douglas, Mary, Purity and danger – An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, s. 41-2 
143 Ibid., s. 41 
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konsekvens av att vi äter konstgjord, ”onaturlig” mat? Anneli är en av mina informanter, och 

hon undviker aktivt tillsatser.

Maria: För att det är artificiellt eller för att du inte vet vad det är?

Anneli: Både och ibland vet jag vad det är men vill ändå inte äta det 

Hon säger också, först på skämt men sen mer allvarsamt att: 

[..]  ju  mer konserver man äter desto mer välbevarad borde  man hålla  sig  [skratt]

….men nä men det är  konstigt  är det inte såhär att folk ruttnar inte längre det är 

problem när man ska flytta gravar för det ligger inte skelett  där utan tjugofem år 

gamla lik för dom har ätit så mycket processad mat liksom det är liksom så mycket 

äckliga grejer 

Magdalena är en annan av mina informanter som är inne på samma spår när hon säger att: 

man blir processad om man äter processad mat det tror jag absolut att man alltså att 

man blir vad man äter för får man inte i sig… det här som liksom är kärnan i det tror  

jag alltså det är klart då får man ju inte i sig den näringen man behöver liksom eller  

kroppen behöver det är klart att man överlever det är väl energi i den maten på nåt 

sätt också men… jag tror ju att man mår ju bättre om man äter så att säga bra mat

I Disgust – Preadaptation and the Cultural Evolution of a Food-Based Emotion av Paul Rozin 

et al. redogör författarna för vad de kallar ett “food rejection system”, ett system på basis av 

vilket  människor  förkastar  mat  och  hur  det  som framför  allt  har  som uppgift  att  skydda 

kroppen  från  giftiga  substanser  ”is  transformed  into  a  uniquely  human  mechanism  for 

internalising cultural rules and ultimately the protection of the human soul”.144 För Douglas 

handlar förkastandet av något om smuts och hon säger att ”Where there is dirt there is system. 

Dirt  is the by-product of the systematic  ordering and classification of matter  in so far as 

ordering  involves  rejecting  inappropriate  elements”.145 Eftersom  ätande  kan  ses  som  en 

”material invasion of the self” så är det inte svårt att förstå vikten av att definiera vad det är  

som får  lov  att  invadera  kroppen och vad som inte  får  det.146 Lynn Harbottle  skriver  att 

144 Rozin, Paul, et al., “Disgust – Preadaptation and the Cultural Evolution of a Food-Based Emotion” i Food 
Preference and Taste, red. Macbeth, Helen, s. 65   
145 Douglas, Mary, ”Symbolic Pollution” i Culture and Society – Contemporary Debates, red. Alexander, Jeffrey 
C. & Seidman, Steven, s. 155
146 Rozin, Paul, et al., “Disgust – Preadaptation and the Cultural Evolution of a Food-Based Emotion” i Food 
Preference and Taste, red. Macbeth, Helen, s. 68  
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”symbolically, an individual’s mouth may be regarded as a gateway through which that person  

guards and protects the self from outside”.147 

Lika fyllt med mening som det människor väljer att äta är det som väljs bort. Douglas kopplar 

som sagt matregler inte bara till ordning och kontroll utan även till tankar om förorening. Det 

ordningsskapande som hon talar om kan sägas ha sin upprinnelse i föreställningen om en 

symbolisk  förorening,  den  sortens  förorening  ”which  inspires  moral,  psychological  and 

existential fear at the same time”.148 Precis som ordningen är något som tänks är förorening 

något  som  opererar  på  ett  symboliskt  plan.  Något  är  förorenande  på  basis  av  dess 

”oordnadhet”, vilket signalerar fara. 

Även om det i intervjuerna inte har förmedlats något om explicita regler, Magdalena säger 

tvärtom uttryckligen att det för henne inte handlar om uttalade regler för vad hon får och inte 

får  göra,  så  ingår  det  idéer  om avgränsande  och  separerande  av  bra  från  dåligt.  Anneli 

uttrycker det till exempel när hon talar om en känsla av att icke-ekologisk mat kan smitta av 

sig: ”… ofta när jag har vissa grejer som är ekologiska och andra inte så vill jag inte lägga 

dom för nära varandra för det är som att det smittar liksom jag vill inte att det hoppar över 

massa skit  från det  ena till  det  andra…”. Elin å sin sida talar om hur  dåligt  hon mår av 

konventionellt godis och säger att ” det måste va alla färgämnen och sånt […] det känns som 

att man blir så himla smutsig när man äter lösgodis”. Här framgår en tydlig uppfattning om 

konventionellt framställd mat som smutsig och oren. Anneli, Magdalena och Elin väljer bort 

den artificiella maten på basis av vad som kan kallas dess förorenande och orena aspekt, den 

är  existentiellt  problematisk eftersom den hotar  att  smitta  annan mat  samt  förvandla dem 

inifrån och göra dem lika processade eller smutsig som den är. Det finns en förhållandevis 

tydlig och för ämnet genomgående föroreningstanke, i det att ekologisk mat framställs och 

talas om som ren, i förhållande till något som är orent. 

Den  här  underliggande  och  ibland  uttalade  men  även  antydda  föreställningen  om 

konventionell,  icke-ekologisk  mat  som oren,  som giftig  och  förorenande,  menar  jag  kan 

härledas till människans ordningsskapande natur. Precis som något blir orent endast genom ett 

system så skapas ordning genom ett kulturellt system, ett system medelst vilket orenheten kan 

147 Harbottle, Lynn, “Taste and Embodiment: The Food Preferences of Iranians in Britain” i Food Preference and  
Taste, red. Macbeth, Helen, s. 178  
148 Alexander, Jeffrey C., “Analytic Debates: Understanding the Relative Autonomy of Culture” i Culture and 
Society – Contemporary Debates, red. Alexander, Jeffrey C. & Seidman, Steven, s. 19,   
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hanteras. Ordnandet, som Douglas säger ovan, handlar om att definiera och undvika oönskade 

element. Icke-ekologisk mat upplevs och uppfattas som smutsig och förorenande av mina 

informanter,  det är en symbolisk smutsighet som dels handlar om en rädsla att maten ska  

smitta och att man ska bli likadan själv, dels handlar om att maten är okontrollerad eftersom 

dess innehåll är höljt i dunkel. 

Mat utan historia och identitet 

Det var i tanken om matregler som ordningsskapande som uppsatsen började och min hypotes 

var att valet av ekologisk mat drevs av en skepsis gentemot konventionell mat i allmänhet och 

en vilja att veta exakt vad det är i den mat man äter, vilket kan diskuteras i termer av en 

strävan efter kontroll. Kontrollbehovet skulle då ta som utgångspunkt att den moderna maten 

är så svår att identifiera att människor inte längre vet vad det är de äter. 

Fischler urskiljer ett par orsaker till varför problematiken har uppstått. Grundläggande är att 

de allra flesta västerlänningar gått från att vara producenter till att reduceras till konsumenter 

av  mat.  Utöver  det  så  produceras  och  tillagas  maten  i  en  fabrik  och  det  mesta  är 

färdigpaketerat och processat så att vi inte känner igen den eller kan se vad det är. Men kanske 

viktigast  av  allt,  dess  innehåll  förefaller  vara  något  av  ett  mysterium.  ”The  nature  of 

contemporary developed societies is such that most people cannot identify the source of foods 

they  buy in the  supermarket,  for  production  and processing occur elsewhere,  out  of  their 

control”,  skriver  Lupton.149  ”Modern  food  has  become  in  the  eyes  of  the  eater  an 

”unidentified edible object”, devoid of origin or history […] in short without history” menar 

Fischler.150 Han  tar  allätarens  paradox  som  utgångspunkt  och  menar  att  det  moderna 

samhällets utveckling ”tends to increase the anxiety of the paradox instead of regulating it” 

(kursiv i  original).151 Till  detta  kan  vi  se  vad han kallar  ”the  current  growing demand of 

symbols of nature” som en reaktion på denna ökande oro, en oro som har sin upprinnelse i 

”the increasing serious problem we face in identifying our food” (kursiv i original).152 Behovet 

av kontroll och kunskap om maten samt ett betonande av vikten av att maten är ”naturlig” är 

återkommande i materialet jag analyserar.  

149 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 89 
150 Fischler Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 289   
151 Fischler, Claude, “Food Habits, Social Change and the Nature/Culture Dilemma”, Social Science Information, 
19, 6, 1980, s. 945 
152 Ibid. 
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Att inte veta vad man äter eller att inte ha en konkret relation till detsamma förefaller vara 

problematiskt. En av mina informanter, Sara, säger att hon upplever det faktum att hon bara är 

konsument av mat som något som genererar ”en så himla konstig relation till den mat jag 

köper för att jag inte jag har ingen aning om hur man odlar vissa saker och […] nämen jag ser  

den i en förpackning liksom att havregrynen kommer i en pappersförpackning liksom jag vet 

inte hur dom hamnade där och det jag vet inte det känns märkligt”.  Vidare säger hon att ”[…] 

det är ju lättare att få en bild av vad det är jag handlar om jag köper nånting som kommer  

ganska nära ifrån men om jag köper tomater från Spanien så vet jag bara att dom kommer från  

Spanien det säger ingenting om hur dom har tillverkats men här [i butiken] kan jag alltid kolla 

upp inte för att jag gör det för det gör jag verkligen inte….men närheten gör nog ändå att det 

känns bättre… men det handlar nog mer om transporter och så”. 

När jag frågar Erika om hennes känslor inför den ganska anonyma, konventionella maten 

säger hon: ”Bara att det är en låda och att det är plast på det är ju hemskt egentligen tycker jag 

för jag tycker helst ska man plocka grönsaker som man gör liksom på Astrid och aporna eller 

att man liksom eller  Morot och annat [två ekologiska butiker i Malmö] att man liksom tar i 

det ska inte vara färdigt såhär mycket sockerärtor får du”. För Anneli är det viktigt att veta 

vad det är hon äter och varifrån maten kommer, att den har en identitet: ” Jag tror att det är  

viktigt att veta varifrån det kommer, när jag var liten trodde jag att mjölk kom ifrån paket 

liksom….med bilder på kor […] det är viktigt att öka sin medvetenhet om allting tror jag men 

särskilt vad man stoppar i sig”.

Matkultur, det vill säga den logik och de regler utifrån vilka människor formulerar sitt ätande, 

handlar om att eliminera inkorporerandets vånda och överbrygga allätarens paradox: genom 

att etablera och identifiera något som mat så ordnas världen. Inkorporerandet av ett födoämne 

auktoriseras av den mening som tillskrivs detsamma, man äter något på basis av att det är bra 

att äta. Problem med att klassificera mat, att avgöra huruvida det är bra eller dåligt att äta det,  

kan enligt Fischler ”trigger off neophobic behaviour”, det vill säga att det skulle kunna orsaka 

en tilltagande rädsla och osäkerhet för okänd mat. Jag menar att man kan se problemen med 

att  identifiera  industriproducerad  mat  full  av  kemiska  tillsatser  som  den  bakomliggande 

orsaken till  de försök att kontrollera maten genom att  äta ekologisk och identifierbar som 

mina informanter ägnar sig åt.  
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”Jag vill veta vad det är jag äter” – om kunskap och kontroll 

Låt oss nu titta lite närmare på kontrollskapandet. Fischler menar att den moderna osäkerheten  

inför  mat  ”induces  movements  of  reaction”,  det  skapar  motreaktioner  varav  en  av  de 

grundläggande reaktionerna är en vilja att veta mer om maten, dess ursprung och vad den 

innehåller, men att det också kan handla om specifika dieter och kosthållning.153 

Elin säger att ”jag vill veta vad det är jag stoppar i, stoppar i kroppen och så tänker jag såhär 

att  den klarar  att  ta  hand om alla dom här  naturliga ämnena”  och när jag frågar om hon 

undviker tillsatser svarar  hon:  ”Jaaa mycket  är  för att  jag inte vet  vad det  är  för nånting 

och….för att jag inte vet vad det är och hur det skulle kunna påverka mig”. Hon säger också 

att ”ibland kan jag bli så att jag liksom väljer bort vissa saker….eller såhär hellre gå hungrig 

än och köper nån grej som det är en massa tillsatsämnen i […]”.  Vad allt det syftar till är en 

sak; ”to reintroduce a normative logic into everyday eating, a coherent system of reference, a 

rule, in short, an order”.154 Det handlar om att skapa ordning genom identifiera och etablera 

vad som är bra respektive dålig mat samt att hitta ett förhållningssätt till den mat som upplevs  

som  farlig  och  okontrollerad.  Douglas  skriver  att  “ideas  about  separating,  purifying, 

demarcation and punishing transgressions have as their main function to impose system on an 

inherently untidy experience”.155  

När Erika talar om vad som är bra respektive dålig mat för henne säger hon att ” [j]ag tror jag 

vill se maten jag tror jag vill se precis vad det är jag äter jag tror jag vill se det är inte nån  

konstig bara massa utan jag vill se att det är olika det kan va en massa men jag ska ändå 

kunna se vad det är i den på nåt sätt […] det är nog det för att man vet ska veta vad man  

stoppar i sig…ja det är kontrollbehov”. 

