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Sammendrag 
Denne masteroppgaven gir et bilde av zerowasteres hverdag, av hvordan det er å leve uten søppel 

når det finnes potensielt avfall overalt. Det oppstår flere dilemmaer og utfordringer i forbindelse 

med forbruk når man ønsker å leve på denne måten, og disse avgjøres av forskjellige faktorer basert 

på hva som anses å være mest miljøvennlig i øyeblikket av den enkelte zerowaster. En gjenstands 

verdi vurderes av en zerowaster først og fremst ut i fra hvilket materiale de består av. Hva 

gjenstanden kan brukes til, og hvor lenge den kan nyttes før den må sendes inn i 

resirkuleringssystemet er også med å avgjøre. For å få gjenstandenes biografi (Kopytoff, 1986) så 

lang og nyttig som mulig, benyttes det brikolørske tankesett (Lévi-Strauss, 2002). Vaner som har å 

gjøre med forbruk formes og påvirkes av sosiale relasjoner. De sosiale relasjonene fortsetter å 

forsterkes av gaver, tross de nye vanene og ønsket om null søppel. Zerowastere konsumerer som i 

fortiden i nåtiden, for å påvirke utfallet av fremtiden. Flere av gjenstandene som selges i zero waste-

butikker beveger seg mellom å være gaver og varer i løpet av sin biografi (Kopytoff, 1986). 

Zerowastere ønsker å bruke sin forbrukermakt til å påvirke større strukturer, med mål om at den 

lineære økonomien som råder, vil bli byttet ut med en sirkulær økonomi hvor alle ressurser forblir i 

sirkulasjon. På denne måten vil det verken genereres eller produseres avfall.  

Nøkkelord: Zero waste, søppel, forbruk, bærekraft, biografi, brikolør, verdi, vaner, resiprositet, 

temporalitet. 
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Forord  
Aller først vil jeg rette en stor takk til min veileder Jon Henrik Ziegler Remme, som har vært til stor 

hjelp og inspirasjon gjennom hele prosjektet. Din nysgjerrighet og din interesse har vært med på å 

drive oppgaven til dette ferdige resultatet, som ikke ville vært det samme uten deg. Jeg vil også 

gjerne takke Thomas Hylland Eriksen for å vise tro på prosjektet i dets tidlige fase. Ditt 

engasjement har vært til stor inspirasjon. Takk også til Sosialantropologisk institutt ved 

Universitetet i Oslo for økonomisk støtte.  

Mine medstudenter fortjener også en takk. Takk for gode råd og støtte, og hyggelige stunder på 

pauserommet. De vil bli savnet. Tusen takk til familien min som alltid er der for meg og støtter 

meg. Tusen takk til deg Jonas, takk for alt du er og alt du gjør for meg. Og takk for at jeg fikk sette 

hjemmet vårt på hodet, selv om det til tider var frustrerende for oss begge.  

Til slutt vil jeg rette min aller største takk til mine informanter. Det har vært en glede å møte dere 

alle. Jeg vil for alltid være takknemlig for at dere har ønsket å dele deres erfaringer med meg, og 

sluppet en til å begynne med fremmed inn i livene deres. Uten dere hadde jeg aldri kunnet skrive 

denne oppgaven. En spesiell takk rettes mot de to flotte damene som driver zero waste-butikken jeg 

var så heldig å få tilbringe så mange uforglemmelige dager i. Deres entusiasme og engasjement er 

ubeskrivelig. Dere er rå.    
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1 Innledning 
Tema og problemstilling  

Vinteren 2017 fikk Plasthvalen stor oppmerksomhet i Norge. En gåsenebbshval strandet på Sotra og 

måtte avlives, en art som kun har blitt observert i disse områdene et par ganger tidligere Da 

interesserte fagfolk åpnet hvalen for å preservere den sjeldne arten, fant de til sin store overraskelse 

30 plastposer med forskjellig opphav i hvalens mage. Disse plastposene har mest sannsynlig blitt 

forvekslet med mat av hvalen, og i magen har de umuliggjort næringsopptaket (Frafjord og Larsen, 

2017). Plastposer som stammer fra menneskelig aktivitet.  

 Jeg møtte Eline for første gang på kontoret hennes, hvor hun jobber med å konsultere større  

 firmaer som ønsker å redusere sitt avfall. På vei til møterommet vi skulle sitte i, gikk vi   

 innom kaffemaskinen. Ved siden av maskinen stod det stabler med både engangskopper og  

 keramikkopper. Eline strakte seg forbi engangskoppene, tok en keramikkopp, og gav den til  

 meg. Selv brukte hun den samme koppen hun hadde brukt tidligere. Da vi kom frem til   

 møterommet ble vi møtt av tre mennesker som pakket sammen tingene sine. De tok med seg  

 hver sin tomme engangskopp, en av dem også et plastglass med vann, ut av rommet. Det ble  

 tydelig for meg: Det finnes mye unødvendig avfall. Senere spurte jeg Eline om hun hadde   

 reagert på det samme. Hun svarte ja, men la til at hun er nødt til å se bort, for ikke å bli gal. 

 Hun prøver å oppmuntre kollegaer hun kjenner godt til å ikke bruke engangskopper, men det 

 er samtidig viktig for henne å ikke «prakke livsstilen på andre.  

- Utdrag fra feltnotater.  

I kjølvannet av klimaendringer, miljøutfordringer og det man kan kalle overforbruk, i det Thomas 

Hylland Eriksen (2016) kaller en overopphetet verden, har det oppstått en motsats. En bevegelse 

som kaller seg zero waste har vokst frem som et globalt fenomen, forankret i enkeltindivider i 

forskjellige land og lokale områder. Denne gruppen ønsker å generere så lite avfall som mulig, for å 

redusere sin negative påvirkning på klima- og miljøproblematikk. Også i Norge finnes det en stadig 

voksende gruppe zerowastere. Zero waste-bevegelsen og dens tilhengere i Norge har vært 

utgangspunkt for mitt feltarbeid, og jeg vil gjennom denne teksten forsøke å svare på følgende 

problemstilling:  
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 «Hvordan er det å leve som zerowaster, uten avfall, når man er omringet av det de selv ser på  
 som overforbruk? Hvordan løses dilemmaer og utfordringer som oppstår, og hvordan påvirkes  
 sosiale  relasjoner?».  

Zerowastere er en interessant gruppe mennesker fordi de motsetter seg normen, da de handler med 

et ønske om å redusere sitt avfall. Heller enn å belyse de negative konsekvensene den 

overopphetede verden har i menneskers liv, håper jeg å kunne bidra med en analyse av en bevegelse 

det så vidt meg bekjent ikke er blitt gjort noen etnografisk analyse av tidligere. Zero waste, en 

mennesker som gjør en aktiv innsats for å få bukt med klimaendringene og miljøutfordringene. 

