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Abstract 

Dumpstring är en handling som innebär att man ”dyker” i soptunnor och containrar efter 

slängda saker, såsom mat eller möbler.  

Uppsatsens syfte är att besvara huruvida dumpstring utgör ett motstånd och i så fall på vilket 

sätt samt undersöka vilka förutsättningar det finns för dumpstringen att växa och mobilisera 

sig som en motståndsrörelse. För att besvara dessa frågor har kvalitativa intervjuer genom-

förts. Materialet har därefter analyserats utifrån teorier kring motstånd och makt. 

Resultatet visar att dumpstringen utgör ett motstånd mot den rådande diskursen kring mat, 

sopor och konsumtion i samhället. Dumpstrarna utmanar grundläggande normer i samhället 

genom att tydligt avvika från dessa. 

Undersökningens resultatet visar även att dumpstrarna går att finna i skärningspunkten mellan 

ett oorganiserat, individuellt vardagsmotstånd och ett organiserat, kollektiv motstånd - en så 

kallad social rörelse. Det finns förutsättningar för att dumpstringen ska kunna växa och mobi-

lisera sig som en motståndsrörelse. Fenomenets snabba spridning samt dumpstrarnas påbörjan 

till fysiska sammankomster vittnar om en möjlig ökad organisering samt en möjlig framtida 

kollektiv identitet. Dock saknas fortfarande tydliga gemensamma mål och drivkrafter för att 

dumpstrarna ska kunna uppnå den enhetlighet som behövs för att kunna benämnas som en 

social rörelse. 

Förord 

Vi vill här passa på att tacka alla våra informanter som gladeligen ställde upp på våra frågvisa 

och långa intervjuer. Vi vill särskilt tacka den personen som tog med oss ut i dumpstringens 

verklighet och lät oss uppleva det dumpstrarna upplever i stort sett dagligen – en underlig mix 

av glädje och frustration. 

Nyckelord 

Dumpstring, motstånd, sociala rörelser 
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Inledning 

 
Vi lever i ett konsumtionssamhälle och omsättningen av varor och prylar är rekordhög. Denna 

livsstil genererar oundvikligen enorma mängder avfall. Gårdagens inköp hamnar i dagens 

soptunna. Men vad är det egentligen som hamnar i soptunnan? Det finns människor som vet 

det, människor som hoppar ner i butikernas soptunnor och containrar för att samla upp det 

som affären slängt trots att de har bostad och pengar på fickan. Denna handling kallas för 

dumpstring. I vår studie har vi valt att fokusera på dumpstringen av mat.  

        Vi tycker det är vansinne att människor på ena sidan jordklotet svälter för att de inte har 

tillgång till mat, medan människor på vår sida jordklotet slänger fullt ätbar mat. För oss fram-

står dumpstringen därför som något nytt, något utmanande och något som kan förändra. Av 

denna anledning tycker vi att det är värt att lyfta dumpstringen och undersöka dess potentiella 

motståndskraft till dagens ohållbara system.   

        Syftet med vår studie är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka och försöka 

förklara dumpstringen som praktik och motståndshandling
1
. Då det inte tidigare bedrivits 

någon svensk forskning kring fenomenet dumpstring så ämnar vi att bidra till den vetenskap-

liga forskningen inom detta fält och även till forskningen kring motstånd.  

För att undersöka detta använder vi oss av följande frågeställningar: 

- Utgör dumpstringen ett motstånd och i så fall på vilket sätt?  

- Vilka förutsättningar finns för dumpstringen att växa och mobilisera sig som en       

social rörelse
2
?  

För att besvara fråga två så kommer vi även använda oss av följande underfrågor: 

- Var står dumpstringen idag?  

- Vilka faktorer talar för/emot att fenomenet ska kunna spridas och växa? 

Vi har i vår undersökning gjort vissa avgränsningar. Dumpstringen som vi har studerat 

innefattar, som vi redan nämnt, först och främst dumpstringen av livsmedel. En annan 

avgränsning är att vi i vår undersökning inte har intervjuat människor som letar efter mat i 

soptunnor för att de saknar pengar och bostad. 

                                                             
1
 Lilja och Vinthagen (2009) definierar motstånd som ”en underordnads svar på makt, en praktik som kan 

utmana eller underminera makt” (Lilja & Vinthagen 2009:51). 
2
 Wettergren och Jamison definierar social rörelse som “ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller 

organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, 

känner solidaritet med varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de 

verkar och framför sina protester” (Wettergren & Jamison 2006:10) 
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Bakgrund 
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning som behandlar matsvinnet i världen och därefter i 

Sverige. Efter det förklaras på liknande sätt dumpstringen ifrån först ett globalt perspektiv och 

därefter från ett nationellt, svenskt perspektiv. 

Matsvinnet världen 

FAO
3
 presenterade förra året en studie som byggde på insamlade data från augusti 2010 till 

januari 2011. Studien utfördes av SIK, Svenska institutet för livsmedel och bioteknik. Resul-

taten av studien visade att cirka en tredjedel av den mat som produceras på jorden slängs 

årligen. Detta motsvarar ungefär 1,3 miljarder ton mat per år. Studien visade även att svinnet 

var betydligt större i världens i-länder än i de fattigare delarna av världen. I i-länderna berä-

knades avfallet till 95-115 kg per person och år medan det i u-länderna ”endast” uppgick till 

6-11 kg per person. Orsaker till svinnet skiljde sig också åt mellan västvärlden och lågin-

komstländer. I väst så uppstod svinnet framförallt på konsumtionsnivå och i de tidigaste 

produktionsleden medan endast ett väldigt litet svinn i konsumtionsledet fanns att finna i de 

fattigare länderna. Där uppstod svinnet framförallt i produktions- och distributionsledet på 

grund av dålig infrastruktur, outvecklad kylning och förvaring samt begränsningar i skörde-

tekniken. I väst låg, enligt studien, förklaringen framförallt i människors konsumtionsbeteen-

de. Konsumenterna och butikerna efterfrågor livsmedel utan några skönhetsfläckar. Av denna 

anledning försvinner mycket mat redan på åkrarna. Bäst-före datum samt en ”slit-och-släng 

attityd” hos konsumenter som har råd att slänga mat uppges som andra viktiga förklaringar till 

matsvinnet i väst (FAO).  

Matsvinnet Sverige 

Naturvårdsverket
4
 i Sverige gjorde 2008 en omfattande undersökning som hade som syfte att 

ta fram förslag till åtgärder för minskat matsvinn i Sverige. De har fokuserat på svinn från 

hela livsmedelskedjan, alltså från både hushåll, restauranger, producenter och butiker. Mat-

svinnet definieras som ”den del av matavfallet som utgörs av livsmedel som skulle kunna 

användas för konsumtion eller försäljning om den hanterats annorlunda, men som istället 

slängs” (Naturvårdsverket). I undersökningen skriver de att det råder en osäkerhet kring hur 

mycket mat som faktiskt slängs, mycket på grund av att många studier kring detta är gamla. 

                                                             
3
 Food and Agriculture Organization of the United Nations 

4Naturvårdsverket i Sverige är en myndighet som har som uppgift att se hur vår miljö mår och hur miljöarbetet 

fungerar. De samverkar med flera andra myndigheter för att värna olika uppsatta miljömål.  

 



 

3 
 

Det finns ingen samlad studie om svinnet från livsmedelsindustrin i Sverige. 2006 uppskat-

tades det dock uppgå till 1 miljon ton per år. När det gäller butiker så visar undersökningen att 

en bidragande orsak till varför det slängs så mycket mat är att för stor mängd av en vara köpts 

in. En annan faktor som bidrar är konsumentens krav på att varor ska vara färska samt det 

satta utgångsdatumet. De varor som slängs mest av är fisk, kött, frukt och grönsaker. Det finns 

människor som väljer att ta tillvara på och leva av den mat som slängs. Detta kallas för 

dumpstring.  

Dumpstring världen 

Ordet ”Dumpstring” kommer från den engelska termen ”Dumpster diving” som är ett begrepp 

som helt enkelt betyder ”diving a dumpster”, vilket på svenska betyder att dyka i en soptunna.  

Dumpster diving innebär att man letar i soptunnor och containrar efter slängda saker, däri-

bland mat. Det är, traditionellt sett, människor utan inkomst och bostad som ”dyker” i con-

tainrar efter mat av rent tvång (Trashwiki). Denna form av dumpstring har funnits så länge det 

har funnits avfall. Dock så finns det idag många människor som letar efter mat i soporna av 

andra skäl. Sådana skäl kan vara politiska, ekonomiska och/eller miljömässiga (Edwards & 

Mercer 2007:282f). Maten tas oftast från livsmedelsbutikers containrar, vilket ibland innebär 

att de får hoppa över stängsel för att komma åt maten. Dessa människor kopplas ofta samman 

med termen friganism. Friganismen är en rörelse som uppstod under mitten av 1990-talet som 

en ”avstickare” från den större miljörörelsen och antiglobaliseringsrörelsen i USA. Rörelsen 

består av människor som på alla sätt försöker minimera sin delaktighet och sitt stöd till 

produktions- och konsumtionssamhället och i stället leva på det som samhället slänger bort, 

eller sådant som de hittar längs vägar och i människors trädgårdar. Dumpstringen är endast en 

del av den friganska livsstilen, eller en del av dess politiska arbete. Dumsptringen ska alltså 

tolkas som en, av flera, handlingar som friganer utför (Gross 2009:69f). På senare år har 

denna aktivitet även nått Sverige.  

Dumpstring Sverige 

Ingen tidigare forskning har gjorts beträffande dumpstringens utbredning och förekomst i 

Sverige. Därav är det svårt att hitta information kring fenomenet. Den fakta som vi redovisar 

här kommer från artiklar skrivna kring dumpstring.  

        Den 23 mars 2011 skrev Sydsvenskan en artikel om dumpstring i Lund. Där pekar man 

på att det i Lund mest är studenter som dumpstrar men de hade även träffat på ett medelålders 

par vid containrarna. Artikeln visar dumsptrarnas argument, där dessa menar att det inte är de 
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som gör fel, utan det som är fel är att det slängs så mycket mat. Även lagligheten diskuteras, 

det är en svår fråga huruvida det är stöld eller inte (Sydsvenskan). På bloggsidan frigan.se så 

står det i ett inlägg att det inte är olagligt att ta maten ur containrarna om man inte bryter sig 

in eller gör åverkan på containrarna (Frigan.se). En kille berättar på sin blogg hur han träffat 

på några poliser medan han dumpstrat och hur även dessa lyfte frågan kring hur dumpstringen 

lagmässigt rör sig i någon slags gråzon (Trulpens lilla gröna). Flera liknande berättelser går att 

finna, på andra bloggar. I en annan artikel, som tidningen Flamman skrivit, så står det att 

dumpstring är olagligt i Sverige. En polis har kommenterat i artikeln och säger att det inte kan 

räknas som stöld utan som egenmäktigt förfarande, som har ett straffvärde på böter eller 

fängelse i högst sex månader.
5
 Det kan också räknas som inbrott eller olaga intrång om man 

tar sig in på ett område med staket eller bryter upp något (Flamman). Huruvida det är lagligt 

eller inte verkar alltså vara svårt att besvara.  

        I Metro publicerades 2011 en artikel om tre personer som ägnar sig åt dumpstring. Även 

här lyfts personernas åsikter och motiv vilket är att det slängs alldeles för mycket mat. Dessa 

personer levde i ett kollektiv och hade bestämt sig för att de skulle försöka leva på enbart 

slängd mat. De satte som rutin att gå ut två dagar i veckan och hämta mat med en kärra. Enligt 

dessa personer så är de långt ifrån ensamma om att hämta mat i containrar, de tycker att det 

verkar vara ett utbrett fenomen och säger att de ofta möter andra personer vid containrarna 

(Metro). Det finns flera andra artiklar som lyfter i princip samma saker som de redan nämnda. 

Det finns också flera bloggar att läsa om dumpstring. Detta visar att dumpstring är något som 

många människor sysslar med. Bara på Facebook finns flera grupper, där syftet är att disku-

tera bra platser att dumpstra på samt finna andra att dumpstra ihop med. Dumpstring har även 

lyfts i media vid ett flertal tillfällen under de senaste åren, bland annat har Uppdrag gransk-

ning tagit upp ämnet och det har, som redan nämnts, skrivits flera artiklar om det. Dock 

saknas fortfarande relevant forskning kring dumpstring, dess praktiker samt dess laglighet.  

Metod 
I följande kapitel redogör vi utförligt för de metodval som vi tillämpat, urval, 

tolkningsperspektiv, resultatens trovärdighet och tillförlitlighet samt de etiska överväganden 

                                                             

5
 Stöld – Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms om tillgreppet innebär 

skada, för stöld till fängelse i högst två år. (Brottsbalken 8 kap 1 §) 

Egenmäktigt förfarande – Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och 

brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. 

(Brottsbalken 8 kap 8 §) 
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som varit viktiga och aktuella i undersökningen. 

Urval och tillvägagångssätt 

Denscombe skriver i Forskningshandboken (2009) att alla urval och urvalsprocedurer har ett 

drag av bekvämlighet (Denscombe 2009:39). Han menar att de flesta forskare är drabbade av 

tids- och resursbrister och att det därmed faller sig naturligt att man väljer det alternativ som 

ligger närmast till hands, både ur ett tids- och kostnadsperspektiv. Inte minst menar Dens-

combe att forskaren oftast väljer (och faktiskt även bör välja) det man vill undersöka som är 

mest lättillgängligt och öppet för undersökning (Ibid). I vårt fall valde vi först och främst 

intervjupersoner efter plats. Från början tänkte vi enbart försöka nå intervjupersoner i 

Halland. Dock lät vi inte denna faktor styra oss helt och hållet då vi efterhand utökade det 

geografiska område som vi sökte i till att även innefatta städerna Malmö och Göteborg.  

