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Boken tar sin början i 1600-talet, då 
svampen inte förtärdes alls, och vidare 
framåt genom århundradena. Vi får följa 
svampens intåg i vardagen hos svenska fa-
mil jer och kockar. Flera svampar som förr 
ansågs vara delikata, har visat sig vara gif-
tiga och farliga. Den röda flugsvampen är 
där unik då den gått från att vara dödlig 
och därmed oätlig, till att faktiskt anses 
vara ätbar och t.o.m. läcker för att sedan 
återgå till att anses vara giftig. Den  svenska 
matsvampens historia är rikt illu stre rad 
och fylld med matnyttig information.
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etta temanummer har fått rubriken Bärologi. 
Inspirationen kommer från det engelska be
greppet carryologi, som resulterar i över 
20 000 träffar på Google. Carryology är 

namnet på ett företag och en rörelse för väskentusiaster 
som är verksam framför allt på internet och kan hittas på 
hemsidor, facebook, twitter och bloggar. Carryology 
handlar om bärpraktiker och bärredskap och beskriver 
sin mission som ”exploring better ways to carry” (www.
caryology.com).

Detta är områden forskarna inom projektet Consumer 
Logistics också intresserat sig för ur ett mer vetenskap
ligt perspektiv, även om projektgruppens ambition inte 
har varit att forska fram den perfekta väskan. Fokus har 
istället varit sammansättningar av människor, väskor, 
transportslag, vardagliga praktiker och infrastrukturer: 
hur det går till när vi fraktar runt våra prylar och den 
uppsättning påsar, kassar, ryggsäckar, bilar, bussar och 
cyklar som kommer till användning, ett tema som också 
starkt kopplar till dagens hållbarhetsproblematik (www.
cfk.gu.se/forskning/#consumerlogistics). Projektet har 
givits en kort presentation i ett tidigare nummer av Kul-
turella Perspektiv (Brembeck och Hansson 2011). Det 
här temanumret kan sägas vara en spinn off till projektet 
Consumer Logistics, men är samtidigt mer än så. Intres
santa fenomen som forskarna stött på på vägen och lagt 
åt sidan har lyfts fram och vidareutvecklats. Både pro
jektdeltagare och specialinbjudna forskare deltar. I fokus 
står bärandets historia och ambitionen är att ge läsaren 
en inblick i hur bärandets praktiker och teknologier kan 
studeras både i historiska källor och som en del av nu
tidsmänniskans svettframkallande vardagspussel. Läsa
ren får stifta bekantskap med lyxcontainers för kvinnliga 
resenärer, vattenflaskor i plast som tveksam vardagsvara, 
den fyrkantifiering som skett i handeln av förpackningar 

d

Helene Brembeck

Bärologi – en introduktion

HELENE BREMBECK, pro-

fessor i etnologi vid Göteborgs 

universitet, presenteras mer ut-

förligt vid sin artikel.

KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:3–4, årg. 22, s. 3–6.
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och butiksinredningar, hur bärteknologier 
kan vara exklusiva barnvagnar med spe
cialdesignade shoppingutrymmen eller 
vara inbyggda i våra kläder och mycket 
mera.

På Carryologys hemsida presenteras re
sultat av trendspaning, ”carry spotting”, 
som en hemsydd igelkottsliknande rygg
säck, till synes perfekt för att hålla klå
fingriga obehöriga på avstånd.

Självklart har också IKEAkassen, ”Big 
Blue”, sin givna plats på hemsidan och har 
till och med tillägnats en hyllningsdikt av 
en bloggare.

Ode to Big Blue
They say the old European coffee houses 
Spurred great thoughts amongst friends and 
spouses
Yet the effect of these must surely lag 
Behind the migrations catalysed by the IKEA 
bag
Bloggpost av signaturen Ando 20130227 
www.carryology.com.

Först ut i detta specialnummer är den 
franska trion Franck Cochoy, Roland 

Canu och Cédric Calvignac, som tar oss 
med till Toulouse och en svindlande resa i 
fotgängarlogistikens spår från tidigt 1900
tal och fram till idag. För att hitta histo
riska dokumentationer av fotgängares bär  
praktiker har de fått vända sig till fotoarkiv 
och utveckla en ”arkeologisk” metod där 
de närstuderat fotografier och analyserat 
detaljer med hjälp av statistiska metoder. 
Deras främsta fynd är att gående männi
skor i staden under de senaste hundra åren 
bär på mer och mer och ändå lyckas hålla 
händerna fria, en utveckling som är näs
tan identisk i Toulouse och i Göteborg.

Nästa bidrag är också det franskt och 
tar med oss till Galleri Lafayettes arkiv 
och arkivets försäljningskataloger för ba
gage. Florence Brachet Champsaur visar 
hur bagagets historia hör intimt samman 
med resandets och tillkomsten av nya 
transportslag, som tåg och flyg. Utveck
lingen har gått från 1800talets betoning 
på koffertars inredningsdetaljer till fram
hävandet av den läckert designade utsidan, 
från otympliga trunkar till hjulförsedda 

Svensk export: IKEA-kassen, här i pappersversion. Foto: Kaj Leissner.
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lättviktsväskor, från kvinnor som enbart 
kunde resa med hjälp av sin make och en 
bärare till oberoende kvinnor som både 
reste och framförde fordon själva.

Från fransk lyx till svenskt vardagsliv. I 
nästa artikel behandlar Johan Hagberg 
och Daniel Normark den fyrkantifiering 
som pågick under 1960 och 1970talen i 
svensk handel. Artikeln fokuserar på 
mjölkförpackningar och den intensiva 
strid som utspelades kring deras geome
triska figur (runda, trekantiga eller fyr
kantiga) och motsvarande kroppar (rät
block, kuber, koner, pyramider eller 
cylindrar). Efterhand blev den fyrkantiga 
formen allt mer dominerande. Hagberg 
och Normark visar hur omvandlingen inte 
bara var begränsad till själva förpack
ningen, utan också kom att innefatta pro
dukter, butiksinredning, hanteringshjälp
medel och butikslayout.

En annan pryl som är lika förknippad 
med svenskhet och folkhem som den fyr
kantiga mjölkförpackningen är barnvag
nen som fick sitt stora genombrott som 
vardagsvara på femtiotalet. Helene Brem
beck visar att vagnen genom historien haft 
många andra bärfunktioner än att bara 
bära barnet. Först ut var väskkroken för 
handväskan på 1940talet. Senare kom 
varukorgen, shoppingväskan, skötväskan, 
mugghållaren och ett antal tillbehör för 
att underlätta det moderna föräldraskapet 
och understödja omvandlingen av hem
mafrun till en urban individ med många 
roller, inklusive föräldraskap och relate
rade bärbehov.

Vi närmar oss alltmer nutid och är 
stolta att presentera ett bidrag till bärolo
gins historia från Australien. Gay Haw
kins visar hur vanan att bära runt på en 
vattenflaska är kopplad till nya marknads

Modern bärteknologi. Foto: Kaj Leissner.
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föringsdiskurser om vattenreglering och 
hälsa. Törst omvandlades till hydrering 
och blev den enskildes ansvar. Konsumen
ter råddes att konstant övervaka sin vat
tenbalans och ständigt ha tillgång till 
 vatten. Den andra viktiga faktorn var 
PETflaskan. Denna lätta okrossbar be
hållare var det perfekta redskapet för att 
skapa den nya dryckeskulturen. Hawkins 
argumenterar också för återinförande av 
dricksvattenfontäner som offentliga nyt
tig heter, som skapar gemenskap för alla 
dem som delar, snarare än bär, vatten.

De två avslutande bidragen skärskådar 
det moderna bärandet, pendlande mellan 
det minimalistiska och det maximalis
tiska. Ulrika Holmberg visar hur provian
tering för ungdomar kan handla om en 
löprunda som avslutas i matbutiken eller 
ett kompletteringsköp för att få till en 
frukost. Plånbok, väskor och påsar lämnas 
hemma. I butiken avstår man från att låna 
en vagn eller korg och efter kassadisken 
läggs varorna i fickorna, hålls i famnen 
 eller i handen. Intressant nog innebär de 
små inköpen ofta lika mycket planering 
som de stora. I motsatta änden av bäro
logins kontinuum befinner sig småbarns
familjen. Niklas Hansson pekar på nöd
vändigheten för dem att expandera och 
förlänga bärförmågor genom att addera 
inte bara bärkassar och barnvagnar utan 
också cyklar, cykelkorgar, kollektivtrafik 

och bilar. Vad som är bärbart och vad som 
ger bärkraft visar sig vara lokalt och situa
tionsbetingat. Avslutningsvis funderar 
han på om det kan finnas alternativa bär 
och transportkulturer, motståndsfickor, 
som inte reproducerar ohållbara bärprak
tiker och bärredskap.

Sammanfattningsvis hoppas förfat
tarna att detta temanummer skall ge en 
inblick i ett intressant och inspirerande 
forskningsfält där mycket ännu är ogjort 
och nya forskningsfrågor väntar på att 
ställas och besvaras.

Referenser

Brembeck, Helene & Hansson, Niklas, 2011. 
”Konsumtion i rörelse”, i Kulturella Perspektiv 
3–4:2011.

www.carryology.com
www.cfk.gu.se/forskning/#consumerlogistics

Summary

Carryology – An Introduction
(Bärologi – en introduktion)

This issue is about carryology: the way we trans
port our stuff, and the techniques and tools we 
use. In seven articles the reader is presented with 
the history of carrying: from luxurious trunks for 
female travelers hundred years ago to the plastic 
bottles, bags, strollers, bikes and clothing we use 
as indispensable carriers of our stuff today. 



et finns otaliga bidrag om båtar, tåg, bilar, 
lastbilar och flygplans historia och om till-
hörande infrastrukturer som hamnar, statio-
ner, vägar, f lygplatser och städer. Men detta 

fokus på de motoriserade transportmedlen har gjort att 
äldre bärtekniker som fortfarande existerar har neglige-
rats. Även om människor under tidernas lopp förlitat sig 
på en ökad mängd externt drivna transportörer, där bilen 
kanske är den mest uppenbara, har de aldrig slutat gå 
och använda sina kroppar för att förflytta olika saker. 
Det kan till och med vara så att den mänskliga kroppen 
som transportmedel inte alls ersatts av olika typer av for-
don, utan att användningen av kroppen som transportör 
ökat lika snabbt som dess motoriserade motsvarigheter. 
Det är historien om denna ”gåendets logistik” som be-
handlas i denna artikel.

Kärnan i denna historia utgörs av en slående paradox: 
å ena sidan är praktiken att förflytta varor till fots uni-
versell. Men å andra sidan, och trots dess betydelse, är 
samma praktik i stort sett okänd för vetenskapen. Histo-
rieskrivning bygger på skriftliga vittnesmål och texter, 
och glömmer eller kan inte förklara de stumma, vardag-
liga och flyktiga gester som människor sällan dokumen-
terar, men som ändå utgör kärnan av deras liv. Men detta 
problem kan lösas, om vi vänder oss till arkeologin och 
letar efter de materiella spåren av ”oskrivna” beteenden. 
Sådana spår finns, särskilt i fotografier. Fotografier har 
den anmärkningsvärda förmågan att fånga omedelbara 
rörelser, ”frysa” livet så som det levts, spara det efemära 
förflutna som en del av ett evigt nu. Denna artikel byg-
ger på ett arkiv med hundratals fotografier av gatorna i 
Toulouse i sydvästra Frankrike, från slutet av 1800-talet 

d

Franck Cochoy, Roland Canu och Cédric Calvignac

Belastningshistoria
Den vindlande vägen mot en hållbar fotgängarlogistik 
(Toulouse 1900–2011)
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och framåt. Med hjälp av en statistisk 
analys visas hur fotgängarlogistiken ut-
vecklats i ett spänningsfält mellan mode 
och funktion och hur den resulterat i att 
f ler och fler människor bär f ler och fler 
saker, samtidigt som de kan hålla hän-
derna relativt fria.

Att redovisa logistiska detaljer

Vår metod kombinerar arkeologi, etno-
grafi och statistik. Vi har valt ut tre vik-
tiga platser i centrum av Toulouse: en 
huvud gata, ett centralt torg och en stor 
korsning, som har fotograferats vid upp-
repade tillfällen vid olika tidpunkter i hi-
storien. Vi har gjort jämförelser mellan 
fyra olika perioder: i början av 1900-talet, 
mellankrigstiden, 1950–1960-talen, och 
nutid. Vår analys bygger på systematisk 
observation och kodning av våra fotogra-

fier. Mer precist, för varje period och plats, 
kvantifierar vi vad vi observerar (antal 
människor och kön, antal och typ av på-
sar, sätt de bärs, etc.) och vi gör också en 
kvalitativ analys av det vi observerar och 
hur det utvecklats över tid. Sammanlagt 
har vi kodat 600 fotografier, 150 från varje 
period. Vi tar avstånd från den klassiska 
motsättningen mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder och hävdar att kvan-
titativ analys alltid är bättre när den vilar 
på en exakt beskrivning av vad som stude-
ras, och omvänt, att kvalitativ analys alltid 
är bättre när den vilar på en sund känsla 
för proportioner.

Kropp och objekt; mode och
funktion; nytta och meningslöshet

Den systematiska observationen och kod-
ningen av fotgängarlogistiken över hundra 

Figur 1. Familjen går till marknaden. Eugène Trutat.
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år avslöjade att dess dynamik byggde på 
komplexa kombinationer av kropp och 
objekt, mode och funktion, nytta och me-
ningslöshet.

Å ena sidan ter sig fotgängarlogistiken 
målinriktad, orienterad, funktionell och 
rationell. Å andra sidan tycks den ske utan 
mening eller mål eller influerad av tidens 
mode i sitt utförande. Det målinriktade 
och rationella är uppenbart på många 
 foton från 1900-talets början. I en tid då 
handlarna inte tillhandahöll bärredskap 
åt sina kunder, måste människorna själva 
förutse vart de skulle bege sig, i vilket 
syfte och vilka ”behållare” de skulle ta 
med. Att handla med familjen innebar 
t.ex. noggrann planering, där mobilisering 
inte bara av barnvagn och utan också av 
personliga varukorgar ingick.

Att gå till marknaden var med andra 
ord en fråga om logistik både för köpmän-
nen, som måste förbereda rätt typ av kor-
gar att visa upp sina varor i och för kun-
derna som måste ta med sina egna be - 
hållare för att bära sina inköp. Handlarnas 
behållare var enkla och ogenomskinliga 

och utan text som antydde varornas ur-
sprung. De var helt enkelt bara neutrala 
kärl utan makt att omdefiniera varorna 
och marknadsföra deras ursprung. Va-
rorna valdes ut och godkändes genom att 
smakas på och pratas om, i motsats till 
de förpackade varor som dök upp under 
efter följande år, och som kvalificerades 
genom testning och skriftliga inskriptio-
ner, som inne hållsdeklarationer, märk-
ning och varumärken.

Men på många foton vandrar männi-
skor omkring i staden till synes utan an-
nat syfte än promenerandet i sig och utan 
bärredskap som antyder om de är presum-
tiva kunder. Detta var också f lanerandets 
tid band borgerlighetens män och kvinnor 
på det sätt som framgår av bilden till väns-
ter i figur 2.

Att gå med händerna fria upplevs sä-
kert av de f lesta som något naturligt och 
universellt. Men en sådan åsikt kan visa 
sig felaktig. I sin berömda studie av 
kroppstekniker visar den franska antropo-
logen Marcel Mauss (1934/1973) att till 
och med sovandet styrs av sociala normer 

Figur 2. händers spel. © Conseil général de la haute-Garonne, archives départementales, labouche Fund.
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och kulturella ramar, t.ex. varierar sovan-
dets positioner (liggande, stående, på en 
hästrygg . . .) kraftigt. Gåendet följer ett 
liknande mönster. Sättet att gå är inga-
lunda något naturgivet: våra foton visar 
hur det förändrats över tid. Till vänster i 
figur 2 ser vi tydligt att tre av de fyra 
männen går med händerna på ryggen. 
Detta visar sig vara långt ifrån oavsiktligt 
och slumpmässigt. Istället är de enga-
gerade i ett diskret men ändå påtagligt 
kroppsligt mode bland män vid den här 
tiden. Med hjälp av våra metoder kan vi 
mäta och datera detta beteende: att gå 
med en eller två händer på ryggen var 
mycket vanligt i början av 1900-talet, då 
nio procent av männen på våra foton gick 
på detta sätt. Under de följande årtion-
dena försvann gradvis denna gåstil. Van-
ligt vid 1900-talets början var också att 
händer var upptagna av accessoarer, se 
 högra delen av figur 2, där av fyra perso-
ner; två kvinnor och en man bär parasol-
ler medan en annan man bär käpp. Fak-
tum är att 17 procent av fotgängarna på 
våra bilder använde sådana tillbehör före 
första världskriget, medan dessa vanor 
försvann under årtiondena som följde. 
Varför?

Generalisering och intensifiering
av konsumenters logistik

De fria händernas spel blir alltmer säll-
synt under århundradets lopp, även om 
det är svårt att veta om det helt enkelt bli-
vit omodernt att f lanera med händerna på 
ryggen eller om det är nödvändigheten att 
bära alltf ler saker som gjort att tidigare 
fashionabla beteenden övergivits. Den 
historiska utvecklingen antyder såväl en 
generalisering som en intensifiering av 
konsumenternas logistik. Sedan början av 

1920-talet har den genomsnittliga belast-
ningen för fotgängare kontinuerligt ökat: 
allt f ler människor ur alla samhällsskikt 
bär alltf ler saker.

Flera faktorer har bidragit till utveck-
lingen: framväxten av konsumtionssam-
hället med dess specialiserade ytor för 
shopping, den generella ökningen av köp-
kraften, det ökande bruket av handväskor 
bland kvinnor och utjämningen av sociala 
skillnader. De första tre faktorerna har bi-
dragit till att mångfaldiga antalet väskor 
och medförda föremål. Den fjärde hör 
ihop med en minskning av antalet tjänste-
folk som handlar åt sina arbetsgivare un-
der tidiga morgontimmarna, vilket tillät 
en mindre belastning för de bättre bemed-
lade som rörde sig på gatorna vid andra 
tillfällen.

Men det är också intressant att notera 
att ökningen av det antal väskor och andra 
föremål fotgängarna bar på inte påverkade 
antalet händer fria för andra uppgifter än 
att bära: medan den genomsnittliga be-
lastningen i antal artiklar räknat för fot-
gängare tredubblats under seklet (från 
0,29 artiklar per person före första världs-
kriget till 0,92 artiklar år 2011), så har 
andelen fria händer i samma population 
varit förvånansvärt hög och stabil, pend-
lande mellan 75 procent och 79 procent. 