Jag  frågar  Magdalena  om det  är  viktigt  för  henne  att  veta  vad hon  äter  och  hon svarar 

följande: 

Jaa det är viktigt att veta vad det är jag äter…. ja det är klart att det är….därför att…. 

[…] jag funderar på om det är en känsla av kontroll om det är det man behöver ha 

eller om det bara är liksom jo men det är viktigt att veta vad det är man äter ju man  

skulle ju inte stoppa i sig precis vad som helst……ja det är viktigt

153 Fischler, Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 290 
154 Ibid.  
155 Douglas, Mary, Purity and danger – An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, s. 4 
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Hon säger också att: 

[…] i min värld känns det liksom att okej det är bättre att jag sätter mig själv i ett  

sammanhang kanske där andra har tänkt det åt mig där jag kan vara försäkrad om att 

eller  försäkrad eller  försäkrad men där jag vet  att  även,  även om det  kanske inte 

liksom i  varje  enda  litet  led  är  superekologiskt  så  är  det  ändå  det  finns  ändå en 

ansträngning bakom liksom det tycker jag är gott nog liksom

En vilja att ha kontroll över och kunskap om vad man äter är påtaglig i många av de intervjuer 

jag  har  gjort.  Josefin  säger  till  exempel  såhär:  ”Jag  tror  att  hela  det  färdigförpackade, 

färdigförpackade resor eller mat, det är inte för mig utan jag vill kunna ha makt över de val 

jag gör”. Det industriella och färdigförpackade upplevs som utanför den egna kontrollen.

Peter kommer från en liten by där många odlar sin egen mat och nästan inte köper frukt och  

grönsaker och ”det är ganska spännande” säger han, ”då känns det liksom verkligen bra att äta 

maten om man vet att den kommer precis tjugo meter ifrån köket där från trädgården det är 

ganska roligt”. På frågan om varför det känns bra svarar han: 

Ja för att det känns att man har mer kontroll över produktionen och det om nånting 

händer med typ någon kris eller något typ ekonomiskt kris av något slag att  man 

kunde inte transportera maten längre så känns det ganska tryggt att man vet att man 

kan odla sin egen mat man måste inte förändra nånting alls med sig egen liv med sin 

egen maten som man äter för man vet hur man odlar den själv… jätteroligt också man 

vet att det finns ingen skräp i den och att, att man måste inte tro på liksom inte tro på 

vad andra säger att dom har gjort med maten så ja så man känner sig liksom lite mer 

maktfull

Även för Josefin är det viktigt att veta vad hon äter och hon säger också att: 

Det är klart att det finns tillsatser i andra produkter [än färdigmat] men jag köper nog 

mest råvaror och inte så mycket sammansatta produkter […] …nämen jag tycker det 

är lite läskigt att vi ska in och pilla på kemisk nivå i, i maten vi äter, att det är kemi  

det är inte matlagning och jag har inte koll på vad dom ämnen gör med mig eller hur 

dom ämnena som människor har satt samman kan påverka mig däremot så känner jag 

att en morot som är odlad på schysst vis eller som är ekologiskt odlad jord vatten 

naturliga gödningsmedel där har jag mer koll vad jag äter det andra det är bara…det 
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är formler som jag inte förstår helt enkelt så jag det handlar nog om att jag vill ha koll 

på vad jag får i mig så gott det går 

Såhär säger hon om sin syn på tillsatser och matindustrin: 

[…] det är ingen som sitter där och menar illa men det har bara gått överstyr tror jag 

att det har blivit okej att göra att göra allt på konstgjord väg bara för att spara lite 

pengar då det är okej att framställa glass som inte över huvud taget inneh… eller 

gräddglass som inte innehåller grädde och det är det är industrin bakom det jag tycker 

bara att det har gått för långt att vi inte behöver ha det så att vi kan klara oss väldigt  

bra på råvaror dessutom tycker jag att en av aspekterna i det här med tillsatser det  

handlar om att alla dom här små varorna alla dom små delarna som finns i maten dom 

måste fraktas  dom måste  komma från  olika håll  i  världen dom måste fraktas var 

kommer dom ifrån hur är det hur är den vad till exempel som smörprodukter […] 

eller jag tänker på palmolja till exempel det är kanske ingen kemisk tillsats så men det  

är ett sånt typiskt exempel var kommer den ifrån hur tas den hit och vad har det för 

effekter så att det ekologiska och det maten utan tillsatser är lättare att välja för där 

har jag mer koll på att det kommer härifrån och det finns vissa regler kring hur det får 

tillverkas

Som de flesta av mina informanter så säger både Elin och Peter att de inte bryr sig om alla  

olika larmrapporter om farlig mat och vad man skall och inte skall äta. Peter känner att han 

inte behöver bry sig om det eftersom han mest äter ekologisk mat och den mat som oftast 

avses när det kommer nya rapporter är ”mat jag skulle aldrig köpa i vilket fall som helst för 

att  det  är  mest  såna  konventionella  grejer  som  jag  bara  ser  i  skyltfönster  i 

supermarknaden[…]”. Elin å sin sida säger: ”Nä jag tror jag har stängt av alla dom för det är 

så himla mycket olika [..] nä men det är så mycket och det är så mycket och det beror ju på 

om man, och nä vissa saker är så motsägelsefulla också så att man inte… nä det litar jag inte 

alls på”, säger hon. Det här kan man kanske tolka som att det här med tanken om farlig mat  

inte alls påverkar dem, men samtidigt så formulerar de allra flesta tydligt att de inte litar på 

konventionell mat och dess innehåll. Elin till exempel ”köper aldrig halvfabrikat” och om hon 

är hungrig och måste handla något på stan så handlar hon i sådana fall ” en bit ost och en bit  

bröd liksom så att jag ändå vet vad det är”. Återkommande i intervjuerna är att de allra flesta 

säger som Elin, att de inte bekoms av olika larmrapporter och forskningsrön, samtidigt som de 
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har en ganska skeptisk och misstänksam inställning och är noga med att de ”vill ha koll på” 

eller ”veta vad de stoppar i sig”, viket ses i citaten ovan. 

 

Inte minst finns det en uttalad skepsis gentemot stora matproducenter, vilket till exempel både 

Helena och Sofia utrycker. Helena, som bor i ett kollektiv, lagar och äter till största delen mat  

som är vegansk. Hon säger först att hennes val av att äta ekologiskt främst handlar om miljön; 

” Jag tänker mest på miljön jag tänker inte så mycket på mig på mig själv mer än att när jag 

vet att det är ekologiskt så känns det generellt bra liksom” men hon lägger till sen att hon 

tänker på sig själv när det gäller tillsatser och att en bra sak med ekologisk mat är att den  

innehåller mindre av det. Hon fortsätter: ”[..] det känns bättre när en vara inte innehåller typ 

såhär  tvåhundra  olika  småsaker  liksom bara  en  sak  och  nä  och  att  jag  har  väldigt  lågt 

förtroende för såhär stora kedjor och tänker att dom stoppar i jättemycket tillsatser i allting 

helt i onödan och mycket så dåliga oljor och dåliga ja och annat skit jag vet inte vad det är  

[…]”. Att hon undviker tillsatser förklarar hon med att: ”Ja men ja för att jag tror att det är 

onyttigt och för att jag inte vet vad det är och inte vet vad det gör med kroppen på lång sikt”.  

Sofia å sin sida säger att ”Jag gillar när saker är naturliga, […] joo men då är det inte så att det 

sitter nån sån här girig kapitalistföretag och strör nåt sånt här sockerextrakt i för att liksom 

dryga ut och göra billigare jag tänker ändå såhär, naturen är ganska bra […] när det gäller mat 

så den kan ju faktiskt dom grejerna liksom…”

Viljan till kontroll kommer sig inte bara av känslan av att inte veta vad det är i maten, utan av 

uppfattningen om att det som väl är i maten är dåligt. Elin är en av dem jag har haft mest 

kontakt med och hennes ekologiska intresse sträcker sig inte bara till mat utan även till annat 

som till exempel hudvård och kläder. När jag frågar henne vad det är som får henne att välja 

ekologisk mat framför annan mat så svarar hon såhär:

Det har nog hela tiden handlat om mig som person vad jag stoppar i mig och hur min 

kropp reagerar på det och […] för jag har, har varit väldigt mycket så att jag vill äta så 

rena produkter som möjligt och till en början var det inte så mycket ekologiskt utan 

mer bara att jag vill äta så rena produkter som möjligt inte en massa tillsatser eller 

konserveringsmedel  för  jag  tänker  att  det  såhär  lagras  i  kroppen  och  hur  det 

egentligen hur det påverkar kroppen i framtiden så det ja det är mycket det som gör 

att jag inte vill liksom stoppa i massa gifter i kroppen
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Anneli undviker aktivt tillsatser i mat och säger att 

det var under min vegoperiod som jag började sätta mig in i det här med e-medel 

då… jag var vegan i typ en månad […] men då var det då fick jag ju sätta mig in i  

vilka som har animaliska produkter i sig och så kom jag så började jag läsa om det 

och tänkte fan vad mycket äckliga grejer det är och så, så nu undviker jag helst det, 

det händer ju att man äter det men det får liksom inte vara mer än ett i ett livsmedel  

då är det bara äckligt 

Anneli och Elin kopplar dessutom den moderna maten, bland annat i form av tillsatser och e-

ämnen, men också det moderna samhället i stort, till ökningen av allergier och överkänslighet 

och psykiska sjukdomar. Elin säger att ”jag tror också att mycket av det här det är i och för sig 

bara min egen teori också men det här med överkänslighet och sånt att vissa produkter att det 

kan som e-nummer och vissa tillsatser med allergier bara att det har ökat lavinartat och all  

överkänslighet […] det tror jag ändå är visat att dom leder till överkänslighet och allergi hos 

vissa personer och varför skulle man vilja utsätta sin kropp för det”. Anneli å sin sida säger att 

”alltså jag tänker det finns så det har kommit så mycket nya konstiga psykiska sjukdomar och 

krämpor och allt möjligt och vi lever i ett stressigt, konstigt samhälle som är så onaturligt men 

det här med vad vi stoppar i oss tror jag bidrar väldigt mycket”.  

Båda två förmedlar en syn på konventionell mat, mat som är producerad av en expertindustri 

och som därmed borde vara kliniskt ren och vetenskapligt behandlad, som oren och smutsig 

men också som något som gör oss sjuka. Kontrollbehovet tar sig inte bara uttryck i försök att 

undvika den orena maten, det handlar om att definiera och urskilja den vilket görs genom att 

skaffa kunskap om vad den innehåller och därefter undvika den på basis av oskrivna regler 

som stipulerar ett undvikande av det som är artificiellt, onaturligt och främmande, till förmån 

för  det  som  anses  naturligt  och  därmed  också  identifierbart.  Genom  att  hitta  ett 

förhållningssätt gentemot maten, genom att definiera vad som är bra att äta och vad som är 

dåligt, utifrån vilka premisser och hur det dåliga kan undvikas, så skapas en ekologisk praktik 

som får sägas vara ordnande såtillvida att den skapar en känsla av att ta kontroll över maten, 

den ordnar det som tidigare upplevdes som oordnat.  
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Personskap och varande i världen 

Under arbetet med uppsatsen och med materialet kom jag in på frågan om hur man hanterar 

varandet i världen, hur man relaterar till de människor som delar ens värld och den värld man 

delar med dem. Det som uttrycktes var en delaktighet i världen, som till exempel formulerat  

av Sara när hon berättar hur hon reflekterar över sina matinköp och försöker handla så att 

hennes ”bekvämlighet [inte] är viktigare än världen”, som hon formulerar det, och på frågan 

om vad som är bra mat för henne svarar: ”[…] om jag tänker på bra att… tänker jag nog på att 

den ska ha kommit till….på sättet den kommer till att inga djur har tagit skada och att inga 

människor har tagit skada av den när den har tillverkas mer än att den ska va bra för mig”. 