        Därefter upptäckte vi två så kallade ”grupper” på Facebook. Vi kontaktade administ-

ratörerna för de två Facebook-grupperna och bad om tillåtelse om att få gå med i gruppen. I 

denna förfrågan skickade vi också den information som vi ville ge till gruppens alla medlem-

mar via loggen. Efter bara ett par dagar så fick vi beviljat vår förfrågan i båda grupperna. Vi 

insåg snabbt fördelen med att få alla intervjupersonerna från en och samma stad. Därför 

bestämde vi oss för att inrikta oss på en grupp som samlade dumpstrare från Göteborg. Vi 

bestämde oss för att skicka mail till 50 av de 146 medlemmarna. Vi skickade till personerna 

uppifrån och ner i alfabetisk ordning från den lista över medlemmarna som fanns på sidan. Vi 

fick snabbt svar från personer som kunde tänka sig att ställa upp.  

        Denscombe skriver att det är relativt osannolikt att forskaren använder sig av ett slump-

mässigt urval när det handlar om kvalitativa intervjuer. Istället är det snarare så att urvalet 

gällande informanter i en intervju oftast baseras på ickesannolikhetsgrunder. Forskaren väljer 

medvetet ut de informanter som förväntas kunna bidra med viktig information i ämnet 

(ibid:251) I vårt fall använde vi oss alltså av både ett slags slumpmässigt och ett icke-

slumpmässigt urval. Vi var särskilt angelägna om att få intervjua de personer som vi ansåg 

utgöra nyckelpersoner i detta ämne, vilket var två personer. Därefter valde vi helt enkelt de 

personer som var snabbast med att svara på våra meddelanden. Vi bokade in tre intervjuer 

under vecka 13 och tackade nej till några av dumpstrarna då det var ett krav från vår sida att 

personen hade dumpstrat och helst gjorde detta relativt regelbundet. Efter att de första 

intervjuerna var genomförda så önskade vi boka in ytterligare tre intervjuer under vecka 15, 

för att utöka vår empiri. Det visade sig bli svårt då flera av personerna var upptagna och inte 

hade tid att träffa oss. Några ville att vi skulle genomföra intervjun via mail men vi bestämde 
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oss för att vi inte skulle göra det utan ville träffa informanterna personligen. Vi skickade 

därför ut mail även till resterande medlemmar i gruppen. Vi fick några svar och lyckades boka 

in två intervjuer under vecka 15. Sammanlagt har vi alltså intervjuat fem personer, varav alla 

bor i Göteborg.  Ett urvalsproblem som har uppstått rör i vilken grad de som vi har intervjuat 

är representativa för andra dumpstrare. En av respondenterna menade att en stor del av 

dumpstrarna vill hålla fenomenet dolt och därför inte ställer upp i media eller i vetenskapliga 

undersökningar. Detta försvårar också slutsatser om fenomen som ”spridning” vilket bygger 

på svar från så kallade ”villiga” respondenter. Detta är något som vi har försökt att ta hänsyn 

till i analysen av våra frågor.   

        Efter att ha transkriberat intervjuerna så ”kodade” vi dem genom att dela upp empirin i 

olika färger utefter förutbestämda tema. Detta gjorde det sedan lättare för oss att skriva resul-

tatet och hitta den fakta från intervjuerna som vi tyckte var relevant för vår undersökning.    

Personliga och semistrukturerade intervjuer  

Denscombe skriver att kvalitativa intervjuer bör användas när man bedriver forskning rörande 

fenomen som innefattar en respondents erfarenheter, känslor, tankar och uppfattningar 

(Denscomde 2009:232). Den information som vi sökte är av en komplex och relativt kontro-

versiell och känslig karaktär. Dessutom så ansåg vi oss ha tillgång till vad Denscombe 

benämner ”privilegierad information” (ibid:233) då vi skulle genomföra intervjuer med vad vi 

bedömde kunde vara nyckelpersoner i ämnet. Dessa faktorer sammantaget ledde till att vi 

bedömde personliga frågeformulär som ett adekvat sätt att bedriva vår undersökning.  

        Vi hade tidigt som avsikt att genomföra intervjuer som både var enskilda, det vill säga 

med en respondent i taget, samt var i formen av ”ansikte-mot-ansikte” så kallade personliga 

intervjuer. Detta gör det betydligt lättare, till skillnad från exempelvis intervjuer via mail, att 

kontrollera svaren som man får (ibid:235). Vi använde oss av samma frågeformulär för samt-

liga intervjuer. Dock uppfattade vi två av respondenterna som nyckelpersoner då en av dom 

hade startat Facebookgruppen och den andra hade fått väldigt mycket medial uppmärksamhet 

genom intervjuer i TV, radio och tidningar. Därför hade vi ytterligare några, specifikt 

utformade frågor till dessa två informanter.  

        Våra intervjuer var av semistrukturerad karaktär (ibid:234). Vi använde oss av många 

frågor, de flesta öppna eftersom de berörde åsikter och synsätt. Ordningsföljden varierade 

kraftigt mellan de olika intervjuerna då vi gav informanterna mycket plats och lät dem prata 

ganska fritt om saker och ting. Istället för att tvinga samtalsämnet tillbaka till den fråga som 

var på tur i vårt formulär så anpassade vi oss och lät informanternas resonemang bestämma 
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vilken fråga som ”passade” att ställa. Vid särskilt intressanta ämnen eller upptäckter så ställde 

vi fler frågor kring fenomenet trots att dessa frågor inte fanns med bland våra ursprungsfrågor. 

Dock såg vi noga till att få ställt alla de frågor som vi ville ställa genom att lugnt och meto-

diskt gå igenom våra intervjuguider i slutet av intervjun. Dessa tillvägagångssätt är alla 

typiska för den semistrukturerade intervjun (ibid:234, Bryman 209:301). 

 

Tolkningsperspektiv 

Vi har antagit ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv, ett perspektiv som grundar sig på idén att 

det inte finns några helt sanna tolkningar. Sjöberg och Wästerfors hänvisar till Gadamer som 

istället menade att alla tolkningar är påverkade av en viss sorts tradition vid en viss historisk 

tidpunkt (Sjöberg & Wästerfors 2008:105). Vidare menar de att en uppsats tolkningsprocess 

kan ses som en” växelverkan mellan förförståelse och förståelse” (Ibid). Detta börjar med att 

forskarna alltid har en uppfattning om fenomenet som studeras, med andra ord en 

förförståelse. Genom att studera detta fenomen och med hjälp av tidigare teorier, öka sin 

förståelse av fenomenet, så uppstår det vad författarna benämner en ”hermeneutisk cirkel eller 

spiral” (ibid:105f). Denna nya kunskap eller förståelse utgör snart den nya förförståelsen, 

detta innebär att den hermeneutiska processen aldrig tar slut. Det är av största vikt att forska-

ren är medveten om sin egen förförståelse, det vill säga sina förutfattade uppfattningar och 

fördomar (Ibid). Vi visste inte mycket om dumpstring när vi påbörjade detta arbete. Dock bar 

vi på en lätt positiv inställning till fenomenet samt en stor nyfikenhet. Vårt användande av 

tidigare teorier lät oss både se fenomenet ur en viss vinkel men dolde möjligtvis andra vinklar. 

Vidare redogörelse för vår egen förförståelse finns under punkten ”Objektivitet/Neutralitet” 

nedan. 

Verifiering av data 

Denscombe (2009) skriver om vikten av att verifiera den kvalitativa forskningen. Han tar upp 

fyra grundpelare i verifieringen av data: Validitet/Trovärdighet, Tillförlitlighet/Pålitlighet, 

Genaraliserbarhet/Överförbarhet och Objektivitet/Neutralitet. 

Validitet/Trovärdighet 

Validiteten eller trovärdigheten handlar om huruvida den data som man samlat in är träffsäker 

och är ”rätt” typ av data för att svara på den forskningsfråga som man ämnar att undersöka. 

Reflekterar datan sanningen/verkligheten? (Denscombe 2009:380) Ett validitetsproblem som 

man ställs inför när man gör intervjuer är huruvida informanterna talar sanning (ibid:265). 
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Denscombe menar att det är väldigt svårt att kontrollera sanningshalten gällande den 

intervjuades känslor, uppfattningar och erfarenheter. Dock så har kvalitativa intervjuer 

generellt sett en högre validitetsgrad än andra metoder (ibid:268, Bryman 2009:260). När det 

rådde osäkerhet för oss angående våra informanters svar så upprepade vi helt enkelt frågan, 

eller bad dem att utveckla sina svar. På så sätt minskade vi risken att missförstå deras svar och 

ökade på så sätt validiteten i undersökningen. Även det faktum att vi själva har varit med ute 

och dumpstrat tillsammans med en av informanterna anser vi ökar validiteten av vår data 

eftersom det bidrog till en ökad förståelse för fenomenet, närmast att jämföra med en form av 

”triangulering” (Denscombe 2009:380). Denscombe menar att andra datakällor kan användas 

för att säkerställa att forskaren är på rätt spår i sin tolkning av den information som inhämtas 

vid intervjuer genom att kontrollera hur denna tolkning överensstämmer med verkligheten. 

(ibid:184) 

Tillförlitlighet/Pålitlighet 

Tillförlitlighet eller pålitlighet handlar om frågan huruvida det instrument som forskaren har 

använt sig av, i vårt fall intervjuguider, skulle ge samma resultat och ge samma slutsatser vid 

andra tillfällen, utfört av andra forskare. Hur stor roll spelar forskarens ”jag” in i resultatet av 

undersökningen? (ibid:378, Bryman 2009:261). Ett sätt att öka tillförlitligheten i undersök-

ningen är att ge andra forskare tillgång till de transkriberade intervjuerna. Ett annat sätt att 

kontrollera tillförlitligheten är att noga och fullständigt redovisa alla faser av forskningspro-

cessen (Bryman 2009: 261). Detta har vi lagt stor vikt vid och vi har försökt på alla sätt att 

underlätta för läsaren att följa med i analysen. Andra forskare kan se datan utifrån andra tolk-

ningar och kategoriseringar. (Denscombe 2009:381, Bryman 2009:261). Vi har enbart använt 

en del av all data i både resultatet och analysen, och utelämnat andra delar. Möjligheten finns 

att andra forskare hade sett de delarna som mer värdefulla än vi har gjort för att besvara de 

ställda frågeställningarna. De transkriberade intervjuerna sparas därför och det går att kon-

takta oss för att få tillgång till dessa. 

Generaliserbarhet/överförbarhet  

 Denna punkt besvaras med frågan: ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till 

andra fall?” (Denscombe 2009:382) samt vid en annan tidpunkt (Bryman 2009:260). Det är 

väldigt svårt att generalisera sina resultat från ett så pass litet antal respondenter, i vårt fall 

fem personer. Ett sätt att tackla denna punkt är att redovisa faktorer så som respondenternas 

kön, etnicitet, ålder, utbildning samt andra kontextuella bakgrundsfaktorer så att andra 

forskare på ett tydligt sätt kan förstå hur överförbara resultaten som vi producerat är till en 
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annan miljö eller kontext (Denscombe 2009:383, Bryman 2009:260). Vi har gjort detta genom 

att redovisa en kort presentation av varje respondent under Bilaga 1. Ett överförbarhetspro-

blem som har uppstått rör i vilken grad de som vi har intervjuat är representativa för andra 

dumpstrare. En av respondenterna menade att en stor del av dumpstrarna ville hålla fenome-

net dolt och därför inte ville ställa upp i media eller i vetenskapliga undersökningar. Detta 

försvårar också slutsatser om fenomen som ”spridning” vilket bygger på svar från så kallade 

”villiga” respondenter. 

Objektivitet/Neutralitet  

Det finns inte någon forskning som inte påverkas av den forskare som genomför undersök-

ningen (Denscombe 2009:385, Bryman 2009:261). Forskarens jag är viktig i den kvalitativa 

analysen, både på gott och ont. Dels kan det snedvrida resultaten men å andra sidan kan det ge 

tillgång till forskningsfält, områden och information som en annan forskare inte skulle ha 

tillgång till. Därför föreslår Denscombe en ”reflexiv redogörelse för forskaren jag” (Dens-

combe 2009:385). I vårt fall hade vi en relativt positiv och öppen inställning till det fenomen 

som vi undersökte. Vi hade själva aldrig dumpstrat före undersökningen och enbart hört talas 

om det i väldigt liten utsträckning. Vi bär båda på en kritisk syn på dagens konsumtionssam-

hälle och uppfattade inte dumpstringen som någonting negativt. Detta är något som vi har 

varit medvetna om under hela processen och vi har i högsta grad försökt att reducera vår egen 

påverkan på resultatet. Ett annat objektivitetsproblem uppstår i tolkningen av den insamlade 

datan. Ryen (2004) skriver om negativa och avvikande fall där hon menar att en av de stora 

riskerna i en kvalitativ studie är att forskaren stöder sin hypotes, eller sin enhetlighet av resul-

taten med subjektivt utvalda exempel av den data som har producerats. Man försöker inte att 

falsifiera den tes man framför genom att ta upp de avvikande resultaten. Ryen menar här att 

man som forskare bör redovisa hela den bild som har trätt fram, särskilt den information som 

talar emot den teori som man argumenterar för (Ryen 2004:148). I vårt fall blev detta särskilt 

tydligt när vi försökte hitta de faktorer som pekade på att våra informanter skulle utgöra, eller 

vara en del av, en enhetlig och organiserad massa. Dock insåg vi tidigt vårt misstag och över-

gick därför istället till att försöka ge en helhetsbild av informationen som vi fått, och sluta leta 

efter en ”enkel” och lättförståelig bild av den sociala verklighet vi ämnade undersöka. Vi 

accepterade därefter resultatets komplexa och ”spretande” karaktär och uppnår därigenom en 

högre trovärdighet i undersökningen. Ryen menar att en sådan falsifieringsprocess kan leda 

till att forskaren antingen kan stärka sina slutsatser eller att hen får modifiera dessa. (ibid:151) 
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Etiska överväganden 

Denscombe menar att samhällsforskare alltid ska sträva efter att informanternas integritet inte 

kränks och framförallt undvika att deltagarpersonerna inte kommer till någon skada genom att 

vara en del av undersökningen. (Denscombe 2009:193). Detta har vi tagit särskilt hänsyn till 

beträffande våra intervjupersoners anonymitet. Några av intervjupersonerna gav sitt godkän-

nande till oss att använda deras riktiga namn men efter noga övervägande bestämde vi oss för 

att ge alla våra informanter figurerade namn då det de gör i själva verket är olagligt. Även 

Facebookgruppens namn har tagits bort av liknande anonymitetsskäl. Vi valde även att ta bort 

alla former av namn på butiker som nämnts i intervjuerna, detta för att inte röja de platser som 

våra informanter använder sig av och därmed försvåra deras dumpstring. Det faktum att 

dumpstringen rör sig i lagens gråzon och ibland är uppenbart olaglig gör att konfidentialiteten 

blir ännu väsentligare. Det råder samstämmighet bland forskare att forskaren ska skydda del-

tagarens intresse så att inte informationen i undersökningen kan leda till, exempelvis, ”rätts-

liga efterspel” (ibid:196). Vi anser dock att vår framställning av data inte begränsas av ovan 

nämnda konfidentialitetsbeslut. 