Figur 3. antal föremål som medförs per person (till-
behör undantagna) och andel fria händer.
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Hur kan ett sådant mysterium förklaras? 
Hur har människor klarat av att bära f ler 
saker på kroppen utan att använda fler 
händer för denna uppgift? För att lösa 
denna gåta måste man titta på utveck-
lingen av bärtekniker och bärutrustning. 

Omvandlingen av bärtekniker
och bärutrustning

Ökningen av fotgängarnas belastning vi-
sar sig åtföljas av en förändring av de tek-
niska och kroppsliga teknikerna som an-
vänds för att bära:

Figur 3 visar några intressanta föränd-
ringar i fördelningen av belastningen mel-
lan tre delar av kroppen: händer, armar 
(på armbågen, under armen) och bröst-
korgen (axlar och rygg). Innan första 
världs kriget bars 45 procent av väskor och 
andra artiklar i handen och 47 procent 
på/under armarna. Faktum är att ända 
fram till 1980-talet förblev armar och 
händer det vanligaste sättet att transpor-
tera varor på för fotgängare i mer än 90 
procent av fallen. Närmare granskat ser vi 
att efter en kraftig nedgång under mel-
lankrigstiden återtog armarna sin position 

och detta gäller speciellt som placering för 
damernas handväskor (45 procent). Att 
bära väskan hängande på armbågen med 
armen i 90 graders vinkel blev under efter-
krigstiden elegant och fashionabelt för 
franska kvinnor, särskilt efter införandet 
av Coco Chanels 2,55 väska år 1955.

Men en mer intressant och dramatisk 
förskjutning står att finna i uppsvinget för 
en annan bärteknik. Under de första tre 
tidsperioderna i vår studie är det bara vid 
mycket sällsynta tillfällen som människor 
bär laster på sina axlar och ryggar (mindre 
än 10 procent av fallen). Däremot skedde 
en lika fantastisk som kraftig förskjutning 
mellan perioden 1950–1970 och år 2011. 
Antalet fria händer och armar ökade kraf-
tigt. 2011 användes endast 32 procent av 
händerna respektive 11 procent av armar - 
na på våra foton för att bära väskor och 
paket. Samtidigt har användningen av 
 axlar och ryggar för detta ändamål skjutit 
i höjden. Nästan 60 procent av alla väskor 
och andra artiklar på bilderna bärs på 
denna del av kroppen. Införandet av axel-
remmar och ryggsäckar spelar naturligtvis 
en viktig roll. Även om axelväskor har Figur 4. Bärtekniker.

Figur 5. Sätt att bära privata väskor respektive kom-
mersiella (varumärkta) shoppingpåsar. Modellen byg-
ger på videoinspelning av 1 000 fotgängare under två 

dagar på en gata i centrum av Toulouse år 2011.
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funnits under en lång tid var användning - 
en bland fotgängare i Toulouse mycket 
begränsad fram till 1980-talet. Det var 
först då, som modet fångade in ryggsäcken 
som tillbehör och legitimerade den som 
oumbärlig urban behållare. Ryggsäcken, 

som utifrån den utveckling vi identifierat, 
har vissa logistiska och rörelsemässiga a 
priori fördelar – förutom att befria hän-
derna – som synliggörs i dess nuvarande 
framgång: den gynnar en oplanerad han-
tering av objekt (både vad gäller antal och 

Figur 6. Multipelt bärande kvinna. händerna fria för mobilprat. Toulouse 2011 © Roland Canu.
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vikt), kontroll av interaktion med andra 
fotgängare (densitet av f löden, risker i 
samband med friktion och kollisioner) 
och slutligen hjälper den också till att 
hantera infrastrukturer som är dåligt an-
passade till otympliga behållare som flö-
dar över människokroppars gränser. Fak-
tum är att i motsats till skrymmande 
väskor som transporteras vid kroppens 
 sidor, hjälper ryggsäcken sin bärare att åka 
rulltrappa, kliva in i en butik, smyga in en 
tät folkmassa. Den nuvarande trenden att 
bära ryggsäcken på kroppens framsida 
kräver en mer noggrann analys.

En närmare granskning av de 58 pro-
centen väskor som bärs på bröstregionen 
visar slående skillnader beroende på typ 
av väska. Av privata väskor bärs nästan 80 
procent på axlar eller rygg, medan mer än 
90 procent av varumärkta shoppingpåsar 
bärs i handen. Detta beror på att männi-
skors ryggar och axlar redan är upptagna 
av personliga tillhörigheter när de hand-
lar, men i än större utsträckning på att 
shoppingkassar sällan är utrustade med 
remmar och på att affärer inte erbjuder 
behållare som kan bäras på ryggen. I detta 
avseende framstår handeln som mer än ett 
sekel efter i utvecklingen när det gäller 
miljövänlig bärteknik för konsumenter. Å 
ena sidan har konsumenterna gjort stora 
ansträngningar för att kunna bära f ler sa-
ker och samtidigt hålla sina händer så fria 
som möjligt, och här är axelväskor och 
ryggsäckar oväderliga. Handlare å sin sida 
hjälper konsumenter på ett något tvety-
digt sätt: de hjälper kunder att öka sin last 
genom att ge dem gratis påsar, men som 
för det mesta inte kan bäras varken på 
 axeln eller på ryggen.

Lärdomen av denna ”belastningshisto-
ria” är tydlig: om vi vill att människor 
transportera sig på mer hållbara sätt och 
särskilt vill gynna fotgängare i stället för 

bilar måste vi ta hänsyn till fotgängar-
logistikens omedvetna karaktär, bryr oss 
om små sociala och materiella detaljer och 
agera för mer hållbara bärteknologier an-
passade till vardagslivets faktiska logistik-
problem.

Noter

1 En annan slående beskrivning av den sociala kon-
struktionen av gående finns i Elisabeth Shove och 
Mika Pantzar (2005), “Consumers, producers and 
practices: understanding the invention and rein-
vention of Nordic walking,” Journal of Consumer 
Culture, Vol. 5, No. 1, p. 43–64.

2 Axelväskor har använts av kvinnor sedan andra 
världskriget, ryggsäckar började tillverkas i Frank-
rike 1930 av bröderna Lafuma.

3 I Frankrike bidrog särskilt Hervé Chapelier till att 
omvandla ryggsäcken från ett bärredskap för 
bergsbestigare till ett urbant tillbehör, som till att 
börja med var mycket populärt bland skolelever 
och studenter från välbärgade familjer (http://
www.herve-chapelier.com/histoire.asp).

Referenser

Mauss, Marcel, 1934/1973. “Techniques of the 
body”, in Economy and Society, Vol. 2, No. 1, pp. 
70–88.

Translated by helene Brembeck.

Summary

“load story”
on the long Streets Towards Sustainable Pedestrian
logistics (Toulouse, XXth–XX1th Centuries)
(Belastningshistoria.
Den vindlande vägen mot en hållbar fotgängarlogistik 
[Toulouse 1900–2011])

This article is about an ignored part of the history 
of mobility: the practice of displaying goods by 
foot. It departs from an archive with photos of pe-
destrians in Toulouse, France from the past 100 
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years, out of which we have selected 600 from four 
different periods. We have used a method combin-
ing archaeology, ethnography and statistics. All 
the photos have been systematically observed and 
coded. This way we have been able to detect some 
striking changes of carrying techniques and equip-
ment. Overall more and more people of all social 
classes carry more and more objects but still man-
age to keep their hands free. This is due to an huge 
increase of the amount of shoulder bags and back-
packs. In 2011 more than 60 percent of all loads 
were carried this way in Toulouse as opposed to 
only eight percent before WW2. But not only has 
the development of new techniques and equipment 
mattered. Walking style and carrying is also de-
pendent on fashion an increasing leveling of social 

inequalities. At the turn of the 19th century it was 
high fashion among men to walk with their hands 
behind. This was not only high fashion among 
bourgeoisie men, but also made possible by the 
help of servants doing the shopping for their mas-
ters, and relieving the latter of the necessity to 
carry heavy burdens.

keywords: pedestrian logistics, carrying techniques, 
carrying equipment

Franck Cochoy, is a Professor in Sociology and Roland 
Canu is an associate Professor in Sociology at the 
university of Toulouse ii, France. Cédric Calvignac 
is an associate Professor in Sociology at the university 
of albi, France.



1900-talets början var den begynnande turismen 
och intresset för hydroterapi och andra medicinska 
behandlingar en inbjudan för kvinnor att resa. 
Men bortsett från i protestantiska kretsar där resor 

ingick i utbildningen av unga damer, fanns i Frankrike 
f lera avskräckande hinder för kvinnliga resenärer, inte 
bara kulturella ideal, utan också otympliga koffertar. Vid 
genomgången av Galeries Lafayettes kataloger under 
120 år, från 1800-talets mitt, som denna korta essä byg-
ger på, är make och bärhjälp alltid närvarande på de 
 tidiga bilderna, medan hustrun enbart bär på en liten 
handväska. Även om kvinnor ibland reste kunde det inte 
 göras utan ordentlig hjälp och sällskap.

Därför är det inte konstigt att de första kofferttillver-
karna började arbeta som packare. Louis Vuitton, till 
exempel, började sin karriär vid 1800-talets mitt som 
packare av kläder och personliga tillhörigheter hemma 
hos överklasskunder. Denna specialitet ledde honom till 
att år 1854 starta en rörelse där han designade måttsydda 
koffertar med specialbeställd inredning för enskilda 
kunders behov. Mot slutet av seklet förflyttade han lik-
som de flesta kofferttillverkare fokus från inredningsde-
taljer till ett hållbart yttre och koncentrerade sig på pro-
duktion av resvänligt bagage. Kända kofferttillverkare 
fortsatte att tillverka specialbeställda koffertar, men det 
blev nu i ökande omfattning möjligt att köpa färdigtill-
verkade artiklar, en utveckling som liknade modebran-
schens där det skräddade alltmer byttes mot det konfek-
tionssydda.

Kofferttillverkarna måste ta hänsyn till modet och 
 tidens skrymmande och besvärliga plagg utgjorde en 
viktig begränsning för utformningen. Ökningen av re-
sandet skedde i en tid då krinoliner var högsta mode. Så-
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dana plagg måste vikas ner noga i väl till-
tagna koffertar. De många tillbehören till 
den kvinnliga klädseln packades i special-
behållare för handskar, skor och hattar, 
vilket genererade en ansamling av bagage. 
Kön kom också till synes i skillnaderna 
mellan kvinnligt och manligt bagage, som 
hängde samman med skillnaderna mellan 
kvinnlig och manlig utstyrsel:

gare hade koffertars överdelar varit lätt 
rundade, i allmänhet för att främja vat-
tenavrinning, men med Louis Vuittons 
nya design gick det lätt att stapla dem i 
järnvägsvagnar och i lastrum på fartyg. 
Med tillbakagången för krinolinen och 
det nya avantgardistiska modet i början 
1910-talet, förlitade sig damer alltmer på 
garderobskofferten. Kofferten kunde an-
vändas som ett skåp under långa båtresor 
till andra världsdelar.

Dessa koffertar är några av de största 
och tyngsta som någonsin tillverkats och 
var gjorda för att stå upprätt för att under-
lätta packning och användning under 

Figur 1. Katalog från Galeries lafayette 1909. archi
ves Galeries lafayette.

Figur 2. specialkoffertar för den manliga och kvinn
liga resenären, Galeries lafayette 1911. archives Ga

leries lafayette.

Från koffert till resväska

År 1858 introducerade Louis Vuitton en 
koffert med helt f lat ovansida, en innova-
tion som tydligt hängde samman med ut-
vecklingen av tåg- och båtresandet. Tidi-

Figur 3. reklam för garderobskoffert, louis Vuitton, 
cirka 1910. archives louis Vuitton.

färd. Kofferten var till hälften fylld med 
lådor medan den andra hälften innehöll 
klädstång, vanligtvis en separat avdelning 
för skor, och ibland till och med stryk-
bräda och strykjärn.

Garderobskofferten, omvandlad från 
en möbel till rörligt  objekt, förkroppsli-
gade också distinktionen och sambandet 
mellan offentliga och privata utrymmen, 
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en viktig fråga som allt bagage måste han-
tera. Dess tyngd gjorde att kvinnor, nu 
mer än någonsin behövde bärare för att 
resa.

När f lygplansresor började bli tillgäng-
liga och överkomliga för en något bredare 
allmänhet, drog vissa kofferttillverkare 
ner storleken på sitt bagage för att anpassa 
det till f lygplansstorleken. Redan 1910 
designade Louis Vuitton väskan ”Aéro”, 
som var anpassad till alla typer av f lyg-
plan för att passa behoven hos f lygresan-
dets pionjärer. I reklamen betonades den 
låga vikten: ”Fullpackad väger Aéro en-
dast 26 kilo”. På 1920-talet började f lyg-
plansentreprenören Hugo Junkers till-
verka resväskor av aluminium från flyg - 
planstillverkningen. Materialet uppfyllde 
också kriterier för robusthet och ansågs 
inte bara skydda innehållet från höga höj-
der utan också mot . . . ”damm, fukt och 
mögel överallt i världen”. Aluminiumväs-
kan var visserligen betydligt mindre än 
tidigare koffertar, men samtidigt mycket 

Figur 4. ”Fullpackad väger aéro inte mer än 26 kilo. 
archives louis Vuitton.

 Figur 5. Katalog från 1911 Figur 6. Katalog från 1968.
archives Galeries lafayette.
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tyngre än motsvarigheterna i läder eller 
plast. Utseendet tilltalande flygentusias-
terna och aluminiumväskan uppfattades 
som ett modernt tillbehör till tidens allt-
mer avskalade klädmode.

Sammanfattningsvis visar de tidigaste 
katalogerna bilder av öppna bagageväskor 
med snillrik inredning, och betoningen 
lig ger på funktionen. För Galerie La-
fayette var insidan i fokus. Tillverkarna av 
koffertar och väskor associerade ofta i sin 
reklam till kända tillverkare av hårtillbe-
hör, prestigefyllda f laskor etc. för att ge 
mervärde åt sina produkter. I slutet av den 
drygt hundraåriga perioden, som gåtts 
igenom, visar katalogerna enkla väskor 
och på bilderna är de alltid stängda. Sälj-
argumenten är helt annorlunda, och hand-
lar nu om lätthet, ergonomi, handtag, ka-
pacitet och material. I den sista katalogen 

från 1968 bär kvinnorna själva med lätt-
het sitt bagage. 

1968 dyker också hjulen upp för första 
gången, till att börja med i form av en 
baga gevagn (i mitten längst ner på bilden, 
figur 7) indikerande nästa stora genom-
brott i det mobila resandets historia.

Bilderna på bagage i Galeries Lafayet-
tes försäljningskataloger och det föränd-
rade fokuset från inredningsdetaljer till 
global design, från otympliga koffertar till 
hjulförsedda resväskor, från en kvinna 
som förflyttar sig med hjälp av sin make 
och en bärare till en oberoende kvinna 
som reser själv, ställer större frågor om 
spänningar mellan estetik och bekvämlig-
het, offentliga och privata utrymmen, 
mellan det unika och det standardiserade 
och mellan manligt och kvinnligt i bäran-
dets och transporternas historia. 

translated by helene Brembeck.

Summary

transport and mobility on Display
at Galeries lafayette
(transport och mobilitet på Galeries lafayette)

This article tells the history of luggage with the 
starting point in the sales catalogs from Galeries 
Lafayette’s archives, where not least Louis Vuitton 
is one of the famous producers. Travel was expand-
ing at a time when crinolines were the height of 
fashion. Such garments must be carefully folded 
and packed in a suitcase. The many accessories 
that represented the feminine clothing were packed 
in special containers for gloves, shoes and hats. 
The history of luggage is intimately connected 
with the development of new modes of travel. The 
introduction of the f lat suitcase in 1858 by French 
trunk maker Louis Vuitton represented a turning 
point in the history of luggage. The bags could 
now be stacked in railway cars and in the holds of 
ships. Air traffic requirements of light weight re-
sulted in special air luggage. The trend has been 

Figur 7. Galeries lafayettes försäljningskatalog 1968. 
archives Galeries lafayette.
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from the 1800s emphasis on the interior of trunks 
to the prominence of the lusciously designed out-
side, from the unwieldy trunks to wheeled light-
weight bags, from women who simply could only 
travel without her husband and a carrier to an 
inde pendent woman traveling by herself. History 
shows tensions between aesthetics and conven-
ience, public and private, uniqueness and stand-
ardization, male and female.

Keywords: luggage, louis Vuitton, modes of 
 transport, Galeries lafayette.

Florence Brachet Champsaur is director of the heritage 
department at Galeries lafayette group. she is also a 
phD candidate at ecole des hautes etudes en sciences 
sociales (ehess) where she studies department
stores and history of retailing in the area of fashion 
and luxury goods.



en 17 mars 2011 sammanstrålade författarna 
vid Nor diska Museets arkiv, med förhopp-
ning att förstå mer om bärologins framväxt i 
Sverige genom museets frågelistor och foto-

samling. Frågelistorna har sedan slutet av 1920-talet do-
kumenterat vardagspraktiker. Trots det var dokumenta-
tionen om bärande mycket begränsad. Antingen hade vi 
underskattat dess förekomst eller så har det upplevts så 
vardagligt att varken frågeställare eller informant sett 
praktiken värd att dokumentera. I brist på svar i frågelis-
torna vände vi oss till fotosamlingen och mer specifikt 
bilder av butiker. Bilderna gav en annan historia, de av-
slöjade bärande på ett sätt som inte framkom i frågelis-
torna. Vi hade någonting att gå på.

Fotografiet, ett av f lera exempel, visar hur butiks-
biträdena agerar i den exotiska situationen att bli foto-
graferad – uppställda – man kan höra ekot av fotografen 
som säger ”gör något ni brukar och stå sedan helt still”. 
Den ena, kvinnan till vänster, ställer sig bakom vågen, 
och häller ner något i en papperspåse medan kvinnan i 
mitten tar ner en vara från hyllan samt ett litet papper att 
räkna på, och på den högra delen av disken, slår den 
tredje kvinnan in en flaska i papper. Tre kvinnor, tre 
praktiker knutna till butiken. Även om ekot av fotogra-
fens röst bara är spekulation upplevs situationen – att två 
av tre butiksbiträden i bilden skapade någon form av bär-
don till, förmodligen, en presumtiv kund – som signi-
fikant för bärologin. Bärandet fanns, även om det inte 
doku menterades, i ryggmärgen hos personalen, i foto-
ögonblicket.