Peters ekologiska praktik är även den en som till stora delar handlar om andra än honom själv 

och han säger att ”[d]et är hela poängen för mig att liksom ja att bry sig om det lite grann jaa 

för det också med ekologiska livsmedel det finns en sätt att hur säger man en diskurs […] att 

det är bra för sig själv för sina barn och sin egen […] att handla ekologiskt men det känns som 

för mig är det bara typ en plus liksom det viktigaste grejen är att…att ja påverka typ planeten 

och  resten  av  världen  […]”.  I  förlängningen  handlar  det  om  personskap,  om  hur  man 

konstruerar och identifierar det egna jaget visavi omvärlden. Hur vi tänker oss och förstår 

subjektet är onekligen relevant för hur vi tänker oss att det subjektet i sin tur är relaterat till  

omgivningen och kanske framför allt  hur subjektet  tänker och på olika sätt  agerar ut den 

relationen. 

I  föregående  kapitel  diskuterades  omdaningen  av  det  europeiska  samhället  och  hur 

förhållandet till mat förändras i takt med en förändring av matproduktionen och matsystemet, 

men  de  stora  samhälleliga  förändringarna  omvandlar  också  synen  på  individen.  Lorentz 

Lyttkens säger att ”under medeltiden drogs ingen skarp gräns mellan en människa och hennes 

omgivning” men att civiliseringsprocessen, samma process som Elias talar om, som följer på 

industrialiseringen, urbaniseringen, och framväxten av en kapitalistisk borgerlighet, för med 

sig en utveckling av individen som avskärmad från sina medmänniskor.156 Industrialiseringen 

försakligar människor och försakligar själar, hävdar Horkheimer och Adorno i sin glödande 

kritik av upplysningen och allt vad den för med sig. De säger att ”[m]änniskors främlingskap 

för de behärskade objekten är inte det enda pris som betalas för herraväldet: försakligandet av 

medvetandet  smittar  av sig  både  på  relationerna  människor  emellan  och  på  den enskilde 

individens förhållande till sig själv”.157 Den försakligande relationen är vad jag kommer att 

156 Lyttkens, Lorentz, Den disciplinerade människan, s. 60 
157 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W., Upplysningens dialektik, s. 43 
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tala om i termer av ett objektifierat förhållande till omvärlden.  En objektifierad relation till 

mat kan, menar jag, ses som en konsekvens av en objektifierad relation till omgivningen i 

stort, där världen och människorna utanför mig är just det, utanför. Andra människor är liksom 

jag separata och självständiga enheter och det materiella, icke-mänskliga, är externa objekt 

som jag kan använda men som inte har något förhållande till  mig som gör att  jag känner  

samhörighet med dem. Om vi etablerar att en förståelse av jaget är en grundförutsättning för 

vår förståelse av omvärlden så följer det att hur vi förstår jaget påverkar vår världsbild och hur  

vi opererar inom den värld vi befinner oss i.

Fischler menar inte bara att den som äter inkorporerar maten i sig själv, det fungerar även 

tvärtom så att maten i sin tur inlemmar oss i ett system och en tillhörighet: ”the absorption of 

a  food incorporates  the  eater  into  a  culinary  system and therefore  into  the  group which 

practices it”. 158 Vi äter inte ensamma, vårt ätande sker inte isolerat och separat utan placerar 

oss i ett större sammanhang; ”[A]ny culinary system is attached to, or part of, a world view, a 

cosmology […] [m]an eats, so to speak, within a culture and this culture orders the world”.159 

I The raw and the cooked säger Lévi-Strauss att ”not only does cooking mark the transition 

from nature to culture, but through it and by means of it, the human state can be defined with  

all  its  attributes”.160 Denna  delaktighet  som  från  början  finns  i  mat  och  ätande  vill  jag 

diskutera närmare här, och jag vill även utveckla hur mat och val av mat såväl som val av 

vilken matgemenskap man vill ingå i kan vara ett sätt att försöka förändra den alienering från 

och dominans över naturen som är en grundförutsättning för moderniteten. 

Fischler talar om det kulinariska system människan ingår i, för oavsett hur det ser ut så är vi 

alla del av en matgemenskap där vi delar klassifikationer och taxonomier med vilkas hjälp vi 

”incorporate the individual into the group, situate the whole group in relation to the universe 

and in turn incorporate it into the universe”.161 Dessa enligt honom grundläggande taxonomier 

”are part of the fundamental bond between the self and the world, the individual and society,  

microcosm and macrocosm”.162 Kopplingen mellan individen och världen som återkommande 

har  betonats  här,  och  hur  mat  och ätande är  en del  av etablerandet  av  densamma,  är  av 

betydelse för det resonemang som kommer att föras om personskap. Fischler beskriver hur 

ätande  och  drickande  av  specifik  mat  och  dryck  i  det  antika  Grekland  involverade  ett 
158 Fischler, Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 281
159 Ibid.  
160 Lévi-Strauss. Claude, The Raw and the Cooked, s. 164  
161 Fischler, Claude, “Food, Self and Identity”, Social Science Information, 27, 2, 1988, s. 281
162 Ibid. 
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förhållande mellan människor och gudar när ett djur offrades och en del erbjöds människorna 

och en del erbjöds gudarna.163 Ätandet i det sammanhanget hade som funktion att etablera en 

relation med omvärlden, mellan de människor och gudar som ingick däri. Även om utförandet 

onekligen skiljer sig diametralt åt menar jag att den ekologiska praktik jag beskriver handlar 

om samma sak, handlar om att etablera en relation med omvärlden. Peter till exempel säger att  

”min dröm är att folk skulle kunna typ laga mat för varandra”, han talar om hur det finns ett  

förtroende i att äta mat någon annan har lagat precis som det gör i att laga till någon annan 

och hur idealet för honom skulle vara att man odlar, lagar och äter mat tillsammans. Han säger  

att han skulle vilja att människor tänkte större och inte bara på vad som är bra för dem.  Peter  

funderar över vilken värld han vill bo i i framtiden och hur det som är bra för honom också 

borde vara bra för de flesta och att man kan leva för att göra världen bättre samtidigt som man 

gör något bra för sig själv och att man inte måste skilja på de två delarna. Hans utopi där  

människor  gemensamt  odlar,  lagar  och  äter  mat  är  en  vision  som  tydligt  avslöjar  en 

deltagande syn på både mat och människor som vi skall fördjupa oss i. Det är människans  

varande i världen och varande med varandra jag ämnar diskutera här, och då specifikt mina 

informanters  tankar  om detta  och  hur  de  etablerar  och  utövar  det  genom sin  ekologiska 

praktik. 

”Allting hänger ju ihop” – att delta i världen 

Västerländsk idétradition bygger som redan konstaterats på ”a substance-based conception of 

the self”, på ett jag som är dualistiskt i fråga om att skilja på det fysiska och det mentala och  

som drar en skarp gräns mellan det egna jaget och alla de andra jag som omger oss.164 Med en 

vad filosofen Lisa Heldke kallar ”substance-based view of the self” finns det i princip bara två 

sätt  vi  kan  förhålla  vårt  agerande  gentemot  andra  på,  vi  är  antingen  egoistiska  eller 

altruistiska.165 En dylik substans-baserad syn på mänskliga relationer för med sig en dualistisk 

inställning till människors agerande och motiven bakom agerandet, det ger inte utrymme för 

några  andra  alternativ;  antingen är  jag  helt  fokuserad på  mitt  eget  välbefinnande eller  så 

koncentrerar jag mig helt på andra. Med en relationell syn på jaget såväl som på mänskliga 

relationer  ges  utrymme för  ett  annat  förhållningssätt,  ett  förhållningssätt  som rymmer  att  

inkorporera en önskan att tillgodose de egna behoven samtidigt som det finns en medvetenhet 

om att de behoven berör andra och att jag genom mina val påverkar dem samt kan, om jag 

163 Fischler, Claude, ”Commensality, Society and Culture”, Social Science Information, 50 (3-4), 2011, s. 535
164 Heldke, Lisa M., “Food Politics, Political Food” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of  
Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M. , s. 303
165 Ibid. 
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vill,  agera  för  deras  bästa.  En  dylik  relationell  syn  på  mat  såväl  som  omvärld  är 

återkommande i mina intervjuer, till exempel säger Caroline: 

”Jag tror att när man blir medveten om vad det är man äter så allting hänger ju ihop 

att det ekologiska hör ju ihop med även hur man tar hand om jorden och naturen, djur 

och allting hänger ju ihop och då blir man ju medveten man vill ju inte misshandla 

varken, varken djur eller jorden eller sin egen kropp eller dom som, som får arbeta i  

gifter och så vidare”

Deane W. Curtin, professor i filosofi och environmental studies, menar att det finns två sätt att 

förstå  relationer  på,  antingen är  de  objektifierade  eller  deltagande.  Vad  som orsakar  ”our 

confusing modern relations to food” är enligt honom att vi har just en objektifierad relation till  

mat.166 Den  här  objektifierade  relationen kommer  sig  av  att  idén  om subjektet  inom den 

västerländska idétraditionen bygger på en dualism som också betonar jagets och subjektets 

självständighet, att det är en separat enhet.  Det leder till en objektifierad relation till bland 

annat mat där ”food is understood as ”other””.167 ”The dualist conceptual scheme alienates us 

from nature and objectifies it”, skriver han.168 Utgår vi från en dualistisk syn på kroppen och 

själen, där den immanenta kroppen står i stark kontrast till den transcendenta själen, så blir 

mat bara ett bränsle som fyller på kroppens reserver ”while leaving the mind utouched”. 169 För 

Curtin är det här ett otillfredsställande synsätt eftersom han menar att mat skall ses som del i 

en relation, en relation som inte betonar subjektets autonomi och självständighet utan dess 

deltagande i världen, att det är omgivet av andra subjekt såväl som objekt och att det står i  

relation till dem och interagerar med dem, ungefär så som Caroline uttryckte det ovan. För 

Curtin blir vi människor, vi etablerar oss själva som personer, genom vår öppenhet gentemot 

andra: ”We become persons through connecting in relation to other beings. Our connection 

with food partially define who we are.”.170 Han menar att vi rent ontologiskt konstitueras av 

det  vi  kallar  mat,  som  vi  sedan  äter.171  Skillnaden  mellan  ett  relationellt  jag  och  ett 

självständigt jag är att ”unlike the autonomous self [the relational self] recognizes that self-

definiton  is  a  participatory,  not  an  autonomous,  process”.172 Bruce  Kapferer  talar  om 

intentionalitet,  inte  i  det  avseendet  att  handlingar  eller  individer  har  en  motivation,  utan 

166 Curtin, Deane, W., “Food/Body/Person” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of Food, 
red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 11
167 Ibid. 
168 Ibid., s. 10
169 Ibid., s. 11 
170 Ibid., s. 11 
171 Ibid., s. 12 
172 Ibid., s. 15 
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intentionalitet som en riktadhet ut mot omvärlden. Han refererar till Husserl när han säger att 

människor är ”orientated within a life-world of other beings.  They are present to the world 

and the world is present to them”.173 

Om vi ser oss själva och andra som separata och separerade enheter torde det föra med sig en 

syn på mänskliga relationer som i mindre grad deltagande och i högre grad objektifierade i 

och med att vi som avgränsade enheter borde bli objekt inför varandra. Heldkes ambition är 

att utveckla och förmedla en föreställning om personskap som är ”alternative, nonessentialist, 

relational” i vilken vi kan se om inte alla relationer så avgjort fler, även relationer till något  

som mat, som deltagande.174 Eller så kan man se det som att relationen man har till mat blir ett 

sätt att skapa en deltagande relation till andra människor som ingår i matsystemet, såväl som 

till världen. I föregående kapitel talade Eder om hur 1800-talets motrörelser försökte skapa en 

social  relation till  maten,  vilket  är  vad  jag  menar att  en  ekologisk  praktik som den som 

analyseras här syftar till. Dessa båda punkter, att skapa en relation till maten man äter såväl 

som att  genom maten skapa en relation till  världen och de människor som ingår  däri,  är 

centrala för mitt resonemang. 