Teori 
Följande kapitel innefattar en presentation av teorier kring motstånd och makt.  

Motstånd  

Under det senaste decenniet har intresset för motstånd ökat.  Tidigare riktade den samhälls-

vetenskapliga forskartraditionen sin uppmärksamhet mot makt. Idag vet forskare att makt inte 

kan existera utan motstånd. Motståndsforskningen fortsätter hela tiden att expandera och 

vinna mark men ännu finns det ett stort behov av ytterligare forskning inom motståndsfältet, 

framförallt på grund av den i allt snabbare takt förändrade världsordningen genom exempelvis 

ökad globalisering (Lilja & Vinthagen 2009:12ff).  

        Inom motståndsforskningen råder skilda åsikter kring vad motstånd som fenomen är för 

någonting. Vissa anser att motstånd behöver vara medvetet, strategiskt och mobiliserat i sitt 

handlande, alltså att det behöver finnas en rörelse med någon form av kollektiv identitet 

bakom handlandet. Andra anser att även det mer omedvetna och ofta individuella vardagsmot-

ståndet är viktigt att studera, då detta kan vara det som påverkar samhället i längden. Lilja och 

Vinthagen (2009) menar att båda dessa former av motstånd behöver studeras för att förstå 

samhällsförändringar (diskurser). Enligt författarna så sker motstånd hela tiden, i högre grad 

än många tror. De menar att detta motstånd kan vara både destruktivt och emancipatoriskt, det 
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kan alltså leda till både att försvaga olika samhällsstrukturer men även förstärka dem 

(ibid:86f).  

        Lilja och Vinthagen delar alltså upp motståndsteori i två huvuddelar. Den ena delen 

handlar om organiserat motstånd och den andra om oorganiserat, så kallat ”vardagsmotstånd”. 

Organiserat motstånd är ofta ett politiskt medvetet handlande och de som utför dessa hand-

lingar är många gånger mobiliserade inom sociala rörelser, författarna likställer i princip det 

organiserade motståndet med rörelser. Teorin om rörelser består i sin tur av flera olika synsätt 

som intresserar sig för olika sidor av rörelsen.  

Organiserat motstånd/Sociala rörelser 

Ett av synsätten inom organiserat motstånd kallas för resursmobiliseringsteori, detta berör 

främst den delen av rörelser som domineras av ett öppet, kollektivt organiserat och politiskt 

strategiskt motstånd. Resursmobiliseringsteorin intresserar sig för hur en mobilisering sker 

(ibid:61). Wettergren och Jamison (2006) beskriver en annan del av rörelseteorin som kallas 

för politisk processteori. Denna teori kan ses som en utveckling av resursmobiliseringsteorin. 

Det politiska processperspektivet består av tre grundpelare, den viktigaste berör politiska 

möjlighetsstrukturer. Med detta menas de förutsättningar en grupp människor har för att 

genomföra politiska förändringar. Dessa förutsättningar handlar om exempelvis hur pass 

demokratiskt det gällande samhället är samt hur tvingande staten i samhället är.  Den andra 

grundpelaren handlar om mobiliseringsstrukturer, det vill säga intresset för en rörelses organi-

sations- och mobiliseringsformer. Denna del av processteorin kan alltså liknas vid resursmo-

biliseringsteorin (Wettergren & Jamison 2006:17ff). Liksom resursmobiliseringsteorin så tar 

den politiska processteorin upp organisation och mobilisering, fast i förnyad form mer an-

passad efter dagens samhälle. Företrädare för denna teori hävdar alltså att rörelserna har för-

ändrats väsentligt på dessa punkter. Den gamla resursmobiliseringsteorin studerade rigida och 

formella organisationer medan detta senare perspektiv studerar rörelsers nya sätt att organi-

sera sig, exempelvis genom internet. De moderna sociala rörelserna är enligt detta synsätt mer 

platta och löst sammansatta med avsaknad av hierarki och fysiska sammankomster (ibid:19f). 

Den tredje delen av processteorin handlar om hur rörelser kollektivt förhandlar om ett alter-

nativt sätt att se på samhället och dess strukturer. Med detta menas huruvida de som agerar 

liknande även delar livssyn och livsstil då de tolkar verkligheten och beskriver denna genom 

gemensamt anammade symboler och handlingar.  

        Ett annat stort forskningsfält inom rörelseteori är den nya sociala rörelseteorin. Detta 

benämns även identitetsparadigmet eftersom fokus ”läggs på rörelsers konstruktion av en 
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kollektiv identitet som bas för kollektivt handlande” (ibid:22). Wettergren och Jamison för-

klarar detta med hjälp av Alberto Meluccis teorier. Melucci menar att en kollektiv identitet är 

en ständigt pågående process och att den innefattar olika delar (ibid25ff). Detta perspektiv 

menar att nya teorier behövs för att förstå motstånd eftersom samhället radikalt skiljer sig mot 

det samhälle under 1800-talet då de klassiska rörelseteorierna uppstod. Den nya sociala rörel-

seteorin intresserar sig i större grad för ett mer individualiserat, informellt och dolt motstånd 

som ligger närmare det oorganiserade vardagsmotståndet i sin karaktär men som ändå landar 

inom rörelseteorin. Lilja och Vinthagen diskuterar skillnaden mellan organiserat motstånd och 

likartade motståndshandlingar utförda individuellt. Författarna ställer sig frågan ”När väljer 

människor att organisera sig och handla kollektivt?” (ibid:56). Det de intresserar sig för är 

alltså när en kollektiv handling blir till en social rörelse. De menar vidare att forskningen är 

bristfällig angående skärningspunkten mellan organiserat och oorganiserat motstånd men att 

den nya sociala rörelseteorin skulle kunna ses som en brygga mellan dessa två uppdelningar 

(Lilja Vinthagen 2009:61).  

        För att vidareutveckla teorin om nya sociala rörelser så kopplar Wettergren och Jamison 

återigen (2006) in Melucci, som menar att dessa inte har som huvudsyfte att erövra den poli-

tiska makten eller att åstadkomma att klasskillnader raderas ut och resurserna fördelas bättre. 

De är dock fortfarande politiska rörelser men deras syfte är istället att uppmärksamma (med-

vetandegöra) farorna med vårt västerländska samhälle, ofta genom att ”demaskera till synes 

neutrala och anonyma maktrelationer och förtryck” (Wettergren & Jamison 2006:24). Han 

hävdar att de nya sociala rörelserna inte längre kan ses inom det politiska området på samma 

sätt som tidigare, utan att de rör sig mer inom människors vardagsliv.  

        Lilja och Vinthagen sammanställer i boken Motstånd (2009) sex olika punkter som de 

identifierar som de viktigaste förutsättningarna för att en social rörelse ska kunna växa och 

utöva någon form av motstånd. Dessa förutsättningar är sammansatta utifrån de olika rörelse-

teorierna som vi redan nämnt: (1) Frustration hos en social grupp - Med denna punkt menar 

författarna att förnekade behov för en grupp leder till missnöje och frustration vilket resulterar 

i kollektiv handling. (2) Användning av existerande sociala nätverk - En ny rörelses mobi-

lisering är sannolikt både snabbare och mer effektiv om den kan använda sig av andra orga-

nisationers eller rörelsers redan etablerade sociala nätverk. (3) Politiska möjlighetsstrukturer - 

Att det inom politiken finns strukturer (demokrati ex.) som möjliggör en rörelses mobilise-

ring. Dessa strukturer kan se väldigt olika ut i olika länder. (4) Formandet av en gemensam 

identitet (ett mobiliserande ”vi”) - Denna punkt berör en rörelses behov av att skapa en kol-

lektiv identitet. Författarna menar att det är både svårare och enklare i ett postmodernt sam-
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hälle där identiteter ”förskjuts, relativiseras och individualiseras” (Lilja & Vinthagen 2009-

:63). (5) Effektiv mobilisering av resurser - En rörelse behöver pengar, ledarskap, kunskap 

och organisering. Framförallt behöver en rörelse resurser i form av medlemmar (spridning). 

(6) Formandet av ett kulturellt inramningsperspektiv – Att utforma sin egen och den gemen-

samma synen på samhället och världen. Hur väl denna lyckas att påverka och övertyga andra 

människor kan variera. Denna punkt innebär även att rörelsen dramatiserar kampen, produ-

cerar kunskap och definitioner (Ibid).  

Oorganiserat motstånd (vardagsmotstånd) 

Den andra delen inom motståndsteorin är det icke organiserade motståndet, det som kan lik-

nas vid det vardagliga motståndet. Detta motstånd är ofta mer individuellt, alltså det utförs 

oftast enskilt men är, precis som det förra, riktat mot makt av något slag. Det är ofta dolt och 

sällan explicit uttalat, tvärtom kan man säga att de som utför vardagligt motstånd sällan söker 

eller drar uppmärksamheten till sig. När motståndet sker bakom denna scen så är det alltså 

inte ”formellt organiserat eller en uttalad konfrontation” (ibid:75). I detta motstånd finns för 

det mesta en lojalitet till gruppen, det vill säga till de som har liknande åsikter eller som utför 

liknande handlingar. De har ofta även liknande tankar kring makten som de gör motstånd mot. 

På grund av dess dolda karaktär så är det svårt för forskare att se det dessa människor gör som 

en form av motstånd. Det som gör det ännu svårare att se är att det inte har tydliga strukturer, 

så som det organiserade motståndet.   

        Lilja och Vinthagen resonerar kring om ett sådant slags vardagsmotstånd i många fall är 

fröet till en mer organiserad motståndsrörelse (Ibid). Lilja och Vinthagen använder sig av 

James Scott, som menar att vi genom att studera vardagsmotståndet lättare kan se hur det 

organiserade motståndet växer fram. Med detta menar Scott att det kollektiva, men dock fort-

farande oorganiserade, motståndet ofta föregår det organiserade motståndet. När vardagsmot-

ståndet har växt sig tillräckligt starkt eller när en informell ledare tar initiativet så kan en 

rörelse formas och en öppen revolt ske. Genom att studera fröet till en social rörelse så blir det 

alltså lättare att förklara hur och varför rörelsen uppstår i ett senare skede (ibid:76).  

Makt 

Lilja och Vinthagen menar att vare sig vi har att göra med ett organiserat motstånd eller ett 

individuellt vardagsmotstånd så kan inte motstånd existera utan makt (ibid:13). För att utvidga 

sin förklaring så använder de Foucaults teorier om makt. Foucault anser att makten uppstår i 

de diskurser som formar de föreställningar vi har (ibid:33). De använder även Lukes för att 

vidareutveckla denna syn på makt. Lukes menar att människor ofta inte kan urskilja de 
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”dominansrelationer” som utövar makt över dem. Han menar att parterna i en sådan relation 

inte förmår att se ”sin medverkan i dominansrelationen eller kan fantisera om andra sätt att 

agera” (Ibid). Det är alltså frågan om en osynlig och dold makt som i stort sett formar de 

strukturer inom där vi tänker och agerar. Makten disciplinerar människorna eftersom de alla 

strävar efter att uppnå den norm, diskursens norm, som framstår som det giltiga och optimala. 

”Därmed skapas en process där individen självmant anpassar sig till normen” (Ibid). 

        När Lilja och Vinthagen diskuterar hur diskurser skapas så menar de att de uppkommer 

när något upprepas över tid, en form av repetitivt beteende. Den uppkomsten är, enligt för-

fattarna, viktig att se till och försöka förstå för att kunna bedriva forskning kring det diskur-

siva motståndet. De diskuterar kring frågan hur vi kan förändra dessa repetitioner. Ett sätt kan 

vara att gå emot dessa diskurser och upprepa andra, inte lika normativa, beteenden. Detta 

kallas för att dekonstruera diskurser. Vad människor repeterar spelar dock en stor roll, de är 

viktigt att se om det icke-normativa beteendet stärker eller försvagar den rådande diskursen 

(ibid:78).  

Dumsptrarnas egna ord 
Nedan kommer vi att, utifrån tre olika teman, presentera det material vi fått in. Vi kommer 

alltså att återge informanternas åsikter, ståndpunkter och erfarenheter. Samtliga namn är 

figurerade. En kort presentation av varje informant finns att läsa under Bilaga 1. 

Dumpstrarnas drivkrafter och mål 

Evelyn uppger att hon dumpstrar främst av ekonomiska skäl. Hon menar att det är ett sätt för 

henne att kunna jobba mindre och hon upplever att pengar, eller bristen av dem, är ett ständigt 

problem. Hon beskriver hur hon flyttade tillbaka till Sverige efter att ha rest för att hon var 

nyfiken på hur det var att ha eget boende och tjäna egna pengar. Hon beskriver dock detta sätt 

att leva som ett slags ”hjul” som man kommer in i och tycker inte att det är roligt. Hon menar 

att affärerna har valet att inte slänga så mycket mat utan istället sälja det till billigare pris, 

dock upplever hon inte att affärerna gör detta. Evelyn säger att hon blir både väldigt arg och 

ledsen över allt som slängs och tycker att det minsta hon kan göra är att ta tillvara på maten. 

Hon säger själv att dumpstring inte är medvetet politiskt för henne men kan ändå se att det är 

en politisk handling. Hon ser medvetenhet om miljö och konsumtion som en självklar del av 

sig själv. 