Skörden av liknande fotografier avslöjar att denna 
 butik var representativ för sin samtid men dagligvaru-
handeln drivs inte längre på samma sätt som för hundra 
år sedan. Den stora förändringen brukar kallas för eta-
blerandet av självbetjäning, varorna f lyttade från hyl-
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lorna bakom disken till hyllor framför dis-
ken. Skiftet är intressant och relevant i sig 
och i synnerhet för bärologin. Vad vi dock 
fastnade särskilt för i foto grafiet var bak-
grundens form. I hyllorna framför och 
bakom disken är föremålen runda – idag 
dominerar fyrkantiga former. Hur gick 
denna transformation egentligen till? Vi 
vände oss till en branschtidskrift för vilka 
de frågor som denna text behandlar var 
centrala. Tidskriften Svensk emballage- 
och förpackningstidskrift gavs ut första 
gången 1935, bytte sedermera namn till 
Svensk emballagetidskrift (1962) respek-
tive Nord-emballage (1970) och har genom 
åren med sin specifika utgångspunkt 
skildrat de förändringar som vi kunde inse 
att daglig varuhandeln genomgått (not 1).

Cirkelns kvadratur

Cirkelns kvadratur – att omvandla cir-
kelns area till en motsvarande kvadratisk 
- är annars ett geometriskt problem som 
har blivit en metafor för det omöjliga, men 
inom handeln och bärologin blev det 
praktiskt genomfört. Visst finns det andra 
som fascinerats av form. Visserligen skri-
ver vi här runt och fyrkantigt, något två-
dimensionellt när vi snarare menar sfäriskt 
och kubiskt. Kubismen hyllade det fyr-
kantiga och Lewis Mumford beundrade 
de aerodynamiska formerna i sin klassiska 
teknosociala studie av samhällsutveck-
lingen. Även Marshall McLucan hade 
sina funderingar om hur det är att vara 
fyrkantig (squared). Men varför tog fyr-

Figur 1. butiksinteriör. Nordiska museets bildarkiv.
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kanter över handeln? Naturen är sällan 
fyrkantig, de f lesta frukter är ju, trots sina 
variationer, oftare utvecklingar och in-
vecklingar av det runda. Man hittar andra 
exempel i atomen, cellen, ägget, trädstam-
men och planeterna. Trots det propage-
rade förpackningsindustrin för det ”natur-
liga”, ”sobra”, rationella med fyrkantighet 
som exempelvis i annonsen för Tetra Paks 
BRIK-förpackning (1970/10:33). Barnet 
leker med sina kubiska klossar och frågan 
som ställs är om det finns ett riktigare 
format. Texten i annonsen utvecklar fyr-
kantighetens logik men hur fick denna 
logik fäste?

Form och historia

Det finns en synnerligen variationsrik 
f lora av former om man tittar på de pro-
dukter som är och har varit tillgängliga i 
dagligvaruhandeln. När konsumentför-
packningar introducerades i början av 
1900talet kunde producenten adressera 
kunden genom förpackningen. Mötet 
mellan vara och kund blev en interaktion 
mellan kund och förpackning (Cochoy 
2009). Från att betraktas som ett resul- 
tat av försäljningen mellan kunden och 
butiks biträdets interaktion kom förpack-
ningen att bli performativ – det som 
gjorde försäljningen. Att denna transfor-
mation kom att bli fyrkantig var däremot 
inte självklar – det var inte nödvändigtvis 
ett ”riktigare format” men genom en rad 
transformationer kom det att bli det.

Det som satte form på agendan för 
konsumentförpackningar var introduktio-
nen av tetran. Åkerlund & Rausing käm-
pade likt f lera andra förpackningsföretag 
med att utveckla engångsförpackningar 
för mjölk. Förpackningen skulle vara av 
billigt material, hålla tätt och samtidigt 

vara stabil, även efter att förpackningen 
öppnats. Man föreställde sig en fyrkantig 
förpackning men sökte våren 1944 patent 
för Erik Wallenbergs uppfinning, tetra-
edern, som kom att bli mjölkförpackning-
arnas Columbusägg. Det kom dock att 
dröja till 1953 innan mjölk och grädde 
förpackades och såldes i denna nya form 
av Mjölkcentralen. Trots att andra företag 
utvecklade andra engångsförpackningar 
för mjölk var tetran otvivelaktigt billigast. 
Att staten reglerade och subventionerade 
mjölkpriset hämmade incitamenten för 
mejeriföretagen att lansera de något dy-
rare fyrkantiga förpackningarna (f lera 
utred ningar, bl.a. 1933; 1954 & 1969, 
vittnar om statens mjölkintresse).

Fyrkantiga förpackningar

I början av 1960-talet blev den fyrkantiga 
formen ett återkommande ämne i tidskrif-

Figur 2. annons Tetra Pak brik. i Nord-emballage, 
1970, vol. 36, nr 10, s. 33.
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ten. I nr 2 1963 (s. 220–221) berättades 
om att man inom Tetra Pak 1958 hade 
börjat undersöka möjligheterna att få fram 
andra former än tetraedern. En maskin 
utvecklades som kunde tillverka fyrkan-
tiga förpackningar enligt tre grundprinci-
per: 1) formandet av en tub från en pap-
persbana, 2) formande av förpackning 
från tub, 3) fyllning och försegling av för-
packningar. Förpackningen, framför allt 
avsedd för mjölk, beskrevs som praktisk i 
kylskåpet och öppnades genom att riva av 
en del av kanten som formade en pip att 
hälla mjölken ifrån.

Förpackningarnas form, i synnerhet 
mjölkförpackningarna, var även föremål 
för en livlig debatt vilket nådde såväl radio 
och TV och Mjölkcentralen såg sig nöd-
gade att uttala sig i frågan (1963/9:26). 
Man förklarade att organisationens in-
tresse var att optimera mjölkförsäljningen 
i landet. Man betonade att man inte såg 
några särskilda preferenser för en viss typ 
av förpackning men att det låg i organisa-
tionens intresse att gynna den förpack-
ning som bidrog till en hög mjölkkon-
sumtion. När Mjölkcentralen införde 
tetran var det förpackning som förknippa-
des med lägst kostnader. Men ”lagrings- 
och transportkostnaderna” kom att ”fram-
tvinga” en förändring (1964/3:41). Mjöl-
ken var i detta sammanhang inte enbart 
en vara, den var en komponent i ett mjölk-
distributionssystem. Fler fabrikanter säl-
lade sig till ”den fyrkantiga vägen” 
(1964/5:11), främst för mjölkförpackning-
arnas lagrings- och staplingsegenskaper 
för såväl producenter, återförsäljare som 
konsumenter.

Fyrkantiga varor

När mjölkdistributionen effektiviserades 
väcktes frågan om andra varor också kun - 

de transformeras. Redan 1963 presentera-
des exempel på produkter som anpassades 
efter förpackningarna: ”Förpackningspro-
blem spelar idag en roll inom livsmedels-
industrin, som man knappast ens drömde 
om bara för tio år sedan. Knappast någon 
tillverkare kunde då tänka sig att anpassa 
sin produkt till förpackningen” (1963/11: 
45). Ett företag hade nu övergått till att 
tillverka korv som gjorde skivorna fyr-
kantiga istället för runda. Reaktionen 
hade enligt tidningen varit positiv: ”Av 
intresse i sammanhanget är också att in-
troduktionen bland konsumenterna gått 
mycket snabbt. Husmödrarna har som sin 
åsikt meddelat att fyrkantiga korvskivor 
bättre passar för användning på fyrkan- 
tiga brödskivor” (1963/11:45–47). Den 
fyrkantiga formen på förpackningar 
 började alltså påverka formen på produk-
terna, men fram gångar för den fyrkan- 
tiga formen kun de också ske genom olika 
produk ters sammankoppling (jfr Cochoy 
2010).

I en annons för Pure Pak 1969 ställdes 
de olika formerna mot varandra. Ena bil-
den visade produkter i olika former som 
runda, ovala med texten ”Pure Pak?” 
medan den andra föreställde några för-
packningar med fyrkantig form följt av 
”Pure Pak!!!”. Enligt annonsen gav för-
packningsformen många möjligheter ut-
över mjölken: ”Det har blivit så naturligt 
att få mjölk i Pure Pak, att ingen tänker 
på att Pure Pak också är en genial för-
packning för många andra produkter. 
Men det är den.” (1969/10:29). Vidare 
angavs att det utanför Sverige fanns 
många fler tillämpningar, som salt, frysta 
jordgubbar och växtnäring. Varorna och 
förpackningarna blev också föremål för 
förändring i förhållande till de nya stan-
darder som arbetades fram, t.ex. standard-
pallen som ändrade formatet på socker-
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förpackningarna, men även på själva soc - 
kerbiten: ”Den blev inte längre helt 
kvadratisk, men det var ur konsumentens 
synpunkt helt betydelselöst” (1970/6:9). 

Fyrkantiga butiker

Ytterligare en komponent som anpassades 
till systemet var utformningen av buti-
kerna. Det kan illustreras med en annons 
av Tetra Pak med uppmaningen ”Nu är 
det dags att tänka på mjölken” (1968/5: 
28–29) tillsammans med ett fotografi av 
en handlare som står på en rivningstomt 
med en ritning i handen i färd med att 
planera sin nya butik. Intill fotografiet 
finns en tecknad bild av en butiksmed-
arbetare bakom en container med mjölk-
förpackningar. Tetra Pak menade att de 
fyrkantiga mjölkförpackningarna kunde 
staplas i container, vilka i sin tur kunde 
rullas in i butiken utan omlastning. 
Mjölkdistributionssystemet skulle ersätta 
användningen av backar. I Örebro an-
vände man rullpallar som rymde 360 liter 
och som kunde köras in i butiken direkt 
från mejeriets lastbil (1968/7–8:34–35). I 
Jönköping levererades ca en fjärdedel av 
mjölken enligt denna princip och hindren 
för en ännu större andel angavs vara av-
lastningsförhållanden och äldre butiksin-
redningar. Mot bakgrund av dessa hinder 
gjordes försök med tråg med plats för 12 
enlitersförpackningar. De kunde i sin tur 
staplas på en pallbricka som kunde han-
tera tio tråg. Helsingborgs mejeri imple-
menterade 1970 ett nytt distributions-
system med rullcontainers med måtten 
400600 mm, vilka kunde rymma 180 
liter mjölk (1971/5:26–27). Efter att ha 
tagit av frontgrinden och kört in rullcon-
tainern i kyldisken fanns mjölken till-
gänglig för försäljning.

Detta krävde dock att butikerna anpas-
sades för att kunna dra fördel av föränd-
ringarna: ”För att modulsystemet effektivt 
skall kunna utnyttjas och erbjuda kost-
nadsbesparingar måste även butiksledet 
vara med. Moderna butiksinredningar är 
idag standardiserade och uppbyggda i sek-
tioner om 900700 mm, som ansluter till 
måtten för två kvartspallar” (1971/5:26). 
Standardiseringen skulle ge stora vinster: 

Målsättningen måste vara att åstadkomma en 
transportenhet i mejeriet, som i butiken över- 
går till att bli en säljenhet utan omplockning, 
utan merarbete för personalen . . . Ett för meje-
riet och butiken, ett för producenten och distri-
butören gemensamt pallmått medför betydande 
rationaliseringar, som blir allt mer uppenbara, 
ju f ler produkter som kan komma ifråga. 
(1970/6:10–11)

En varuhuschef på EPA Stormarknad ut-
tryckte det som att ”Vi skulle gärna vilja 
ha hela sortimentet på rullpallar” (1971/5: 
26).

Övergången från returbackar till rull-
containers framställdes som en mycket 
stor framgång (1973/1:48–49). Det var 
framför allt tre fördelar som lyftes fram. 
För det första förenklades hanteringen, 
vilket innebar lägre hanteringskostnader 
och förbättringar för personalen som inte 
tvingades lyfta lika tungt eller vistas lika 
lång tid i kalla kylrum. Från en butik 
berät tades hur kvinnor, vilka tidigare inte 
fick lyfta mjölkbackarna som vägde 18 kg, 
kunde delta och rulla in containervagnar 
med 180 liter mjölk. För det andra skapa-
des utrymmesvinster i butiken, då en 
större mängd mjölk kunde finnas till för-
säljning på en mindre yta. Det gav i sin 
tur möjlighet att få plats med nya produk-
ter. För det tredje kunde mjölken ges en 
mer tilltalande och snygg exponering i 
butiken. Butiksanpassningen gav inte bara 
fyrkantiga butiker utan i lika stor grad 
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transformerade butiksbiträdesrollen – vil-
ken blev mer fyrkantig.

Fyrkantig konsumtion

Men vad tyckte då konsumenterna om 
dessa förändringar? En artikel i tidskrif-
ten (nr 4 1973) var baserad på en konsu-
mentundersökning. Liksom många för-
ändringar inom distributionen verkade 
den fyrkantiga vägen inte föranledd av 
något som kunderna direkt efterfrågade, 
utan det var snarare förändringar i produ-
cent- och distributionsledet som konsu-
menterna fick anpassa sig till:

I dagens samhälle med i stort sett all livsme-
delshandel koncentrerad till stora snabbköp och 
varuhus där man med nödvändighet måste 
hålla en hög förpackningsgrad på varorna för 
att nå en rationell och ekonomisk hantering, 
strävar man hela tiden efter högre mekanise-
ringsgrad, vilket innebär allt f ler förpackningar 
– förpackningar som skapas för att skydda och 
bevara varan samtidigt som de ska vara anpas-
sade till transportsystem, butikens hyllor och 
kundens kylskåp och skafferi. Trots denna strä-
van att skapa bra förpackningar ur alla syn-
vinklar för våra livsmedel är det uppenbart att 
konsumenten in många fall skulle föredra oför-
packade livsmedel och en återgång till en mer 
manuellt betjäning (1973/4:16).

Den nya ”tegelstensformade” förpackning - 
en som hade tagits fram av Tetra Pak i 
slutet av 1950-talet och som kallades  Tetra 
Brik var anpassad till den europeiska stan-
dardlastpallens mått. Standardiseringen 
skulle ha effekter i f lera led, inklusive 
kon sumentledet:

Ifråga om mjölkförpackningen var det ange-
läget att bestämma sig för en modul, ett format, 
som väl passade bärkassen, skafferiet och kyl-
skåpet och var lätt att hälla ur, att hantera. [. . .] 
För att konsumenten, den slutlige förbrukaren i 
fullaste omfattning skall få glädje av denna mo-

dulanpassning, kommer snart nog också skaf-
feriet, kylskåpet att bli måttbestämda härav. 
Kanske kan det uttryckas så, att standardpallen 
kommer att påverka fabrikantens lagerutrym-
men, köpmannens inredning och husmoderns 
skafferi (1970/6:9–11).

Fyrkantig hegemoni

Vid 1970-talets början verkar formdebat-
ten mattas av, fyrkantighetens hegemoni 
hade börjat råda. Kampen om de olika 
formerna för mjölkförpackningar, trekan-
tig, rund eller fyrkantig, hade övergått till 
en kamp mellan olika varianter av den 
fyrkantiga formen, i synnerhet mellan 
 Tetra Brik och Pure Pak. Exempelvis Elo-
pak annon serade 1975 om en ny förpack-
ning, Flat-Pak, vilken beskrevs om ”En 
vanlig Pure-Pak som vi har vikt ned top-
pen på. Så nu går den att stapla” 
(1975/11:29). Med denna förändring 
kunde den enda avvikelsen från den helt 
rektangulära formen, själva toppen och 
hällpipen i förpackningen, elimineras. 
Den fyrkantiga vägen var inte längre ett 
av f lera alternativ utan hade blivit norm. 

Bland få undantag, då frågan återkom 
på 1980 och 1990-talen, fanns bland  annat 
Dafgårds lansering av frysta portionsför-
packningar (1991/4:34 och 1992/7–8: 
15–16). Produkten levererades initialt i 
runda, tallriksliknande, förpackningar 
som uppskattades av kunderna men inte 
av butikspersonalen. Kompromissen blev 
dubbla förpackningar med en avrundad 
rektangel i ett fyrkantigt omslagspaket. 
När fyrkantighetens logik tagit över kunde 
avsteg från rådande form i sig användas 
som uttrycksmedel. År 1985 gjorde Tetra 
Pak reklam genom att hävda att förpack-
ningarna erbjuder ”en lång rad nya möjlig-
heter” (1985/4:20–21) – storlekarna varie-
rar avsevärt i deras reklam och man 
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erbjuder både ”tjocka och smala” format. 
Samma år presenteras en rund mjölkför-
packning i utvecklingsstadiet (1985/12: 
29). Dessa förpackningar exemplifierar 
hur andra former kunde förmedla exklusi-
vitet i kontrast gentemot fyrkantigheten. 

Fyrkantighetens framtid?

Dagligvaruhandeln förändrades avsevärt 
under 1900-talet. I denna text har vi lyft 
fram en av dessa transformationer – man 
kan bokstavligen säga att den ändrade 
form. Form var inte enbart en förpack-
ningsfråga utan kom att forma (eller for-
matera, se Latour & Hermant 1998) även 
produkter, butiker, butiksbiträdesrollen 
och kunder. Således var formen också en 
pusselbit i hur den runda korgen kom att 
ersättas av den fyrkantigare papperskas-

sen. I projektet Consumer logistics har vi 
valt att studera kunden, fordonet, varan 
och bärdonet som ett kluster – ett sam-
manlänkat assemblage, en hybrid. I denna 
text har vi lyft fram varan – och dess 
(o)form barhet i relation till klustret. Bäro-
logins förändring var intimt samman-
kopplat med utvecklingen av förpack-
ningssystemens lansering av fyrkantig - 
hetens hegemoni. Var denna fyrkantifie- 
ring upphör kan vi inte uttala oss om. 
Kanske den illegala vägskylten som en av 
författarna dokumenterade som del i sina 
studier av vägen som media en dag blir 
verklighet (Normark 2007). Kanske det 
bara var en dystopisk/utopisk beskrivning. 
Det får framtiden avgöra.