Matkonsumtion som en social handling och en eftertänksam praktik 

Lupton menar att man kan se förkastandet av processad mat som ett försök att ”re-establish 

the meaning of food and ultimately the subjectivity of the eater”, men man kan även se hur 

det finns en vilja att ge maten ett värde, en betydelse som kan tyckas saknas i ett samhälle där  

den  är  så  billig  att  du  alltid  kan  slänga  en  vara  för  att  handla  en  ny  precis  likadan, 

plastförpackad och masstillverkad. 175 I flera av mina intervjuer framkommer just en önskan 

om att se mat som något värdefullt, något man skall vara rädd om, något som inte borde vara 

den slit och slängprodukt det har kommit att bli. Sofia säger såhär: 

…hellre liksom verkligen använda den maten man köper istället för att allt ska va så 

jävla billigt så att man bara kan slänga maten hela tiden liksom verkligen behandlar 

mat som att det är värdefulla produkter som det liksom är…

173 Kapferer, Bruce, ”From the Edge of Death – Sorcery and the Motion of Consciousness”, s. 134 i  Questions of  
Consciousness, red. Cohen, Anthony P. & Rapport, Nigel
174 Heldke, Lisa M., “Food Politics, Political Food”, s. 303 i Cooking, Eating, Thinking- Transformative 
Philosophies of Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M. 
175 Lupton, Deborah, Food, Self and Identity, s. 89
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Det här korresponderar väl med Heldke som menar att såväl tillagning som konsumtion av 

mat  bör ses som ”a thoughtful practice”176,  en praktik som involverar en medvetenhet om 

matens tillblivelse, involverar en medvetenhet “of the socio-economic and political context in 

which the food that is available for purchase is produced, and of the hidden connections that 

link the food on the shelves in supermarkets and the workers who produce it”, som Lupton 

uttrycker det.177 För Elin vore idealet att ”odla med eller producera med eftertanke” medan 

Sofia säger att ”jag personligen är inte så rädd att få i gifter i mig utan det är något större  

liksom som jag nog tänker på liksom […] det är många steg det är miljö det är arbetares 

villkor och sådär också”

Ett dylikt sätt att tänka på mat, att ta sig an mat och vad man äter, handlar ytterst om kunskap,  

om  att  vara  medveten,  reflexiv  och  kunskapssökande  i  sin  egenskap  av  ätande  och 

konsumerande människa. Anneli betonar just medvetenheten när hon säger att: 

Jag vet inte jag tycker att det känns lite som att jag har öppnat mina ögon och att 

många inte har gjort det och just det där att om man vill äta kött och besprutad mat  

och processad och allting så gör det då men var väldigt medveten om vilka val du gör 

och varför du gör det för att jag tror att om dom flesta tänkte efter så skulle dom inte  

välja det….så det är det jag skulle önska att folk var mer öppna och medvetande och 

inte slå saker ifrån sig…

Helhetstänkandet, att inte se mat som något isolerat utan relaterat till andra människor såväl 

som sociala och politiska frågor, är utmärkande för flera av de jag har intervjuat, till exempel 

uttrycker Sofia det såhär: 

man vill att det ska va schysst från början liksom att dom som arbetar med det har det 

bra och att det liksom sker på ett bra sätt som och en annan grej som jag aldrig köper 

är fiskpinnar speciellt efter att jag har hört hur man fångar den [fisken] utanför Norge 

transporterar till Holland där ompaketeras den fryses ner transporteras på fartyg runt 

hela jorden till Kinas kust och sen in till Kinas inland där den såhär paneras […] sen 

tillbaka hela vägen och sen ……jaa då bli  man liksom helt  matt  och just  att  den 

formen av liksom produktion trots att det är så absurd liksom i så det är det som är det  

mest  kostnadseffektiva  då  är  det  såhär….det  är  lite  såhär  mind blowing när  man 

tänker på det…

176 Heldke, Lisa M., “Foodmaking as a Thoughtful Practice”, i Cooking, Eating, Thinking- Transformative 
Philosophies of Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M.
177 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 87 
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Som Sofia uttrycker det är det framför allt en helhetstanke där miljön är viktig som ligger 

bakom hennes val att äta ekologisk mat, en känsla av att både hon själv och maten hon äter är 

en del av något större, något som är viktigt att vara rädd om och ta hand om. I citaten ovan 

visar hon hur hon tänker inte bara på att maten ska vara bra för henne att äta, utan att hon även 

reflekterar över hur den har framställts, att de som producerar den har bra arbetsförhållanden 

samt funderar över hur transporten går till och om det är miljömässigt försvarbart att äta mat 

som färdas runt hela jordklotet.  Heldke konstaterar att ätande även är en social handling, 

”one which puts us in connection not only with the people sitting at table with us, but also 

with all those whose labor helped produce the food we are now eating”.178 Genom sitt val av 

mat men kanske framför allt genom hur hon tänker på maten hon väljer eller väljer bort så 

visar Sofia på den riktadhet eller intentionalitet som nämns ovan, visar att hon är medveten 

om att hon står i relation till andra människor och till miljön, inte på ett objektifierat sätt utan 

på ett relationellt, deltagande sätt. Hon skapar i det en social relation till mat, vilket vi även 

talade om i föregående kapitel. Peter å sin sida uttrycker liknande åsikter när han reflekterar 

över att man kan välja ”[a]tt leva bara för sig själv eller leva för att göra världen bättre… inte 

skilja på det vad som är bra för mig också bra för alla andra […]”. 

För Heldke innebär att tänka på mat att lyfta frågor av epistemologisk och ontologisk vikt, det 

handlar om ”the nature of the relation between theory and practice, or about personhood”.179 

Som det totala sociala fenomen man kan se mat som så har det en betydelse både på ett socialt 

och på ett politiskt plan. För Heldke är mat också ett sätt att engagera sig i världen, kanske ett  

sätt att vara i världen. Hon talar om ”practical, food-centered social action”, något som jag 

tycker att man tydligt finner hos mina informanter.180 Descartes skilde på  res cogitans, den 

tänkande  substansen  och  res  extensa,  den  utsträckta  substansen,  där  människan  är  den 

tänkande och materien, naturen, den utsträckta.181  Låt oss använda Descartes terminologi, fast 

på ett något annat sätt, i det att vi kan säga att den ekologiska praktik som presenteras här  

utförs av människor som i allra högsta grad kan sägas vara tänkande substanser som lever 

utsträckta mot världen och mot varandra. De hakar i varandra, har en relation med varandra. 

Heidegger säger detsamma i det att han ser människans existens som en som från början är 

”ett  vara-i-världen och ett  vara-med-varandra”,  det finns för  honom inget  ensamt,  separat 

avgränsat subjekt som det Cartesianska, utan människan befinner sig hela tiden i relation med 
178 Heldke, Lisa M., “Food Politics, Political Food”, i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of  
Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 322
179 Ibid., s. 301 
180 Ibid., s. 301 
181 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 280-282 
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såväl världen som de människor hon delar den med.182 Detta relaterande till omvärlden, till 

andra människor, utgör en stor del av de tankar runt mat som jag har fått ta del av under 

arbetet med uppsatsen. 

Heldke  intresserar  sig  inte  bara  för  hur  de  som  producerar  maten  har  det  och  hur 

tillverkningen går till, utan också för hur den enskilda konsumenten genom sitt deltagande i 

matsystemet förankras i större strukturer, framför allt politiska och ekonomiska sådana, precis 

som till exempel Sofia gör i citatet ovan.183 Det är något som återkommer i flertalet intervjuer. 

Erika är en av dem jag har intervjuat som inte är aktiv i föreningen, istället kom jag i kontakt 

med  henne  genom en  bekant.  Hennes  intresse  för  ekologisk  mat  kommer  sig  av  hennes 

yogautövande. 

…det är inte såhär att jag läser på honungen om det är exakt vad som finns i den nä 

det så, så noggrann är jag inte, så petig är jag faktiskt inte men…. jo alltså det beror 

på jag…jag försöker ha ett helhetstänk snarare än ett detaljtänk om man säger så […] 

nä men framför allt att allt tycker jag ingår i att vi är en del av en värld och att vi delar  

på resurserna att det att man att man tänker liksom på ett kretslopp att det finns med 

och det gör det i allt tror jag, jag gör nästan…

De tankar som ovan har förts fram av flera av mina informanter överensstämmer väl med 

Heldkes formuleringar om personskap, om ett relationellt jag som har förankringar utåt och 

som bland annat skapas i förhållande till inte bara den mat som äts utan även i förhållande till  

hur den maten har framställts och av vem den har tillverkats, under vilka förhållanden. Det 

handlar om att relatera det egna jaget till andra genom i det här fallet mat, eller kanske om att  

vara medveten om att man inte agerar i ett vakuum utan i ett nätverk av relationer. Historikern 

Roy Porter uttrycker det väl när han talar om ”the stupendously complex dialectical interplay 

of  subjectivity,  self  and  society”.184 Heldke  talar  om  ”ways  we  may  choose  to  involve 

ourselves”, hur vi väljer att involvera oss i världen och i andra människor och hur det kan 

göras genom mat.185 Vidare skriver  hon att  ”attention  to food reveals  complicated sets  of 

connections that exist between us and the soil […] the animals that grow to be slaughtered 

[…] and all those who participate in the growing and processing of the foods we ultimately 

182 Ibid., s. 500 
183 Heldke, Lisa M., “Food Politics, Political Food” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of  
Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 301
184Cohen, Anthony P. & Rapport, Nigel, Questions of Consciousness, s. 6  
185 Heldke, Lisa M., “Food Politics, Political Food” i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of  
Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 302
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eat”.186 Utifrån vad jag har kommit att förstå från mina intervjuer och de samtal om mat som 

jag har varit delaktig i så förefaller det onekligen så att den som en gång har börjat intressera 

sig  för  mat  och  matens  tillblivelse  och  betydelse  fortsätter  att  ifrågasätta  och  vara 

uppmärksam på den i ett  vidare, socialt sammanhang. Vi äter inte ensamma, vilket vi har 

uppehållit oss vid ovan. Låt oss nu titta närmare på hur relationen mellan oss och jorden, och 

därmed i förlängningen maten, formuleras av några av mina informanter.  

Den industriella matens distans och en vilja att närma sig naturen 

Tidigare har vi sett hur människor på olika sätt försöker ta sig an maten de äter, försöker  

skapa  kontroll  och skaffa  kunskap såväl  som en relation till  maten och de människor  de 

kommer i kontakt med genom matsystemet.  Allt  det, kunskap, kontroll  och en relation, är 

något som kan tyckas saknas vad gäller den moderna, industriella maten. I Cooking, Cuisine  

and Class beskriver antropologen Jack Goody hur snabbt utvecklingen av färdiglagad mat tar 

fart i och med de tekniska framstegen som görs, samt hur det i samband med det sker ”[a] 

shift  of focus from the kitchen to factory”.187 Mat och matlagning går från att  vara något 

naturligt till att bli något industriellt. 