       Tomas dumpstrar både för att han ser det som positivt för miljön men också för den egna 

ekonomin. Han uppger att han inte vill köpa så mycket. Tomas säger även att han blir väldigt 
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ledsen när han tänker på att det slängs så mycket mat medan folk svälter. Han tycker att man 

ska ta tillvara på allting istället för att slänga det. Tomas tror att han kommer att dumpstra hela 

livet, han kan bara se fördelar med det. Utöver att det är roligt, så sparar man pengar och 

sparar på miljön, menar Tomas. 

        Även Dennis anger miljö- och resursskäl som främsta drivkrafterna till dumpstringen. 

Han säger att han har växt upp i en miljömedveten familj och att han är väldigt noga med att 

ingen ska slänga någonting utan istället ta tillvara på det. Han är aktiv medlem i, vad han 

beskriver, ett nytt grönt parti som försöker ägna sig åt ”en mer grön politik än miljöpartiet” 

(Dennis 28 mars 2012). Han beskriver matsvinnet som vansinnigt och sjukt och säger att han 

blir väldigt arg när han ser hur mycket som slängs. Dumpstringen bidrar också till att Dennis i 

stort sett slipper lönearbeta och istället ägna sig åt sådant han tycker om att göra. Dock så är 

det hans stora önskan att det inte ska finnas möjlighet att dumpstra överhuvudtaget, alltså att 

det inte ska slängas någon mat. Gällande priserna på mat så säger Dennis att det borde vara ett 

”mer reellt pris på mat” (Ibid). Han tycker det är respektlöst att bara se på maten som en han-

delsvara och slänga det som blir över. Istället önskar han att maten ska värderas högre och att 

man ska inse vilket arbete som ligger bakom produktionen av mat. 

        Millie lever överlag ett politiskt aktivt liv och menar att dumpstringen bara är en del av 

det motstånd som hon bedriver. Hon menar att dumpstringen och matsvinnet inte hör till de 

frågor som hon brinner mest för men menar samtidigt att dumpstringen är en naturlig och 

självklar del för att underlätta arbetet med de andra politiska frågorna. Till exempel så an-

vänds alltid dumpstrad mat om det hålls feministiska möten eller liknande och hon uppger 

därför den dumpstrade maten som en bas för att kunna bedriva allt annat arbete. Hon ser 

dumpstringen som ett sätt att inte bidra till produktion- och konsumtionssamhället och uppger 

hur vansinnigt hon tycker det är att det slängs så mycket mat. Hon tycker det är väldigt svårt 

att förstå hur det kan vara på det viset och ser dumpstringen, liksom att snatta och planka
6
, 

som ett sätt att visa sitt missnöje över ett ekonomiskt system som hon menar är oöverskådligt 

och nästintill omöjligt att förstå sig på. Hon ser dumpstring som ett av sätten att ändra det 

ekonomiska systemet. Hon anser att vi producerar för mycket mat och att man borde ge den 

överblivna maten till dem som behöver den. Hon ser sig inte som en miljöaktivist men upp-

skattar den kampen de för väldigt mycket. 

        Rickard tycker att dumpstringen är kul och ett väldigt bra sätt att dryga ut kassan. Att han 

dumpstrar gör att han har mer pengar över till annat. Han anser också att det är viktigt att 

                                                             
6
 Att planka innebär att använda kollektivtrafik utan att betala för det. 
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tänka på miljön och påpekar att överkonsumtionen inte är bra för jordens resurser. Han säger 

att alla resurser kommer ta slut om vi fortsätter producera på det sätt vi gör idag. Han menar 

att dumpstringen skulle kunna vara ett sätt att få människor att se vilken överproduktion som 

finns. Han tycker även, precis som de andra vi intervjuat, att det är fruktansvärt onödigt att det 

slängs så mycket mat.  

Normer om mat/sopor 

Evelyn menar att det finns många i hennes närhet som aldrig skulle kunna tänka sig att hämta 

mat i en soptunna medan det för henne känns helt naturligt. Hon ser det inte som sopor utan 

som mat och beskriver hur andra tycker det är äckligt när hon till exempel tar mat som ligger 

överst i en soptunna och äter det direkt. Hon beskriver hur containrarna ibland kan vara 

kletiga och lukta illa men att maten som ligger i dem ofta bara är till att skölja av så är den 

fräsch igen. Hon menar att många på exempelvis hennes arbetsplats inte verkar förstå det, 

eller inte vill förstå det. Hon tror att människors rädsla ofta grundar sig i att de tror att de ska 

bli sjuka men hon säger att hon aldrig har blivit sjuk av dumpstrad mat. Evelyn tror att det 

ofta råder missförstånd från omgivningen beträffande vilken mat som dumpstrare äter. Hon 

menar att hon alltid använder sunt förnuft tillsammans med sina sinnen och aldrig skulle äta 

något som var dåligt. Gällande varors bäst före datum så menar Evelyn att människor i all-

mänhet stirrar sig blinda på just det datumet istället för att lukta eller smaka på produkten. 

Hon påpekar att bara för att en vara har passerat utgångsdatum så är den inte automatiskt 

dåligt utan menar att detta är en norm som människor skulle behöva ifrågasätta mer. Utgångs-

datumet är, enligt Evelyn, ett sätt för dem som säljer produkterna att kunna sälja mer på grund 

av snabbare cirkulation av varor.  

        Tomas säger att han är helt öppen mot sin omgivning med att han dumpstrar, men liksom 

Evelyn så har han också fått en del kommentarer så som ”vilket äckel du är” (Tomas 28 mars 

2012). Tomas håller inte med om att det är äckligt att äta den slängda maten, dock medger han 

att det ibland kan vara smutsigt i containrarna men säger att efter man har sköljt av maten man 

hittar så är det oftast inget fel på den alls. Dessutom, menar Tomas, så är det mesta av maten 

man dumpstrar inplastad. Han tycker att människor under den senaste tiden ställt sig mer 

positiva till att han tar vara på maten som slängs.  

        Dennis menar att om någon tycker det är äckligt att dumpstra så har de inte förstått vad 

det innebär. ”Då tror de att vi äter det som folk slänger i komposten hemma och det är inte alls 

det vi gör” (Dennis 28 mars 2012). Dennis menar att han och andra som dumpstrar inte har 

mindre krav på maten än vad folk i allmänhet har. Han skulle exempelvis aldrig äta rutten 
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mat. Han menar att det är de ”lite mer konservativa rösterna” (Ibid) som har gett den bilden av 

dumpstrare men att det inte ligger mycket sanning bakom den bilden. Dennis säger att sopor 

bara är ett idiotiskt påhitt, något som samhället har skapat och att det i självaste verket inte 

finns något som heter sopor. Med detta menar han att allt som finns går runt i ett kretslopp och 

att detta måste tas tillvara på. Dennis uppger att han blir väldigt förbannad på datummärk-

ningen och menar att de flesta slaviskt följer denna. Han tycker att vi ska använda våra sinnen 

mer och lita på dessa. ”Jag tänker att synen, lukten och smaken… det är väl det man har det 

till, för att se vad man kan äta och skaffa mat och så? Litar man inte alls på sina sinnen nu?” 

(Ibid). På frågan om han ser något alternativ till datummärkningen så svarar Dennis att man 

inte borde skriva något datum överhuvudtaget, men han kan på sin höjd tänka sig att man 

skriver ut förpackningsdagen. Dennis berättar att han aldrig blivit matförgiftad när han 

dumpstrat.  

        När vi frågar Millie kring synen på mat kontra sopor så svarar hon att om man aldrig har 

varit i en soptunna så kan man nog tycka att det verkar ”sjukt äckligt” (Millie 11 april 2012). 

Själv tycker hon generellt sett inte att det är det utan ofta när hon kommer till en soptunna så 

ligger där grönsaker på hög som bara legat där några timmar. Millie menar att omvärlden 

oftast reagerar på att dumpstring skulle vara något smutsigt och äckligt. Dock så brukar hon 

inte ta detta motstånd på särskilt stort allvar då hon tycker att det är personerna med de åsik-

terna som inte har förstått vad det handlar om. Hon tycker att man borde ifrågasätta normerna 

kring smuts och sopor. Hon själv ifrågasätter ”Vad är smuts? Vad är hygien? Vem är privili-

gierad att vara hygienisk?”(Ibid). Millie säger att det är ett sätt att bråka med systemet, att ta 

sig ner i soptunnor och hämta gammal mat. Inte bara det faktum att man stjäl, utan även att 

det bryter mot mycket rådande normer kring vad som är sopor och vad som är mat.  

        När Rickard resonerar kring normer så säger han att efter att han började dumpstra så har 

han ändrat sin syn på vad som är sopor och vad som är mat. Han säger att ”om något ligger i 

en viss påse på ett speciellt ställe så är det äckligt men om det ligger i en annan påse, till 

exempel i en matkasse som du bär hem, så är det inte äckligt” (Rickard 11 april 2012). Han 

menar att vi människor i samhället har lärt oss att det som ligger i en container automatiskt är 

äckligt, fast det egentligen bara är mat som någon har lagt på ett speciellt ställe. Rickard 

möter ofta människor som tycket att man inte kan äta sopor men menar att det mesta antingen 

är förpackat eller går att skölja av. Generellt tycker han att samhället har en negativ bild på de 

som dumpstrar, att de skulle vara uteliggare eller ”pundare” bara för att de tar sopor. När vi 

diskuterar varors utgångsdatum så menar Rickard att det är en bidragande faktor till att 

mycket mat slängs. Han menar att människor i dagsläget litar blint på bäst före datumet och 
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att gamla läror om hur man tar hand om maten samt bedömer den med sina sinnen har fallit 

bort. Han själv tittar inte på utgångsdatumet när han dumpstrar mat utan luktar och smakar på 

sakerna när han kommit hem istället. Rickard är helt öppen inför sin omgivning med att han 

dumpstrar. 

Organisering och spridning  

Evelyn menar att det inte är alla människor med dålig ekonomi som skulle kunna tänka sig att 

dumpstra utan att de som dumpstrar ofta ”är lite alternativa på många olika sätt” (Evelyn 28 

mars 2012). Hon menar att de som dumpstrar ofta väljer att inte ingå i en massa normer. 

Detta, tror Evelyn, bidrar till att det inte känns som en så stor grej att dumpstra, för att man 

redan bryter mot normen på flera andra sätt, så känner hon i alla fall själv. Hon ser dumpstring 

som ett ganska dolt fenomen i samhället. Hon säger att många av de som dumpstrar är vege-

tarianer och hon tror att de som dumpstrar generellt är ”mer vänster” (Ibid). Vid frågan om 

hon önskar mer uppmärksamhet kring dumpstring så känner sig Evelyn delad. Hon säger att 

hon önskar det på ett sätt, då människor kanske skulle se att det inte är en så stor grej. Samti-

digt känner hon sig lite rädd att affärerna då ska stärka sin säkerhet kring containrarna. Hon 

försöker dock sprida dumpstringen till sina vänner och andra människor, framförallt till de 

som inte har så gott om pengar. Hon märker stor skillnad på hur människor tar emot det. Vissa 

av hennes vänner tjänar mycket pengar och, som Evelyn beskriver: ”lever på ett annat ställe, i 

huvudet och i världen” (Ibid) och tar därför inte informationen till sig. Hon tror dock att det 

sätter sig någonstans och att det faktum att människor får reda på och vet om att det finns folk 

som dumpstrar kan göra skillnad. Evelyn menar att Facebookgruppen hjälper henne att få reda 

på vad som finns på olika ställen, att hitta sällskap till att dumpstra samt även att bli under-

rättad om nya platser att dumpstra på. Hon upplever att det är bra stämning mellan de som 

dumpstrar, att det sällan finns någon rivalitet. Hon känner inte för egen del att det finns något 

behov av att organisera sig med andra mer än vid särskilda tillfällen så som om de ska göra 

mat till hemlösa eller liknande.  

        Evelyn kallar sig aldrig för dumpstrare och tycker att det känns konstigt med titlar och att 

sortera in sig i en viss grupp. Hon ser det bara som att hon ”dumpstrar ibland” (Ibid) och anser 

inte att hon skulle tillhöra någon speciell grupp eller vara en speciell människa för det. Hon 

säger att de som dumpstrar är många olika sorters människor, att alla kan göra det men menar 

samtidigt att det går att se som en rörelse, men att hon själv aldrig har sett det så. Dock menar 

hon att möjligheten finns, genom nätverk som Facebookgruppen och den snabba spridningen 

av fenomenet.  
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        Tomas var som vi sagt tidigare den som startade Facebookgruppen, detta gjorde han för 

att träffa andra att dumpstra med och för att få tips och idéer kring var man bäst kunde dump-

stra i Göteborg. För att någon ska få gå med i Facebookgruppen så måste Tomas godkänna 

denna. Han godkänner de flesta som vill gå med i gruppen men går alltid först in på deras 

facebooksida för att kolla så hen exempelvis inte är polis. Inte heller Tomas upplever att det 

finns någon rivalitet bland de som dumpstrar, utan menar att det alltid är god stämning när 

man träffas vid containrarna eller skriver på Facebook. Han säger dock att det ibland är 

personer som stökar ner vid containrarna och påpekar att man alltid ska hålla rent och snyggt 

när man dumpstrar. Tomas tycker att han möter många olika slags människor vid contain-

rarna, vissa som bara gör det av ekonomiska skäl och vissa som gör det av exempelvis miljö-

skäl. Han önskar sig mer organisering kring dumpstring då han tycker det är kul att träffa 

likasinnade och skulle gärna vilja att de i så fall gjorde fler saker ihop än att bara dumpstra. 

Bland annat, berättar Tomas, så ska ett antal människor från Facebookgruppen träffas för att 

ha ”dumpsterfika”, de ska alltså ta med sig dumpstrad mat och ha picknick ihop. Ändå känner 

sig Tomas delad vid frågan om han önskar mer uppmärksamhet kring dumpstring. Han säger 

att han på ett sätt vill att fler ska få reda på det men att han är rädd att affärerna i så fall ska 

sätta upp mer staket och andra säkerhetsåtgärder runt containrarna. Han säger också att om det 

skulle sprida sig så hoppas han att det fortfarande kan hållas på en fin nivå. Själv så försöker 

han få med sig kompisar att dumpstra. Tomas är vegan och skulle aldrig äta kött även om han 

hittade det.  