Not

Källmaterial hänvisas i texten genom årtal, nummer 
och sida dessa är hämtade från tidskriften Svensk 
emballage- och förpackningstidskrift som gavs ut 
 första gången 1935 och som sedan bytte namn till 
Svensk emballagetidskrift (1962) respektive Nord-
emballage (1970).
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Summary

The Squarification of retailing
(Fyrkantifieringen av handeln)

This article addresses the squarification of Swed-
ish retailing in the 1960 - and 1970’s through an 
analysis of a Swedish packaging magazine. Start-
ing with the geometric shape (round, triangular or 
square) of and corresponding cell (cuboids, cubes, 
cones, pyramids or cylinders) of milk packages we 
analyze how the square shape gradually became 
dominant. The transformation was not limited to 
the package itself, but included products, store lay-
outs, handling equipment, staff, consumers and 
consumption as well as the transport of goods from 
the store to the home. Thus, these changes lead to 

an pervasive transformation of retailing and con-
sumption from round to square, a development 
that probably has not yet ended.
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tt barnvagnen i första hand är till för barnet 
och att barnvagnsförsäljare främst framhåller 
värden som säkerhet, komfort, funktion och 
hållbarhet med barnet i centrum är en själv-

klarhet, liksom att barnvagnar är utmärkta bärredskap 
för drickabackar, toapappersbalar och annat stort och 
skrymmande med eller utan medföljande baby; det vet 
alla som är eller har varit småbarnsföräldrar. Barnvagnen 
som bärredskap förtjänar att lyftas fram inte bara för att 
det är en underkommunicerad del av bärologins historia, 
utan också för att framförandet av barnvagn alltid är en 
integrerad del av vardagliga praktiker och också bidrar 
till att förändra dem. Som vi skall se följer barnvagnen 
samma utvecklingslinje som fotgängarna i den inledande 
artikeln av Cochoy, Canu och Calvignac: den bär mer 
och mer och dessutom alltmer diversifierade prylar för 
att passa inte bara femtiotalets hemmafru utan också den 
rollkomprimerade nutidsmänniskan.

Från finpromenad till varutransport

De första barnvagnarna från sent 1800- och tidigt 1900-
tal var statussymboler för fint folks barn och rullades på 
utepromenader av barnflickor. De var inte avsedda för 
andra transporter än barnet och hade inga ytterligare 
bär anordningar. 

Som så många andra föremål blev barnvagnen en var-
dagsvara för en bredare allmänhet först efter andra 
världskriget och då starkt förknippad med folkhem, mo-
dernisering, utjämning av sociala skillnader och hemma-
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frutillvaro. Nu kommer också den  första 
bäranordningen: väskkroken. I annon ser 
körs barnvagnar av  leende kvinnor i dräkt, 
hatt och pumps och med handväskan 
dinglande på väskkroken, tydligt speg-
lande det nya modet att bära handväskor 
för kvinnor, som till och med slår igenom 
i Cochoy, Canu och Calvignacs statistik 
från Toulouse. Men 1950-talets hemma-
fru hade fler åtaganden än att vara ute och 
fingå. Hon behövde också transportera 
hem varor från butiken. Som tillbehör att 
sätta fast på vagnarna för den som inte 
förlitade sig på butikernas påsar eller med-
förde egen shoppingväska fanns en hård 
koffert eller en mjukare väska av ”läder-
cloth” (Berggren Torell 1996). I samband 
med det sena fyrtiotalets pappersransone-
ring gjordes försök att övertala husmödrar 
om nätkassens förträff lighet och 1955 dy-
ker den första nätkassen upp i reklamen 
hängande i en metallram fastsatt på barn-
vagnens styre, som en extra accessoar 
före bådande samtidens uppsjö av tillbehör 
(ibid).

På sextiotalet fick våra dagars pappers-
kasse med rejäla limmade handtag sitt 
stora genombrott (Normark och Hagberg 
2011). Barnvagnens bärkapacitet ökade 
alltmer. Vid mitten av sextiotalet var två 
väskkrokar standard. 1967 kom så den 
första varukorgen av metallnät som satt 
nertill på underredet redo att härbärgera 
varusamhällets ökande överskott och köp-
glädje och dessutom en betydligt stabilare 
placering för helgens storköp än väskkro-
ken. I en Emmaljunga-annons från 1971 
vilar matkassar från både ICA och Kon-
sum på vagnens underrede (Berggren To-
rell 1996). Att BRIO:s vagnar inte försågs 
med varukorg förrän på sjuttiotalet be-
rodde enligt Solveig Nordh på BRIO 
Leko seum på att det innan dess var ovan-
ligt att ta barnvagnen med till butiken. 
Många gånger fick man ställa den utan-
för.

På 1970-talet, berättade Solveig, bör-
jade BRIO sy shoppingkassar i samma tyg 
som barnvagnen. Shoppingkassen hade 
speciella fästen så att man kunde hänga 
den på barnvagnens krokar, som alltså 
fick en ny användning. Den fick dock 
bara innehålla lättare saker, max tre kg. 
Skötväskans historia är ännu kortare. 
Först 1979–1980 började BRIO sy platta 
skötväskor utan fack och skötbädd med en 
bred axelrem som man kunde hänga på 
vagnens handtag. Väskorna var sydda i 
sam ma tyg som vagnen. Vid den här 
 tiden, som inte ter sig alltför avlägsen, var 
skötväskan ett extra tillbehör som köptes 
av ganska få. Skötväskans intåg förebå-
dade en ny tid där husmodern transfor-
merats till modern förälder som självklart 
tog med barnet både i butiker och på 
andra offentliga platser och som behövde 
de nödvändiga tillbehören. Vardagslivets 
praktiker vävdes in i designen och gav 
barnvagnen nya förmågor och oförmågor. 

Tjugotalsvagn importerad från Tyskland. BrIO:s 
bildarkiv.
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Multibärredskap för lattemammor
och espressopappor

2013 är barnvagnen ett multibärredskap 
för den moderna föräldern. 2000-talets 
barnvagnar har förutom rejält tilltagna 
underreden och shoppingväskor och sköt-
väskor som standard ett stort urval andra 
väskor som tillbehör: t.ex. väskor för lek-
saker och ”organisers”, små väskor att fästa 
på handtaget för att hålla reda på viktiga 
småting (www.brio.com).

Ett av många exempel på en modern 
multitransportvagn är den holländska 
Buga boo Donkey, där redan namnet an-
tyder stor bärförmåga. Den framställs på 
företagets hemsida som ett ”f lexibelt 
baga gealternativ” med mycket utrymme 
för ”alla dina saker”. Den har både en  rejält 

tilltagen varukort undertill och en sido-
bagagekorg, som dessutom kan expan-
deras för att få plats för ännu mer saker 
(www.bugaboo.com).

Den norska Stokke Xplory-vagnen ter 
sig som det perfekta alternativet för den 
moderna föräldern som inte vill uppslukas 
av föräldrarollen utan upprätthålla ett 
 aktivt stadsliv med kompisarna, shopping 
och fika och där vagnen måste kunna 
svara mot vardagens många bärproblem. 
Vagnen marknadsförs som en cityvagn. 
Rörliga framhjul gör den ”lätt att manöv-
rera i trånga utrymmen”. Den justerbara 
sittdelen ”passar all bordshöjder på caféer/
restauranger”. Som extra tillbehör kan 
man få en mugghållare för sitt kaffe latte. 
Den levereras med en shoppingväska ”med 
plats för fyrtio liter/två kg shopping”. 

lotta engberg poserar i BrIO-annons från 1988 med baby och barnvagn med rejäl varukorg och ficka för små-
ting på vagnens utsida. BrIO:s bildarkiv.



31“Warning! Do not hang bags from the handlebar”

KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:3–4

Vagnen har en stor mängd tillbehör, t.ex. 
sommarkitt med parasoll och solskydd 
och vinterkitt med vindskydd och päls-
brämad muff med ficka för nycklar, mynt 
och kontokort (www.stokke.com).

Bugaboo, Stokke och ett antal liknande 
barnvagnsmodeller ter sig som de ultimata 
svaren på moderna föräldrars problem och 
livsstil. Men på samma sätt som väskkro-
ken snart visade sig otillräcklig för fem-
tiotalsmamman växer prylarnas mängd 
för dagens föräldrar mer än tillgängliga 
bäranordningar tillåter och producenter-
nas uppfinningsrikedom har svårt att 
hinna med. Vare sig Stokke-vagnen eller 
Bugaboo med sin specialdesignade expan-
derande sidokorg räcker till för att här-
bärgera vardagens varuflöde. Petra på bil-
den på nästa sida lärde sig snabbt att hitta 
nya lösningar på överflödsproblematiken; 
att spänna fast butikens platspåsar under 

vagnens bygel (Brembeck och Hansson 
2011); ett sätt att skapa det maximala bä-
rande Niklas Hansson analyserar i sin ar-
tikel. Samtidigt får uppmaningen i titeln 
sin naturliga förklaring. Dagens multi-
funktionella barnvagn har utvecklats till 
det perfekta svaret på Cochoy, Canu och 
Calvignacs fråga hur man kan bära mer 
och mer och ändå hålla händerna fria för 
annat.

Tack till Solveig nordh på BrIO lekoseum för infor-
mation om shopping- och skötväskor och för bilder ur 
BrIO:s bildarkiv, och till bloggers kan miss Agda för 
bilden på den överlastade Bugaboo-vagnen.

Not

1 Ovanstående uppmaning möter mig när jag böjer 
mig över barnbarnets nyinköpta sulky. Lappen 
finns prydlig fastsydd på ryggstödet omöjlig att 
inte upptäcka.

Vardagens inköp svämmar över vagnens bärmöjligheter. www.missagda.se.
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Summary

“Warning! Do not hang bags from the handlebar”
The stroller as a carrying tool
(“Warning! Do not hang bags from the handlebar”
Barnvagnen som bärredskap)

This essay argues that the stroller has many other 
carryology functions than simply carrying the baby 
and that these functions have multiplied both in 
number and multifunctionality during the past 
hundred years. The first technology was the hook 
in the forties that multiplied to two in the sixties. 
Later on came the shopping basket followed by the 
shopping bag, the diaper bag, the mug holder and 
a number of accessories to enhance mobile modern 
parenthood, and mirroring the transformation of 
the housewife to an urban individual with many 
roles and identities, including parenthood.

keywords: strollers, shopping bags, modernity, 
housewife, parenthood.

Helene Brembeck is a Professor in ethnology and one 
of the two directors of center for consumer Science, 
cFk, at the University of Gothenburg, Sweden.

Petra packar Stokke-vagnen. Vagnen i vinterkitt med 
pälsbrämad muff och dito vindskydd: Foto: författaren 

2010.



n av de mest anmärkningsvärda förändring-
arna i konsument- och fotgängarlogistiken un-
der de senaste tjugo åren är praktiken att bära 
runt på buteljerat vatten. Läsk på f laska eller 

burk konsumeras oftast omedelbart, men med vatten är 
det annorlunda. Det förväntas räcka under en längre tid 
och används nästan som en form av nödproviant. Ut-
stickande ur den speciella fickan på sidan av ryggsäcken 
eller begravd i handväskan är vattenflaskan redo och 
tillgänglig för konstant läppjande och vattentillförsel på 
språng.

Denna artikel undersöker bärandet av vattenflaskan 
som en distinkt urban praktik. Medan drickande kopp-
lat till mobilitet inte är ett nytt fenomen, så hävdar jag 
att praktiken att bära runt på ett personligt vattenförråd 
är det.

Den snabba tillväxten av marknaden för buteljerat 
vatten handlar om något betydligt mer än en diversifie-
ring av dryckesmarknaden och måste istället ses som en 
del av en större förändring av vardagliga normer och 
dryckespraktiker. Även om buteljerat vatten får säljas på 
samma ställen som Coca Cola eller Pepsi, så marknads-
förs det i allmänhet inte med samma argument. Flask-
vatten kopplas ofta samman med hälsa och fitness och 
med en medikalisering av törst. Skälen till att ständigt 
bära på en vattenflaska handlar i reklamen inte så mycket 
om omedelbar behovstillfredsställelse utan om att upp-
rätthålla en korrekt vattenbalans och därmed en sund 
kropp.

Hur gick det till när vattenflaskan blev nödvändig för 
urban mobilitet? På vilka sätt kan vi förstå det konstanta 
drickandet på språng? Hur blev vattenflaskan en viktig 
personlig accessoar?

e

Gay Hawkins
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Vatten som medborgerlig
rättighet

En orsak skulle kunna vara den minskade 
tillgången till gratis dricksvatten i det 
offent liga rummet. Dricksvattenfontäner 
ingick under många århundraden som 
en central del av stadsplanering och för-
sköning av städer. Deras syfte var både 
att framhäva vattnets estetiska kvaliteter 
och att fungera som en samhällsservice. 
Många var utformade för att ge dricksvat-
ten åt medborgare på resande fot och de-
ras riddjur, och var försedda med rännor 
och andra attiraljer för dessa funktioner. 
I  slutet av 1800-talet uppfanns friståen- 
de dricksfontäner, som installerades på 

många offentliga platser till medborgar-
nas fromma. Att städerna tillhandahöll fri 
tillgång till vatten visar på det starka sam-
bandet mellan vatten och medborgarskap. 
Offentliga dricksvattenfontäner tillkom 
vid den tidpunkt då storskalig, säker in-
frastruktur för vatten blev normen i indu-
strialiserade städer. Tillgången till rent 
vatten i hemmen och i offentliga rum var 
ett av de otaliga sätt på vilka befolkningen 
kopplades till den moderna staten. Fri 
tillgång till rent vatten materialiserade 
medborgarskap och modernitet.

Att förklara den stadiga nedläggningen 
av offentliga dricksvattenfontäner under 
de senaste tjugo eller trettio åren i många 
stadskärnor ligger utanför ramen för 

Barn dricker vatten ur en dricksvattenfontän. stockholms stadsmuseum. Foto: Olle widfeldt 1944.
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denna essä. Förändringen kopplas dock i 
allmänhet samman med framväxten av 
automater och närbutiker som säljer dryc-
ker på f laska. Men att skylla den mins-
kade tillgången på offentligt vatten på det 
ökade utbudet av drycker till försäljning 
är alltför förenklat.  En sådan analys skulle 
reducera komplexa förändringar i vardag-
liga rutiner till opportunistisk företags-
logik. Det likställer marknadsprocesser 
med privatisering eller kommersialisering 
av vatten och kan inte göra reda för hur 
marknadsprocesserna är inbäddade i vi-
dare kulturella dynamiker.

Av min forskning att döma är det 
uppen bart att bärandet på vattenflaskor är 
mycket mer kopplat till oro för hälsa och 
vattenkvalitet än till försvinnandet av 
offent liga dricksvattenfontäner. Att bära 
ett eget vattenförråd är inte en effekt av 
minskad tillgång till offentligt vatten i 
stadsrummet, utan hänger samman med 
ett ändrat förhållande mellan drickande 
och den rörliga kroppen. Att bära vatten 
så att det alltid är tillgängligt är också en 
väldigt annorlunda praktik än att ta en 
klunk från en offentlig dricksvattenfontän 
som man råkar passera i förbifarten.  Det 
kräver ständig självövervakning och kon-
stant reglering av vätskeintaget.

Själva f laskan är självklart också oum-
bärlig för denna nya bärpraktik. Flaskans 
materialitet spelar i själva verket en avgö-
rande roll för formatteringen av den nya 
bärpraktiken. Teknik- och vetenskapsstu-
dier studerar detta i termer av ”scripting” 
men jag vill hävda att behållaren gör mer 
än att bara rikta eller påverka människors 
be teende, den fungerar också som vad 
Muniesa et al (2007) kallar ”marknads-
anordning”, market device. Marknadsan-
ordningar gör saker; de kopplar samman 
ekonomiska aktiviteter med andra typer 
av aktiviteter och anordningar. Mark-

nadsanordningar ”sätter samman” konsu-
menter och ingenstans är detta tydligare 
än i fallet med plastf laskan. För Cochoy 
och Grandclément-Chaffy (2005) kan 
förpackningar förstås som en viktig länk 
mellan produktion och konsumtion: deras 
uppgift är både att underlätta hantering 
och distribution och att tilltala konsu-
menter och anpassa produkten till befint-
liga vardagsvanor. I detta dynamiska sam-
spel förändrar förpackningar både 
produkten och kon sumenten. Begreppet 
marknadsanord ning lyfter fram förpack-
ningars performativitet, deras förmåga att 
återkommande interagera med produkter 
och kon sumenter och snabbt göra föränd-
rade sociala relationer varaktig (Hawkins, 
under tryckning A).

Hälsosamt drickande

I en viktig artikel har min forskarkollega 
Kane Race (2012) hävdat att uppkomsten 
av marknaden för buteljerat vatten var av-
hängig skapandet av ett nytt vetenskapligt 
ämnesområde om vätskebalans eller hydre-
ring. Allteftersom idrottsutövande blev 
mer och mer professionaliserat under 
1970-talet, började forskarna undersöka 
effekterna av fysisk träning på organ och 
prestationsförmågan. En av de utforskade 
huvudfrågorna var uttorkning och konse-
kvenserna för maratonlöpare av att dricka 
eller inte dricka under ett lopp. Via en rad 
experiment fann man att konstant intag 
av reglerade mängder vätska under extrem 
ansträngning förbättrade prestationen.

Men den viktigaste frågan för Race var 
hur denna interna biomedicinska forsk-
ning flyttade ut från laboratorier och jog-
gingspår och blev till en allmän oro om 
rätt vätskebalans. Svaren på frågan varie-
rar men Race pekar främst på framväxten 
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av jogging- och fitnesskulturer under 
1980-talet. Ett adekvat vätskeintag lanse-
rades som en viktig form av självreglering. 
Som Race hävdar: ”Frågan om vätske intag 
bortkopplades från kroppens egna erfa-
renheter och blev till något som experter 
beräknade och fastställde . . . Törst var inte 
längre vad den brukade vara” (Race 
2012:84–85). Denna omkonfigurering 
från törst till vätskebalans belyser en vik-
tig förändring av vad det innebär att 
dricka. Till att börja med visar detta hur 
biomedicinska eller vetenskapliga dis-
kurser omvärderade en vanlig biologisk 
upplevelse. För det andra visar det hur 
människor lär sig att bli påverkade av 
dessa diskurser och införliva dem i var-
dagliga sätt att uppfatta sig själva och 
agera (ibid:73).