Videre ønsker jeg å belyse de forskjellige metodene jeg brukte for å samle informasjon om 

livsstilen.  

Metode  

Jeg gjennomførte i perioden 20. januar 2017 til 20. august 2017 et etnografisk feltarbeid for å 

tilegne meg kunnskap om livsstilen zero waste. Feltarbeidet fant sted i Norges to største byer, 

Oslo og Bergen. Før feltarbeidet begynte fikk jeg gjennom sosiale medier, som Facebook, 

blogger og Instagram, inntrykk av at det var høyest konsentrasjon av mennesker som er 

interessert i zero waste i disse byene. I begge byene finnes såkalte zero waste-butikker, som tilbyr 

forskjellige varer i løsvekt. Jeg fikk kontakt med en av Norges mest profilerte zerowastere via 

mail, og det første jeg gjorde under feltarbeidet, var å møte henne for en samtale. Denne samtalen 

vil være rammen for denne oppgaven. Hun presenterte meg for andre enkeltpersoner som var 

interessert i livsstilen, og for eierne av byens zero waste-butikk. Disse kontaktene ble 

utgangspunkt for konstruksjonen av feltet, og jeg bestemte meg for å videre ha kontakt med både 

enkeltpersoner og den gjeldende butikken, for å favne et bredere perspektiv av fenomenet zero 

waste.  

Jeg gjorde det George Marcus (1995) kaller multi-sited fieldwork, der jeg fulgte fenomenet zero 

waste gjennom forskjellige informanter og via forskjellige arenaer. På denne måten har jeg fått 

innblikk i flere sider av livsstilen, både hvordan enkeltpersoner opplever den, og hvordan det er å 

drive en butikk uten emballasje. Denne bestemte zero waste-butikken vil fra nå av kalles 

«Butikken». Ved å bli presentert for «Butikken» av en zerowaster de kjenner, fikk jeg fra første 

stund god kontakt med de to kvinnene som driver den, Mia og Anett. De trenge en ekstra hånd, 
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og det tok ikke lang tid før de spurte meg om jeg ville ta på et forkle og hjelpe til. Gjennom å 

hjelpe til som en ansatt har jeg betjent kassen, fylt på dispensere og krukker med løsvektvarer, 

ekspedert kunder og tatt imot leveringer, og også hatt mulighet til å gjøre deltagende observasjon 

i «Butikken» i hele arbeidsdager av gangen. Jeg har gjennom dette tilegnet meg kunnskap om 

hvordan det er å drive en bedrift som har som mål å generere så lite avfall som mulig, og som 

også ønsker å inspirere sine kunder til å gjøre det samme. I sin artikkel poengterer Margarethe 

Kusenbach (2003) begrensningene deltagende observasjon kan ha. «Because people usually do 

not comment on ‘what is going on’ while acting in ‘natural’ environments, it is difficult to access 

their concurrent experiences and interpretations through a purely observational 

approach» (Kusenbach, 2003, s. 459). Selv om det kan være vanskelig å vite akkurat hva 

informanter tenker og erfarer i øyeblikket, har jeg fått gode forklaringer gjennom deltagende 

observasjon i «Butikken», på blant annet deres tilnærming til livsstilen, og til hvordan de tenker 

om de forskjellige produktene som selges. Jeg har også fått forklart hvordan hele «Butikken» 

fungerer, gjennom en kort og uformell opplæring som var nødvendig for at jeg skulle kunne 

hjelpe til og delta, ikke bare observere. Nye, nysgjerrige kunder fikk også gjerne en forklaring av 

konseptet zero waste, noe som styrket mitt inntrykk av «Butikken» og de ansattes tanker rundt 

fenomenet. Ved å være i «Butikken» i hele arbeidsdager av gangen, over en lengre periode, har 

samtalene gått naturlig og jeg har blitt godt kjent med «Butikken» og de ansatte. Jeg kan aldri 

med sikkerhet vite hva andre tenker og føler, men ved å gjøre deltagende observasjon på denne 

måten, håper jeg å kunne gi en virkelighetsnær beskrivelse av det jeg har studert.  

For å forstå mer av hvordan det er å leve zero waste, og for å supplere dataene tilegnet gjennom 

deltagende observasjon i «Butikken», har jeg vært med informanter på handleturer. Dette ville 

Kusenbach (2003) kalt go-alongs, hvor forskeren følger sine informanter i deres naturlige rom 

etter deres insentiver, og stiller spørsmål underveis mens de opplever de samme inntrykkene. 

Gjennom dette metodiske grepet har jeg har fått innblikk i mine informanters vurderinger av 

ulike produkter, hvordan de ser på forskjellige butikker, og fått kjennskap til hvilke rom de selv 

beveger seg i. Denne metoden er ifølge Kusenbach en hybrid mellom deltagende observasjon og 

intervju, hvor forskeren både observerer og stiller spørsmål (Kusenbach, 2003). Det som gjør et 

slikt metodisk grep fordelaktig og unikt, er i følge Kusenbach «…that ethnographers are able to 

observe their informant’s spatial practices in situ while accessing their experiences and 

interpretations at the same time» (Kusenbach, 2003, s. 463). Å gjøre dette på en systematisk måte 

er det som skiller denne metoden fra de som tidligere er brukt for å samle data (Kusenbach, 
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2003). Ved å bevege meg i byen, gjøre go-alongs, med mine informanter, ble jeg gjort 

oppmerksom på andre måter å se mitt nærområde på. Slik Raymond Madden opplevde at hans 

informanter hadde andre tanker og minner knyttet til steder i naturen han selv hadde minner fra, 

og fikk på den måten se sitt eget hjemsted gjennom nye øyne (Madden, 2010).  