Att  det  moderna  västerländska  samhället  bygger  på  en  idétradition  som härstammar  från 

tänkare som Descartes, Bacon och Hume har vi etablerat i föregående kapitel, och att det är en  

idétradition som bygger på ”abstract rationalism, physical reductionism, mind-body-dualism 

and,  above  all,  material  determinism,  all  of  which  found  some  of  their  most  significant 

symbolic expression through the treatment of the natural world”.188 Med ett strukturalistiskt 

perspektiv  skulle  vi  kunna  säga  att  eftersom  mening  skapas  genom  skillnader  och 

avgränsningar så är människans binära opposition naturen, vilken skapas genom att tillskrivas 

allt det människan inte är. Antropologen Nick Fiddes påpekar att det här är en kosmologi som 

effektivt har bidragit till att skilja ”homo urbanis from many of the traditionally significant 

experiences  and  relationships  with  the  ecosystem”.189 Den  stadslevande  moderna 

västerlänningen saknar den kontakt med naturen, med ekosystemet, som människor tidigare 

traditionellt har haft. Vi har blivit effektivt avskurna från naturen och har inte längre tillgång 

till den naturliga värld vi lever i. De senaste århundradenas hegemoniska diskurs har varit en 

som har fokuserat på ”the extension of human power thorugh scientific and technological 
186 Ibid., s. 315 
187 Goody, Jack, Cooking, Cuisine and Class, s. 163 
188 Fiddes, Nick, ”Declining Meat – Past, Present…. and Future Imperfect?” i Food, Health and Identity, red. 
Caplan, Pat, s. 260
189 Ibid. 
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prowess”, en utvidgning av den mänskliga makten som har gjorts på bekostnad av naturen, 

det är den vi har etablerat herravälde över och samtidigt effektivt distanserat oss ifrån.190 

I en kort artikel kallad The Pleasure of Eating skriver Wendell Berry, amerikansk filosof, poet 

och aktivist, om ätande som “an agricultural act”, att det är slutresultatet efter att vi har odlat 

eller fött upp det som sedan blir mat.191 Problemet som han ser det är att de allra flesta av 

västvärldens urbaniserade ätare inte längre är medvetna om detta, vilket kommer sig av just 

det som har konstaterats tidigare, att vi har reducerats till att vara konsumenter som inte är 

delaktiga i matens tillblivelse, distanserade från matens ursprung. Josefin uttrycker det såhär:

Jaa, ja men jag tycker det är jättekonstigt [att] tänka sig att maten ska komma från en 

fabrik när den egentligen kommer från en äng eller från en ko eller från nånting som 

inte behöver va i en fabrik så känner jag, jag känner att jag skulle hellre leva närmare 

naturen och jobba mer för att få fram mer egen mat än att leva i ett samhälle där jag 

ska bli serverad mat som på löpande band sådär den tanken tycker jag inte alls om jag 

tycker  den är  lite  läskig… […]…människor  kommer  alltid  vilja  va  effektiva  och 

lönsamma och producera så att det är svårt att komma ifrån det att vi är dom varelser 

som vi är men i min värld om jag skulle bestämma helt och hållet så skulle vi nog ha  

väldigt mycket mer lokal produktion där vi, där vi som det var förr involverade i hur i 

att själva ta fram vår mat och ha ett nära förhållande till den och vet vad hur en morot  

växer och var den kommer ifrån och det är ja att det är väldigt lätt att det odla själv  

om man bara tar sig för det men som vi lever idag så har vi så distanserar vi oss från 

matproduktionen …

Magdalena uttrycker liknande tankegångar när hon utvecklar varför det är viktigt för henne 

att veta varifrån maten kommer: 

[…] den ultimata situationen för mig är att jag kan odla mina egna grönsaker eller jag 

ser ett väldigt stort värde jag tycker om att känna att jag kan se ja nu har jag dragit 

upp den ur jorden där har jag gjort det här och det här liksom där har jag torkat det 

alltså jag kan önska att det skulle vara så i framtiden liksom […]det är väl återigen 

den här känslan tror jag att, att man är nära på något sätt den här man är nära jorden 

190 Ibid., s. 263 
191 Berry, Wendell, “The Pleasures of Eating”, s. 374 i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies  
of Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M.
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på nåt sätt man är nära helheten… känslan av att man, man är del av nånting större 

liksom

Helena å sin sida menar att det är problematiskt att: 

[…] vi inte ens vet hur vår mat produceras….jag tänker såhär att vi behöver folkbilda 

Sveriges befolkning om hur en morot odlas alltså det är så sorgligt, många som inte  

vet för att man växer inte upp med det idag […] att det bidrar ju också till att man får 

en distans till mat och en distans till jorden och distans till miljön som gör att man har 

mindre benägenhet till att värna om den så där tror jag absolut är ett ställe att börja på 

att få va med och påta i jorden och se saker växa liksom… 

Magdalena sammanfattar ganska väl helhetstanken och viljan att vara nära både naturen och 

maten som många har förmedlat i intervjuerna. Hon är väldigt noga med att poängtera att det 

för henne inte handlar om några strikta regler: ”det är liksom ingenting jag har bestämt mig 

för  så  för  att  jag tycker  att  det  kan vara väldigt  jobbigt  och begränsade  att  ha  en massa 

principer som man måste följa ” säger hon och återkommer istället ofta till att det för henne 

handlar om en känsla. 

[…]jag tänker på hur jag mår när jag äter vissa saker och jag tänker också på…hur 

ska man säga i något slags större perspektiv liksom vad…vad innebär det jag tänker 

inte i dom orden liksom men lite grann att det finns en känsla att vad innebär det att  

jag äter detta och, och liksom  sådär det är inte jättemedvetet men det är ändå det 

finns ändå där liksom […]

Det ”känns bättre” för henne att äta ekologiskt och när jag frågar varför svarar hon:

Därför att därför att jag, jag ser saker jag, jag ser det lite som att allting hänger ihop 

det är en känsla som i mig att allting hänger ihop och att jag är en del av alltihopa så 

att jag så att det känns på ett sätt mer naturligt också att äta saker som inte är… där  

det inte finns tillsatser och massa kemiska…liksom som är onaturliga då och sen så 

jag….  det  blir  väl  naturligt  så  att  man,  man  tycker  att  det  känns  bättre  att  äta 

ekologiskt om man tänker så

Genom sin högst personliga ekologiska praktik, genom att hon väljer att äta ekologisk mat 

och genom att vara en del av ett sammanhang där maten ges en identitet, ges ett värde, så  
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etablerar hon en delaktighet med såväl maten hon äter, men också med omvärlden i stort. I det 

uttrycker hon en relationell, en deltagande syn på världen och sin egen plats däri, istället för 

en instrumentell och objektifierande dylik. Problemet med maten, om man kan kalla det så, 

handlar menar jag inte enbart om en alienering från den, eftersom maten i sig är relaterad till  

så många större sammanhang och relationer. Istället menar jag att man kan tolka det som om 

att  mina informanters val och handlingar vittnar om försök att  överbrygga en distans  och 

ofrivillig separation från världen i stort såväl som från de människor som de delar världen 

med. 

För att råda bot på den problematik och den distans som uppstår när ätande går från att vara  

en jordbrukshandling, såväl som en social dylik,  till  att vara en industriell och individuell 

handlig, och för att åter förstå att allt ätande inte sker separat utan att mat och ätande handlar  

om delaktighet i en värld, att det relaterar oss till andra människor så bör vi, enligt Berry, 

bland annat försöka vara delaktiga i matproduktionen, laga vår egen mat, ta reda på så mycket 

som möjligt om vad den industriella maten innehåller samt varifrån maten kommer, och i så 

stor utsträckning som möjligt handla lokalt och försöka eliminera så många mellanhänder som 

möjligt.192 Allt det är precis vad mina informanter försöker att göra, till exempel genom att 

engagera  sig  i  föreningen och på  egen  hand köpa  in  matvaror,  vilket  givetvis  skapar  en 

relation och ett förhållande till mat som skiljer sig från det man har till maten i snabbköpet, de 

är per definition närmare maten. Det görs också genom att de skaffar sig kunskap om vad 

maten innehåller och varifrån den kommer, och de allra flesta sätter stort värde på att laga sin 

egen mat, också som ett led i att de då har bättre koll på vad den innehåller och vad de därmed  

äter 

192 Berry, Wendell, “The Pleasures of Eating”, s. 377 i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies  
of Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M. 
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Vantrivs vi i kulturen? 

Viljan till  kontroll över maten samt försöken att skapa en relation till  mat, människor och 

natur, vilket vi har diskuterat ovan, kan relateras till en kultur- och modernitetskritik. Fiddes 

menar att vi kan tala om en ”cultural crisis of the late industrial era”.193 Denna kris tar sig 

enligt honom bland annat uttryck i en vilja att avsäga sig ”the old, technocratic world-view”, i  

ett sökande efter mat man kan lita på, det vill säga mat som inte är en del av den industriella 

matproduktionskedjan, samt en föreställning om vikten av att vara ”sensitive to the ecological 

relationships in which everyone is unavoidably engaged”.194 Han diskuterar detta i relation till 

köttätande och att alltfler väljer bort kött, men hans tankegångar är applicerbara även på den 

diskussion som förs här om ekologisk mat eftersom den till stor del tar sin utgångspunkt i en 

kritik  av  det  modernistiska  matsystemet  och  den  kosmologi  baserad  på  vetenskap  och 

industrialism som det systemet ingår i.  Precis som Fischler ovan talar om motreaktioner i 

form av kunskapsinhämtande så talade Eder i  föregående kapitel  om hur den vegetariska 

rörelsen  och  hälsokoströrelsen  kunde  ses  som  en  motreaktion  mot  den  ”karnivora 

modernitetens” industrialiserade natursyn. Här talar vi om en ekologisk praktik som kan sägas 

innehålla motreaktioner på två plan, dels gentemot det industrialiserade innehållet och dels 

gentemot den industrialiserade natursynen.

Mycket av diskursen runt mat, och kanske särskilt då runt bra, nyttig och hälsosam mat, är en 

som betonar  det  som är  hederligt,  gammaldags och naturligt.  ”The  symbol of  ’nature’ is 

emotively connected to notions of ’purity’ and ’goodness’, relating to a nostalgic discourse 

around the healthiness and wholesomeness of rural life”, skriver Lupton.195 Även om jag inte 

skulle  vilja  påstå  att  mina  informanter  förmedlar  en  vare  sig  sentimental  eller  särskilt 

nostalgisk längtan tillbaka till ett glorifierat och tänkt idylliskt lantliv, de är ytterst medvetna 

om att det i dagens samhälle inte är en möjlighet att alla odlar sin egen mat och Peter säger 

uttryckligen att  det är viktigt för honom att  inte basera sina matval på en nostalgisk eller 

romantisk känsla av vad som är ”bättre”, så finns de här tankegångarna med som ett utopiskt 

ideal, vilket bland annat förmedlas av Josefin, Helena och Magdalena ovan.  

Lupton kommenterar  hur  ”drömmen om naturen”,  som hon kallar  det,  har  sitt  ursprung i 

romantiken, den tidsperiod efter den vetenskapliga upplysningen som såg naturen som ett sätt  

193 Fiddes, Nick, ”Declining Meat – Past, Present…. and Future Imperfect?” s 260 i Food, Health and Identity, 
red. Caplan, Pat 
194 Ibid., s. 263  
195 Lupton, Deborah, Food, Self and Identity, s. 86 
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att  motverka ”the alienation and lack of emotional involvement  of the urbanized world; a 

source of authenticity and undistorted human feeling”.196 Världen hade blivit ”avförtrollad”, 

upplysningen hade effektiv rått bot på föreställningen att det kunde finnas något annat sätt att 

ta  sig an världen än genom det vetenskapliga och rationella.  Den naturfilosofi  som bland 

annat Friedrich Schelling utvecklade i Tyskland i brytningen mellan 17-och 1800-talet kan ses 

som ”en romantisk revolt  mot den mekaniska och materialistiska natursyn som dominerat 

under  1600-talet  och  det  tidigare  1700-talet”.197  Känslan  av  alienering  och  frånvaro  av 

känslomässiga band som Lupton beskriver som karakteristisk för den moderna, urbaniserade 

och industrialiserade världen kan appliceras även på mat, hur vi genom vårt deltagande i ett 

dylikt samhälle förlorar kontakten med, och närheten till, den mat vi äter. 

Precis som man kan se den romantiska naturfilosofin som en reaktion mot en mekanisk och 

materialistisk natursyn så kan man se valet att äta ekologisk och tillsatsfri mat som ett sätt att  

om än stillsamt  göra  uppror  och revoltera  mot  samma värld,  den  värld  av  högteknologi, 

industrialisering,  urbanisering,  konsumism  och  kapitalism  som  finns  representerad  i  den 

industriella, färdigförpackade och processade mat som till exempel mina informanter aktivt 

undviker. 