        Dennis säger att det oftast bara är en del av de som håller på med dumpstring som är 

beredda att prata med någon utomstående om det och tycker att detta är synd för att de ju bara 

ger en bild av det. Han menar att han inte är någon talesman för dumpstring och vill att fler 

ska komma till tals. Dennis uppfattning är att det finns olika läger inom dumpstringen beträf-

fande huruvida man ska tala öppet om fenomenet i exempelvis media och på så sätt höja med-

vetenheten kring det och även sprida det. Han tycker att vara tyst om det är så ”ickeproduktivt 

det bara kan bli” (Dennis 28 mars 2012) och att tystnaden och osynlighetsgörandet enbart 

resulterar i att det övriga samhället får en mystifierad och skum bild av de som sysslar med 

dumpstring. Han hävdar även att dessa människor vill hålla det dolt av egoistiska skäl, att de 

inte, som Dennis själv, vill att matsvinnet ska försvinna utan i stället kunna fortsätta dumpstra 

i all oändlighet. Han säger att detta är ”en egoistisk vänstersyn som inte går ihop i mitt huvud” 

(Ibid). Själv pratar han med alla han träffar om dumpstring och försöker aktivt påverka folk 

att börja dumpstra vilket enligt honom enbart resulterat i positiva reaktioner och att människor 

blir intresserade. Han berättar att många människor hör av sig till honom med en önskan om 
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att få följa med ut och dumpstra och Dennis säger att han gärna tar med sig folk ut. Han har 

även ställt upp på intervjuer i TV, radio och tidningar och fick efter tv-reportaget många nega-

tiva kommentarer från andra dumpstrare som skrev på sina bloggar om hur dumt det var att gå 

ut i media. Dennis startade därför en blogg tillsammans med en kompis för att försvara sig 

mot dessa åsikter. Dennis tror att fenomenet har växt och spridits på senare år. Han menar att 

det har kommit mer dokumentärer gällande matsvinnet och dumpstring och menar att efter-

som fler talar om det så höjs medvetenheten, i alla fall en del. Han har själv tänkt på att göra 

en svensk film i form av en kortare dokumentär eftersom det inte finns någon svensk variant 

om just dumpstring. Han skulle önska att dumpstringen fick ännu mer uppmärksamhet både 

medialt och inom politiken men skulle själv inte vilja driva frågan partipolitiskt då han menar 

att det är för trögt för hans sätt att arbeta. Bloggen som Dennis och hans vän startade hade ett 

tag flera hundra besökare per dag. Dennis anser att de flesta som sysslar med dumpstring är 

ganska vanliga människor och har bara en gång varit med om att ha sett en person som han 

misstänkte inte hade så bra ställt. Han menar att det absolut är mycket lojalitet mellan de som 

dumpstrar och att alla generellt sett är väldigt trevliga samtidigt som han menar att det enda 

motstånd han möter beträffande dumpstring kommer ifrån de som inte vill att man ska tala om 

det. Han efterfrågar mer solidaritet mellan dumpstrarna. Dennis själv delar med sig och tipsar 

om alla ställen att dumpstra på som han vet men menar också att alla inte alltid gör det. Detta 

tycker han är väldigt egoistiskt. Dennis menar att sådant som rör normer inom själva dumps-

tringen är väldigt personligt. Själv försöker han alltid lämna platsen som han dumpstrat på så 

snygg och orörd som möjligt och aldrig förstöra någonting. Dennis tycker att användandet och 

funktionen med Facebookgruppen enbart är positiv även om han inte själv använder sig av 

den särskilt mycket. Dennis menar att de som dumpstrar inte är någon samlad trupp eller en 

organiserad grupp. Istället ser han det bara som något som en del gör och inte som en social 

rörelse. Han menar att det är alla möjliga slags människor som dumpstrar av alla möjliga 

anledningar. Dock medger han att de som dumpstrar har saker gemensamt. Själv säger Dennis 

att dumpstringen absolut är en del av hans identitet.  

        Rickard är vegetarian så han dumpstrar aldrig kött. Han tycker sig se att nästintill alla 

som dumpstrar är veganer eller vegetarianer. När han ska dumpstra så brukar han antingen 

bestämma med kompisar så de dumpstrar ihop eller så skriver han på Facebooksidan och 

frågar om någon vill följa med honom. Han har varit med i Facebookgruppen i cirka ett år och 

tycker sig se hur den har växt mycket sista tiden. Han tycker att den är ett väldigt bra sätt att 

exempelvis få reda på var det finns mycket mat och annan information som hjälper honom vid 

dumpstringen. Han upplever också att det är ett gott samarbete och en god stämning mellan de 
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som dumpstrar. När det kommer till uppmärksamhet så är Rickard odelat positiv till detta, han 

tycker det är viktigt att föra en debatt kring dumpstringens laglighet och nödvändighet. Han 

menar att detta kanske skulle leda till att mer mat kunde komma till exempelvis härbärgen 

eller hemlösa samt att matsvinnet lyfts upp som ett problem. Han försöker dock personligen 

inte att påverka andra att dumpstra utan menar att alla får göra sina egna val. Rickard tycker 

att dumpstring kan ses som en form av social rörelse, som en protest mot överkonsumtion. 

Framförallt så menar han att det kan bli en social rörelse om det får mer uppmärksamhet. Han 

ser det dock inte som en nödvändighet att bli mer organiserade utan tycker att det fungerar 

väldigt bra att dumpstra ändå.  

        Millie bor som vi skrev tidigare i ett kollektiv och de som bor där dumpstrar i princip 

alltid tillsammans, antingen två och två eller tre och tre. De dumpstrar mest till sig själva men 

också ofta till ett bokcafé i Göteborg. Millie säger att det bara är en liten del av alla människor 

som dumpstrar och tror att det kommer fortsätta vara så. Hon säger att hon inte för någon 

personlig kamp kring just dumpstringen och säger först att det inte är en del av hennes 

identitet. Efter en stunds funderande så säger hon dock att det ju är en stor och viktig del i 

hennes liv. Hon säger att hon inte gör något aktivt för att få andra människor att dumpstra men 

hon förespråkar det ändå för folk hon känner. Millie har än så länge inte dumpstrat ihop med 

någon från Facebooksidan och tror inte heller att hon kommer göra det utan anger att hon 

mest gick med i gruppen av solidaritetskänslor. Hon tycker dessutom att sidan är bra för att 

kunna tipsa varandra om var det finns bra dumpstringsställen och menar att det är bra att alla 

får svar direkt på sina frågor. Hon säger också att stämningen på Facebooksidan är väldigt 

kamratlig. Millie beskriver att när man dumpstrar så är det viktigt att hålla snyggt och inte 

stöka ner, detta är en syn hon tror sig dela med de flesta som dumpstrar. Hon påpekar också 

att man bara tar det man behöver och lämnar övrigt till nästa som kommer. Överlag tycker 

hon absolut att det är mer lojalitet än rivalitet mellan de som dumpstrar. Millie anser att 

dumpstringen i vissa sammanhang och i vissa kretsar kan ses som en social rörelse, att det är 

en form av kamp mot någonting. Men främst beskriver hon det som att det finns en större, 

vänsterinriktad politisk rörelse som består av en massa ”multi-taskande” (Millie 11 april 

2012) människor som gör en hel del olika politiska saker, där dumpstring är en av dem. Denna 

större rörelse är indelad i mindre smågrupper beroende på vilka vänner man har och vilka 

frågor man jobbar med men Millie menar att man känner igen de flesta ansiktena inom 

rörelsen. Millie säger att alla dessa människor har vissa saker gemensamt. De är alla 

normbrytande personer, de flesta är åt vänster på den politiska skalan och de har många 

gemensamma fiender. Dessutom finns det knutpunkter och mötesplatser där de alla träffas, 
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såsom ett ideellt drivet bokcafé i Göteborg. När vi frågar om det finns ett behov för 

dumpstrare att bli mer organiserade så tvekar hon. För egen del känner hon inget behov av det 

men menar samtidigt att det skulle kunna vara viktigt för personer som är nybörjare inom 

dumpstringen eller för yngre människor. Hon tycker att det skulle vara väldigt bra i det 

avseendet, att kunskapen sprids från de lite mer erfarna dumpstrarna till de som precis har 

börjat eller vill börja. Hon tror också att det skulle vara bra att bli mer organiserade nu när 

butikerna har ökat säkerheten kring containrarna samt om någon i gruppen har tillgång till bil 

så skulle det vara väldigt bra med ökad organisering då bilen påverkar hur mycket mat man 

kan ta med sig. Även angående frågan om hon önskar mer medial uppmärksamhet kring 

dumpstring så är Millie kluven. Hon berättar om en tidningsartikel där det dels avslöjades 

vilka ställen som det gick att dumpstra på samt där intervjupersonerna inte hade något 

politiskt att säga alls. Millie säger att hon själv och alla hon känner blev väldigt upprörda över 

artikeln som visade upp en väldigt negativ och konstig sida av dumpstring, som om det vore 

en rent självisk handling utan någon slags politiskt genomtänkt agenda. Är det den sortens 

uppmärksamhet som dumpstringen får så tror hon att det skadar mer än det gör nytta, särskilt 

eftersom hon inte alls känner igen sig själv eller sin omgivning i den bilden som gavs. Å 

andra sidan tycker Millie att det hade varit bra om fenomenet fick större uppmärksamhet, dels 

i media, men framförallt i politiken. Hon skulle vilja se en större diskussion kring problemet 

där, detta tror hon skulle göra att fler människor vågade dumpstra och prata öppet om att de 

gör det. Millie menar att det är bra om man kan inspirera andra människor till samma sak 

samt ge människor möjlighet att känna igen sig själva, att få ord på det man själv inte riktigt 

kunnat uttrycka. Detta tror hon kan vara en bidragande faktor till att det ska kunna växa till en 

stor och stark rörelse. Dock resonerar hon även kring farorna och problematiken med detta. I 

och med att det är olagligt så riskerar spridningen och uppmärksamheten att få en 

kontraproduktiv effekt, då det kan leda till ökad säkerhet och hårdare kontroller från butiker 

och statens sida, menar Millie.   

Analys 
Nedan kommer vi att besvara våra frågeställningar utefter den empiri vi presenterat.  

Utgör dumpstringen ett motstånd och i så fall på vilket sätt?  

För att besvara denna fråga har vi framförallt använt oss av den empiri som berör normer om 

mat och sopor. Vi kommer här att föra en diskussion om dessa normers diskursiva makt och 

dumpstrarnas motstånd mot denna makt.  
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        Dennis uppger att han inte tror att dumpstringen kan göra en direkt skillnad så till vida 

att det skulle ha en betydande effekt på överproduktionen av maten. Dock menar han att det 

kan utgöra en större, men indirekt, skillnad genom att prata med människor om vad man gör. 

Alla som vi har intervjuat är öppna mot sin omgivning beträffande att de dumpstrar och 

samtliga upplever ett motstånd från omgivningen. Ordet ”äckligt” är ett återkommande ord 

som våra informanter uppger sig möta från andra människor. Detta är ett exempel på vad Lilja 

och Vinthagen, utifrån Focaults teorier om makt, ser som ett uttryck för den rådande norm 

som verkar i dagens samhälle. Foucault menar att maktens starkaste form inte är den som är 

explicit synlig utan det är istället den osynliga och disciplinerande makten som bestämmer 

verkligheten och ”forcerar fram visioner om världen” (Lilja & Vinthagen 2009:34). Foucault 

benämner detta fenomen för diskurs. Det är i diskursen som makten ligger och det är genom 

att bestämma de eftertraktade värdena, normerna, som människor inom diskursen utövar makt 

över sig själva genom att eftersträva att uppnå denna rådande norm. Foucault menar att de 

som inte anpassar sig till de rådande normerna straffas genom att bli tilldelade låg status samt 

genom nedlåtande kommentarer (ibid:34f). Detta illustreras tydligt då Tomas berättade för oss 

att han har fått höra saker som ”vilket äckel du är” i samband med att han talade om att han 

dumpstrade. Detta är ett tydligt exempel på hur normen används som maktutövning för att 

disciplinera människor till att rätta sig efter den. Samtliga av våra informanter kände igen sig 

när vi frågade om de mötte motstånd från omgivning och samtliga ger något liknande exem-

pel på motstånd som de har mött. Lilja och Vinthagen använder sig av Winther Jörgensen och 

Phillips, som menar att en diskurs bara är en tolkning av världen och att andra, radikalt olika 

tolkningar skulle kunna vara möjliga, alltså att de föreställningar vi har kring olika samhälls-

fenomen inte är fasta och orörliga utan tvärtom rörliga och förändringsbara. De menar att det 

finns många olika sätt att förändra och dekonstruera en diskurs (ibid:81). Vi tror att dumps-

tringen skulle kunna vara ett sådant medel som har kapacitet att förändra en diskurs. Genom 

att ifrågasätta och utmana diskursen om vad som är mat och vad som är sopor så utgör dumps-

tringen alltså en kraftfull handling då den ruckar på den starkt etablerade föreställningsvärlden 

som råder. Rickard sätter fingret på detta då han säger att ”grejen att om något ligger i en viss 

påse på ett speciellt ställe så är det äckligt men om det ligger i en annan påse, t.ex. i en mat-

kasse som du bär hem, så är det inte äckligt... samma kasse använder du ju att slänga sopor i 

sen” (Rickard 11 april 2012). Rickards användning av orden ”så är det äckligt” vittnar om en 

norm som han själv är väldigt medveten om att den finns, men som han samtidigt bryter emot. 