Jeg har også selv levd en zero waste-livsstil under hele feltarbeidet. Dette har gitt meg tilgang til 

gode data, både fordi jeg har hatt bedre spørsmål å stille informanter og fordi jeg har kjent på 

kroppen hvilke utfordringer som kan oppstå når man minst venter det. Det at jeg selv levde en 

zero waste-livsstil, begynte som et månedsprosjekt, hvor jeg ønsket å kjenne effektene av 

livsstilen. Da den første måneden nærmet seg slutten, innså jeg at jeg ikke hadde støtt på særlig 

mange utfordringer. Kjøkkenskapene var fortsatt fulle av emballerte tørrvarer, 

rengjøringsmidlene var nesten like fulle, og produktene på badehyllen hadde så vidt minket på de 

fire ukene. Selv om jeg hadde måttet kjøpe mat uten emballasje, føltes det ikke som om jeg hadde 

fått mer enn en liten smakebit på livsstilen og dens utfordringer. Jeg bestemte meg derfor for å 

leve zero waste gjennom hele feltarbeidet. Etterhvert som oppvaskmiddel, tannkrem og 

oppvaskkoster har blitt oppbrukt, har jeg måttet finne erstatninger i tråd med livsstilen, og blitt 

stilt overfor mage av de samme utfordringene som mine informanter. For er det egentlig mulig å 

få tak i smør uten emballasje? Og hva er det mest praktisk å kjøpe uemballert ost i? Fungerer 

såpestykker like godt til hårvask som flytende sjampo? Ved å ta stilling til disse utfordringene, 

har jeg hatt mulighet til å forstå livsstilen bedre, og dermed også kunne ha mer dyptgående 

samtaler med mine informanter. Jeg har vært en av «dem», en de kan snakke med om 

utfordringer og løsninger med. Dette har vært med på å gi meg informasjon jeg ellers kankjse 

ikke ville fått, som har gjort meg i stand til å forstå livsstilen på et dypere plan. Jeg har aldri 

startet et forhold med en informant med å tydelig si at jeg er zerowaster, men gjennom mine 

spørsmål og min interesse, har de fleste fattet mistanke og spurt meg ganske raskt om jeg også 

lever zero waste. Det viser seg at vi møter flere av de samme utfordringene. Jeg kjenner igjen 

mange av vurderingene de må gjøre når de handler, og hvor godt de må følge med for at 

produktene de kjøper ikke blir pakket i plastposer av ymse slag. Jeg er av den oppfatning at dette 

har styrket mitt grunnlag for å si noe om denne måten å leve på. Det at jeg selv levde zero waste, 

gjorde at jeg beveget med i samme rom som mine informanter, også uten dem. Sett i retrospekt, 

ville det vært veldig unaturlig om jeg ikke hadde gjort dette metodiske grepet, og levd en annen 

livsstil enn mine informanter.  
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Jeg har også samlet data gjennom intervjuer. Disse intervjuene fant oftest sted i informantens 

hjem, eller på en kafé. De var som oftest uformelle og lite strukturerte, og de fleste minnet mer 

om samtaler der vi delte erfaringer og opplevelser, heller enn et intervju der jeg stilte spørsmål og 

informanten svarte. Det hendte at jeg hadde en notatbok foran meg med spørsmål, som jeg også 

noterte litt i underveis, men jeg erfarte tidlig at jeg fikk mer informasjon fra informantene om jeg 

lot samtalen gå uforstyrret. Intervjuene ble på denne måten lengre og dypere. Jeg husker spesielt 

godt et intervju der jeg hadde hatt notatboken oppe og notert underveis. Da jeg sa at jeg ikke 

hadde noen flere spørsmål for øyeblikket, og slo sammen boka, begynte informanten å snakke om 

andre ting enn det vi hadde snakket om tidligere, og hun fortalte også mer om noe av det vi hadde 

vært innom tidligere. Som om hun ville forsikre seg om at jeg hadde fått med meg alt hun kunne 

tilby. I det tilfellet, kunne det vært mer informativt å gitt informanten mulighet til å snakke fritt 

om det hun selv ville først, for så å heller komme tilbake til de spørsmålene jeg måtte sitte igjen 

med. Kusenbach (2003) påpeker også hvilke begrensninger som finnes knyttet til intervjuer. «In 

short, the particular interactional dynamics and the physical constraints of most ethnographic 

interview encounters separate informants from their routine experiences and practices in ‘natural’ 

environments» (Kusenbach, 2003, s. 462). Disse begrensningene er reelle og verdt å ta i 

betraktning, men jeg ønsker likevel å bruke en god del data fra intervjuer i oppgaven, da jeg 

opplever at det mine informanter fortalte meg er god og oppklarende informasjon. 

I tillegg har jeg fulgt med på en blogg skrevet av en informant, en blogg om hennes vei mot zero 

waste. Jeg har møtt henne for en samtale over en kaffe, og har fått informert samtykke til å bruke 

det hun legger ut i sine sosiale medier som data. Annette Markham (2013) har ingen konkrete råd 

i sin artikkel om feltarbeid på Internett, men stiller leseren flere gode spørsmål. Hun spør blant 

annet «What if in the early 1900s anthropologists had the Internet? What would Malinowski do?» 

(Markham, 2013, s. 437). Jeg tolker dette spørsmålet dithen at det kan være nyttig å integrere 

hendelser fra sosiale medier i analysen dersom det er en vesentlig del av det som studeres. 

Dersom Malinowski, eller en annen tidligere antropolog, hadde studert et sted hvor sosiale 

medier var en del av hverdagen, velger jeg å tro at dette hadde vært en del av deres analyse. I og 

med at mine informanter var opptatte av sosiale medier, både ved å selv legge ut innlegg og 

bilder, og spesielt ved å følge større blogger og instagramkontoer for å hente inspirasjon, ønsker 

jeg å bruke dette som en naturlig del av mine data i oppgaven. Zerowastere har ikke nødvendigvis 

venner eller kjente som driver med zerowaste, og de ønsker heller ikke å presse dem til å gjøre 
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det. Dermed blir facebookgrupper og blogger et naturlig samlingssted hvor zerowastere kan stille 

likesinnede konkrete spørsmål og hente inspirasjon. 

Kombinert håper jeg at disse metodiske grepene har gitt meg et bredt datagrunnlag, og en god 

innsikt i fenomenet zero waste. «In sum, the strengths and advantages of participant observation, 

interviewing and go-alongs accumulate when they are pursued in combination» (Kusenbach, 

2003, s. 465). Min stadig endrede posisjon, fra butikkansatt til zerowaster, forsker, venn, 

medhjelper og samtalepartner, har gjort det mulig for meg å oppleve og få innblikk i flere sider av 

livsstilens kompleksitet.  