Inledningsvis var bruket att bära vatten 
och ett ständigt vattendrickande i stort 

sett begränsat till människor som tränade. 
Spridningen till befolkningen som helhet 
och bruket att bära vattenflaskor under 
alla slags aktiviteter kom senare. Denna 
förändring skedde till stor del med hjälp 
av dryckesproducenter. Företagen anknöt 
i sin marknadsföring till det biomedi-
cinska språkbruk som redan användes i 
livsmedels- och läkemedelsindustrin och 
vände sig till en ny generation av hälso-
medvetna konsumenter. Alla behövde sä-
kerställa att de fick åtta glas á åtta ounce 
vatten per dag (en ounce är knappt trettio 
gram). Enda sättet att uppnå detta mål 
var att bära vatten med sig hela tiden. På 
så sätt blev f laskan oumbärlig för alla som 
var intresserade av en hälsosam livsstil. 
Race argument visar hur vetenskapen om 
hydrering översattes till konsumentinfor-
mation och användes för att uppmuntra 
befolkningen som helhet till ett nytt sätt 

PET-flaskan som ikon och möjliggörare av det moderna livet. Foto: Gay Hawkins.
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att dricka. Friska individer behövde bära 
runt på vatten hela tiden för att kontinuer-
ligt kunna hantera vätskebehovet.

Plasten som möjliggörare

Om konstant tillgång till vatten hade bli-
vit var och ens personliga hälsoansvar, så 
krävde utövandet av detta ansvar särskilda 
anordningar. Det är här PET-flaskan 
kommer in i bilden. Mobilt drickande 
ford rade behållare och den snabba över-

gången till PET-flaskor i dryckesindu-
strin från början av 1980-talet visade sig 
vara avgörande. Polyetylentereftalat, PET, 
förändrade dryckesindustrin radikalt och 
raderade snabbt ut glas och aluminium 
som förpackningsmaterial (Hawkins un-
der tryckning B). PET-plasten var star-
kare än glas, men hade samma genom-
skinlighet och klarhet. Den var också 
otroligt lätt, vilket gjorde distribution över 
långa avstånd billigare. Än viktigare var 
dock effekten för konsumenterna. Här 
fanns nu en container som inbjöd till bä-

Vattenflaskan närmast hjärtat. Foto: Gay Hawkins.
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rande genom sin enastående hållbarhet 
och lätthet. Dessa materiella möjligheter 
hjälpte till att göra PET-flaskan till en 
kraftfull aktör på dryckesmarknaden. 
Den spelade också en avgörande roll för 
omvandlingen av vatten till kommersiell 
produkt. För inte bara kunde PET-flaskan 
tappas, återförslutas och återfyllas, till 
skillnad från glasflaskan eller burken; dess 
klart f lödande plasticitet ekade semiotiskt 
och gav det f lytande innehållet ett särskilt 
magiskt skimmer. PET-flaskan var den 
perfekta behållartekniken för omformate-
ring av vattendrickande till en ny mobil 
hälso-och bärpraktik.

Lätta plastförpackningar, från polysty-
ren till PET, har varit centrala för upp-
byggnaden av snabbmatsindustrin, för 
ätandet på offentliga platser och för kon-
sumtion i farten. PET-flaskan var något 
mer än så. Den möjliggjorde en ny praktik 
för konsumtion och bärande. Vattenflas-
kan köptes oftast inte för att tömmas på 
plats utan för att konstant läppjas på un-
der hela dagen. På detta sätt trotsade 
 f laskan statusen som engångsprodukt att 
raskt kasta bort och blev till ett viktigt 
personligt tillbehör: något att stoppa i 
ryggsäcken eller handväskan tillsammans 
med plånboken och mobiltelefonen, något 
att ha till hands vid alla tidpunkter på da-
gen. Allteftersom denna praktik ökade i 
popularitet började en del ryggsäckar och 
handväskor införliva f laskhållare i sin de-
sign, ett säkert tecken på att f laskan hade 
blivit normaliserad som ett väsentligt var-
dagligt tillbehör.

Dricksvattenfontänens
renässans?

Att hantera städernas avfallsmängder har 
varit en ständig utmaning för kommunala 

myndigheter. Papperskorgar överfyllda 
med snabbmatsemballage, kasserade f las-
kor parkerade i hängrännor och matom-
slag som blåser runt i vinden har alla iden-
tifierats som orsak till urban nedskräpning. 
I detta sammanhang har vattenflaskan av 
plast hamnat i skottgluggen. I många stä-
der runt om i världen har kampanjer mot 
f laskvatten bedrivits. Det har uppfattats 
som galenskap att var och en köper och 
transporterar sitt eget vatten när dricks-
vattenfontäner tillgodoser deras behov 
myc ket effektivare och utan spill. Många 
av dessa kampanjer tar spjärn mot bäran-
det av f laskor, eftersom detta ses som en 
orsak till eller exempel på minskningen 
av ”offentliga ting”, public things (Honig 
2013). I motsats till vattenflaskan som 
är en singulariserad handelsvara för en-
skilt bruk, är vattenfontänen en delad re-
surs. Honig menar att när två männi- 
skor har en känslomässig relation till 
samma offentliga ting skapar de också 
implicit en relation till varandra. Männi-
skor närmar sig inte dricksvattensfontä-
nen som en privat resurs, utan som något 
de har gemensamt. Genom att böja sig 
framåt för att dricka offentliggörs rummet 
med hjälp av särskilda objekt och de kopp-
lingar som upprättas mellan alla som an-
vänder dem.

Några av anti-flaskvattenskampanjerna 
attackerade privatiseringen av vatten som 
ett tecken på en obeveklig nyliberalism. 
Enligt min mening har dessa kampanjer 
varit mindre framgångsrika än de som 
hävdat värdet av vattenfontänen som ett 
sätt att återskapa det offentliga rummet 
som gemensamt. Avslutningsvis skall jag 
kort analysera en kampanj för att åter-
införa fontäner på Manly Beach i Austra-
lien. Vad som var så intressant med denna 
kampanj var hur den försökte utmana den 
mobila vattenbärpraktiken och den pri-
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Dricksvattenfontän på Manly Beach. Bild från kommunens fontänprojekt i samarbete med aktivistgrupperna 
”Do something” och ”Bottled water alliance”.
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vata f laskan genom att omvärdera det all-
männa vattnet och göra det tillgängligt i 
en ny form.

I oktober 2007 påpekade myndighe-
terna i Manly det växande problemet med 
vattenflaskor och dess konsekvenser i 
form av avfall. Många människor trans-
porterade vattenflaskor som personliga 
accessoarer och allt f ler köpte dem i farten 
och kastade dem snabbt. Detta sågs som 
uttryck för människor vilja att göra vad de 
uppfattade som hälsosamma val snarare 
än som en önskan om att ständigt bära på 
vattenflaskor – och slänga dem. Kom-
munfullmäktige i Manly gjorde också en 
undersökning som visade att det många 
ogillade med fontäner var att de ofta var 
smutsiga eller vandaliserade och att vatt-
net ibland smakade obehagligt. Trots att 
vattnet var av hög kvalitet smakade det 
varmt och mycket klorerat under varma 
dagar. Myndigheterna började då sam-
arbeta med anti-flaskvattenaktivistgrup-
perna ”Do Something” och ” Bottled Wa-
ter Alliance” för att installera en ny typ av 
fontän som var tilltalande för fotgängare 
och erbjöd ett verkligt alternativ till inköp 
av vatten för engångsbruk. Under 2008 
installerades de första dricksvattenfontä-
nerna av den nya modellen längs strand-
promenaden, the Corso. Dessa fontäner 
var toppmodernt designade, vandalsäkra, 
rullstolsvänliga och erbjöd kallt filtrerat 
vatten. De var också utformade för att un-
derlätta påfyllning av fotgängares egna 
flaskor.

Vid lanseringen genomfördes en om-
fattande kampanj som inbjöd fotgängare 
att smaka kallt filtrerat vatten, och samti-
digt minska plastavfall, och motverka kli-
matförändringarna. Att dricka från dessa 
nya offentliga ”ting” framställdes som en 
moralisk handling, en personlig gest som 
gjorde skillnad för miljön.
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Summary

The Logics of Mobile Drinking: Bottles and
water fountains
(Det mobila drickandets logistik: flaskor
och dricksvattenfontäner)

This essay investigates the relatively new practice 
of carrying bottled water as a personal health 
acces sory. The focus in on how this practice 
emerged and how it can be challenged. It would be 
easy to assume that pedestrians began carrying 
water because of the decline of clean, public water 
fountains in urban space. There is little evidence 
to support this. Instead, it seems that carrying 
 bottled water is much more linked to new market-
ing discourses on hydration and health. In the 
transformation of thirst into ‘daily hydration needs’ 
consumers were advised to drink water constantly, 
this could only be achieved by having a personal 
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supply on hand at all times.  The other key factor 
was the rise of the PET bottle. This lightweight 
unbreakable container was the perfect device to 
format a new drinking conduct. Carrying bottled 
water is a consumption practice that has developed 
in relation to new discourses about health and wa-
ter, and new packaging materials. In the second 
half of the essay I investigate how this carrying 
practice has been challenged by the reintroduction 
of water fountains. In investing in free supplies of 
water in urban space, we see how a ‘public thing’ 

such as a water fountain challenges a carrying 
practice. This public thing creates a water com-
mons of all those who are implicitly linked by the 
act of sharing, rather than carrying, water.

keywords: bottled water, carrying practice, market 
device, public thing, water commons.

Gay Hawkins is a Research Professor and Director
of the Centre for Critical and Cultural studies at the 
University of Queensland in australia.



tt vara konsument på shoppingtur kan inne-
bära en hel del kånkande på varor, kassar och 
väskor med diverse tillhörigheter. Alla har vi 
varit med om axelremmar som halkar av, 

handtag som skär in i händerna och kassar som välter 
när vi ställer ner dem för en stunds paus på vägen hem 
från butiken. Som en kontrast, eller kanske snarare för 
att slippa dessa besvär, har vi konsumenter utvecklat den 
minimalistiska bärologin där vi bär så lite och enkelt som 
möjligt. I sin mest utpräglade form innebär det att vi 
 enbart bär ett fåtal lätta ting utan hjälp av särskilda bär-
medel. Men, den minimalistiska bärologin kan också 
vara en oumbärlig del av bärandepraktiker som innebär 
en mycket större börda för bäraren. Denna artikel tittar 
närmare på olika former av minimalistisk bärologi som i 
f lera avseenden utgör en motsats till det omfattande bä-
rande som analyseras i Hanssons artikel i denna volym. 
Gemensamt för båda artiklarna är rörlighetens betydelse 
och hur den förhandlas och omformas i samspelet mel-
lan konsumenter, varor och bärmedel.

Ingen väska; ingen korg; ingen kasse

Det allra tydligaste exemplet på minimalistiskt eller av-
skalat bärande är när vi utgår från hemmet till en butik i 
närheten för att köpa enstaka små och lätta varor. Då 
finns möjlighet att lämna väska och ibland även plånbok 
hemma, plocka ihop varor i butiken utan hjälp av vagn 
eller korg och bära hem dem i händerna eller fickorna. 
Detta sätt att bära på väg till, i och på väg från butiken 
– utan hjälp av väskor, påsar eller andra bärmedel som 
korgar eller vagnar – uppstår i en kombination av f lexi-
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belt leverne (kort framförhållning) och 
tillgång till en butik i närheten. Hastigt 
påkomna inköp när någon matvara är slut 
hemma är ett tema som exemplifieras av 
följande dagboksanteckning hämtad från 
projektet Consumer Logistics (not 1):

Torsdag 10 November. Klockan var 8 på mor-
gonen. Jag behövde mjölk och cornflakes till 
frukost. Jag tog ingen väska, bara plånboken 
och gick över gatan och in i butiken. Jag tog 
ingen kundvagn eller annat eftersom jag bara 
behövde två saker. Jag skyndade mig genom 
butiken, plockade det jag ville ha och gick till 
kassan. Jag betalade med kreditkort tog mjöl-
ken i min högra hand och cornflakesen under 
armen och plånboken i min vänstra hand. Jag 
lämnade butiken, korsade gatan, gick hem och 
njöt av min frukost. (Christina, 23 år.)

En utflykt till närmaste matbutik för att 
snabbt fixa en enkel och billig lunch att ta 
med tillbaka till arbetsplatsen, var ett 
 annat tema som följde samma mönster 
som ovan – plånboken i handen och mat-
varorna likaså. Även mer planerade köp 
kunde följa ett liknande mönster, här ett 
exempel på köp av hörlurar:

Lördag 12 november. Jag gick ner till stan för 
att köpa hörlurar. Jag bar inte med mig någon 
väska eftersom jag ville att det skulle bli en kort 
och snabb tur. Med tanke på att jag bara skulle 
köpa hörlurar, ville jag inte ha besväret att bära 
runt på en väska. Så fort jag hittade ett par jag 
gillade köpte jag dem och lade dem i min ficka, 
återigen för att de var små och jag inte ville bära 
omkring dem i en påse. (Alex, 26 år.)

I dessa situationer är klustret av människa 
och ting eller assemblaget – för att ta hjälp 
av ett begrepp inom aktörs-nätverksteorier 
(not 2) – minimerat och processer för om-
formning av assemblaget är blygsamma. 
Omformandet begränsar sig till kropps-
nära och små rörelser – att lägga till en-
staka ting som bärs i händerna eller under 
armen och att lägga i och ta upp saker ur 

en ficka. Kläderna deltar i bärandet och 
har genom sina fickor en inbyggd väsk-
kompentens. Utöver dessa extremt av-
skalade inköp finns inköp där bara något 
enstaka bärmedel gör sig påmint. För 
matinköp kan en fryspåse eller en hopvikt 
medhavd kasse komma in i bilden. Fort-
farande är ambitionen att det skall vara så 
litet och enkelt som möjligt. Nedan skall 
vi titta närmare på den minimalistiska 
bärologin som en del i mer omfattande 
bärpraktiker, först som utgångspunkt och 
sedan som en metod under köprundans 
gång.

Minimalistisk bärologi
som utgångspunkt

Att börja en inköpsrunda utan några sär-
skilda bärmedel kan vara avgörande för 
att möta kommande utmaningar under 
köprundan. Här handlar det om att pla-
nera och vara förutseende – att bara ta 
med det allra mest oumbärliga för att 
lämna plats till inköpen. Även när cykeln, 
spårvagnen och bussen kommer in i bil-
den för att underlätta bärandet händer det 
att köprundan börjar i minimalistisk stil 
utan medhavd väska. Handväska och cy-
kel är något man gärna undviker, som en 
ung kvinna uttrycker det: ”Jag tog ingen 
handväska med mig eftersom den bara 
är besvärlig att bära med sig på cykeln. 
Det är enklare att ha nycklar och visakort 
i fickan på jackan.” Mer om cykeln som 
bär medel i Hanssons artikel.

Vissa aktiviteter som sker i samband 
med köprundan kan också påkalla den 
minimalistiska bärologin. Att kombinera 
joggingrundan med att köpa mat på vägen 
hem ställer särskilda krav på att bära med 
sig så lite som möjligt på vägen ut – bara 
kreditkort, nycklar och telefon. Men väl i 
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butiken utökas klustret till att också om-
fatta en korg, varor och slutligen en plast-
påse:

Torsdag 17 november. Jag hade precis avslutat 
en löprunda på 5 km som slutade vid Hemköp 
på Stigbergstorget. Jag hade telefonen med mig 
i en hållare på armen och mina hörlurar. Jag tog 
inte med mig någon plånbok, bara mitt kredit-
kort och kundkort i fickan. Anledningen var 
att jag inte gillar att bära många saker när jag 
springer. När jag kom till butiken tog jag av 
mig mina vantar, plockade upp en korg och la 
vantarna i den och tog ur ena hörluren. Jag hade 
korgen på armen hela vägen genom butiken och 
satte ner den först när jag kom till kassan och 
tog ut varorna. Jag tog upp mina vantar, tog 
fram korten ur fickan och betalade. Jag lade 
alla mina varor i en plastpåse. Jag satte på mig 
båda lurarna igen och började gå hemåt med 
plastkassen runt armen. (Martina, 26 år.)

Den specifika sammansättningen av as-
semblaget är temporär och utökas, mins-
kas och omformas under köprundan. I 
nyss nämnda exempel finns korten med 

hela tiden, men tas fram, sätts i läsaren 
och stoppas tillbaka. Korgen i butiken är 
bara till låns en liten stund och plastpåsen 
ingår i assemblaget under hemtranspor-
ten. Den minimalistiska bärologin (att ta 
med sig så lite som möjligt) ger klustret 
ett större handlingsutrymme i dubbel be-
märkelse – att kunna göra f ler saker (t.ex. 
jogga) och att kunna handla mer (köpa 
fler varor). Det senare ligger i linje med 
diskussionen om bärkraft i Hanssons arti-
kel. Den minimalistiska bärologin som 
utgångspunkt frigör både utrymme och 
muskelkraft till att bära de ting som in-
förskaffas under köprundan.

Matrjosjkakassen

En tredje typ av minimalistisk bärologi 
bygger på Matrjosjkaprincipen, dvs. att 
lägga påsar och väskor i varandra efter 
storlek precis som den ryska dockan. Flera 

Ungdomligt bärande. Foto: kaj leissner.
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påsar och väskor fungerar då som en enda. 
Praktiken är mycket utbredd och mer eller 
mindre en del av att vara homo consu-
mens.

I detta sammanhang är assemblaget av 
människa och ting från början ganska 
stort och det gäller att tillskottet som ett 
inköp innebär blir så litet och så lätthan-
terligt som möjligt. Det kan handla om en 
shoppingrunda med besök i många olika 
butiker. Det kan också handla om enklare 
inköp på väg till eller från universitetet 
 eller arbetsplatsen samtidigt som en eller 
f lera väskor med t.ex. dator, böcker och 
anteckningsblock redan är inkluderade i 
assemblaget:

Fredag 11 november. Jag behövde en ny hals-
duk och ett par handskar eftersom det började 
bli kallt, så jag bestämde mig för att shoppa lite 
efter skolan. Jag gick till XXX i Nordstan och 
köpte ett par handskar. Jag fick handskarna i en 
liten plastpåse från kassörskan. Jag gick vidare 
till XXX, där jag köpte en halsduk. Kassörskan 
lade halsduken i en plastpåse och gav den till 
mig. Jag tyckte det var onödigt med två påsar, 
men den första var för liten för halsduken. Jag 
lade den lilla påsen i den större och lade ner 
allt ihop i min axelremsväska. Eftersom det var 
skoldag hade jag även anteckningsblock, 
böcker, vattenflaska och smink i väskan. Jag 
gick hela vägen hem och eftersom väskan var 
tung bytte jag sida några gånger. (Camilla, 27 
år.)

Matrjosjkakassen ger assemblaget ökat 
handlingsutrymme. Rörligheten ökar och 
det blir enklare att bära. Det blir även lät-
tare att hålla reda på att alla väskor och 
påsar följer med hela vägen hem. För att 
knyta an till diskussionen i Hanssons arti-
kel: Matrjosjkakassen stärker bärbarhe-
ten.