Samtliga av våra informanter påpekar att de tar mat och inte sopor och att det endast är en 

definitionsfråga kring vad som är vad. De tycker inte själva att det är äckligt utan ser bara fullt 
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ätbar mat som ligger slängd. Dennis hävdar till och med att ordet sopor är ett ”idiotiskt påhitt” 

(Dennis 28 mars 2012). Några av våra informanter kan förstå att omgivningen kan tycka att 

det verkar äckligt att hoppa ner i en soptunna och medger att det faktiskt är så ibland. Dock 

ser de alla det som en självklarhet att bara skölja av maten och anser att omgivningen kraftigt 

har missförstått om de tror att de som dumpstrar skulle äta sopor, den sortens sopor som män-

niskor slänger hemma. De tror att människor skulle bli förvånade om de såg hur fräsch maten 

var i containrarna, ingen av våra informanter har någonsin blivit sjuk av dumpstrad mat. 

Detta, menar våra informanter, är en del av den missuppfattning som råder gällande vad 

containrarna faktiskt innehåller för mat, samt att rädslan för att bli matförgiftad är överdriven. 

Dumpstrarna utmanar också normerna kring hur mat måste se ut. De är inte rädda för att äta 

kantstötta tomater eller ta hem buckliga konservburkar och utmanar på detta sätt den rådande 

kulturen kring matvarors skönhetsideal
7
. Millie ifrågasätter också andra företeelser som har 

kommit att utvecklas till rena normer och krav i vårt samhälle. Hon undrar vad det spelar för 

roll om en vara är slut för dagen, ”då får man väl tänka om” (Millie 11 april 2012). Hon frågar 

sig varför det alltid måste vara fullt i hyllorna. Dumpstrarnas egna måltider avgörs däremot 

till stor del av vad som har slängts i butikernas containrar. Detta är också ett sätt att leva, 

menar Millie. På sådana sätt kan dumpstringen i längden möjligtvis minska på matsvinnet, om 

dumpstrarnas praktiker kan bidra till en förnyad syn på hur mat kan se ut, hur vi handlar och 

äter samt hur vi slänger mat. Detta tror vi kan påverka inte bara butiker, utan även hushållen. 

Att hoppa ner i en soptunna och ta slängd mat är en handling som vi vågar påstå är starkt 

normöverskridande i dagens samhälle. Genom att enbart göra detta, bli uppmärksammad för 

det, lägga upp bilder på internet, blogga och att prata om det så händer något med självaste 

verkligheten eller diskursen, diskursen om mat, om sopor och om respektabelt, civiliserat 

beteende. Det faktum att de som dumpstrar inte tillhör en klass längst ner på samhällsskalan 

och inte behöver dumpstra utav tvång för att överleva, kan fungera som en ögonöppnare för 

det omgivande samhället eftersom de då ser att de som dumpstrar uppenbarligen inte verkar 

göra det utifrån ett akut behov. Dock krävs det att fenomenet blir uppmärksammat i positiv 

bemärkelse för att denna förändring ska kunna ske, det vill säga att dumpstringen inte fram-

ställs som en enbart egoistisk handling, utfört för den egna vinningens skull (se punkten 

Spridning, organisering och existerande nätverk på sidan 28). Både Dennis och Millie anser 

att vi bör värdera mat högre än vad vi gör idag, de ser det därför som självklart att ”rädda” 

den maten som vi slängt och visa att det kan användas. Det är på detta symboliska och kul-

                                                             
7
 FAO:s omfattande studie av matsvinnet i världen bedömde konsumenters känslighet för ”skönhetsfläckar” på 

livsmedel som en av många faktorer till matsvinnet i väst (FAO). 
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turella vis som vi anser att dumpstringen utövar sitt största motstånd. Vi tror att just det 

faktum att det väcker starka känslor hos omgivningen gör motståndet ännu mer kraftfullt och 

ger motståndet starkare effekt.  Lilja och Vinthagen menar att makten i själva verket kan 

förstärkas när den naturliga ordningen hotas (Lilja & Vinthagen 2009:85). Detta må vara fallet 

om bilden som framstår för samhället om dumpstrarna är negativ. Vi tror att människors för-

givet-tagna syn på sopor och avfall ligger i dvala fram till att någon, i detta fall dumpstrarna, 

ifrågasätter och utmanar denna syn.  Samhället tvingas då till att börja tänka kring de rådande 

normerna vilket alltså kan leda till både en förstärkning av normerna, men även, i många fall 

en försvagning. Oavsett vilket så når det dagens ljus och går från en omedveten och oreflek-

terad norm till en medveten uppfattning och ett medvetet ställningstagande.  

Denna normbrytande handling skär dessutom rakt igenom oenigheter om motiv och mål hos 

dumpstrarna. Oavsett om anledningen är att få gratis mat, miljöargument eller ett motstånd 

mot det kapitalistiska systemet så blir effekten, gällande att det utmanar normerna, nästintill 

densamma. Lilja och Vinthagen diskuterar huruvida motstånd enbart kan räknas som mots-

tånd om personen som utför den specifika handlingen ser det som det själv och har som avsikt 

att faktiskt utgöra ett motstånd. Inom denna fråga råder oenigheter bland motståndsforskare då 

avsaknad av intention skulle kunna reducera de flesta handlingar till motstånd. Samtidigt så 

kan en handling vara utmanande mot makten utan att detta var avsikten med agerandet (ett 

exempel på detta är fildelning). Lilja och Vinthagen tar ställning genom att säga att de inte tar 

hänsyn till ”avsikt eller ideologisk motivation” (ibid:51) utan intresserar sig främst för själva 

motståndet i sig, en praktik, oavsett avsikt, som kan underminera makt. Evelyn och Rickard 

blev mer medvetna om handlingens politiska karaktär när vi frågade om de ansåg att det var 

en politisk handling. Dock upplevde de båda att deras dumpstrande mötte mycket motstånd 

från omgivningen. Detta visar att oavsett om deras handling inte var explicit uttalat att utgöra 

ett motstånd mot ett kapitalistiskt eller konsumistiskt system så utgör det, vare sig de vill det 

eller inte, ett motstånd mot rådande normer kring mat, sopor och normativt beteende.  

        Wettergren och Jamsion (2006) tar upp Alberto Melucci som menar att dagens rörelser 

inte har som huvudsyfte att utmana och erövra den politiska makten utan istället medvetande-

göra vilka faror som finns i dagens västerländska samhälle och att ”demaskera till synes 

neutrala och anonyma maktrelationer” (Wettergren & Jamison 2006:24). På det sättet är 

dagens rörelser fortfarande politiska rörelser med politiska praktiker, men sättet som frågorna 

angrips på är annorlunda. Man försöker, istället för att på traditionellt vis erövra politisk makt, 

att synliggöra makten och att göra normerna och sociala beslut mer genomskinliga. Nya soci-

ala rörelser utmanar alltså själva diskursen och ställer nya frågor om samhället, så som ” Vem 
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avgör vad som är normalt, vem bestämmer vilka koder som ska gälla?” (ibid:25). Melucci 

menar också att nya sociala rörelser fokuserar på nuet istället för på framtiden genom att 

rörelsen inte sprider budskapet utan istället är själva budskapet. ”De omdefinierar innebörden 

i socialt handlande för hela samhället” (Ibid). Detta stämmer väl in på dumpstrarna som inte 

försöker ta över den politiska makten utan istället demaskera den, både bildligt och ordagrant, 

genom att med sina händer ta upp det avfall som det konsumistiska samhället lämnar efter sig 

och äta och konsumera detta. Man gör detta på det sätt som Melucci beskriver, genom att vara 

själva budskapet- man agerar på det sätt som man vill att förändringen ska ske. Man vill 

minska avfallet och värdera maten högre, eller till och med värdera allt som vi producerar 

högre.  

De flesta av våra informanter tycker även att datummärkningen ”Bäst före” är en norm i vårt 

samhälle som bör ifrågasättas och Jesper säger att det är en starkt bidragande faktor till att så 

mycket brukbar mat slängs. Både Evelyn och Dennis menar att vi slaviskt följer denna märk-

ning och Dennis anser att märkningen borde försvinna. Många av våra informanter anser att vi 

människor borde börja använda våra sinnen och vårt förnuft mer för att avgöra en varas kvali-

tet. Evelyn menar att människor tror att en vara automatiskt blir dålig om bäst före datumet 

har passerat och hon spekulerar vidare kring om datummärkningen har som funktion att öka 

cirkulationen av varor, det vill säga öka producenternas intäkter genom fler sålda varor. Hon 

resonerar alltså kring datummärkningen som en maktfunktion som har internaliserats i män-

niskors medvetande och som använder rädsla och dagens, som Rickard uttryckte det, ”okun-

skap om mat och livsmedel” (Rickard 11 april 2012) för att sälja fler produkter. Datummärk-

ningen kan, utifrån Foucaults perspektiv, förstås som en del av den rådande diskursen i vårt 

samhälle gällande mat, sopor och konsumtion. Även på detta plan anser vi att dumpstrarnas 

praktiker kan utmana den rådande diskursen. 

        I övrigt riktas dumpstrarnas motstånd mot butiker, politiker och samhället i stort. Buti-

kerna framstår som dumpstrarnas omedelbara och tydligaste måltavla. Peter beskrev hur han 

fört en dialog med vissa butikschefer, både genom bloggen och via direktkontakt. I övrigt är 

det ingen annan av våra informanter som uppger att de har konfronterat butikerna direkt angå-

ende matsvinnet. Dock har det på facebooksidan förekommit förslag på en mer öppen kon-

frontation. En medlem har föreslagit att man kollektivt ska skriva till butiker, demonstrera 

utanför dem samt få människor att skriva på namnlistor för att få butiker att ta större ansvar 

för livsmedelshanteringen genom exempelvis ”fyndhörnor”. Det är svårt att svara på om 

dumpstrarnas aktiviteter påverkar butikerna i den riktning som dumpstrarna vill. Men mot-

ståndet kan gå olika vägar, om det inte påverkar butikerna till att förändra deras hantering av 
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mat så kan det, som beskrivits ovan, påverka det övriga samhället.  

 

Vilka förutsättningar finns för dumpstringen att växa och mobilisera sig 

som en social rörelse?  

Var står dumpstringen idag?  

Vilka faktorer talar för/emot att fenomenet ska kunna spridas och växa? 

De punkter som vi, med hjälp av våra teorier, har identifierat som viktiga att undersöka för att 

svara på ovanstående fråga rör en grupps gemensamma drivkrafter och mål samt hur de 

organiserar sig och sprider fenomenet vidare till andra.  

Drivkrafter, mål och kollektiv identitet 

Vi kommer här diskutera kring huruvida våra informanter har likartade mål och drivkrafter 

och analysera detta utifrån Alberto Meluccis teorier kring kollektiv identitet (se Teori på sidan 

10). 

        Fyra av våra informanter menar att det till stor del är ekonomin som styr deras 

handlande. De menar att dumsptringen gör att de kan leva ett annat liv än de kunde gjort 

annars. Samtliga informanter menar att de värnar om en hållbar miljö. Rickard ger ett tydligt 

intryck av att vara orolig för att inte jordens resurser kommer räcka till om vi fortsätter 

producera och konsumera i den takt vi gör idag. Även Tomas och Dennis visar en tydlig 

upprördhet över hur vi kan hantera miljön på det sätt vi gör. Rickard och Evelyn säger att de 

inte har tänkt så mycket på huruvida dumpstringen är en politisk handling men båda två säger 

när vi ställer frågor till dem att de inser att det är en politisk handling. Trots att några av våra 

informanter uppger ekonomiska förutsättningar som främsta skäl till dumpstring medan andra 

uppger miljön så tycker vi oss ändå se en likhet mellan de som dumpstrar. De verkar alla ha 

en inneboende frustration över hur mycket mat som faktiskt slängs, alla uppger också att de 

blivit mer frustrerade över detta sedan de började dumpstra då de har sett med egna ögon hur 

mycket mat som slängs. Millie menar att hennes drivkrafter främst är ”antikapitalistiska” 

generellt, och att dumpstringen är en del i att göra detta arbete möjligt. Även Tomas menar att 

ett motstånd mot det kapitalistiska systemet är en drivkraft för honom. Det faktum att han 

benämner sig själv som frigan (till skillnad från de andra informanterna) innebär ett aktivt 

avståndstagande från det ekonomiska systemet. Bilden av drivkrafterna är alltså mångdimen-

sionell. Alla uppger att de lägger mindre pengar på mat, vilket kan tolkas som ett mål utifrån 

den egna vinningens skull. Dock varierar prioriteringsgraden för detta mål mellan infor-
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manterna. Två av de vi intervjuat hade detta, i alla fall explicit, som den främsta drivkraften. 

Det var först när vi gav förslag på andra drivkrafter som de uppgav dessa. För Dennis var 

sparandet av pengar bara en bonus, medan Tomas uppgav både sparandet av pengar och 

sparandet av miljön som drivkraft. Motiveringen av att dumpstra skiljer sig alltså åt och kan 

dessutom vara mångsidig. Lilja och Vinthagen tar upp frustration hos en social grupp som en 

möjlig förutsättning för ett mobiliserat motstånd, hämtat från de klassiska rörelseteorierna (se 

Teori på sidan 10). Dock upplever vi inte en sådan frustration som drivkraft hos våra 

informanter, då de inte verkar uppleva att deras egna behov eller förväntningar skulle vara 

förnekade såsom den klassiska arbetarrörelsen använde sina begränsade livförhållanden som 

drivkraft för förändring (Lilja & Vinthagen 2009:64f). Istället bör drivkrafterna beträffande 

miljön samt det ekonomiska systemet förstås som ideologiska (om än starkt känslomässiga) 

mål, något som ligger utanför dem själva i högre grad än målen gjorde för en förbisedd 

klassisk arbetarrörelse. 

        Ny social rörelseteori bestyrker denna analys eftersom den menar att sociala rörelser i 

den postmoderna tiden ofta drivs av en välutbildad medelklass som i större omfattning strider 

för ideologiska frågor snarare än frågor som är i deras egna, akuta egenintresse (Wettergren & 

Jamison 2006:19f).  