Hjemmeantropologi 

Det har i lengre tid vært en diskusjon innad i faget om det å gjøre antropologi i sitt eget samfunn 

kan regnes som et egentlig feltarbeid eller ikke. Signe Howell uttrykker i sin artikkel «Feltarbeid 

i vår egen bakgård» (2001) sin bekymring for antropologifagets fremtid. I dag er det akseptert å 

gjøre såkalt hjemmeantropologi, men jeg vil likevel belyse noen av Howells argumenter mot et 

slikt feltarbeid, fordi jeg synes det er gode poenger det fortsatt er verdt å diskutere. Det er først og 

fremst den holistiske forståelsen Howell er bekymret for, og mener denne lett kan forsvinne 

dersom antropologer forsker i kjente trakter. Dette fordi møter ofte avtales med informanter, og 

man møtes, gjerne til et intervju, i bare noen timer, før antropologen går tilbake til sine egne 

gjøremål i sitt eget hjem. Antropologen bor ikke sammen med sine informanter, og får dermed 

ikke et helhetlig bilde av deres liv. Det faktum at antropologen gjerne møter informanter i en 

bestemt type sammenhenger i forbindelse med feltet begrenser materialet. I mange tilfeller 

baseres data på utsagn heller enn samhandlingsdata, noe som i verste fall kan gjøre den feilaktig, 

og i de fleste fall mangelfull (Howell, 2001). Howell poengterer at «Det er vanskelig å forholde 

seg til det helt dagligdagse som om det er forunderlig når dagligdagse ting foregår i kjente 

omgivelser […] altfor mye glir forbi upåaktet» (Howell, 2001, s. 21). For å kompensere for dette 

underskuddet på materiale, vil man i følge Howell være avhengig av kunnskap generert fra andre 

områder i samfunnet, og andre fagdisipliner (Howell, 2001).  

Disse poengene belyser viktige problemer, og jeg har under eget feltarbeid vurdert samtlige av 

dem. Spørsmålet er om dette er fordi jeg har gjort feltarbeid i eget land. Det har jeg ikke erfaring 

nok til å gi et godt svar på, men Kathinka Frøystad (2003), som selv har gjort storbyfeltarbeid i 
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India, ønsker å nyansere Howells argumenter. Hun trekker frem Marianne Gullestads Kitchen 

Table Society (1984) og Marianne Liens Marketing and Modernity (1997) som gode 

antropologiske analyser av eget samfunn, som ikke har gått i fellene Howell bekymrer seg for. 

Ved å beholde de opprinnelige idealene om et feltarbeid, vil en antropolog kunne gi en rik 

etnografisk analyse av kjente trakter, mener Frøystad. Hun poengterer også at hun tror 

utfordringene Howell påpeker har mer å gjøre med om feltarbeidet gjøres i rurale eller urbane 

områder, uavhengig av om det er hjemme eller borte. Så lenge gode feltnotater skrives, og 

omfatter mer enn kun de verbale utsagnene til informantene, vil analysene kunne bli svært 

interessante og innholdsrike (Frøystad, 2003). «Selv i tilfeller der deltagelse er vanskelig, eller 

like fram umulig, er det ingen grunn til å forkaste deltagende observasjon i sin helhet; det bør 

snarer medføre en vektforskyvning fra deltagelse til observasjon» (Frøystad, 2003, s. 59-60). Jeg 

håper jeg har kunnet gi en innholdsrik analyse, tross vanskelighetene Howell påpeker, men jeg 

ønsker likevel å videre belyse noen av begrensningene ved materialet.   

Begrensninger  

Som nevnt har jeg møtt på flere metodiske utfordringer, samtlige av de Howell (2001) påpeker. 

Ved å ha deltatt på forskjellige arenaer som har med fenomenet zero waste å gjøre, håper jeg 

likevel å kunne gi et tilstrekkelig bilde av livsstilen zero waste, heller enn et holistisk bilde av 

mine informanters liv. Ved å leve zero waste på samme måte som mine informanter, har mine 

hverdagslige gjøremål blitt formet av, og også blitt en del av mitt felt selv om jeg ikke har bodd 

med mine informanter. Det er flere informanter jeg bare har snakket med én gang, men jeg vil 

likevel hevde at de har gitt meg et godt bilde av utfordringer de møter som zerowastere. Selv om 

deler av datamaterialet er basert på utsagn, mener jeg likevel det kan være nyttige 

komplementære data, som kan forsterke data basert på deltagende observasjon.  

Fra begynnelsen ønsket jeg å ha mer kontakt med enkeltpersoner, og følge dem gjennom 

hverdagen. Jeg fant fort ut at dette ville være lite hensiktsmessig og vanskelig å få til rent 

praktisk, da hverdagen til en zerowaster fungerer mer eller mindre akkurat som en hvilken som 

helst annens. Det er ulike utfordringer med avfall gjennom en vanlig dag, men disse er så små, 

lite tidkrevende og vanlige for de det gjelder at jeg tror jeg hadde vært mye i veien. Jeg har derfor 

valgt å primært være med folk på handleturer, ofte i kombinasjon med et kafébesøk. I og med at 

jeg fikk mulighet til å jobbe i zero waste-butikken, har jeg prioritert å få ekstra god kontakt med 
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de som jobber der, for å få med meg de ulike utfordringene de personlig måtte møte på som 

zerowastere, i tillegg til utfordringene i «Butikken». 

Jeg valgte å utvide feltet geografisk heller enn tematisk. Dersom feltet ble for lite, ønsket jeg å 

bevege meg til andre miljøvennlige livsstiler, som veganere og dumpsterdivere for eksempel. Jeg 

har hatt god kontakt med en miljøorganisasjon hvor jeg har vært med på medlemsmøter og 

klesbyttemarkeder, men dette vil ikke ha noe fokus i den ferdige oppgaven, da de ser ut til å ha en 

litt annen måte å tilnærme seg miljøutfordringer på enn zerowastere. Det var en nyttig erfaring, 

og klesbyttemarkeder er en utmerket måte å skaffe seg nye klær på uten å kjøpe noe nytt, men jeg 

har valgt å holde meg til fenomenet zero waste. Denne tematiske avgrensingen førte til at det ble 

mer reising enn forventet. Den negative siden ved dette er at det ble vanskeligere å planlegge 

møter med informanter, og å være på rett sted til rett tid. Arrangementer jeg gjerne skulle deltatt 

på, dukket opp når jeg nettopp har dratt fra stedet. Det førte i gjengjeld til at jeg fikk et bredt 

perspektiv, og tilgang til arenaer og informanter jeg kanskje ikke ville fått om jeg hadde holdt 

meg til et geografisk sted. 

Jeg har en følelse av at jeg har snakket litt med mange, og skulle ønske jeg hadde hatt mer tid 

sammen med hver enkelt informant i en lengre periode av gangen, for å virkelig se hvilke 

utfordringer de møter på og hvilke endringer de gjør til hvilken tid i prosessen. Når det er sagt, 

har jeg inntrykk av at alle har vært ærlige med meg, og ingen påstår at de er «helt zero waste». 