Magdalena säger uttryckligen att dålig mat för henne är ”effektiviserad mat”:

Om jag säger ordet processad typ fast jag vet inte riktigt vad det innebär…. men 

alltså, alltså mat som mat som är såhär effektiviserad för att det ska va så här för att 

det ska va för att det ska va så billigt som möjligt eller för att det ska liksom…. gå så 

snabbt  som möjligt  att  laga det  och sånt  som inte  på nåt sätt  har…..som bara är 

underligt för att det inte ens är mat egentligen från början utan bara färgämnen eller 

så det är väl inte så bra mat det känns inte som om det tillför kroppen nånting

En gång i tiden, menar Lupton, markerade processandet av mat, det vill säga förvandlandet av 

en matvara från rått till tillagat, dess transformering från natur till kultur, ett tämjande och 

civiliserande  av  dess  vildhet.  Idag  däremot  symboliserar  den  processade  och  behandlade 

maten fara och påminner oss om hur lite kontroll vi har över den och dess framställning, 

vilket  vi  kan  se  att  till  exempel  Magdalena  uttrycker  och  vilket  har  belysts  tidigare  vid 

diskussionen  om tillsatser  och  det  kontrollskapande  de  utlöser.198 Lupton  menar  även  att 

196 Lupton, Deborah, Food, Self and Identity, s. 86
197 Nordin, Svante, Filosofins historia, s. 412 
198 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 89 
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”[c]ivilization becomes a retreat from authenticity […] in this discourse, ’civilization’ itself is 

represented  as  the  major  cause  of  disease  and ill-health”.199 Fischler  skriver  att  ”[a]s  the 

cook’s task tends to be transferred to industry – from the kitchen to the factory – processing 

and industrial purification seem no longer to guarantee symbolic purity. On the contrary, it 

apparently  breeds  symbolic  danger.  The  peril  we  fear  in  food  is  no  longer  biological 

corruption,  putrefaction,  but  rather  chemical  additives,  trace  elements,  or  excessive 

processing.”,  vilket är  precis  vad mina informanter  talar  om.200 För Caroline är dålig mat 

”allting som, som är gjort på en fabrik där dom bara blandar i massa grejer för att det ska  

smaka gott, det är för mycket av allting typ socker salt konserveringsmedel och fetter […]”. 

 

I Risk and Culture  kommenterar Mary Douglas och Aron Wildavsky hur det som en gång 

skulle garantera säkerhet numera står för motsatsen när den industritillverkade maten ses som 

farlig och giftig: “Once the source of safety, science and technology has become the source of 

risk”.201 Vidare säger de att ”[t]he same science and technology that makes us modern also 

produce our  risks”.202 Den industriellt  skapade renheten,  som skall  garantera  att  maten  är 

hälsosam och säker, blir till en symbolisk orenhet. Det artificiella och hotfulla har sin binära 

opposition  i  det  naturliga,  som  då  även  antar  egenskapen  av  det  kontrollerbara  och 

betryggande.  Oppositionen  dem emellan  är,  menar  Lupton,  ett  resultat  av  den  känsla  av 

osäkerhet som har kommit att prägla just artificialiteten.203 Otryggheten inför det konstgjorda 

och de påföljande försöken att skapa kontroll genom att upprätta ”regler” för vad som får och 

inte får ätas, vad som är bra och dåligt, eliminerandet av det oordnade och okontrollerbara 

som vi har diskuterat tidigare, går igen i den modernitetskritik jag menar att vi kan urskilja i 

en ekologisk praktik. 

Den eftersträvansvärda maten blir därmed den som är naturlig och ekologisk, den som är brun 

istället för vit. Det vita, raffinerade och processade, vitt bröd, vitt mjöl och vitt socker ersätts 

av  det  bruna  och  naturliga,  av  fullkorn  och  råsocker,  produkter  som  jämfört  med  sina 

motsatser framstår som obehandlade och icke-industriella. Det vita och raffinerade åsidosätts 

199 Ibid., s. 86 
200 Fischler, Claude, “Food Habits, Social Change and the Nature/Culture Dilemma”, Social Science Information, 
19, 6, 1980, s. 946
201 Douglas, Mary & Wildavsky, Aron, Risk and Culture, s. 10 
202 Ibid., s. 29
203 Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, s. 92 
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av två anledningar, antingen av näringsorsaker, det vill säga de ses som tomma på innehåll, 

eller på grund av symboliska orsaker, enligt vilka ”refined foods are ’artificial’, or ’dead’”.204 

För Elin är ekologisk mat bra eftersom ”det är väldigt mycket näringsämnen i och dålig mat 

blir ju då en produkt som är helt urholkad från dels är det gifter itryckta i den och det finns  

heller inga näringsämnen”. Sofia berättar om ett tillfälle när hon åt på McDonalds ”och då 

mådde jag typ dåligt efteråt bara såhär gud vilken tomhet det var verkligen så, det smakade 

inte så mycket och det [var] bara så fabriksmässigt och man åt ju typ luft det var bara sådär 

luft i läsken och luft i pommes fritesen och luft i hamburgaren […] det försöker jag verkligen 

undvika”.  Den industriella  maten  och snabbmaten  är  för  dem tom,  innehållslös  och utan 

näring. 

Det som en gång i tiden borgade för kvalitet och trygghet, att en matvara var industriellt och 

vetenskapligt utvecklad och producerad och raffinerad och testad är idag istället en källa till 

oro och skepsis. En konsekvens av den distans till maten som de flesta upplever i egenskap av 

att vara reducerade till blott och bart konsumenter är att ”their perception of food is modified. 

All  modern,  ordinary  super-market  food  products  tend  to  aquire  some  mysterious,  alien 

quality. For not only are such foods produced industrially, out of our sight, but in addition, 

technology has developed substitutes so sophisticated that they are capable of fooling the 

senses of the most perceptive consumer.”205 

För Josefin är dålig mat:

just  det  här  färdiglagade  med  tillsatser  som  man  som  är  så  långt  ifrån 

ursprungsformen  men  för  mig  jag  tror  det  handlar  lite  mer  för  mig  om 

resursanvändning och människan och jag tror det handlar, det handlar mer om det än, 

än näringsinnehållet jag vet inte varför men […] det är det jag fokuserar på hela tiden 

så att det men sen vet jag ju det att den maten innehåller färre vitaminer, det kanske är 

tillsatta vitaminer som kroppen har svårt att ta till sig då så att industriellt framställd 

mat som har gått många omvägar innan den hamnar på tallriken det tycker jag det är 

inte bra mat

Istället är bra mat för henne ”mat som är så nära sin ursprungsform som möjligt och gärna 

färsk mat eller mat som går att laga, rotfrukter och så ja mat som jag där jag har koll på, på  

204 Fischler, Claude, “Food Habits, Social Change and the Nature/Culture Dilemma”, Social Science Information, 
19, 6, 1980, s. 946
205 Ibid., s. 945

74



arbetsförhållande hos dom eller nån form av kontroll på hur dom som har framställt maten har 

det, fair trade, rättvisemärkt är ju i alla fall ett led i att försöka ta kontroll över det steget över 

den aspekten…mat som man blir pigg av, mat som man tycker är kul att laga, mat som inte 

kliar på händerna när man lagar […] det är bra mat”. Färdiglagad mat som innehåller tillsatser 

är för långt bort från det naturliga, från naturen, men det handlar också om något som går 

utöver näringsinnehållet, handlar om ett större perspektiv, vilket vi har diskuterat tidigare. 

Fischler  talar  ovan  om snabbköpet,  om hur  maten  som återfinns  i  ”the  supermarket”  är 

konstgjord  såväl  som  konstig,  mystisk  och  främmande,  och  vi  har  i  kapitel  tre  dryftat 

snabbköpet  som  förkroppsligande  av  de  modernistiska  idealen  i  sin  opersonlighet  och 

effektivitet. För mina informanter symboliserar just snabbköpet, ”the supermarket”, allt det 

som de tycker är dåligt med det moderna matsystemet. Den här känslan av motvilja gentemot 

stormarknadens mat  återfinns  bland annat  hos  Peter.  Hans föräldrar  prenumererade  på  en 

tidning från Greenpeace och i den läste han om ”hur mycket skräp det finns i vanligt mat hur 

många gifter och hur dåligt det är för miljön hur dom typ odlar och hur mycket pesticider dom  

använder och därför var det lite som om man när man läste den tidningen blev det lite äckligt 

att köpa vanlig mat och man kände sig också liksom man förstör mindre om man inte handlar 

sånt”. Peter pratar mycket om supermarknaden som en sorts motpol, där finns maten han inte 

handlar, vilket innebär maten han tycker är äcklig och han handlar där bara när han måste.

Maria: Är [konventionell] mat äcklig?

Peter: Ja lite grann inte så att inte så äckligt att jag verkligen känner mig illa av lukten 

men om jag börjar tänka på det i bara typ två sekunder känns det lite äckligt om man 

tänker på folk som typ äter såhär typ hot dog-korvar från någon snabbmat som är helt 

[…] och massa kemikalier och så det känns ganska äckligt….eller om folk som äter 

dom ser ut som dom brukar äta dom hela tiden deras kropp och sådant så då tycker 

man att det verkar ganska äckligt om jag ser typ föräldrar som har barn som är typ tre 

år gammal som typ dricker cola och så det också känns ganska äckligt

För Peter är den konventionella maten, maten från snabbköpen äcklig inte bara för att den är 

fabrikstillverkad och full av kemikalier och gifter utan den är äcklig, den är något han inte vill 

äta, också på grund av hur produktionen av densamma ser ut, att den förstör miljön, förstör  

naturen. De allra flesta är noga med att framhålla att de inte ser ned på någon utifrån deras 

respektive matval eller tycker att man är en sämre människa om man köper färdigmat eller 
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halvfabrikat, men samtidigt så uttrycker de en markerad aversion gentemot precis den maten, 

och förfäras över hur någon kan vilja äta det, eller ännu värre, ge det till sina barn. Elin pratar 

om sin syster som ”handlar kanske bara sina varor på Eldorado för att det är skitbilligt och så  

blir jag lite sådär visst det är klart att man kanske inte bara kan handla ekologiskt för det är  

dyrare… men att liksom att ge sina barn den typen av mat och amen det jag vet inte jag skulle  

aldrig göra det, det känns fruktansvärt att man såhär amen bara trycker i sig färgämnen och 

konserveringsämnen och utfyllnadsämnen”. När jag ber Sofia att berätta vilken mat hon väljer 

bort  så räknar hon enbart  upp vad man kan kalla modern, industritillverkad mat, som till 

exempel  frysta  enportionsmiddagar,  bruna  bönor  i  platskorv,  fryst  potatis  och  sockrade 

flingor. Helena å sin sida nämner korvbröd, vitt och fluffigt och utan innehåll, som dålig mat 

som hon aldrig köper. På frågan om vad som är dålig mat för henne svarar Anneli: ”Det är typ 

Euroshoppers lasagne…..jag åt det ganska mycket när jag var student i tjugofemårsåldern och 

det var det såhär […] läste jag innehållsförteckningen och så stod det kött 10 % ursprung 

varierar och bara vad är det liksom din lokala kloakråtta eller vad […] då har man bara tagit 

det billigaste pisset av allt möjligt och bara rört ihop till någon gegga och tillsatt massa skit så 

att det ska gå att äta utan att spy liksom”.

Det här kan förstås som en tydlig kritik av det moderna, urbana och industrialiserade samhälle 

som vi lever i. Lupton talar ovan om hur civilisationen, det vill säga kulturen, blir representant  

för ohälsa och sjukdom, hur civilisationen blir motsatsen till det autentiska, det naturliga, och 

Douglas  och Wildavsky poängterar  hur  det  som en gång i  tiden  skulle  borga  för  matens 

säkerhet,  det  vill  säga  vetenskapen  och  teknologin,  numera  är  det  som  gör  den  farlig. 

Civilisationen eller kulturen, här i form av processad, fabrikstillverkad mat, är inte längre det 

eftersträvansvärda  idealet,  istället  representerar  det  motsatsen,  representerar  något  som 

uppfattas som äckligt, farligt och ohälsosamt. I linje med detta menar jag att kulturen kan ses 

som sjukliggörande, den tar över och går från att vara en källa till säkerhet till att bli en källa  

till oro, vilket både Anneli och Elin har uttryckt tidigare när de ser den industrialiserade maten 

som utlösande av sjukdomar och allergier. Att välja bort den mat som kan sägas vara kulturen 

förkroppsligad kan med andra ord ses som en kritik av densamma. 