        Kollektiv identitet är en viktig punkt i den nya sociala rörelseteorin (identitetsparadig-

met) och Lilja och Vinthagen benämner den kollektiva identiteten som en möjlig förutsättning 

för en rörelse att växa och mobilisera sig (se Teori på sidan 10). Denna kollektiva identitet är 

enligt Melucci inget statiskt och färdigt utan är hela tiden en pågående process. Melucci defi-

nierar kollektiv identitet som ”en interaktiv och gemensam definition, producerad av många 

interagerande individer som berörs av handlingens mål liksom av det fält av möjligheter och 

hinder på vilket handlingen försiggår” (Melucci 1991:49f). Han menar vidare att en kollektiv 

identitet som process innehåller tre aspekter.  Först och främst en gemensam formulering av 

handlingens mål och medel. Dessutom innefattar det en ”aktivering av relationerna mellan de 

kommunicerande” (ibid:50). För det tredje krävs det emotionella investeringar som resulterar 

i att individerna känner sig som en del i en gemenskap (Ibid). Dumpstrarna har som vi har sett 

ett visst mått av gemensamma definitioner av målen för sina handlingar. De är också alla 

anslutna, om än löst, i olika former av nätverk: både fysiska nätverk men främst genom 

internet (se Spridning, organisering och existerande nätverk nedan). Angående de emotionella 

investeringarna i gemenskapen så skiljde sig våra informanter mycket åt. De flesta ville inte 

känna sig vid någon rörelse och var nöjd med sakernas tillstånd. En av informanterna gick 

med i gruppen av solidaritetsskäl. Även det faktum att man gärna delar med sig, tipsar 
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varandra och känner att man tillhör en grupp av normbrytande människor, vittnar om ett visst 

mått av emotionella investeringar. Dock vore det att överdriva att i nuläget säga att dumps-

trarna besitter en stark kollektiv identitet med en tydlig vi-känsla.  

Spridning, organisering och existerande nätverk 

Nedan följer en diskussion om dumpstringens spridning och organisering och huruvida dessa 

faktorer är tillräckligt starka i dagsläget för att vi ska kunna förvänta oss en framtida social 

rörelse. Spridningen och organisering tar Lilja och Vinthagen upp som viktiga resurser för att 

en rörelse ska kunna växa. Även punkten existerande nätverk menar de bör ses som en viktig 

förutsättning för ett växande (se Teori på sidan 10). Flera av våra informanter redogör för hur 

de har kunnat påverka människor i sin omgivning till att dumpstra. Tomas menar att 

människor har blivit mer positiva till att han tar till vara på maten och Dennis redogör för hur 

han har fått barnfamiljer till att börja dumpstra. Han tror även att medvetenheten kring 

matsvinnet och även kring dumpstring sakta har börjat höjas i Sverige, inte minst genom 

alltmer dokumentärfilmer som visas på TV. Det råder dock delade meningar bland våra 

informanter huruvida man anser att spridningen av fenomenet är något bra eller om en 

spridning i själva verket kan vara kontraproduktiv. Dennis anser att det är odelat positivt att 

tala om dumpstring, att problemen kring matsvinnet då kommer upp i ljuset. Både Evelyn och 

Millie uttrycker däremot en ambivalens och oro för uppmärksamhet kring dumpstring. De 

menar att det finns en risk att uppmärksamheten når butikerna som därmed möjligtvis ökar sin 

säkerhet kring containrarna samtidigt som mängden mat som slängs inte minskar. Millie 

ställer sig även negativ till uppmärksamhet om det innebär att media ger en felaktig bild av de 

som dumpstrar, vilket hon uppger har skett vid ett tillfälle. Vid det tillfället framställdes det 

som en oseriös aktivitet utan politisk agenda och hon tror att en sådan publicitet skadar synen 

på dumpstring som en väl genomtänkt politisk aktion. 

        Här anser vi att dumpstringen står inför ett problem. Om målet med dumpstringen för 

våra informanter enbart vore att lätta på sina egna matutgifter så skulle det vara betydligt mer 

rationellt att försöka hålla det hemligt. Men alla informanter uppger att de är öppna om det 

och de flesta försöker aktivt att påverka sin omgivning till att dumpstra. De skulle alla önska 

mer uppmärksamhet kring ämnet men resonerar samtidigt om farorna kring detta. Lilja och 

Vinthagen menar att dolda former av motstånd ibland behövs när man vill undvika uppmärk-

samhet då den skulle kunna äventyra den handling man ägnar sig åt (Lilja & Vinthagen 

2009:75). Vi frågar oss om dumpstringen rent av bygger på att det är dolt? Är det kanske ett 

måste? Vad gör det i så fall med dumpstringen som en potentiell framtida social rörelse? Här 
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står dumpstringen inför en utmaning eftersom uppmärksamheten både kan försvåra och 

eventuellt underlätta dumpstringens spridning och mobilisering.   

        Den Facebooksida som startade för drygt ett år sedan ställer sig alla våra informanter 

positiva till. Samtliga respondenter upplever även att stämningen på sidan är väldigt god, man 

hjälper och tipsar varandra och alla menar att det råder lojalitet mellan människorna som 

dumpstrar. Det faktum att det har tagits initiativ till verkliga träffar kan vara en indikator på att 

något håller på att hända och att dumpstrarna kan vara på väg att organisera sig till en rörelse. 

När vi gick med i gruppen på Facebook var medlemsantalet 146, en månad senare var det 

uppe i 198 medlemmar (sidan har funnits i drygt ett år).  Forskare inom den politiska process-

teorin menar att de moderna rörelserna ofta fungerar just utan fysiska sammankomster och att 

internet mycket väl kan användas som ett nytt sätt att organisera sig.  

        Vi anser att dumpstringen befinner sig ganska långt ifrån det vi kallar en traditionell 

organisering. De har ingen hierarki så till vida att det inte finns någon ledare, det finns ingen 

officiell mötesplats och heller inga gemensamma materiella resurser. Det är därför svårt att 

skilja deras beteende från allt annat handlande där människor gör liknande saker utan att 

handla organiserat eller kollektivt. Använder vi oss däremot av den politiska processteorin 

samt den nya sociala rörelseteorin så kan dessa ligga som förklaring till dumpstrarnas platta 

och löst sammansatta organisering då dessa teorier menar att detta är ett särdrag för dagens 

moderna rörelser (Wettergren & Jamison 2006:19f). Från detta ljus så blir det svårare att 

avfärda dumpstringen som enbart en trend, eller ett slags massbeteende.   

        Vinthagen tar upp punkten utnyttjande av existerande nätverk som en möjlig förutsätt-

ning för att motståndet ska kunna växa och mobilisera sig (se Teori på sidan 10). Vi tolkar det 

som att alla de som vi har intervjuat har ytterligare knutpunkter än dumpstringen. Millie 

förklarar att hon känner igen alla ansikte på det bokcafé som samlar människor från, som hon 

själv uttryckte det, den ”vänsterautonoma rörelsen” (Millie 11 april 2012). Hon menar att 

dumpstrad mat nästan är något som förväntas i de kretsar som hon rör sig inom. Hon tror att 

dumpstring enbart är en av många politiska handlingar som en viss typ av människor ägnar 

sig åt. Evelyn beskriver det liknande, att de som dumpstrar redan är normbrytande människor 

på andra sätt. Vi tolkar det som att många dumpstrare redan ingår i ett existerande nätverk av 

politiska (åt vänster) normbrytande människor.  Exempelvis så är alla våra informanter 

uteslutande vegetarianer eller veganer, båda de kvinnliga informanterna är starkt intresserade 

av feministfrågor, alla vi intervjuat bär också på en stark miljömedvetenhet och en kritisk syn 

på det kapitalistiska systemet. Vi tror att sådana liknande värderingar, intressen och politiska 

ståndpunkter är faktorer som talar för att det redan finns ett visst mått av existerande nätverk 
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för dumpstrare. Ett sådant nätverk underlättar alltså mobiliseringen av en rörelse. Ytterligare 

studier av gemensamma symboler så som kläder, musiksmak, vilka platser man rör sig på et 

cetera tror vi vidare skulle kunna validera denna analys.  

Sammanfattande analys av dumpstringens förutsättningar för att växa och mobilisera sig 

Det är svårt att bedöma huruvida dumpstringen bör ses som en social rörelse eller om det 

snarare bör förstås ett vardagsmotstånd, ett sorts enskilt och individuellt motstånd som dock 

bedrivs av många olika människor. Vi försökte till en början placera in dumpstrarna och dess 

praktiker i en av de olika rörelseteorier som finns att tillgå. Wettergren och Jamison (2006) tar 

upp hur Melucci särskilt trycker på att sociala rörelser inte är några empiriska fenomen, det 

vill säga som verkligen existerar, utan enbart är ”analytiska konstruktioner” (Wettergren & 

Jamison 2006:26) Han menar att forskarens uppgift är att gå under den ”enhetliga ytan” (Ibid) 

som en rörelse uppvisar och istället studera dess mångfald, ambivalens och konflikter. De 

personer som vi har intervjuat är fem olika individer med spretande åsikter, motivationer och 

drivkrafter och bilden som växer fram är en komplex sådan. Nya sociala rörelser är komplexa 

och låter sig inte enkelt definieras eller kategoriseras. De är en blandning av öppet deklarerat 

politiskt motstånd, en kamp om identiteter och en kamp mot det kulturella inramningspers-

pektiv som råder i samhället (ibid:23ff). Framför oss ser vi inte en rörelse (om vi ens ser en 

rörelse) som är enhetlig och starkt organiserad utan en flytande, icke-hierarkisk massa av 

människor som har gemensamma knutpunkter och likartade åsikter men som inte vill kännas 

vid att ingå i någon slags rörelse. Detta är just det som karaktäriserar nya sociala rörelser i den 

post-moderna, individualiserade eran, att de liknar ett oorganiserat vardagsmotstånd men ändå 

innehåller egenskaper som pekar mot en rörelse. Med detta sagt menar vi att dumpstringen går 

att finna i skärningspunkten mellan ett organiserat motstånd och ett ickeorganiserat, individu-

ellt motstånd. Det är just inom detta område som Lilja och Vinthagen menar att forskningen är 

bristfällig och att det saknas modeller för att förstå denna gråzon, alltså vilket motstånd som 

utvecklas till en social rörelse och vilket som inte gör det. (Lilja & Vinthagen 2009:61).  

        Vardagsmotståndet kan alltså utgöra ett frö till en etablerad social rörelse (ibid:75), detta 

skulle kunna vara fallet även för dumpstringen. Tecken som pekar mot en ökad organisering 

och mobilisering är de fysiska sammankomster som i högre grad har börjat ske. Dessa sam-

mankomster kan ha som effekt att den gemensamma identiteten stärks i form av ökade emo-

tionella investeringar i gruppen från medlemmarnas sida. Dock anser vi att det är det viktigt 

för dumpstrarna att formulera de gemensamma mål och drivkrafter som är nödvändiga för att 

ytterligare sammansmälta om det ska kunna växa och utvecklas till en social rörelse. Vi tror 
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då att det måste finnas en vilja av ökad organisering och denna vilja skiljer sig mellan våra 

informanter. Som vi också har sett finns det en risk att media framställer dumpstringen ur 

”fel” perspektiv, ett perspektiv som många av dumpstrarna inte verkar vilja känna igen sig i. 

Detta kan resultera i konflikter inom gruppen, vilket självklart försvårar för en gemensam 

mobilisering. Vi tror dock att en positiv spridning i media skulle kunna öka dumpstringens 

status samt dess motstånds- och attraktionskraft. Trots de hinder vi identifierat så anser vi 

alltså att dumpstringen har goda möjligheter och de rätta förutsättningarna för att växa och 

mobilisera sig som en motståndsrörelse.  

Slutreflektion         
Trots analys av dumpstringen och uttalanden om denna handling och dess utövare så är det 

viktigt att betona att vi i vår undersökning inte på något sätt ”fångar in” detta fenomen helt 

och hållet. Användandet av existerande teorier riskerar att reducera verkligheten, i detta fall 

dumpstring, till något mindre än vad det är. En aktivitet eller handling är ofta mångdimen-

sionell och kan därför inte enbart förklaras utifrån explicita drivkrafter och mål, det vill säga 

det som sägs. Dessutom behövs en djupare studie med ett större urval för att kunna kartlägga 

hela dumpstringens mångfald och komplexitet.  

        Andra faktorer och dimensioner såsom etnicitet, ålder, kön och klass kan såklart också 

innehålla olika förklaringsvärden till att förstå dumpstringen. Vi har inte valt att lägga vårt 

fokus på dessa faktorer, men det skulle vara intressant för fortsatt forskning. Millie påpekade 

att dumpstring blev lättare när man hade ”sin svenskhet i ryggen” (Millie 11 april 2012). Med 

detta menade hon att det är lättare att bryta mot både normer och lagen om man är svensk då 

man, enligt henne, inte behöver kämpa för respektabilitet på samma sätt som eventuellt en 

invandrare får göra samt att hon trodde att man då också lättare släpps av polisen i händelse 

av polisinblandning. En sådan faktor tror vi är viktig att studera för att ytterligare öka förståel-

sen av dumpstrare och deras handlingar. För att uppnå ännu bredare förståelse för hur dumps-

tringen påverkar samhället skulle det vara relevant att lyfta åsikter både från människor som 

inte dumpstrar, samt från butikerna.  

        Avgörandet huruvida dumpstringen är en social rörelse eller inte anser vi inte vara lika 

intressant och viktigt att förstå som det motstånd, med eller utan kollektiv identitet och 

organisering, som handlingen är. Vi har sett att intentioner och målen för motståndet spelar 

roll, men enbart till viss del. Andra, kanske oförutsedda effekter såsom diskursförändringen av 

mat och sopor är en lika viktig del att förstå. Om motståndet i sin tur får effekter på det sätt 
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som flera av dumpstrarna önskar, att värna om miljön och att minska matsvinnet, kan inte vår 

studie svara på. Dock har vi sett att det dumpstrarna gör genom att hämta den maten vi slängt 

är att omvärdera maten, de ger maten butikerna ratat ett nytt värde. I deras handling ligger 

magin att förvandla sopor till mat.  
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Bilaga 1  

Presentation av våra informanter 

Evelyn är 22 år gammal, arbetar med musik samt ibland i garderoben på en teater. Hon har 

dumpstrat i cirka tre år. Första gången hon dumpstrade följde hon med en vän och kände sig 

då helt överväldigad över hur mycket mat det fanns i containrarna. Det dröjde sedan ett tag 

tills hon började dumpstra mer regelbundet då hon för tillfället bodde hemma hos sina 

föräldrar och därmed inte kände något behov av att dumpstra. Hon har varit utomlands i cirka 

två år efter att hon slutade gymnasiet, under den här tiden har hon liftat och knappt lagt några 

pengar alls på mat då hon dumpstrat den mat hon behövt för att leva. De senaste åtta 

månaderna har hon bott i egen lägenhet i Göteborg och har då börjat dumpstra mer 

regelbundet. Hon hämtar mat i containrarna ungefär en gång i veckan och tycker inte det är 

några problem att dumpstra ensam.  