Reisen mot zero waste er en lang prosess, og for mange tar den lenger tid enn et feltarbeid på 

masternivå. Jeg er derfor avhengig av å stole på det jeg har blitt fortalt. 

Jeg har utelukkende vært i direkte kontakt med kvinner. Det kan være flere grunner til at jeg bare 

har kommet i direkte kontakt med kvinner, blant annet mitt eget kjønn. I Facebookgruppene om 

zero waste er det er tydelig overvekt av kvinner, men det finnes ikke belegg for å si at 

medlemmene i disse to gruppene er en representativ representasjon av livsstilens tilhengere. Jeg 

har ikke belegg for å vite om jeg har vært i kontakt med et representativt utvalg av tilhengere av 

zero waste, men jeg har sett tendenser til at det er flere kvinner enn menn ut i fra tiden jeg har 

brukt i «Butikken». Det er en tydelig overvekt av kvinner som besøker butikken. I og med at jeg 

ikke valgte å fokusere på dette under feltarbeidet, vet jeg ikke noe om hvorfor det er slik, eller om 

det kun er en oppfatning jeg har. Det vil derfor ikke være noe poeng knyttet til det faktum at 

informantene presentert i teksten nesten utelukkende er kvinner. 
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Etiske utfordringer ved de brukte metodene    

Jeg har jobbet mye i butikken, og har for de aller fleste kundene vært en vanlig ansatt. De har 

ikke kjent min rolle som sosialantropologistudent interessert i zero waste. Derfor har min 

intensjon vært å forstå butikkens side. Deres måte å kommunisere på for å nå ut til både 

forbrukere og leverandører for å bidra til å minimere avfallsmengden. Gjennom god 

kommunikasjon med leverandørene, både store og små, har jeg vært vitne til at emballasjen på 

leveringer har endret seg fra plast til papp, eller fra papp til ingen ting. Jeg vil likevel sitte igjen 

med minner om hendelser fra butikken som har med kundene å gjøre. Disse opplevelsene vil 

være en del av min oppfattelse av «Butikken», enten jeg vil eller ikke. Jeg anser det som etisk 

forsvarlig å ta med noen av disse observasjonene i det endelige produktet, da det er en offentlig 

butikk og det ikke vil være mulig å spore opp de kundene det gjelder. Jeg kunne ha presentert 

meg når en ny kunde kom inn for å handle, men jeg kom frem til at dette ville vært veldig 

unaturlig og at det ville ødelagt flyten og handelens naturlige gang. Mia og Anett, de som driver 

«Butikken» introduserte meg innimellom som «Ida som skriver master om zero waste» til de 

kundene vi snakket lenge med, og det virket ikke som de hadde noe problem med det. De 

færreste fikk en fullstendig forklaring av prosjektet, og dermed kan jeg heller ikke si at jeg har 

deres informerte samtykke. De fleste bruker under ti minutter i butikken, og å bruke flere 

minutter til å forklare prosjektet mitt ble feil. Jeg ønsker også å nevne at det som skrives om barn, 

er fortalt av deres foreldre. Jeg bruker ikke data fra egen kommunikasjon med, eller observasjon 

av barn. Kines datter er det eneste barnet jeg har vært i dirkete kontakt med, men likevel er 

informasjonen om henne fått av Kine selv.  

Det kan være vanskelig å anonymisere «Butikken», og også noen av informantene. Det finnes et 

svært begrenset antall zero waste-butikker i Norge. Jeg velger bevisst å kalle Eline Norges mest 

profilerte zero waster, da dette gir hennes perspektiver en ekstra tyngde. For å beholde mine 

informanters, og også butikkens, anonymitet på best mulig måte, kommer jeg ikke til å spesifisere 

hvilken by de forskjellige hendelser fant sted i. De fleste av mine informanter er med i 

facebookgrupper hvor alle kan se hvem som er medlem, men kun medlemmene kan se og 

kommentere postede innlegg. Gruppene det er snakk om har over 1000 medlemmer, og det vil 

ikke være mulig å spore mine informanter gjennom disse gruppene. Denne tilhørigheten vil 

derfor ikke stå i veien for anonymiseringen av mine informanter.   
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Jeg kommer til å bruke informasjon fra to blogger, skrevet av to av mine informanter. Jeg har 

møtt begge til samtaler, og har deres informerte samtykke til å bruke det de legger ut. Jeg ønsker 

ikke å henvise til nettsidene deres, for selv om det kan søkes opp av mennesker som er 

interesserte, ønsker jeg å beholde deres anonymitet i selve oppgaven. Alle jeg har snakket med 

har vært positive til prosjektet og jeg har fått muntlig informert samtykke. Selv om ikke alt jeg 

har opplevd i «Butikken» blir presentert i den ferdige oppgaven, vil alle mine opplevelser 

implisitt være med på å forme min oppfatning av feltet. Jeg håper jeg har vært i stand til å gjøre 

gode etiske vurderinger.  

Kapitteloversikt   

I kapittel 2 vil jeg først belyse problemet med søppel gjennom litteratur og dagsaktuelle saker, for å 

gi et bilde av det mine informanter ser på som et problem, for så å vise hvordan de reduseres sin 

mengde søppel ved hjelp av bevegelsens fem r’er og det materielle hierarkiet. Flere av 

informantene kommer til å kort introduseres i løpet av denne gjennomgangen. Lévi-Strauss’ begrep 

Brikolør, og Kopytioffs begrep biografi vil også introduseres. Disse vil være gjennomgående 

begreper for hele oppgaven.  

Deretter, i kapittel 3, ønsker jeg å vise hvordan kroppsliggjorte vaner må endres dersom ønsket om 

å leve et liv uten avfall skal kunne oppfylles. Jeg vil også belyse hvilke faktorer som avgjør utfallet 

av eventuelle dilemmaer som oppstår i en zero waste-hverdag, en hverdag som skiller seg fra det 

som forventes av samfunnet forøvrig. Gjennom empiri ønsker jeg å argumentere for at vanene til en 

zerowaster påvirkes og formes av blant annet nære relasjoner.  

I det som følger, kapittel 4 som handler om resiprositet, vil jeg vise hvordan mine informanter løste 

situasjoner der det var forventet at de skulle oppføre seg på en viss måte med tanke på gaver. 

Deretter ønsker jeg å vise hvordan forholdet mellom zerowastere og naturen kan ses på som et 

resiprohitetsforhold hvor den ene parten på flere måter utnytter den andre. Fra resiprositet ønsker 

jeg å bevege meg videre til temporalitet i kapittel 5.  