Den minimalistiska bärologin handlar 
om förenkling i olika former. Det skall 
vara enkelt och flexibelt för att ge ökad 
rörlighet. Betydelsen av de minimerande 

inslagen i köprundans bärpraktik skall 
inte underskattas. Skrapar vi på ytan inser 
vi snart att de f lesta köprundorna inne-
håller element av minimering. I mångt 
och mycket är minimering och maxime-
ring två sidor av samma mynt – förenk-
lingen ger utrymme för att hantera f ler 
varor – konsumentklustret kan maxime-
ras.

Noter

1 Tjugotvå studenter fick under hösten 2011 i upp-
gift att skriva dagböcker om sina inköp under en 
vecka som en del av ett projektarbete på en mas-
terskurs i kvalitativ metod på Göteborgs universi-
tet. Projektarbetet var samtidigt en delstudie inom 
forskingsprojektet Consumer Logistics. Av in-
struktionerna framgick att de skulle notera hur de 
tar sig till och från butiken, vad de bär på, hur de 
bär, samt vilka bärhjälpmedel de använder.

2 Exempelvis Latour, B. (2005). reassembling the 
social: an introduction to actor-network-theory. Ox-
ford: Oxford University Press.

Summary

indispensables of Shopping
On minimalistic Carryology
(köprundans oumbärligheter
Om minimalistisk bärologi)

The article explores the practice of carrying sim-
ply. Three forms of minimalistic carryology are 
discussed: 1) carrying just a few things without 
 using any bag or basket, 2) minimalistic carryology 
as starting point – making room for carrying more 
later on, and 3) the Matryoshkabag – putting sev-
eral bags in one to deal with several purchases.

keywords: consumers, carrying practices, carrying 
lightly.
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It is widely believed that the design of transported artifacts and 
toolkits employed by mobile populations is inf luenced by two 
main factors, portability and potential utility. – Kuhn 1994

tt transportera saker och göra dem bärbara – 
sakers portabilitet - är ett universellt feno-
men bland människor sett över historisk tid 
(se artikeln av Cochoy m.fl.). Även samtida 

konsumtion i en västerländsk kontext kräver olika former 
av bärbarhet och att konsumenter själva transporterar 
sina inköp. Saker konsumeras inte alltid på samma ställe 
som de införskaffas vilket i sin tur genererar mobilitet 
och portabilitet som konsumenter själva ansvarar för. 
Människor transporterar saker hem från affären där de 
köps och de görs bärbara genom den bärkraft som gene-
reras via människors muskelkraft och de verktyg som de 
utrustar sig med. Genom att exempelvis kombinera bär-
kassar, cyklar och varor för vidare leverans hemåt görs 
saker bärbara. Mitt huvudsakliga argument i artikeln är 
att konsekvenserna av att f lytta och bära varor och män-
niskors bärkraft är centrala för att förstå konsumtions-
kulturen men även (hållbart och attraktivt) stadsliv och 
familjeliv.

Konsumtionslogistik och bärande i vardagen:
rörelse en viktig komponent

Konsumtion genererar rörlighet och vice versa, och även 
om konsumtionsforskningen allt oftare poängterar hur 
konsumtion är något som sker bortom inköpstillfället, 
har det samtidigt blivit alltmer komplicerat att diskutera 
rumslighet och mobilitet och därför även portabilitet. 
Forskare på området betonar hur mobilitet, rörelse och 
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logistik villkorliggör och strukturerar 
konsumenters handlingsmönster och hur 
”virtuell” rörelse (till exempel att shoppa 
på Internet) bidrar till att forma konsu-
mentpraktiker (Cochoy 2008). Men, stu-
dier av erfarenheten av att bära eller trans-
portera hem saker från affären är sällsynta. 
Därför är syftet med denna artikel också 
att presentera ett antal empiriska exempel 
på olika mobila konsumenter – konsu-
menter-i-rörelse – på väg med sina inköp 
och hur denna rörlighet förhandlas fram i 
nära samspel med objekt som t.ex. bärkas-
sar, barnvagnar, cyklar, cykelkorgar och 
kollektivtrafik1.

Det obekväma med att vara
storkonsument i kollektivtrafiken

En mamma som intervjuades i studien 
beskrev hur hon när hon var på väg hem 
med mat från storköpet inne i centrum 
upplevde det som viktigt att vänta på den 
rätta, ”låga” bussen eller spårvagnen – så-
dan kollektivtrafik som var nyare och där 
det fanns påstigningsmöjligheter med låga 
trösklar för dem som hade det svårare att 
ta sig upp för trappstegen – och att det 
kändes pinsamt att be folk om hjälp att 
lyfta barnvagnen när den var lastad med 
en massa varor. En annan mamma i tret-
tioårsåldern hade liknande erfarenheter av 
kollektivtrafiken:

Buss 16 som vi skall ta nu är en stombuss (med 
låg ingång). Så det kommer inte att bli några 
problem. De f lesta bussar har en låg ingång i 
mitten, så det brukar inte vara några problem. 
Men om den första spårvagn som kommer är en 
gammal vagn med höga trappsteg och man 
måste be om hjälp, då brukar jag vänta på nästa 
vagn, så att jag inte behöver . . . så att jag kan gå 
på själv. Intervjuaren: Varför är det knepigt att 
be om hjälp? Josefin: Det är bekvämare att gå 
på själv. Och jag tycker också att det är kom-

plicerat med den här vagnen (en Stokke Ex-
plory) . . . folk är inte så vana vid den, så de vet 
inte var de skall hålla den. Så jag måste in-
struera dem. Så det blir så omständigt. Och 
efter som man måste gå både på och av, måste 
man instruera två gånger. Man får fundera på 
om det är värt det eller ej.

Andra deltagare i den här studien delade 
liknande erfarenheter av att shoppa och 
åka med kollektivtrafik och de bad sällan 
medpassagerare om hjälp med sina full- 
lastade barnvagnar och när de bar ett par 
extra påsar. Om sätena bredvid utrymmen 
avsedda för barnvagnar redan var upp-
tagna på spårvagnen eller bussen kompli-
cerade det situationen ytterligare. Som 
föräldrar var de dessutom tvungna att 
hålla ett extra öga på vagnen och barnet 
medan de jonglerade och balanserade sina 
inköp. Att hålla ett öga på medpassage-
rare, shoppingväskor och barnvagnen 
samtidigt upplevdes ofta som besvärligt 
och gjorde resan jobbig både mentalt och 
fysiskt. Att hålla sig och sakerna portabla 
blev en ansträngning och de fick använda 
sig av de sittplatser och utrymmen som 
fanns till hands. Tillfälligheter som trånga 
utrymmen och för höga trösklar kunde 

Det kan vara krångligt att ta sig på och av spårvagnen 
med en fullastad barnvagn. avstånd och teknisk de
sign kan utgöra konkreta hinder för en smidig och be

kväm shoppingupplevelse.
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skapa obekväma situationer och hinder 
för framkomlighet. Speciellt för dem som 
var utrustade med barnvagnar med små 
hjul och som dessutom var tungt lastade. 

Utan någon uttalad intention eller 
medveten ”moral” utövade kollektivtrafi-
ken ett slags teknisk och fysisk separation 
och exkludering av passagerare med tyd-
liga sociokulturella effekter. I likhet med 
Latours mekaniska dörrstängare (1988) 
och den diskriminering som sker av barn 
på grund av deras mindre muskelstyrka än 
vuxna (de kunde helt enkelt inte öppna 
dörren därför att den automatiska dörr-
stängaren var för trög), diskriminerade 
kollektivtrafiken (i vissa fall) vissa konsu-
menter eller kombinationer av passagerare 
och deras bärmedel. I en motsägelsefull 
känsla av social kontroll (passagerare med 
barnvagn och påsar bör inte åka kollek-
tivt?), upprätthöll kollektivtrafiken en 
effek tiv spärr gentemot barnfamiljer och 
föräldrar med barnvagn som kände sig 
ovälkomna. Det hela kan tolkas som nor-
mativa effekter relaterat till vem som an-
ses vara välkommen att resa och de som 
inte är det. Förutom den tekniska exklu-
deringen beskrev föräldrar även hur det 
sociala samspelet kunde upplevas som 
obekvämt. Det kändes lite dumt att ta upp 
plats, att breda ut sig över f lera sittplatser 
och be medpassagerare om hjälp. Att 
dessutom hålla balansen och minimera 
risken att falla utgjorde ytterliga svårighe-
ter. Att diskutera den här typen av bärbar-
het, att vara portabel på kollektivtrafiken, 
blir förstås extra intressant ur ett stadspla-
nerings- och hållbarhetsperspektiv där 
kollektivtrafik ofta framhålls som ett kli-
matsmart alternativ till privatbilismen och 
där innerstadskonsumtion diskuteras som 
ett relevant inslag i levande stadskärnor 
där invånare inte bara väljer de stora köp-
ladorna placerade på billigare platser runt 

omkring städerna utan också väljer att 
handla i innerstäderna. Obekvämt är bara 
förnamnet när det gäller kollektivtrafi-
kens tillskott till den diskussionen; tidsin-
effektivt, socialt kontroversiellt och utma-
nande av resenärsnormer är andra aspekter 
med kulturell klangbotten som resonerar 
mot en hegemonisk bilkultur och kon-
sumtionsmönster baserade på individens 
frihet och möjlighet att göra sig och sina 
saker portabla utan att inkräkta på andra 
passagerare eller stadsmiljön i stort.

Den bortglömde erfarenheten
av att cykla med varor:
är cykeln ett bärredskap?

I diskursiva register har cyklisten länge 
positionerats som ett specifikt mobilt 
 subjekt; historiskt har cyklandets hälso-
effekter, den friska cyklisten (Cupples & 
Ridley 2008) och cyklandet som del av 
nationsbyggande praxis framhållits (Em-
manuel 2012), men också cyklandet som 
potentiell fara för stadstrafik och ett slags 
”subalternt” transportmedel har utgjort 
mål för diskussion (ibid.). Många samtida 
hållbarhetskampanjer representerar cyk-
ling som ett miljösmart alternativ för pri-
vattransporter (ibid.). Men varken cyklar 
eller cykelinfrastruktur kan reduceras till 
att vara instrumentella attribut i hållbar-
hetsarbetet, offentlig diskussion eller för 
delen i relation till de kroppar som fak-
tiskt brukar dem. Inte heller kan de ana-
lyseras enbart via sina symboliska eller 
kommunikativa funktioner där de ofta 
asso cieras med professionalism, hälsa, fri-
tid osv., eftersom de materiellt gör konsu-
menter mobila att förflytta sig över av-
stånd med varor. De gör människor rör - 
ligare, ökar bärkraft osv. beroende av 
situa tion. Samtidigt som de omöjliggör 
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vissa handlingar beroende av samma an-
ledning. Denna dynamik utspelar sig i 
nära samspel med färdmedlen och de er-
bjuder bättre eller sämre komfort och pass-
form beroende på vem som cyklar, med 
vad och var.

Risker med att bära saker
medan du cyklar och hur det känns
att bli svettig offentligt

Lina, en mamma i trettioårsåldern, bru-
kade hämta sin treåriga son Henry från 
dagis efter jobbet och sedan handlade de 
tillsammans på det lokala storköpet. Fa-
miljen bodde i centrum och handlade näs-
tan alltid på samma stormarknad på cirka 
tio minuters cykelavstånd från hemmet. 
Henry och Lina hade alltid sina hjälmar 
på sig. Det signalerade omtanke och ett 
säkerhetstänk som var förenligt med nor-
men eller bilden av den ansvarsfulla, ur-
bana och moderna cyklisten såväl som det 
goda moderskapet. Svenska myndigheter 
har gjort ett stort avtryck när det gäller 
säkerhetsaspekter och cykling, där exem-
pelvis cykelhjälmar, barnsitsar och cykel-
ljus blivit delar av normen för hur cyklister 
bör utrusta sig. Lina hade utrustat sin cy-

kel med en cykelkorg fram på styret där 
hon brukade placera en påse medan hon 
höll en andra påse i handen som hon vi-
lade/stödde mot styret för att avlasta vik-
ten från armarna. Den bakre änden av 
cykeln användes för att placera en barnstol 
för hennes son. Konfigurationen ”cykel–
cykelkorg–cyklist–plastpåse” utvidgade 
uppenbarligen hennes bärförmåga men 
formaterade också hur hon upplevde om-
givningen på resande fot och krävde en 
viss kroppslig ansträngning för att kunna 
hålla balansen medan hon cyklade genom 
staden.

Förutom riskerna med att cykla genom 
staden och att hantera biltrafiken var den 
fysiska ansträngningen att ta sig tillbaka 
hem från affären med varorna i fokus. Att 
cykla uppför backen till familjens lägen-
het på Kungshöjd i centrala Göteborg var 
en svettig upplevelse. Lina kommenterade 
cykelturen uppför backen hållande två 
 extra plastpåsar: ”Jag placerar alltid de 
tyngsta sakerna i korgen och tar de lättare 
i handen och lutar den mot styret.” Resan 
uppför backen gjorde Lina utmattad, nå-
got som blev tydligt när vi kom fram till 
lägenheten. Lina var svettig och varm från 
ansträngningen.

Till skillnad från den offentliga bilden 

Bildserien fångar effektivt tre olika händelser under cykelturen med varor: a) den intensifierade erfarenheten av 
att färdas bland biltrafik och att ständigt anpassa tempo och distans för att minska risken för olyc kor och att 
stoppa i onödan b) (kropps)hållningar som kommunikativt beteende i trafiken som utförs sam tidigt som hon hål
ler balansen på cykeln med varor och barn, och c) ansträngningar att parkera en balanserad cykel och att hantera 

avlastning av varor utan att cykeln faller.
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av cyklar och cyklister uppfattade de för-
äldrar som valt att använda cyklar för in-
köpsresor ofta den fysiska närmiljön och 
cykelturen i termer av risk snarare än este-
tisk njutning och frihet, och som hinder 
att övervinna. Säkerhetsfrågor som att ba-
lansera f lera påsar på cykelstyret och ris-
ken med att transportera inköp medan de 
cyklade genom staden positionerade dem 
normativt som potentiellt oansvariga för-
äldrar och deras identiteter skiftade från 
konsumenter till cykel-medborgare och 
föräldrar med specifika förväntningar på 
trafikbeteende men också när det gäller 
ansvar för barn i stadsrummet och sådana 
aspekter som att bli svettig och att an-
stränga sig i offentligheten. Även om Lina 
i exemplet ovan inte ansåg det speciellt 
besvärande att visa sig svettig och an-
stränga sig på vägen hem, var det ändå så 
att det var på väg hem till lägenheten som 
hon tyckte att det var okej, annat hade det 
nog varit om hon var på väg till jobbet 
 eller någon annanstans där inte duschen 
eller ett snabbt klädombyte hägrade.

Shoppare med barnvagn
som hanterar risker med
överkonsumtion: ”masskonsumtion”
är att bära en massa

Barnvagnar var definitivt de objekt som 
barnfamiljer i denna studie senast inför-
skaffat och som användes för hantering av 
dagligvaror. På ett plan var barnvagnen 
ett (konsumtions)objekt som tog en aktiv 
roll i konstruktionen av en normativt for-
mad livsfas eller ett rollförvärv: att bli för-
älder och bra föräldraskap. Naturligtvis 
är barnvagnskonsumtion nära kopplat till 
statuskonsumtion och könsspecifikt iden-
titetsbyggande med bilder av ”rätt” mo-
derskap, enligt varumärke, ålder (vissa 

familjer köpte begagnade barnvagnar) 
och tekniska egenskaper där barnvagnar 
kan beteckna säkerhet, bra föräldraskap 
och en urban livsstil, dvs. de kan medkon-
struera bättre mobila konsument-föräldrar 
(se också Brembeck detta nummer). Även 
om barnvagnar är artefakter som produ-
ceras och köps för att bära omkring små-
barn och att göra spädbarn mobila på ett 
säkert vis (nyttofunktioner), har de defi-
nitivt symboliska liksom rörlighetsvärden 
som adderar till deras attraktionskraft 
som verktyg för konsumentlogistik. Hur 
denna kombination av förälder och barn-
vagn kan påverka konsumtion och bärbar-
het diskuterar jag nedan.

Det första exemplet är en mamma som 
var den i familjen som vanligtvis köpte 
kläder och mat till barnen medan hennes 
man gjorde kompletterande shopping resor 
på väg hem från jobbet. Trots att kollek-
tivtrafiken var det viktigaste transport-
medlet till vardags för familjen innan de 
fick barn handlade hon numera rutinmäs-
sigt per fot tillsammans med sina barn. 
Den här mamman brukade ta med en 
bärsele (s.k. ”Baby-björn”) till sin minsta 
dotter när de handlade mat och när hon 
inte kunde bära tillräckligt i händerna 
 eller fick plats med sakerna under vagnen. 
Då lyfte hon ur dottern ur barnvagnen 
och placerade henne i bärselen. På det 

En mamma som bär sin dotter i bärsele och kör en 
barnvagn fullastad med varor från affären.
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 viset kunde hon få plats med extra mycket 
varor i vagnen och fortfarande hålla ett 
öga på sin dotter på väg hem från affären. 

Under ”go-along” observationen berät-
tade informanten att hon tyckte att det 
var värt den extra ansträngningen att gå 
och bära, och att hon inte brydde sig så 
mycket om att bära den extra vikten. Na-
turligtvis blev hon både varm och svettig 
och ibland skar tungt lastade påsar in i 
händerna på vägen hem. På ett liknande 
vis som stora kundvagnar utrustar konsu-
menter inne på stormarknader för att en-
kelt beräkna volym på sina inköp och där-
med tillfälligt sätter priset inom parentes 
eftersom det är volymen som kommer i 
fokus, gynnade kombinationen av barn-
vagnen och bärselen i detta fall också 
”masskonsumtion” bortom tydliga be-
gränsningar (se Holmberg detta nummer 
för en diskussion om minimalistiskt bä-
rande och masskonsumtionens motpol).