När Freud tar sig an människans sätt att hantera konflikten mellan natur och kultur är hans 

utgångspunkt ”en grundläggande och olöslig motsättning mellan människan och samhället, 

mellan natur och kultur” skriver Hydén och Topor i förordet till Vi vantrivs i kulturen.206  Utan 

206 Freud, Sigmund, Vi vantrivs i kulturen, förord av Hydén, Lars-Christer och Topor, Alain, s. 6-7
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andra jämförelser herrarna emellan återfinner vi som redan nämnts samma motsatspar hos 

Lévi-Strauss, för vilken den binära oppositionen mellan natur och kultur är grundläggande för 

människans sätt att ta sig an världen. När Freud talar om att människan vantrivs i kulturen 

menar han att det beror på att kulturen tvingar henne att lägga band på de naturliga drifter som  

styr människan.  Kulturen är det  som enligt  honom skall  skydda människan från naturen, 

samtidigt som den gör oss sjuka och neurotiska eftersom den tvingar oss till försakelser. Vi 

talar inte om driftsteorier här men står inför samma konflikt, den mellan natur och kultur, och 

tanken om kulturen som sjukliggörande.  I det här fallet gör den oss inte neurotiska för att den 

tvingar oss att försaka våra drifter och impulser, den gör oss sjuka, eller i alla fall förmodat så,  

genom att den förser oss med mat som är för kulturell, för industrialiserad och som har färdats 

så långt från det naturliga, både bildligt och bokstavligt, att den har blivit farlig och giftig. Jag 

menar att vi kan se den ekologiska praktiken som ett symptom på en vantrivsel i kulturen för 

att den skyddar oss för väl från naturen, såväl som en kritik mot densamma, eftersom kulturen 

har kommit att avskärma oss ifrån naturen, en natur mina informanter tydligt förmedlar att de 

vill vara en del av, vill ha en deltagande relation till.  

Ätande som en ordnande och deltagande handling 

I det här kapitlet har min avsikt varit att försöka knyta samman det insamlade materialet och 

att låta det och den teoretiska diskussionen spegla varandra.  Vad har egentligen sagts? Låt oss 

försöka sammanfatta det hela. 

Diskussionen har tagit  som sin utgångspunkt det moderna matsystemet och antagandet att 

dess konstruktion,  en konstruktion som bygger på volym, rationalitet  och vetenskaplighet, 

skapar en distans till maten, en distans som människor på olika sätt försöker att hantera. Som 

en konsekvens av industrialiseringen och urbaniseringen finner sig den urbana konsumenten 

skiljd från matberedningsprocessen, från produktion och ofta från tillagning, vilket vi  gick 

närmare in på i det förra kapitlet. 

En  viktig  del  av  frågeställningen  och  det  teoretiska  problematiserandet  har  varit 

kontrollaspekten, där jag menar att en ekologisk praktik likt den mina informanter ägnar sig åt 

kan fungera som kontrollskapande, som ett sätt att ordna något som upplevs vara i oordning, 

vilket i det här fallet skulle vara den moderna maten. Vidare har jag försökt visa hur samma 

praktik även kan vara ordnande på ett större plan, där det handlar om att situera sig själv i 

världen och att försöka skapa ett förhållande till den natur som det moderna matsystemet på 
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olika sätt har kommit att osynliggöra för konsumenten. Genom att ordna maten, genom att ge 

den en identitet såväl som en plats i ett större sammanhang, så etableras en ordning för den 

som äter maten, en ordning genom vilken hon precis som maten erhåller en plats i världen. I  

och med det relaterar hon samtidigt sig själv till världen och erkänner sin delaktighet i det 

större sammanhang som hon ingår i. Slutligen argumenterar jag för att en ekologisk praktik i  

sitt  sökande  efter  och  betonande av  naturen  och  naturlighet  och  framför  allt  människans 

obönhörliga koppling till denna natur kan tolkas som en modernitetskritik. Att förkasta det jag 

kallar den moderna maten, det vill säga den industriella och processade maten som kan sägas 

representera vetenskapens och det moderna samhällets triumf över naturen, implicerar även 

ett förkastande av ideologin bakom den, ett förkastande av det som har möjliggjort den maten. 

Den konventionella maten ges egenskaper som förfrämligar oss som skall äta den, den är inte 

bara full  av kemiska ämnen utan även långt ifrån oss,  den är oss främmande på de mest 

grundläggande sätt  man kan tänka  sig,  både vad gäller  framställning,  innehåll  men också 

varifrån den kommer. Det är inte bara det att den består av sådant vi inte känner till eller inte 

förstår  vad  det  är,  eller  att  den  gör  oss  främmande  för  naturen  eftersom vi  genom dess 

artificialitet fjärmas från en natur vi  strävar efter att vara en del av, utan den är i sig rent  

konkret för långt bort för att vi skall känna oss bekväma med det. Vi har sett hur de som har 

kommit till  tals i uppsatsen har betonat hur de undviker konventionell mat eftersom de är 

osäkra på vad den innehåller såväl som vad det innehållet kan göra med dem, att de kanske 

blir likadana, blir processade även de om de äter processad mat. Det har också framgått att det 

upplevs problematiskt att maten är för långt bort, något som uttryckligen sägs men som flera 

även indirekt pekar på när de talar om hur de skulle föredra att odla maten själv för att de då 

har kontroll över den och vet vad den innehåller, men också för att få den önskade kontakten 

med naturen. 

Den urbana matkonsumenten, enligt Berry, betalar för sin mat men ställer inga frågor om den, 

frågar sig inte: ”How pure or clean is it, how free of dangerous chemicals? How far was it 

transported  [...]  When  the  food  product  has  been  manufactured  or  “processed”  or 

“precooked”, how has that affected its quality of price or nutritional value?”.207  Berry talar 

om “the industrial eater”, en konsument som är passiv och okritisk såväl som beroende av de 

stora matproducenterna.208 Men kanske viktigast av allt, den industriella konsumenten är en 

207 Berry, Wendell, “The Pleasures of Eating”, i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of  
Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M. , s. 374
208 Berry s. 374-5
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för  vilken  maten  har  förlorat  sin  koppling  till  jorden,  till  jordbruket.  För  den  passiva 

konsumenten  av industriellt  framställd  mat  är  mat  något  som finns  på hyllorna i  affären, 

färdigpaketerat och inplastat och ofta också redan tillagat, sterilt och utan historia. Det här ger 

upphov till  vad han kallar  ”kulturell  amnesi”,  där minnet  som har gått  förlorat  är  det  av 

matens naturliga ursprung.209 Den här kulturella amnesin resulterar i en förvrängd bild, där 

mat som är något naturligt blir något industriellt vilket lämnar den som äter den ”in exile from 

biological reality”.210 Där Berry talar om kulturell amnesi talar Fischler om gastro-anomie och 

om  en  känsla  av  alienation,  men  båda  två  talar  om  det  som  orsakat  av  det  moderna 

matsystemet och den moderna matens natur. 

Om man upplever mat så som beskrivet ovan, som steril, processad och framställd på kemisk 

väg, och om man upplever det som negativt och oroande, vad väljer man då istället att äta? 

Utifrån  det  som mina informanter  har förmedlat  blir  svaret:  mat  som är fri  från kemiska 

tillsatser, som är odlad på ett ekologiskt sätt eller framställd av ekologiska produkter, mat som 

man känner att man inte bara har kontroll över utan också befinner sig närmare. I butiken som 

de flesta av mina informanter är engagerade i blir närheten tydlig, det är inte bara det att du 

kan ta i många av varorna, att det kommer i lösvikt och att du själv kan bestämma hur mycket  

du vill handla, men du vet också från vilken leverantör och från viket land respektive produkt  

kommer.  Ekologisk mat i  allmänhet  och maten från i  butiken i  synnerhet erhåller  en helt 

annan  identitet  och  status  än  den  opersonliga  och  identitetslösa  maten  i  den  stora 

Konsumbutiken som ligger i närheten, som på flera plan tjänar som representant för antitesen 

till det mina informanter eftersträvar   

De människor  jag  har  kommit  att  träffa  och prata  med  i  och  med den här  uppsatsen  är 

människor som gör just det som Berry menar att den industriella matkonsumenten inte gör; de 

ställer  frågor  om  maten,  tänker  på  maten  de  äter,  de  är  aktiva  och  engagerade  i  såväl 

matproduktion  som  konsumtion  och  kanske  framför  allt,  de  försöker  genom  detta  sitt 

engagemang i  mat  dels skapa en ordning och dels  överkomma exilen från naturen.  Berry 

menar  att  ätande  skall  ses  som “an agricultural  act”,  en jordbrukshandling  istället  för  en 

industriell  handling, och att vi måste  erkänna att hur vi äter faktiskt påverkar hur världen 

används.211 

209 Berry s. 375 
210 Berry s. 376 
211 Berry, Wendell, “The Pleasures of Eating”, i Cooking, Eating, Thinking- Transformative Philosophies of  
Food, red. Curtin, Deane W. & Heldke, Lisa M., s. 374
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Den här tanken om att mat och ätande och matkonsumtion sker i ett sammanhang, att det är en  

del av något större samt att även det egna jaget är en del av ett större sammanhang, tycker jag 

framkommer  tydligt  i  det  presenterade  intervjumaterialet.  Viljan  att  knyta  an till  naturen, 

tankar om värdet av att odla själv eller  att  i  alla fall  vara medveten om att  mat är  något 

naturligt, något som inte måste komma från en fabrik, återfinns i flera av de återgivna citaten 

och utdragen från intervjuerna. Detsamma gäller kontrollaspekten vad gäller matens innehåll, 

där den konventionella, industriproducerade maten talas om i termer av mat full av kemikalier 

och gifter,  till  skillnad från den ekologiska,  naturliga och rena maten.  Sofia talar  om hur 

viktigt det är att arbetarna har det bra och funderar över hur maten transporteras, Elin och 

Anneli undviker mat med tillsatser som de inte vet vad det är eftersom de upplever det som 

dåligt för kroppen, Josefin med flera pratar om att maten är så lång borta och om vikten av att  

ha kontakt med maten man äter, till  exempel genom att odla själv, medan Magdalena och 

Erika talar om en helhet, att de såväl som maten de äter är en del av något större. På olika sätt  

relaterar de sig allihop till en gemensam värld som de via maten skapa en social relation till, 

samtidigt som de skapar en social relation till maten de äter. 

Det ordningsskapande som talas om menar jag består i de aktiva försöken att råda bot på dels 

förfrämligandet, att aktivt välja bort sådan mat som upplevs som både alienerad i sig men 

också alienerande för den som skall äta den, till förmån för mat som, av olika skäl, ses som 

dess  motsats.  Hur  agerar  man  när  man  ställs  inför  något  som  upplevs  främmande, 

skrämmande och okontrollerat? Jo man försöker att  skapa ordning, i  det här fallet  genom 

regler för vad som är bra och dålig mat, genom att formulera vad man inte äter (processad mat 

full  med e-ämnen och artificiellt framställda tillsatser) och vad man istället äter (mat som 

upplevs som naturlig och ren från gifter och kemikalier). Det är det ordningsskapande som 

avser matens innehåll. Men matens distans då, dess plats i förhållande till oss som äter den 

och naturen den kommer ifrån? Den oordning som upplevs där, att maten är långt bort från 

konsumenten såväl som långt bort från naturen, ordnas dels genom en aktiv konsumentroll där 

kunskap om matens ursprung, tillverkning och innehåll  blir centralt,  men också genom en 

medvetenhet om matens ursprung, om att den kommer från naturen och inte från en fabrik. 