I kapittelet om temporalitet ønsker jeg å vise hvordan zerowastere forholder seg til tid. De ønsker å 

hente inspirasjon fra fortiden for å påvirke fremtiden positivt.  
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Zerowastere tar hensyn til miljøet og naturen, noe som også betyr at de er opptatt av at biografien til 

matvarene de konsumerer følger naturens gang. Å leve mer som før er for mange et mål, og et 

idealisert bilde av fortiden er noe det blir hentet inspirasjon fra. Gjenstander skal vare, og tiden det 

tar å dyrke mat bør respekteres.  

Deretter beskrives «Butikken» i kapittel 5. Her ønsker jeg å ta opp igjen temaene i de tidligere 

kapitlene, og vise hvordan de kommer til uttrykk i «Butikken», som man kan si ligger et nivå 

«høyere» enn enkeltindivider. Zero waste fungerer på alle nivåer, og de gjeldende 

samfunnsstrukturene kan være vanskelige å utfordre også for «Butikken».  

I det siste kapitelet vil jeg kort å vise hvordan zerowastere mener deres handlinger kan være et 

bidrag til å løse problemene som følger en overopphetet verden. Før jeg i det avsluttende kapittelet 

ønsker å vise hvordan mine informanter tenker rundt sin makt som forbrukere. Deretter belyses 

kritikken rettet mot livsstilen, før jeg avslutter med å sette funnene inn i en større antropologisk 

diskusjon om hva som bør gjøres for å få bukt med miljø- og klimaendringer.  

Helt til sist oppsummeres oppgaven.  
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2 Zero Waste 
Vi lever ifølge Thomas Hylland Eriksen (2016) i en overopphetet verden. En verden av akselerert 

endring, noe som har resultert i at vi er for mange mennesker og endringer skjer for fort. «The most 

fundamental driving force, enabling fast population growth, mobility and urbanisation, has been the 

fast growth in energy production since the outset of the nineteenth century (Eriksen, 2016:152). Det 

finnes ingen stoppmekanisme som sier at nok er nok (Eriksen, 2016). I en verden hvor 

befolkningstallet øker, øker også mengden avfall. Eriksen mener skalakonflikter er en av grunnene 

til at det er vanskelig å reversere overopphetingen (2016). Klimaendringene og miljøet er noe som 

finnes og skjer globalt, mens endringer og tiltak for å redusere den negative påvirkningen i mange 

tilfeller må gjøres lokalt. Skillet mellom de ulike skalaene kan derfor gjøre det vanskelig å begripe 

omfanget og konsekvensene av å ikke leve bærekraftig (Eriksen, 2016). Mennesket er på mange 

måter ikke i stand til å håndtere det avfallet det selv har utviklet, produsert og nyttet seg av. En 

gjennomsnittlig månedslønn er i Norge 44 310kr (SSB, 2018), noe som fører til at nordmenn er det 

folkeslaget i Europa som bruker tredje minst av sin inntekt på mat, noe som ifølge Tommy Ose kan 

være en medvirkende årsak til økt matkasting, da maten ikke lenger har like høy relativ verdi (Ose, 

2018). Dette kan også være en av grunnene til at nordmenn stadig kaster mer, i 2016 kastet de 433 

kilo husholdningsavfall hver (SSB, 2018). 

Problemet med søppel  

Etter Mary Douglas’ kjente definisjon, er søppel matter out of place (1966), noe som ikke passer inn 

i menneskers systemer og som derfor lager uorden. Søppel kan ses på som en uønsket og utilsiktet 

bieffekt av menneskelig aktivitet (Eriksen og Schobel, 2017). Til alle verdens tider har både 

mennesker og naturen måtte hanskes med forskjellige typer avfall, men som resultat av en 

akselerert befolkningsvekst, er vi nå vitne til akselerert endring også i mengde søppel, som på 

verdensbasis eksisterer i uhåndterlige mengder (Eriksen, 2016). «Waste is the most visible, 

perceptible and odorous of all the side-effects of accelerated change» (Eriksen, 2016, s. 106). Et 

utsagn jeg ofte hørte under feltarbeidet var «Det kommer til å være mer plast enn fisk i havet innen 

2050». «In the present world, nature has somehow collapsed into culture: Rather than being 

culture’s threatening other, nature is now often portrayed as being fragile and weak, itself threatened 
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by and requiring the protection of caring and compassionate humans aware of their special 

responsibility for the entire planet» (Eriksen, 2016, s. 17).  

Selv om menneskelige og animale ekskrementer, som finnes i naturen, blir sett på som urent, er det 

likevel noe naturlig som brytes ned av seg selv, og ikke noe som trenger menneskelig behandling 

for å forsvinne. Det er derfor ikke avfall på samme måte som for eksempel plast. Det har skjedd et 

skifte, som Thomas Hylland Eriksen skriver i sin bok Søppel (2011). «Naturen har gjennom hele 

historien vært en fare for kulturen. Nå er det blitt omvendt (ta bare ordet «naturvern»): Det er blitt 

kulturens oppgave å ta vare på naturen, for den klarer seg angivelig ikke selv» (Eriksen, 2011, s. 

92). Mennesket ser ut til å ha fremstilt noe det ikke er i stand til å håndtere konsekvensene av. «[…] 

the very existence of unusable, unassimilable waste could be seen as proof, pungent and polluting, 

of our own limitations» (Allen, 2007, s. 204). I en overopphetet verden genereres det mer søppel 

enn noen gang tidligere, av materialer vi ikke kjenner til konsekvensene av, noe både naturen og 

mennesker ser ut til å ta skade av. «There is, it is often observed, no waste in nature; waste comes 

from culture» (Thompson og Beck, 2017, s. 335). 

Få har kunnskap om, eller interesse av hvor tingene de konsumerer er laget, hvem som har laget det, 

hvordan det lages, og ikke minst hvor mye avfall det kreves for å produsere det eller hva det blir til 

etter at det er kastet. Det er interessant hvordan vi til stadighet kaster ting uten å tenke på 

konsekvensene det fører med seg. Det kjøpes kaffe i engangskopper, frukt og grønt pakkes inn i 

plast, og de fleste har flere titalls produkter bare på badet. Dette forbruket kan ses på som en del av 

våre kulturelt lærte vaner som har vært en naturlig del av våre liv fra vi ble født, og det kan være 

vanskelig å endre dem (Mauss, 1973). I tillegg til den akselererte mengden søppel, er også mye av 

dagens søppel av en annen karakter enn tidligere. Oppdagelsen av oljen har gjort oss mennesker 

kapable til å produsere et materiale, plast, som vi til tross for dets store utbredelse, vet lite om.  