Utrustad med bärselen kringgick mam-
man effektivt de objektiva begränsningar 
för inköp som barnvagnen satte upp. 
Barnvagnen förvandlade mammans be-
gränsade kapacitet att bära genom att 
 ”friställa” extra muskler att f lytta varor 
tillbaka från affären. Men den ökade bär-

förmågan riskerade också att bli kontra-
produktiv genom att göra den fysiska be-
lastningen och rörelsen tyngre. Säker- 
hetsarrangemangen för barnet säkerställ- 
des numera av bärselen på ryggen där 
hennes dotter sov lugnt när den här bilden 
togs. Den affektiva dimensionen av att ta 
hand om småbarn på ett säkert vis medan 
hon flyttade varor var föreskrivet i bär-
teknologin, vilket gav en ökad rörlighet 
samtidigt som hon bar på bebisen. Den 
tekniska lösningen lösgjorde förälderns 
händer från tvånget att bära och omvand-
lade ett potentiellt immobiliserande hin-
der till en portabel enhet.

Det är såklart inte alla som äger en 
barnvagn som också äger eller använder 
en bärsele men som ändå måste hantera 
risken med att handla för mycket eller 
finna sig i situationer då händer och barn-
vagn inte riktigt räcker till för att lösa 
trans porten hemåt. En annan mamma 
hade en annan lösning för potentiell ”över-
konsumtion” under sina shoppingturer. 
Hon hade utrustat sin barnvagn med två 
krokar hängande från styret på vagnen 
som gav henne möjlighet att ”koppla fast” 
påsar fyllda med varor medan hon rörde 
sig i det lokala shoppingområdet.

Mamma som utrustar sin barnvagn med bärkrok. i någon mening en analog lösning till dragkroken.
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Den extra uppsättningen metallkrokar 
sanktionerade improvisation när det gäller 
det i förväg planerade antalet inköp och 
att fortfarande kunna vara mobil. Då last-
utrymmet under barnen i barnvagnen inte 
var så stort och barnens vikt tenderade att 
minska det, utökade krokarna hennes bär-
förmåga och fungerade som ett extra par 
händer.

Bärbart och bärkraft

Sustainable transportation provides access to 
all groups of people in the city in a manner that 
is within the environmental carrying capacity 
of the city and is affordable to both the provid-
ers and the users of the system. The system has 
low impact on the environment, encourages 
transit oriented development, green vehicles, 
car sharing, fuel-efficient transport systems, 
and non motorized modes of transportation 
such as walking and biking. A sustainable 
transportation system is essential as it is an im-
portant aspect of a liveable city, a city that pro-
vides a high quality of standard of living.
 http://www.unescap.org/esd/suds/publications 
/sustainableUrbanTransportatationsystem/
sustainableTransportation9.pdf

Vad är då slutsatserna vi kan dra utifrån 
de exempel som presenterats här med 
olika mobila konsumenter? Vad som är 
bärbart och vad som är bärkraft är en 
högst lokal och situationsbetingad fråga. 
Det som är bärbart för den ene kan vara 
orimligt svårforcerat en annan. Småbarns-
föräldrar visade också prov på uppfin-
ningsrikedom och initiativförmåga när 
det gäller att lösa dessa vardagliga logis-
tiska övningar. Samtidigt är de beroende 
av en social omgivning som på olika sätt 
betingar deras handlingsutrymme och 
som agerar i normativ riktning när det 
gäller vem och vad som rör sig i den ur-
bana miljön. När vi sätter bärbart i rela-
tion till vardagskonsumtion och shopping-

ärenden blir bärkraft en diskussion som 
inte enbart handlar om den enskilda indi-
videns förmåga att transportera saker hem 
från affä ren; det handlar då i förläng-
ningen om några av de stora framtidsut-
maningarna. Inom klimatdiskussionen 
har begreppet ”carrying capacity” – unge-
fär miljöns bärkraft – länge funnits som 
ett begrepp som förklarar att hållbarhet 
bygger på balans och att det är en balans 
som bygger på att den sociala, ekonomiska 
och ekologiska balansen inte rubbas till 
fördel för i någon mening överutnyttjande 
eller för den delen att delar av denna hel-
het, denna ekologi, så att säga utesluts och 
exkluderas ur samspelet. Frågorna kring 
bärbarhet och transport- och konsument-
logistikens bärkraft ställs då på sin spets: 
hur ska bilkulturen kunna bytas ut mot ett 
mindre klimatbelastande transportsystem 
om inte ens de vardagliga konsumtionsbe-
hoven kan tillfredsställas utan alltför stor 
ansträngning? Hur skulle en miljösmart 
och bärkraftigt konsumtionslogistik se ut 
om vi på allvar funderade på att byta ut 
automobiliteten mot velomobiliteten? Om 
barnfamiljer och småbarnsföräldrar upp-
lever de alternativa transportmedlen och 
bärverktygen som otillfredsställande i re-
lation till mängden produkter som behö-
ver transporteras hem, och här är förstås 
mat en central aspekt; hur ser relevanta 
aktörer till att bärkraftiga alternativ ut-
vecklas? Var finns de ”pockets of persist-
ance” (alternativa bär- och transportkul-
turer) (Watson, M. 2013:118) vi kan lära 
oss av och hur kan vi teoretiskt och be-
greppsligt konstruera bättre förståelse för 
de sociotekniska sy stem och konsumtions-
praktiker som reproducerar och förändrar 
(o)hållbara konsumtionslogistikpraktiker. 
Den här artikeln är ett modest försök att 
vidareutveckla en på många vis nödvän-
dig diskussion2.
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Not

1 Det empiriska materialet för artikeln utgörs av 
semi strukturerade kvalitativa intervjuer och ”go-
along observationer” tillsammans med barnfamil-
jer boende i Göteborg, som shoppar, samt videor 
och foton.

2 Se också Cochoy detta nummer för en diskussion 
kring den historiska framkomsten av ”gående-
logistik” och relevansen för ett hållbart stadsliv.
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Summary

Consumers that Carry
Portability, Carrying Capacity or (Un)sustainability
(konsumenter som bär
Bärkraftigt, bärbart eller (o)hållbart?)

Contemporary consumption generates mobility 
and even though recent understandings of con-
sumption have moved beyond moments of pur-
chase, it has also become complicated to discuss 
spatiality and mobility. This article builds on 
semi-structured qualitative interviews and “go-
along observations” of families with small children 
and develops an argument that the consequences 
of people moving purchases are paramount for un-
derstanding (un)sustainable urban life and possi-
bilities for systemic transition towards a more sus-
tainable consumer culture.

keywords: portability, consumers, mobility, logistics, 
sustainability.
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Härmed förklarar vi er excellenta.1

an behöver inte ägna sig åt talhand-
lingsteori för att ändå uppleva att ord 
och begrepp gör något.2 Orden – dess 
kontexter och användningar – skapar 

betydelser och känslor som på olika sätt påverkar våra 
dagliga liv. Vi formar språk och genom språk formas vi. 
Hélène Cixous skriver att det är vi som genom vårt språk 
upprättar lagar och gränser. Vi är kommunikationens 
tulltjänstemän. Det är vi som avvisar eller beviljar till-
träde.3

I våra arbeten som litteratur- och konstvetare påminns 
vi ständigt om vad som kan och inte kan göras inom ge-
nom akademiska språkpraktiker. Men det är inte bara 
genom möten med litteratur och konst som vi påminns 
om lingvistiska processer, utan vi blir också medvetna 
om dem när vi ställs inför ord som beskriver de akade-
miska strukturer i vilka vi är delaktiga. Vår gemensamma 
text skrivs utifrån erfarenheter av att ha medverkat i 
en så kallad excellent forskningsmiljö, det vill säga 
forsknings programmet Challenging Gender vid Umeå 
universitet. Erfarenheterna har fått oss att reflektera 
över begreppet ”excellens”. Vad betyder det? Och kanske 
fram för allt, vad gör det med oss som forskarsubjekt?

Litteraturvetaren Anders Johansson är en av dem som 
diskuterar det ökade användandet av orden ”excellent” 
och ”excellens” inom vissa forskningsdiskurser. Han vi-
sar hur detta användande har blivit en del av en verk-
tygslåda som tas i bruk i inkluderande och exkluderande 
processer. Det ”excellenta” behöver det ”normala” eller 
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till och med det ”mediokra” för att kunna 
betecknas som ”excellent”. Den märkbara 
effekten av användningen av ”excellent” 
och ”excellens” är, enligt Johansson, att 
det introducerar en artskillnad där det 
tidi gare bara var en fråga om olika grader 
– bra, inte så bra och så vidare. En ny 
kate gori, en ny klass skiljd från de andra 
träder fram (”ers excellens” är ju ett tilltal 
och en hälsning som minst sagt markerar 
en social hierarkisk rang).4

”Inga ord” är rena skriver Johansson.5 
Vare sig detta kategoriska påstående är 
sant eller falskt kvarstår faktum: ”excel-
lens” och ”excellent” signalerar en hierar-
kisk struktur byggd på vissa normer och 
viss politik. Hur påverkar det oss två som 
skriver denna artikel? Den akademiska 
miljö som omger skrivandet kallas excel-
lent och vi befinner oss alltså i en privi-
legierad position. Men miljön är också 
ett centrum för genusstudier med en femi-
nistisk maktkritisk historia. Vad betyder 
denna historia – gör den oss ansvariga på 
ett speciellt vis? Finns det inte en funda-
mental motsägelse i att tillhöra och dra 
nytta av ett reglerande och hierarkiskt 
system och samtidigt kritisera det?6 

Ord gör något och det gör också käns-
lor. Hos oss väcker begreppet excellens 
känslor av otillräcklighet, skam, ambiva-
lens och osäkerhet. Under de år vi har 
 varit delaktiga i denna miljö har vi ofta på 
allvar och skoj frågat oss själva: är jag 
excel lent? Frågans svar väcker dubbla re-
aktioner: den första reaktionen är känslor 
av skam och otillräcklighet och leder till 
svaret ”naturligtvis är jag inte det”. Den 
andra reaktionen är också skam. Men 
denna gång skam över det faktum att man 
– genom att känna otillräcklighet – har 
accepterat termen excellens som någon-
ting verkligt, som någonting mer än reto-
risk. Det är uppenbart att etiketten är 

 något mer än bara ett byråkratiskt strate-
giskt begrepp: vi påverkas. Vi behöver 
diskutera begrepp som ”excellens” för att 
hitta sätt att hantera de strukturer som 
tycks kräva och belöna produktionen av 
ett allvetande forskarsubjekt. Ett fors-
karsubjekt som länge kritiserats och de-
konstruerats i feministisk forskning men 
som nu tycks återuppstå igen – också i ge-
nusmiljöerna själva.7 Begreppet excellens 
måste förstås i relation till en neoliberal 
kontext. Det används för att välja och 
markera viss forskning och vissa miljöer, 
men det blir snart en del av miljöernas 
självförståelse.

Vara dålig och känna skam

You know I’m bad, I’m bad – You know it, You 
know.8

Michael Jacksons stolta deklaration är en 
sorts skamstrategi – ett övertagande av ett 
negativt tillmäle, av ordet dålig. Dålig blir 
farlig, svagheten omvandlas till triumfa-
torisk styrka: ”I’m bad!”. Men det stolta 
åberopandet bär också på en kommunika-
tiv vädjan och ett frågetecken. Jag är farlig 
– tycker du inte? Sårbarheten han ville 
överkomma manifesterades på något sätt i 
talakten.

Vara dålig. Dagens universitet drivs allt-
mer som företag med målet att producera 
så mycket som möjligt – i detta fall – pu-
blikationer. För att producera behöver 
universitet ett speciellt sorts forskar-
subjekt. Detta subjekt skapas, och skapar 
sig självt, genom en uppsättning av själv-
reglerande praktiker. Det neoliberala uni-
versitetet blir – trots avreglering och auto-
nomi – mer reglerat. Vi tillbringar ansenlig 
tid med att fylla i formulär och självutvär-
deringar som mäter oss i termer av kvanti-
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tet. Vi är upptagna med att presentera oss 
i ansökningar och Cv:n. Foucault tänker 
på detta som styrningsrationalitet, en 
avancerad form av kontroll, där en viss 
diskurs internaliseras av individer som 
börjar styra sig själva.9 

Som forskare inom humaniora upp-
muntrar vi varandra att övervinna lågt 
självförtroende och känslor av otillräck-
lighet som ofta är de första reaktionerna 
på dessa förväntningar. Vi försöker över-
komma känslor av skam och oro, stärka 
oss själva samtidigt som vi konkurrerar 
med varandra, och vi skapar dessa fantas-
tiska Cv:n som vi med allt mindre mot-
stånd använder när vi till exempel presen-
terar oss själva på konferenser eller när vi 
gästföreläser på andra orter. Vi kanske till 
och med presenterar oss för varandra på 
personalmöten i termer av detta kvanti-
fierande språk (jag har publicerat omfat-
tande, har detta och detta nätverk, har 
fått det och det omnämnandet, priset och 
extern finansiering . . .). Systemets språk-
bruk riskerar bli vårt eget, för även om vi 
väljer att inte uttala dessa ord lurar de i 
bakgrunden, gör de sig hörda i tystnaden. 
Skammen som vi kan känna första gången 

vi säger att vi kommer från en ”excellent 
forskningsmiljö” bleknar sakta bort och vi 
börjar införliva, och kanske även försvara, 
beteckningen. 

Skam är en känsla som i vår tid ses som 
negativ, otidsenlig och i allt högre grad 
tillhörande det förflutna, inte framtiden. 
Skam är något vi förväntas överkomma. 
Ett adekvat svar på en självutvärdering 
är i vår samtid följaktligen att så snabbt 
som möjligt återupprätta och framhäva 
sig själv.

I det här sammanhanget vill vi dock 
påminna om det som många skamteore-
tiker understryker: att skam också är en 
konstruktiv känsla. Skammen är social – 
den synliggör våra förbindelser till andra 
och i detta fall till andra gemenskaper och 
värdesystem än de nu dominerande.10 
Skam visar våra förankringar på ett bru-
talt men rättframt sätt. Kanske finns det 
hopp i det faktum att vi fortfarande kan 
känna skam när vi använder begreppet 
excellens som ett svar. 

Är det möjligt att använda negativa käns-
lor på ett mer produktivt sätt? Kanske kan 
en känsla som skam fungera som ett verk-
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tyg i ett kritiskt självreflexivt arbete. 
Skam synliggör våra värderingar, lojalite-
ter och ideal – kort sagt våra bindningar i 
forskarsamhället. Vad är det vi skäms över 
– och inför vilka personer och positioner 
är det vi skäms? 

Som vi ser det pågår det lite egentlig 
granskning av ” jaget” inom akademin, 
trots alla självvärderingar vi tvingas göra. 
Som forskare inom dagens universitet ten-
derar vi att överta den överordnades reto-
rik (och förakt för svaghet?) när vi på ett 
ifrågasättande tilltal svarar med att räkna 
upp våra meriter. På så sätt försöker vi 
också undkomma den självreflexiva möj-
lighet som kanske skulle kunna finnas i 
vår utvärderingspräglade samtid.11 Skulle 
det istället vara möjligt att använda själv-
reflexivitet för att radikalisera vår kritik? 
Använda insikten om att vi alla i vissa be-
märkelser är otillräckliga i relation till vår 
forskning, till vårt material, till våra kol-
legor? Inte för att göra oss mindre än de vi 
är, utan därför att dessa känslor kan bära 
ett annat slags kunskap. En kunskap som 
vidkänner sina begränsningar. En kun-
skap som respekterar och håller vid liv allt 
det vi inte vet tillsammans med det vi vet. 

Att inte på förhand veta

 Ingen kan möta någon annan förutom bortom 
vetandet.15

Filosofen Naomi Scheman talar om 
”knowingness”. Hennes användning av 
begreppet beskriver en hållning inom ve-
tenskap och kritik som förutsätter att vad 
som kommer att ske i forskningsprocessen 
eller i mötet med någon annan/ någonting 
annat redan är känt.16 Det är en hållning 
som utesluter ” jag vet inte” och omsluter 
”självklart vet jag”. Vi översätter därför 

”knowingness” till ”att på förhand veta”. 
”Att på förhand veta” är ett skydd mot 

känslor och ger kontroll över vad den 
andre är och betyder. ”Att på förhand 
veta” förkastar sålunda det otillräckliga, 
ambivalenta och osäkra. Det omintetgör 
möjligheten att möta en annan, att möta 
en olikhet som kanske ger ett annat svar 
än det föreställda. ”Att på förhand veta” 
avlägsnar sprickor och hål, och polerar 
bort varats skrovligheter. Men enligt 
Scheman är det skrovligheterna som gör 
att vi kan gå vidare. Verkligheten är skrov-
lig, den bjuder motstånd, dragningskraft 
och stöter tillbaka. Vi behöver det skrov-
liga.17

Eve Kosofsky Sedgwick har karaktäri-
serat den vetande attityden i samtida teo-
ribildning i termer av ”paranoia”.18 Den 
paranoida attityden är effektiv när det 
gäller analyser av makt och – som är fallet 
här – av det neoliberala skiftets excellens-
begrepp. Men det är också en negativ kri-
tik – alltid redo att visa vad som göms, 
saknas och förbises. Denna attityd är vik-
tig och en bra strategi om vi vill undvika 
negativa överraskningar (vi har redan för-
utsett dem), men å andra sidan förhindrar 
den oss att över huvud taget överraskas 
och se det oväntade. I linje med Sedgwick 
betonar Scheman betydelsen av lekfullhet 
och överraskning i forskning. En för över-
raskningar öppen lekfullhet är rotad i en 
etisk syn på vad som bygger en relation. 
Såsom Scheman argumenterar är den 
etiska dimensionen i en relation inte nå-
gonting som stiger in i rummet efter det 
att relationen etablerats utan den är i sig 
självt en konstituerande del av relationali-
tet och subjektivitet. Att bli till är sålunda 
att vara del av etiska relationer från bör-
jan. Etik är inte något man väljer som en 
attityd gentemot den andre utan den fak-
tiska grund på vilken relationer byggs.19 
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Scheman argumenterar mot idén att kun-
skap om den andre kommer före etiken. 
Alltså idén om att vi behöver veta saker 
om den andre för att kunna ha en etisk 
rela tion till denne. Det är tvärtom – för 
att etablera en etisk relation till den andre 
måste man vara i ett ”ovetande” sinnestill-
stånd och öppen för överraskningar och 
påverkan.