Tomas är för tillfället arbetslös och har tidigare jobbat som lagerarbetare. Han hoppade av 

skolan tidigt och har flyttat från Värmland till Göteborg, där han har bott i lite mer än ett år. 

Han åker skateboard och intresserar sig för friganismen. Tomas har dumpstrat i cirka fyra till 

fem år och var den som startade facebookgruppen. Han startade gruppen för att kunna hitta 

andra människor att kunna dumpstra tillsammans med. Från början var det nyfikenheten och 

spänningen som drev honom till att börja dumpstra, samt det faktum att man inte fick göra så. 

Nu gör han det mer på rutin, ibland någon gång i månaden, ibland en gång i veckan. Tomas 

dumpstrar inte bara mat utan även möbler och annat som han hittar. Han dumpstrar oftast 

tillsammans med andra, men kan även göra det själv vid behov.  

Dennis är ca 25 år gammal och arbetar ibland extra som vaktmästare. Han dumpstrar frekvent 

för att slippa lönearbeta så mycket och istället kunna ägna sig åt ideella arbeten som han 

brinner för. Första gången han dumpstrade slängd mat var 2006-2007 någon gång. Han har 

under flera år hämtat även andra grejer ur containrar, så som exempelvis cyklar. Anledningen 

till att han började dumpstra mat var för att de bodde bredvid en frukt- och grönsaksaffär, där 

såg han att det slängdes fullt ätbara grejer och tyckte det kändes onödigt. Han berättar att han 

en gång hittade 250 kg vindruvor som inte var något fel på alls. Nuförtiden dumpstrar han 

flera dagar i veckan, han brukar cykla genom stan och tar då med sig det han hittar på vägen 

hem. Han dumpstrar alltså oftast själv men tar också gärna med sig andra.  

Millie är 27 år gammal och bor i ett vegankollektiv på åtta personer. Hon har läst tre terminer 

genusvetenskap och utbildar sig nu till sjuksköterska. Hon uppger att hon arbetar mycket med 
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både feministiska frågor och asylfrågor. Millie beskriver sig som en politisk aktivist. Hon har 

dumpstrat i cirka tolv år fast när hon började så visste hon inte att det kallades så. Då arbetade 

hon på en restaurang och på restaurangens bakgård, som delades med två matbutiker, så såg 

hon hur det slängdes fullt ätbar mat och började därmed ta denna. Hon placerade då inte 

denna handling i något politiskt sammanhang på samma sätt som hon gör nu. Det var inte 

förrän senare, när hon bodde i London, som hon hörde talas om termen dumpster diving. 

Millie dumpstrar inte enbart mat utan dumpstrar även andra saker såsom byggmaterial och 

möbler. I kollektivet där hon bor så dumpstrar man på rutin, ofta två eller tre tillsammans. De 

dumpstrar till sig själva men även ibland till andra, exempelvis till ett bokcafé samt om det 

ska anordnas folkkök.  

Rickard är utbildad programmerare och arbetar som detta. Han är den enda av våra infor-

manter som arbetar heltid. Rickard började dumpstra någon gång förra året då han träffade 

några som frågade om han ville följa med. Han uppger dock att han har velat dumpstra sedan 

ganska länge men inte vetat var man skulle gå och hur man skulle gå tillväga. Han tyckte när 

han var student att dumpstring var ett väldigt bra sätt att dryga ut kassan. Nu, sedan han 

arbetar, så dumpstrar han inte lika ofta, han tycker inte att han har energin eller tiden över för 

det. Han tycker det är trevligast att dumpstra ihop med andra men dumpstrar även själv när 

inga andra möjligheter finns.  
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Bilaga 2  

Vår dumpstring 

Plastpåsar? Check. Ficklampa? Check. Handskar? Check. Då drar vi! 

När vi kommer dit är det mörkt och öde, inte en människa i sikte. När bilen närmar sig sitter 

vi lite tysta och spända. De automatiska lamporna tänds och för en sekund överväger vi att 

lämna stället igen. Men så ser vi några andra dumpstrare, som hunnit dit före oss. Så vi följer 

med Evelyn, som snällt lovat att introducera oss till dumpstringens värld, mot soptunnorna. 

Stämningen är trevlig och de andra hälsar glatt på oss och säger att det finns massor aubergine 

och vit paprika kvar till oss, det har tagit vad de behöver. Vi ser även att de lämnat alla 

soptunnor snyggt och i ordning efter sig, inget skräp ligger kvar på marken. Så vi öppnar 

locket på varsin soptunna (Evelyn har redan börjat fylla sin påse) och måste medge att vi först 

bara ser sopor, en massa soppåsar slängda på varandra och lite löst skräp däremellan. Men så 

kollar vi noggrannare och inser att där faktiskt ligger mycket fin mat, trots att några andra 

redan dumpstrat före oss, det låg helt enkelt mer än vad de tre personerna behövde. Vi plockar 

på oss det vi hittar, Evelyn säger att vi kan lägga allt tillsammans och så delar vi upp det sen 

när vi är klara. Efter en stunds letande så ställer även vi iordning soptunnorna efter oss och 

åker vidare till nästa ställe. Evelyn tyckte det var lyxigt att få dumpstra med bil, hon sa att det 

vanligtvis kunde vara rätt jobbigt att få med sig saker hem, att hon oftast inte orkade bära flera 

kassar och därför fick dumpstra oftare istället. De andra dumpstrarna vi mötte hade dragväska 

och ryggsäck med sig då de gick till fots.  

Evelyn hade med sig sina speciella ”dumpstringsvantar” och vi förstod varför när själva skulle 

rota igenom soptunnorna, man fick ju ta i en del kladdiga saker för att hitta ”godsakerna”.  

Även på nästa ställe så började starka lampor lysa när vi närmade oss, ficklamorna var alltså 

helt onödiga, tunnorna var väl upplysta ändå. Vid detta ställe fanns bara en soptunna och även 

här hittade vi jättemycket fin mat, mestadels grönsaker men även ärtsoppa och 

chokladpudding. Man kunde se att en av fyra chokladpuddingar i en förpackning hade gått 

sönder och därför var alla slängda. Men de såg jättefina ut så de slank ner i påsen och fick 

följa med oss hem. Efter denna butik hade vi egentligen redan mycket mat med oss men åkte 

ändå vidare till ett tredje ställe, eftersom Evelyn redan innan tänkt ut tre butiker vi kunde åka 

till. En etisk kod inom dumpstringen verkar vara att man aldrig tar mer än vad man behöver 

och gör av med, dock så tyckte Evelyn det var okej för denna gången, eftersom det var vår 

första gång och det var viktigt för oss att få en syn på vad som finns bland butikens sopor.  
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Vid den tredje butiken fanns mer mat i soptunnorna än vi någonsin hade kunnat föreställa oss. 

Här var det dessutom uppdelat så till vida att i den ena soptunnan var det bröd, i en annan 

grönsaker, i en tredje frukt och så vidare. Det var först vid detta ställe som vi verkligen 

reagerade kraftigt på hur mycket mat som var slängd. Där låg flera förpackningar med bröd 

som inte ens hade ”gått ut”, jättefina äpplen utan minsta skråma och mycket frukt i 

förpackningar som vi inte kunde hitta något fel på. Utöver en viss doft från soptunnorna så 

kändes det nästan som att plocka varorna i butikshyllorna (utan att betala förstås). 

Precis när vi skulle gå därifrån så kom ett gäng personer gående, även de dumpstrare. De 

skulle dumpstra för ett event nästkommande dag och till deras glädje kunde vi informera att 

det fanns massor mat kvar i soptunnorna. Även de hälsade glatt och vi stod och småpratade en 

stund, man kunde verkligen känna av lojaliteten dumpstrare emellan. Vi gav även bort en del 

av det vi hittat till de personerna.   

Med en väl lastad bil så körde vi hem till Evelyn, det var knappt att vi orkade bära maten upp 

till hennes lägenhet. Då klockan redan var ganska mycket så började vi direkt plocka upp 

maten ur påsarna och skölja. Det var ett trevligt arbete, vi hjälptes åt att tvätta, torka och 

sortera upp maten. När vi var klara så var hela Evelyns köksbord full med mat. Utöver den 

lilla bilturen så var maten helt gratis. Det är lätt att bli euforisk över att själv slippa betala för 

maten, men när man funderar över det så känns det verkligen helt fel att så mycket mat ska gå 

om intet när det faktiskt finns människor som svälter.  

Klockan var över midnatt när vi satte oss i bilen igen och körde hemåt. Evelyn fick ta den 

maten hon ville ha men vi fick ändå med oss flera kassar mat hem, efter bara en 

dumpstringskväll. Vi uppskattade att vi hade mat med oss hem till ett värde av runt tusen 

kronor. 

Dagen därpå så var det dags att använda maten som vi hittat. Cirkeln kändes inte sluten förrän 

vi faktiskt även hade ätit den maten vi hittade. Vi får erkänna att det först tog emot att äta 

maten, våra inrotade normer spökade i bakhuvudet, att vi kanske skulle kunna bli sjuka av 

maten, just för att den legat i en soptunna. Men egentligen vet vi inte så mycket om var maten 

har legat innan vi köper den i butiken heller. Under hela den dagen så kunde vi i alla fall äta i 

princip enbart dumpstrad mat, det smakade precis som vilken mat som helst och ingen av oss 

blev det minsta dålig av den.  
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Hur kan det då komma sig att den ligger i soptunnan istället för i butikshyllan? Det är ju mat, 

mat som kan användas men kanske inte säljas för att den har något skönhetsfel eller för att 

butikerna inte kan sälja brutna förpackningar. Här landar våra känslor efter att vi dumpstrat 

själva, det vi känner är en frustration över att detta får fortgå och att inget system för att ta 

tillvara på maten finns. Detta är något de vi intervjuat talat om för oss men vi kunde inte 

själva förstå vidden av vad och hur mycket som slängs förrän vi själva varit i soptunnorna och 

kollat.   

 

(Evelyn heter egentligen något annat.)  
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

 

Behöver inte svara om du inte vill. Kan vara helt anonym om du önskar. 

          Kan du berätta lite om dig själv? Vad du gör, utbildning etc? 

- Hur länge har du dumpstrat? 

- Hur kommer det sig att du började med det? (Gör du det fortfarande av samma 

anledning?) 

- Är det enbart mat du dumpstrar? 

- Hur ofta gör du det? 

- Köper du ibland något i affären? 

- Är det någon typ av mat som du inte vill äta? (Av vilka skäl?) 

- Har du ändrat din syn på mat sen du började dumpstra? 

 

- Brukar det vara lås eller staket på/runt containrarna? 

- Har du märkt att affärerna satt upp fler säkerhetsåtgärder sedan man börjat 

dumpstra där? (fler lås, grindar, kameror etc) 

 

- Dumpstrar du själv eller med andra? (Vilket föredrar du?) 

- Hur delar ni i så fall upp det ni hittar? (Dumpstrar du ibland med såna du inte 

känner, ex Facebook?) 

- Finns det någon form av lojalitet, eller rivalitet, bland er som dumpstrar? 

- Finns det några stadgar/regler inom friganismen? (Vad är ok/ inte ok?) 

 

- Vad är det som driver dig till att dumpstra? 

- Vilken förändring (kring konsumtion, matsvinn) skulle du vilja se? 

- Vem/vilka vill du i så fall påverka? (Politiker, kedjor, konsumenter) 

- Gör du något, utöver dumpstring, för att denna förändring ska kunna ske? 

- Tror du på det du gör? Det vill säga, tror du att det kan göra skillnad? (Påverkar 

andra?) (Vad för skillnad och hur?) 

- Är du politiskt aktiv även på annat sätt? Hur då? 

- Anser du dig ingå i en social rörelse? Varför, varför inte? 
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- Känner du tillhörighet till andra dumpstrare? 

- Tror du att alla i gruppen har någorlunda samma åsikter o värderingar? 

- Skulle du vilja locka fler människor att dumpstra?  

 

- Är ni organiserade? Om inte: önskar du mer organisation? (Träffen) 

- Vilken användning har du av sociala forum?  

- Är detta forum viktigt för dig?  

- Känner du mkt stöd från de andra medlemmarna? På vilket sätt?(ex Facebook, 

blogg) 

 

- Skulle du önska mer uppmärksamhet kring dumpstring?´ 

- Vad gör du i så fall för att sprida detta? 

- Det finns flera namn på detta fenomen. Vill du helst kalla det för friganism eller 

dumpstring, eller betyder det olika saker? Och utövare heter då…skulle du kalla 

dig själv för…. 

 

- Känner din omgivning till att du dumpstrar? 

- Får du höra kommentarer kring det du gör? Från vem? Vad för kommentarer? 

- Tror/uppfattar du att ”samhället” ser på dig/er på ett visst sätt? 

- Känner du att du måste förklara det du gör? 

 

Till sist – Hur ser den ideala framtiden ut för samhället vad gäller 

livsmedelshantering? Hur kan man undvika matsvinn? 

 

 

Tomas: 

- Startade du hemsidan?  

- Har det ökat snabbt med användare? Isf varför det tror du? 

- Vad innebär din roll som administratör? 

- Rekryterar du själv människor? Hur? 

- Hur tror du fenomenet sprider sig?  

 



 

42 
 

Dennis:  

- Vi har läst din blogg, vad är ditt mål med den (påverka, skriva av dig) ? 

- Vi läste att du delade upp dumpstrare i två kategorier (miljönissarna och antikapitalisterna) 

och att oenighet råder gällande hur man ska bemöta media. Skulle du kunna utveckla lite 

kring detta? 

 