 The temporality of plasticizers - both their long lives and their relatively new arrival in the  

 world - complicate our understanding of their relations with other objects ‘in the wild’,   

 where they become part of bodies, ecosystems, consumer products, and landscapes.  

(Liboiron, 2015, s. 96).  

I tillegg til at plast på avveie skaper problemer for maritimt liv, finnes også stoffer fra plast i 

menneskers kropper. Basert på en åtte dagers studie, hvor nivået av skadelige stoffer som finnes i 
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plast hver dag ble målt i deltagernes urin, viste at nivået av skadelige stoffer ble redusert betraktelig 

de dagene deltagerne ikke var i kontakt med mat emballert i plast og ikke varmet mat i 

plastbeholdere (Rudel et al., 2011). En liten hake ved denne studien er at det ikke finnes noen 

kontrollgruppe, da alle mennesker har disse stoffene i seg på grunn av den utbredte kontakten med 

plast (Rudel et al., 2011).  

Materialet plast har ført mye godt med seg, det har muliggjort blant annet produksjonen av 

kirurgiske implantater og byggematerialer (Ore og Stori, 2018), men bruken av plast har også 

akselerert til et overopphetet stadium. Materialet brukes som emballasje og andre engagnsprodukter, 

som kastes etter kort tids bruk. Vi vet ikke med sikkerhet hva som skjer når plast brytes ned, eller 

om det i det hele tatt kan brytes ned, det er derfor av en annen karakter enn annen type avfall. 

Anslagsvis dumpes det flere tonn plast i havene hvert eneste minutt, og Plastøyen som estimeres til 

å være på størrelse med Texas i areal, flyter i Stillehavet og truer maritimt liv (Eriksen, 2016, s. 

107). Et annet utsagn som gikk igjen under mitt feltarbeid, var at all plast som noensinne er 

fremstilt, fortsatt finnes i en eller annen form i dag. I og med at plast er et relativt nytt produkt, er 

det usikkerheter rundt materialets evne til å bryte ned. Vi vet at det brytes ned til små partikler, 

såkalt mikroplast, men om mikroplasten til slutt forsvinner, eller om den vil fortsette å gjemme seg 

på havets dyp og forveksles med mat av fisk, og på denne måten forplanter seg videre i 

næringskjeden, vet vi ikke. Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra er bare ett av mange eksempler 

på at naturen lider som følge av menneskelig aktivitet. Avfall på avveie i naturen kan ses på som 

mennesker i liminalfasen av et overgangsrituale (Turner, 2008). De står på utsiden av samfunnet, og 

er en potensiell trussel dersom de ikke gjenintegreres i samfunnet. På samme måte er avfall på 

avveie en trussel for naturens orden, og kan potensielt infiltrere livet i havet, noe som igjen kan 

skade oss mennesker. Dersom det plukkes opp og integreres i resirkuleringssystemet, er det ikke 

lenger noen trussel 

Eline er Norges mest profilerte zerowaster, en kvinne i slutten av tyveårene, som bor sammen med 

kjæresten sin. Hun fortalte meg at hun ble oppmerksom på mengden avfall hun genererte da hun 

begynte å samle avfallet sitt i vesken sin i en periode hun bodde i London, hvor det ikke fantes så 

mange søppelkasser ute i det offentlige. Hun ble overrasket over den store mengden søppel, og 

bestemte seg for å gjøre noe med det. Dette kan ses på som et eksempel hvor hun har nådd det 

Gregory Bateson (2000) kaller hit bottom, en situasjon der en person aksepterer sine egne 

begrensninger og sin maktesløshet overfor et dilemma. Eline, som hadde trodd hun levde et ganske 
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miljøvennlig liv, møtte bunnen da det motsatte ble gjort klart for henne gjennom søppelmengden i 

veska. Det er først når man innser at en selv har et problem at en kan gjøre noe med det, som 

eksempelet Bateson bruker med en alkoholisert mann som aldri kommer til å vinne over flaska 

(Bateson 2000). Den overraskende søppelmengden førte Eline til flere søk på internett hvor hun 

endte opp på zerowasteren Bea Johnsons blogg. Hun bestemte seg for at dette var en livsstil hun 

ville teste ut. Testperioden ble forlenget, og hun lever nå zero waste på tredje året. 

Zero wastes grunnprinsipper  

Fransk-amerikaneren Bea Johnson, som regnes som zero waste-bevegelsens grunnlegger ble nevnt 

som en inspirasjonskilde av samtlige av mine informanter. Gjennom sin blogg (Johnson, 2018), sin 

bok Zero Waste Home (Johnson, 2013), og sine foredrag, inspirerer Johnson zerowastere over hele 

verden til å generere mindre søppel. Hun setter virkelig et eksempel, og samler alt søppelet familien 

på fire genererer i løpet av et helt år på et lite glass som rommer 250ml. I sin bok definerer hun zero 

waste på denne måten: «Zero waste is a philosophy based on a set of practices aimed at avoiding as 

much waste as possible. In the manufacturing world it inspires cradle-tocradle design; in the home it 

engages the consumer to act responsibly» (Johnson, 2013, s. 14). Det handler ikke bare om det 

fysiske avfallet en forbruker sitter igjen med, men også om hele tankesettet rundt alle former for 

konsum. Zerowastere har et holistisk bilde av sitt konsum, der produktets fullstendige biografi blir 

vurdert (Kopytoff, 1986). Alt fra hvordan og hvor produktet lages, til det ender opp i butikkhyllene, 

og hva som skjer med det når det ikke lenger har noen nytteverdi er viktig.  

Under mitt første møte med Eline, fortalte hun meg om livsstilen og dens grunnprinsipper. Zero 

waste er en livsstil som først og fremst går ut på å generere så lite ikke-resirkulerbart avfall som 

mulig. For å klare dette, er Johnsons fem prinsipper, de fem r’ene, gode retningslinjer. Dersom de 

fem r’ene refuse, reduce, reuse, recycle og rot, følges i den rekkefølgen de står i, skal forbruker 

ifølge Johnson ikke sitte igjen med noe særlig avfall. Johnsons bok åpnes med en diskusjon om at 

det kan virke selvmotsigende å lese en fysisk, trykket og produsert bok, om det å nettopp redusere 

sitt forbruk. Johnson konkluderer med at den inspirasjonen boken er med å gi, vil veie opp for de 

negative konsekvensene i forbindelse med produksjonen av den. Nettopp dilemmaer er noe som 

gjerne oppstår for de som ønsker å leve et liv uten unødvendig avfall. For å løse dilemmaer, er de 

fem grunnprinsippene Eline fortalte meg om til god hjelp.  
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Den første, og også det Johnson mener er den viktigste retningslinjen å følge for å oppnå en hverdag 

uten avfall, er å avstå fra alt en ikke trenger. Refuse. Å takke nei til det en blir tilbudt av gratisvarer, 

og klistrer opp en lapp med «Nei takk til reklame» på postkassen, takker nei til poser og 

kvitteringer, og ikke minst unngår å kjøpe varer en egentlig ikke trenger, er en god start. Selv har 

jeg måttet takke nei til en kulepenn, gratis kaffe i engangskopp, og jeg har gitt venner og familie 

beskjed om at jeg ikke ønsker meg gaver på bursdagen min. Anna, en ung kvinne i midten av 

tyveårene, bor sammen med kjæresten sin og deres datter på tre år. Familien prøver seg på zero 

waste-livsstilen, etter at Anna kom over den etter å ha lest boken Magisk opprydning av Marie 