Är ”att på förhand veta” en del av akade-
miska strukturer? Det säger sig kanske 
självt. Vi förutsätts till exempel på för-
hand veta vad vår forskning ska resultera i 
när vi söker forskningsmedel. Men det 
finns även hållningar märkta av ”att inte 
redan veta” som bär på hopp. Dessa håll-
ningar försvagar den nyliberala akademins 
kontrollmekanismer. Att inte helt vara i 
kontroll, att inte precist kunna klassificera 
och skapa prydliga strukturer där det 
okända görs känt, kan emellertid väcka 
osäkerhet. Det kan försätta dig i en situa-
tion där du som forskare fruktar att finna 
dig själv i rättegångsbåset anklagad för 
okunnighet: Vad menar du med att du 
inte vet? Ingår det inte i ditt jobb att veta? 
Här är det lätt att gå i försvar genom den 
typ av återupprättande självpresentationer 
vi tidigare diskuterat. Men även hos den 
mest slipade CV-presentatör lyser osäker-
heten ofta igenom, och självhävdandet 
framstår – precis som hos Michael Jack-
son – snarast som en vädjan. I den osäker-
heten finns just en sorts hopp. 

Osäkerhet ska behandlas varsamt. Att 
skapa osäkerhet är en effektiv härskartek-
nik eftersom det kan förhindra kritiska 
röster från att höjas. Men osäkerhet kan 
också i vissa fall leda till att man undviker 
all-vetandets anspråk. En hållning av att 
”inte-på-förhand-veta” vidkänner känslor 
av otillräcklighet, skam, ambivalens och 
osäkerhet som fruktbara delar av forsk-

ningsprocesser och är en vägvisare till allt 
det som vi inte redan vet – och därmed 
också till möjligheten att överraskas. De 
här negativa känslorna erbjuder reflexiv 
och metodologisk viktig kunskap genom 
att visa oss vad vi är förbundna med – 
det vill säga våra kopplingar till andra, 
till idéer, normer och värden, till allt det 
vi inte kan äga och kontrollera men som 
lika fullt gör oss till dem som vi är.

Judith Butler menar att främlingskapet 
inför sig själv, oförmågan att svara på frå-
gan ”vem är du?” (i det här fallet oförmå-
gan att göra en adekvat självpresentation) 
är grunden till en etisk förbindelse med 
andra. Kunskapen om vem man är ligger 
utanför ens kontroll – man är utom sig – 
den kunskapen finns i det so ciala, hos den 
andre. Etik, betonar Butler, kräver att 
man riskerar sig själv i ögonblick av vad 
hon kallar för just unknowingness: när man 
i ett ovetande tillstånd är utsatt för risken 
att bli tillintetgjord av den andre.20 Att 
riskera sig själv är inte nödvändigtvis en 
lätt sak, men med den risken följer i alla 
fall ett hopp om förändring.

Att ord gör något mer än betecknar är väl 
snarast en plattityd i dagens teoribildning. 
Men vad gör vi konkret med alla nylibe-
rala ord som smyger sig in i vår forskar-
vardag? (Innovation, entreprenöriell, an-
ställningsbar, benchmarking, learning 
outcome . . .) Vare sig vi vill det eller inte 
skapar orden känslor och formar upplevel-
ser. Vi har här lyft fram begreppet ”excel-
lens” som ett sådant till synes harmlöst 
ord. I vissa situationer kan adjektivet ex-
cellent väcka ett behagfullt gensvar medan 
det i andra sammanhang väcker helt andra 
reaktioner. I vårt fall påminner det oss om 
en fundamental motsägelse i förhållande 
till feminism och väcker känslor av skam, 
ambivalens och osäkerhet. Dessa känslor 
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är inte nödvändigtvis negativa. Om de 
inte göms och förpassas till en privati-
serad, paralyserad zon, utan istället an-
vänds på ett kritiskt sätt kan de fungera 
som motstånd mot all-vetande strukturer 
i forskningsprocessen, och därmed mot 
förutsägbar kunskap.
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Summary

insecurity as Critical necessity. sovereign Research 
subjects, the Concept of Excellence and the importance 
of negative Emotions in Academia
(om vikten av att känna sig otillräcklig
Excellensbegreppet, det suveräna forskarsubjektet
och de negativa känslorna)

The article explore the operations of emotions of 
insecurity, shame, vulnerability and ambivalence 
in the context of the neoliberal academia of today 
and it’s focus on excellence, competition and con-
stant self-evaluations. Maria Jönsson and Anna 
Rådström investigate what these “negative” emo-
tions do (Ahmed 2004) in relation to a concept 
such as “excellence”. They discuss how these “do-
ings” can be understood and how they relate to 

questions of power and hierarchy. Jönsson and 
Rådström suggest that emotions of vulnerability 
and inadequacy in research should not be seen as 
something to be overcome, but rather as something 
to engage with and pay attention to. These emo-
tions provide us with a sensitivity to research as an 
open process, open to the unexpected and the “not-
yet” (Sedgwick 2003) instead of producing “know-
ingness” (Scheman 2011) and sovereign research 
subjects. Jönsson and Rådström utilize the theo-
retical work of Hélène Cixous and of Judith Butler 
(2003) in order to discuss how vulnerability and 
ambivalence can be used in self-ref lexive and criti-
cal work in academia.
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Humboldtetnologerna Michi 
Knecht, Maren Klotz och 
Stefan Beck har redigerat en 
nyutkomen antologi med ti-
teln Reproductive Technologies 
as Global Form: Ethnographies 
of Knowledge, Practices and 
Transnational Encounters. Bo-
kens röda tråd, reproduktiva 
teknologier som global form, 
fungerar som ett samman-
hållande tankespår för tret-
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ton kapitel, varav samtliga 
undersöker varsin specifik 
”lo kal variation” på denna 
globala företeelse.

Sarah Franklin konstaterar 
just i ett av de inledande ka-
pitlen att det faktum att vi nu 
lever i en tid ”efter IVF” inte 
bara innebär att vi rent histo-
risk-kronologiskt tidsmässigt 
lever ”efter” världens första 
lyckade IVF-försök; den för-
sta ”IVF-bebisen” föddes 
1978. Hon menar också att 
detta faktum medför något 
mycket mer grundläggande 
än så, nämligen att IVF har 
utgjort förutsättningen för en 
total transformation av vår 
förståelse av mänsklig re-
produktion – på ett globalt 
plan.

I Klotzs och Knechts kapi-
tel behandlas mer specifikt 
hur ”IVF som global form” 
utspelar sig på den Europeis - 
ka arenan, bland annat i form 
av samtida och sinsemellan 
motstridiga tendenser mot å 
ena sidan en ökad harmoni-
sering inom EU-området, 
och å andra sidan en stark 
tendens att bevara nationella 
särdrag i lagstiftningen om 
assisterad befruktning. De 
diskuterar hur dessa proces-

ser utspelas mot och integre-
ras i en lokal klangbotten, 
bl.a. i relation till sitt eget 
fältarbete vid två spermaban-
ker i Berlin.

Att spänningen mellan 
dessa två tendenser har lett 
till ett ökat reproduktivt re-
sande inom Europa, inte 
minst mellan Västeuropa och 
länder i det forna Östblocket 
diskuteras av f lera av förfat-
tarna. Sven Bergmann skriver 
insiktsfullt om hur resor för 
ägg donation ofta styrs av 
ima ginära föreställningar om 
ett fenotypiskt regionalt för-
utsägbart Europa. Michal 
Nah man diskuterar utifrån 
sitt etnografiska arbete i Is-
rael och Rumänien rumänska 
äggdonatorers position på 
den globala fertilitetsmark-
naden. Eva-Maria Knoll har 
undersökt ungersk fertili-
tetsvård och funnit att före-
ställningar om både nation 
och femininitet spelar roll i 
rekrytering av äggdonatorer 
även där.

Andra underutforskade 
nationella kontexter lyfts 
fram i bl.a. Nurhak Polats dis-
kussion av den turkiska pa-
tientorganisationen ÇI·DER, 
som visar hur sammanslut-
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ningar av ofrivilligt barnlösa 
inte bara erbjuder varandra 
stöd, utan också aktivt gene-
rerar ”hopp” – liksom Zeynep 
B. Gürtins kapitel om tur-
kiska fertilitetsläkare som 
”gränsagenter” mellan det 
glo bala och det lokala. På ett 
liknande sätt diskuterar Viola 
Hörbst hur reproduktiva tek-
nologier praktiseras lokalt på 
Mali, särskilt med avseende 
på lokala variationer av kö-
nade ojämlikheter i det större 
transnationella ”medicoscape” 
som reproduktionsmedicinen 
är en del av. Aditya Bharad-
way bidrar med en problema-
tiserande diskussion av sur-
rogatmödraskap och stigma i 
Indien – en fråga som är syn-
nerligen relevant i relation till 
pågående debatter om svensk 
lagstiftning.

Antropologerna Marcia 
Inhorn och Bob Simpson berör 
även frågan om religionens 
betydelse för lokala variatio-
ner av de reproduktiva tekno-
logiernas globala form. In-
horn diskuterar konsekven-
serna av förekommande skill-
nader i inställning till repro-
duktiva teknologier mellan 
shia- och sunnimuslimska 
grupperingar, bl.a. i form av 
hur olika tolkningar kommer 
till uttryck i olika fatwas. 
Med stöd i Deleuze och 
Guat taris teoribildning dis-
kuterar Simpson hur Sri 
Lanka idag har blivit inkor-
porerat i det globala ”IVF-
assemblaget”, och hur Bud-
distiska idéer om viññāna 
(ankomsten av medvetande) i 
just denna lokala variation 
har genererat tolkningar av 

antalet lyckade respektive 
misslyckade IVF-försök.

Sammantaget demonstre-
rar den här volymen vikten av 
att ta den mångfald av lokala 
variationer och de transnatio-
nella maktassymmetrier som 
”IVF som global form” gene-
rerar i beaktande i analyser av 
reproduktiva teknologier. 
Denna insikt är inte minst 
central för aktuella svenska 
debatter om assisterad be-
fruktning och den snabbt 
växande skara svenska fertili-
tetspatienter som reser utom-
lands för behandling med 
donerade könsceller eller sur-
rogatmödraskap.

Jenny Gunnarsson Payne
docent,
Södertörns högskola

*

En fenomenologisk 
kuluranalys
Jonas Frykman, Berörd. Plats, 
kropp och ting i fenomenolo- 
gisk kulturanalys. Stockholm: 
Carls son Bokförlag, 2012.

När etnologin radikalt byter 
inriktning för över fyrtio år 
sedan, hämtas mycket inspi-
ration från symbolisk inter-
aktionism och kunskapssocio-
logi, som i sin tur var färgad 
av influenser från fenomeno-
logisk filosofi. Men trots att 
fenomenologiska anslag kan 
skönjas i undersökningar från 
denna tid, så utvecklades ald-
rig perspektivet i etnologisk 
forskningspraktik, utan fick 
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ge vika för andra teoretiska 
in f luenser. Särskilt sedan 
post strukturalistiska teori-
bildningar under sent åttiotal 
började engagera etnologer, 
kom fenomenologiska synsätt 
att trängas undan.

Men som en följd av ett 
tilltagande intresse för plats, 
kropp och känslor inom kul-
turforskningen under det se-
naste dryga decenniet, har ett 
nytt intresse för fenomeno-
logi väckts. Här har Jonas 
Frykman, professor emeritus 
i etnologi i Lund, numera 
verksam i Norge som profes-
sor II vid Agderforskning i 
Kristiansand, gjort viktiga 
insatser för att utveckla en 
feno menologisk kulturanalys 
inom etnologin. Förutom 
egen fenomenologisk inspire-
rad forskning har antologin 
Being There (2003), som han 
var medredaktör för, haft stor 
betydelse i detta avseende. 
Denna ambition följer han 
upp i sin senaste och alldeles 
nya bok Berörd. Plats, kropp 
och ting i fenomenologisk kul-
turanalys.

Utifrån egen och andras 
forskning som inspirerats av 
fenomenologisk filosofi, ger 
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boken många exempel på hur 
fenomenologi kan bli redskap 
i en kulturforskning som tar 
sin utgångspunkt i männi-
skors vardagsvärld, dvs. i den 
värld i vilken människor lever 
sina dagliga liv, konkret och 
kroppsligen. Författaren rör 
sig över många ämnesområ-
den, i olika kontexter och i 
olika tider, från händelser 
under balkankriget på 1990- 
talet till kroppsligt arbete i 
det förindustriella bondesam-
hället, men hela tiden utifrån 
människors sinnliga och 
kropps liga relation till platser 
och ting.

Det som är slående när 
man läser boken, är att för-
fattaren, liksom andra fors-
kare som återknyter till den 
fenomenologiska traditionen, 
inte gör det ytligt och i förbi-
gående som tidigare. Istället 
vänder han sig till fenomeno-
logiska klassiker för närläs-
ning i det tydliga syftet att 
bygga broar mellan filosofi 
och empirisk forskning. I bo-
kens diskussioner görs åter-
kommande hänvisningar di-
rekt till texter av fenomeno-
logins största företrädare. 
Särskilt är existensfilosoferna 
Martin Heidegger och Mau-
rice Merleau-Ponty viktiga 
inspirationskällor, genom att 
deras respektive fenomeno-
logi så genomgående berör 
olika aspekter av den kon-
kreta och kroppsliga mänsk-
liga existensen i relation till 
omvärlden, till ting och andra 
människor. Dock inte som 
separata delar, utan kroppen 
ses som sammanflätad med 
tingen liksom med den om-

givande världen, vilket gör 
att världen i det dagliga gö-
randet vanligen tas för given 
på ett självklart sätt. Stödd 
på de fenomenologiska käl-
lorna visar Frykman att detta 
för givet tagande, tack vare 
vanan, huvudsakligen sker 
oreflekterat eller prereflexivt. 
Det är ingenting som män-
niskor i allmänhet vare sig 
tänker på eller pratar om.

Denna insikt får implika-
tioner för fältarbetet. Det 
oreflekterade är svårt att 
komma åt annat än genom 
forskaren själv, genom att, 
som Frykman säger, ”vara 
där” och försätta sig i män-
niskors ställe, vara med i 
situa tioner där människor 
finns och verkar. En fenome-
nologisk undersökning ford-
rar därför att forskaren 
kroppsligen är närvarande på 
plats för att med alla sinnen 
följa vad människor gör och 
säger i konkreta och prak-
tiska situationer i det dagliga 
livet när det pågår. Förhopp-
ningsvis leder detta delta-
gande till en förståelse av in-
tentionerna och handlingarna 
hos dem som man studerar. 

Men trots att den egna 
kroppen och sinnena är red-
skap i denna forskning, så är 
forskaren beroende av orden. 
Förståelsen som fältarbetet 
ger upphov till måste skrivas 
för att finnas. Och skriva kan 
Jonas Frykman. I ett litterärt, 
målande och varierat språk, 
personligt och med sig själv 
närvarande i texten, skriver 
han oss i beröring med hur 
människor berörs av världen, 
konkret, sinnligt, genom 

praxis, om än oreflekterat. 
Detta gör boken både ange-
näm och angelägen att läsa.

Håkan Berglund-Lake
fil.dr, universitetslektor
i etnologi
Umeå universitet

*

Sveriges unga 
 akademiker 
 formerar sig
Christer Nordlund (red.). Vä-
gar till vetenskapen. Sveriges 
unga akademi om att bli och 
vara forskare. Stockholm: 
Santérus förlag, 2013.

När Kungl. Vetenskapsaka-
demien efter utländska före-
bilder grundades 1739 var 
dess främsta uppgift att gagna 
vetenskaperna och stärka dess 
inflytande i samhället. Bland 
grundarna fanns några av 
sam tidens mer bemärkta ve-
tenskapsmän med namn som 
Mårten Triewald och Carl 
Linnaeus; och Anders Cel-
sius fanns bland de första in-
valda ledamöterna. Akade-
mien fullgjorde sina ambi-
tioner genom att bl.a. sprida 
kunskap om rön och problem 
inom aktuell forskning, utge 
egna Handlingar, delta i 
samhällsdebatten rörande ut-
bildning och forskning och 
genom att initiera vetenskap-
liga projekt.

KVA har under snart 
275 år fortsatt att vara en 
 viktig främjare av vetenskap-



64 Anmälningar och notiser

KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:3–4

lig forskning. Ett sentida in-
tressant initiativ från Veten-
skapsakademien är att ställa 
sig bakom tillkomsten och 
grundandet av en akademi 
för unga forskare. Gunnar 
Öquist, tidigare ständig se-
kreterare i KVA, ansåg att 
unga forskare behöver en röst 
för att kunna driva frågor 
som är viktiga för just denna 
grupp, samt ett nätverk där 
initiativ och idéer mellan 
olika ämnesdiscipliner kan 
mötas. Han tillsatte 2009 en 
arbetsgrupp bestående av en 
grupp unga forskare som med 
bistånd av ett akademiråd 
fick i uppgift att undersöka 
denna fråga.

Projektet föll väl ut och 
med trumpetfanfarer och en 
del pompa och ståt föddes så 
Sveriges unga akademi våren 
2011. Detta är en satsning 
som kan komma att spela en 
viktig roll för Sveriges fram-
tid som forskningsnation. Ett 
av syftena är att fungera som 
ett tvärvetenskapligt forum 
och en forskningspolitisk 
plattform för unga forskare i 
landet.

Tyngdpunkten ligger just 
på ordet ung (Linnaeus var 
för övrigt också inte mer än 
trettiotvå år ung när han 
medverkade till grundandet 
av KVA); och ett av villkoren 
för inval är att ha disputerat 
under en tioårsperiod före ev. 
inval. Målet är att Sveriges 
unga akademi skall bestå av 
cirka fyrtio ledamöter, som 
ersätts vart femte år, och där-
för väljs nya ledamöter in 
varje år. De forskare som 
uppfyller de uppställda kra-
ven för inval och känner sig 
”kallade” kan inkomma med 
en ansökan. För att komma 

ifråga bör den sökande i na-
tionell eller internationell 
konkurrens ha erhållit priser 
eller prestigefulla anslag för 
sin forskning; helt enkelt stå 
för vetenskaplig excellens (om 
uttrycket tillåts), och att vara 
framstående inom det egna 
vetenskapsområdet. Det gäl-
ler också att kunna argumen-
tera väl varför man vill bli le-
damot i akademin.

I boken Vägar till vetenska-
pen: Sveriges unga akademi om 
att bli och vara forskare, redi-
gerad av idéhistorikern 
Christer Nordlund, medver-
kar de tjugo först invalda le-
damöterna med välskrivna 
artiklar som visar att vägen 
till att bli forskare inte så säl-
lan kan vara både slingrig och 
brokig. Det är personligt 
hållna texter och man behö-
ver faktiskt inte vara särskilt 
ung för att entusiasmeras och 
ryckas med. Det är en bok 
som bör stickas i handen på 
alla forskare in spe!

Roger Jacobsson, docent
Kulturella Perspektivs
chefredaktör
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