I de tankar och åsikter som mina informanter har delat med sig av och som har kommit fram i 

uppsatsen finns en motsats till den mekanistiska synen på både människan och naturen, där 

kroppen är en bil, en maskin som behöver bränsle för att kunna gå, och naturen är en reserv 

att hänsynslöst utnyttja. Det sammanfattas väl av Anneli, som får avsluta det här kapitlet med 
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att förmedla sin bild av vad som är skillnaden mellan ekologisk mat och konventionell, icke-

ekologisk mat. Hon har i ett tidigare citat talat om mat som bränsle, vilket kan sägas vara en 

metafor i linje med den mekanistiska syn på kroppen och människan vilken jag argumenterar 

för  är  något  som en ekologisk  praktik  vänder  sig  emot.  Tidigare  har  vi  talat  om hur  en 

dualistisk syn på kroppen och själen kan föra med sig ett objektifierat förhållande till mat, där 

mat blir något utan intellektuell vikt, som enkom fyller på den fysiska kroppens reserver men 

lämnar själen orörd. Anneli visar dock tydligt hur maten hon äter inte bara påverkar kroppen 

utan även berör själen, när hon poängterar vikten av kärlek, av bra energi och att ta hand om 

sig själv och maten man odlar: 

Jag tror att den största skillnaden egentligen är att, jag vet inte att det är gjort utan 

kärlek kan man säga så, jag tror att det blir lite dålig energi […] och alltså jag tror det 

är viktigt med hur man med allt man gör hur man odlar sin mat och tar hand om den 

och allting liksom vi är inga maskiner 
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”It is not necessary to know everything in order to understand something”

                                                                                                 Clifford Geertz212 

V. Avslutande ord 

Äta bör man, annars dör man! 

Varje dag konfronteras vi med vårt biologiska behov av mat. Vi ges inget val, vi måste äta 

vare sig vi vill det eller ej. Kanske är det ur denna eviga, ofrånkomliga och tvingande realitet 

som rymdålderns dröm om mat i en tablett är sprungen, en dröm som skulle radera bort alla 

val och allt matlagande, men som dock inte skulle förändra att äta bör vi annars dör vi. 

På ett  plan kan kanske mat  tyckas vara högst banalt,  trivialt  och vardagligt.  Man står på 

Konsum och velar mellan de olika spagettimärkena, man suckar över ”Jaha vad ska vi äta 

idag  då?”  eller  tänker  kanske  att  man  inte  borde  äta  den  där  kakan  med  tanke  på 

baddräktssäsongen  som  närmar  sig,  eller  vad  det  nu  kan  vara.  För  Durkheim  var  det 

vardagliga ätandet  alltför simpelt  biologiskt  för att  erkännas som ett  socialt  fakta  värt  att 

studera.213 Fischler  skriver:  ”This  notion  of  the  primitive,  biological  nature  of  eating,  as 

opposed to the immaterial and spiritual, permeates Western thinking […]”.214 

Samtidigt har vi just ägnat ett antal sidor åt att konstatera att mat är något som är viktigt för  

människor på flera plan, att det är av betydelse för hur vi identifierar och definierar oss själva  

såväl som vår omvärld. Vi har talat om mat som inte bara är god att äta men även god att 

tänka. Hur går det ihop? Är det för att vardagligheten överskuggar matens djupare betydelse? 

För det är ju så ytterst banalt å ena sidan, och å andra sidan allt annat än banalt. Mat spänner 

från  att  äta  en  Snickers  på  fikapausen  till  hur  man  identifierar  sig  själv  som person.  Vi 

upprätthåller av en eller annan anledning en illusion om att mat på många sätt inte är särdeles 

betydelsefullt, att det bara handlar om att köpa och äta det man vill ha, (eller att låta bli att  

köpa och äta det man vill ha), eller om att få ihop ”livspusslet” och bestämma vem som ska 

laga middag till familjen ikväll. Matpriserna har ökat men generellt lägger vi mindre pengar 

på mat nu än vad vi har gjort tidigare.215 Det förefaller inte som att mat är särskilt viktigt, det 

är bara ett vardagligt måste. Eller? Min ambition har varit att visa hur mat, sin inneboende 

banalitet till trots, är betydelsefullt på ett existentiellt plan, att det är av vikt för vårt varande i 

212 Geertz, Clifford, The Interpretation of Cultures, s. 20 
213 Fischler, Claude, ”Commensality, Society and Culture”, Social Science Information, 50 (3-4) 201,1 s. 530
214 Ibid.
215 Olofsson, Malin & Öhman, Daniel, Matens pris: boken som matindustrin inte vill att du ska läsa  
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världen och hur vi förhåller oss till våra medmänniskor såväl som till världen vi delar med 

dem.    

Ordning och reda och ett relationellt förhållande till mat och till världen 

När  arbetet  med  uppsatsen  påbörjades  gick  jag  in  i  det  med  hypotesen  att  valet  att  äta 

ekologisk  och  tillsatsfri  mat  handlade  om  matregler  som  fungerade  som  ordnings-  och 

kontrollskapande, att det kunde ses som ett direkt svar på att det allt som oftast är svårt att få 

någon riktig klarhet i vad den moderna, industriella maten innehåller. I linje med det så var 

den första  frågan jag ställde mig ”Kan en ekologisk praktik  sägas  fungera  ordnings-  och 

kontrollskapande?”. I föregående kapitel diskuteras just detta och jag visar hur flera av mina 

informanter betonat vikten av kontroll, visar att  det hos dem finns en misstänksamhet och 

skepsis  gentemot  konventionell  mat  samt  en  känsla  av  osäkerhet  inför  vad  det  är  för 

artificiella ämnen som man får i sig vid ätandet av den sortens mat. Ganska snart upptäckte 

jag emellertid att även om det var en viktig del av det så handlade det om mer än så och 

kontrollen så som jag tänkte mig den kom att fungera som en inledning till en annan sorts 

ordningsskapande. 

Den andra form av ordningsskapande jag utläste ur mina inledande intervjuer ledde fram till 

frågan ”Kan val  av  ekologisk mat  fungera  som ett  sätt  att  förhålla  sig  till  en  natur  som 

kommer allt längre bort ifrån den mänskliga sfären?”, en fråga som snuddar vid den tredje och  

avslutande frågan som löd ”Kan vi tala om en alienation från naturen och från maten där en 

ekologisk praktik är ett sätt att råda bot på alieneringen och samtidigt ordna världen?”. Jag 

tycker mig ha besvarat de båda med ett ”ja” under uppsatsens gång. Den ordningsskapande 

funktion som jag menar att den ekologiska praktiken innebär handlar inte bara om att skapa 

ordning i en oordnad mattillvaro, det vill säga i en värld av främmande mat, den kan även 

sägas handla om att skapa en sorts universell ordning, där människan återställs till det som 

upplevs som hennes rätta plats i förhållande till naturen, hennes rätta plats i naturen. Tidigare 

har nämnts hur totemismen enligt Lévi-Strauss är ett sätt för människan att närma sig djuren, 

närma sig naturen, där totemdjuret symboliserar det förhållandet. Den ekologiska praktik som 

har beskrivits här är också ett sätt för människor att minska avståndet mellan den mänskliga 

och naturliga sfären.  Kanske  kan ekologisk  mat  fungera  som ett  totem som symboliserar 

förhållandet mellan människan och naturen och hur det förhållandet borde vara enligt samma 

praktik: ett som inte präglas av människans utnyttjande av jordens resurser utan som präglas 

av  omtanke  och  medvetenhet,  som  det  har  förmedlats  av  mina  informanter,  men  också 
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öppenhet inför det faktum att vi är ”utkastade” i världen, för att återknyta till Heideggers syn 

på den mänskliga existensen, och därför obönhörligt en del av den.

 

Den inledande kontrollen tar sig med andra ord vidare implikationer där viljan att veta vad 

maten innehåller såväl som hur, av vem och under vilka förhållanden något har odlats eller 

tillverkats och fraktats kommer att handla om jaget, om personskap och om världen och om 

att  placera  in  det  egna  jaget  i  ett  större  sammanhang.  I  intervjuerna  förmedlas  en  tydlig 

strävan efter en helhetssyn, som vi har sett det uttryckas, en föreställning om ett kretslopp där 

allting hänger ihop, där jaget via maten står i relation inte bara till dem som har tillverkat den 

utan till världen. Förra kapitlet inleddes med ett citat av Curtin där han säger att vi definieras 

av  maten  vi  äter  men  också  att  en  öppenhet  gentemot  densamma  kräver  en  relationell  

förståelse  av  jaget.  Det  är  vad  jag  har  argumenterat  för  under  uppsatsens  gång,  att  den 

ekologiska praktik som mina informanter ägnar sig åt handlar om en öppenhet inför och en 

medvetenhet om maten och dess större implikationer i världen, den handlar om en relationell 

syn på jaget och en deltagande syn på den egna existensen visavi andra människor såväl som 

miljön, naturen och världen i stort. 

Därför menar jag att man i förlängningen kan se den ekologiska praktiken så som jag har 

beskrivit den som en form av kultur- men kanske framför allt modernitetskritik. Den vänder 

sig emot det  som är modernitetens och modernismens pelare;  vetenskaplig och industriell 

effektivitet  men framför  allt  förträngandet  av naturens  plats  i  våra  liv.  Att  välja  bort  den 

industriproducerade och processade maten, den som ligger plastförpackad i affären och som 

är så renons på smak och innehåll att det måste tillsättas artificiellt, till förmån för mat som 

har en identitet, ett ursprung och en i alla fall upplevd ”naturlighet” blir ett sätt initiera en 

önskad ordning som innefattar ett förhållande mellan den mänskliga och naturliga sfären som 

går på tvärs mot de upplysningsideal som präglar moderniteten. Naturen blir i den ekologiska 

praktikens ordning inte något som skall kuvas eller utnyttjas, mat blir inte något som helst 

skall  fråntas allt  som kan skvallra om att  den har sitt  ursprung just  i  naturen,  som i den  

modernistiska och industriella diskursen, utan mat blir något som är en del av naturen, och 

genom ätandet av densamma blir även vi en del av naturen. I den relationella syn på subjektet 

och dess förhållande till andra subjekt såväl som till världen som jag utläser ur den ekologiska 

praktiken  inryms  också  ett  förkastande  av  det  Cartesianska,  isolerade  jaget  som  är 

hegemoniskt i den moderna diskursen, och en strävan efter ett subjekt som är deltagande i 

sina relationer med andra subjekt och objekt. Genom ätandet av ekologisk mat etableras ett 
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varande  i  världen  och  en  samhörighet  och  delaktighet  med  naturen  såväl  som  med  de 

människor som lever däri. 

Vad kan man veta? 

I  uppsatsens  inledning diskuteras  hur  fenomen  eller  beteenden kan  studeras  utifrån  olika 

hypoteser och teoretiska premisser. För att återknyta till den metodologiska diskussionen om 

antropologens position i och betydelse för arbetets resultat; det här är vad jag utläser ur mitt 

material,  det  är  infallsvinklar  och teman och frågeställningar  som intresserar  mig.  Någon 

annan hade kanske fokuserat på helt andra saker, eller diskuterat samma sak fast utifrån ett 

annat  teoretiskt  förhållningssätt.  Det  här  är  alls  ingen brasklapp,  bara  en  reflektion  över 

antropologins personliga karaktär. Återkommande finner jag mig emellertid kontemplerande 

Fredrik Barths artikel The Analysis of Culture in Complex Societies där han konstaterar att det 

är antropologen, men inte nödvändigtvis de som antropologen studerar, som i beteenden och 

fenomen ser strukturer, ordning och binära oppositioner.216 Vad innebär det? Finns allt det bara 

i  antropologens  huvud,  men  ingen  annanstans?  Hittar  vi  bara  på?  Är  det  alls  rimligt  att 

försöka  att  ge  sig  på  att  beskriva  och  förstå  andra  människors  beteenden,  tankar  och 

världsbild? Jag hoppas att det är det och tröstar mig med Clifford Geertz ord, när han i The 

Interpretation of Cultures säger att “cultural analysis is (or should be) guessing at meanings, 

assessing the guesses, and drawing explanatory conclusions from the better guesses”.217  Det 

är vad jag har försökt att göra här, att gissa och dra slutsatser från de gissningarna, slutsatser 

som har gjort  att  jag nu tycker mig ha lite mer kunskap om världen än jag hade när jag 

påbörjade uppsatsarbetet.   

216 Barth, Fredrik, ”The Analysis of Culture in Complex Societies”, Ethnos, 54, 3-4, 1989 
217 Geertz, Clifford, The Interpretation of Cultures, s. 20 
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