Kondo. I denne boken blir leseren introdusert for kon-mari-metoden, som går ut på å systematisk gå 

gjennom absolutt alle sine eiendeler, kategori for kategori, holde opp hver enkelt gjenstand, for så å 

kvitte seg med alt som ikke gir en umiddelbar følelse av glede. Anna og familien hadde gjennomført 

denne praksisen et par ganger, noe som ifølge Anna hadde ført til en ny bevissthet rundt konsum og 

egne vaner. Ved å vite hva hun har, vet hun også hva hun mangler. For å opprettholde denne 

oversikten, har familien blitt veldig strenge på hva de tar med seg inn i hjemmet.  

Randi, en kvinne tidlig i førtiårene, og hennes familie på to voksne og tre barn mellom åtte og tolv 

år, har alltid vært opptatte av å leve miljøvennlig, men har de siste par årene også latt seg inspirere 

av livsstilen zero waste. «Man sparer så mye tid! Og det gjør livet så mye enklere», fortalte hun 

meg begeistret da vi snakket om forbruk. Dette er noe hun synes er det beste ved å leve en 

bærekraftig livsstil. Hun nevnte shopping generelt, og kleshandling spesielt, som noe hun både 

sparer tid og penger på å holde seg unna. Hun arver klær fra venner og familie, til både seg selv og 

barna. Hun føler at hun har kontroll over hverdagen, og vet hva hun vil ha, uten å la seg påvirke av 

trender, mote, eller reklame. Familien har blitt veldig bevisste på forskjellen på hva de trenger og 

hva de bare har lyst på.  

Å være bevisst på hva en trenger er i tråd med Johnsons andre prinsipp, nemlig reduce. Det er viktig 

å redusere sine behov. Johnson anbefaler også sine tilhengere å gå gjennom alle sine eiendeler og 

kvitte seg med det som ikke lenger passer deres verdier og livsstil. Alle endringer bør ifølge 

Johnson gjøres med en gang, slik at en vet hva en har, og dermed også er klar over hva en trenger. 

Randis familie på fem hadde levd uten vaskemaskin i tre uker, fordi de ventet på å finne en egnet 

brukt. De vasket klær mer sjeldent, og når noe måtte vaskes, ble det gjort for hånd. De hadde også 

levd tre og et halvt år uten bil. Dette førte til at det ble en vane for familien å gå, sykle, eller bruke 

buss som fremkomstmiddel. For å visualisere for barna, og også for seg selv, hvor mye penger de 
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sparte på dette, la de hver dag 20 kroner på et glass, som var omtrent det den summen de sparte på å 

ikke ha bil. Disse pengene, som etterhvert ble en god sum, brukte familien på ferie og opplevelser. 

Ingrid, en ung kvinne i midten av tyveårene, bor sammen med kjæresten sin. Hun jobbet blant annet 

med å redusere sitt kjøttkonsum, og uttrykte tydelig at hun kom til å bruke lang tid på å lære seg å 

lage mat på en ny måte, fordi hun har vært vandt til å bygge måltider rundt kjøtt. Sofie, en annen 

ung kvinne i tyveårene, som også bor med kjæresten sin, har måttet kjøpe ost og kjøtt i 

spesialforretninger for å få produktene rett i sin egen gjenbrukbare beholder, og på denne måten 

unngå plast. Her er prisnivået noe høyere enn i vanlige matbutikker (se senere diskusjon om vanlige 

matbutikker), slik at kjøtt og ost har for henne og kjæresten blitt luksusvarer de sjeldent spiser.  

Å gjenbruke, reuse, gjenstander er viktig for å forhindre avfall. Det å alltid ha med seg en solid 

vannflaske, en kaffekopp, og handlenett i tøy er viktig for å unngå å produsere søppel i form av 

engangsprodukter. Dersom den yngste gutten til Randi trengte nye sko, hentet hun de hun hadde 

liggende på loftet i rett størrelse, og lot barnet selv velge hvilket par han ville ha. De skoene som ble 

til overs, gav hun videre. På denne måten blir tingene brukt igjen og igjen, biografien blir utnyttet til 

fulle. For å kunne avstå fra de små plastposene de vanlige matbutikkene tilbyr til frukt og grønt, er 

en i noen tilfeller nødt til å ha en erstatter. Det blir veldig tungvint å skulle kjøpe tolv løse tomater 

uten å putte dem i noe. Her kommer de små tøyposene inn. Disse tøyposene muliggjør en 

emballasjefri handel, og med en slik lett tilgjengelig, kan en alltid kjøpe med seg mat uten 

emballasje - både tomater fra matbutikken, og bakevarer fra bakeriet.  

Da jeg møtte Anna for å være med på en av hennes handlerunder, kom hun mot meg med en stor 

tøypose over skulderen, og en mindre veske krysset over den andre skulderen. I den store tøyposen 

hadde hun de hjelpemidlene hun trengte for å gjennomføre handlingen uten å sitte igjen med avfall. 

Små tøyposer til frukt og grønt, og også en papirpose hun hadde kjøpt kaffe i tidligere som hun har 

planer om å bruke til den ikke henger sammen lenger. Da hun hadde fylt opp papirposen med 

kaffebønner, og skulle betale, måtte hun stoppe hun i kassen som var i ferd med å sette på en liten 

tapebit for å lukke posen ordentlig. Anna fikk stoppet henne i tide, og slapp å ta med seg den lille 

tapebiten hjem. 

Det fjerde prinsippet er recycle, å resirkulere. Det en til nå ikke har klart å unngå gjennom de tre 

tidligere prinsippene, er det viktig at en kvitter seg med på riktig måte, slik at de ressursene som 

allerede er utvunnet kan bli utnyttet i resirkuleringssystemet så lenge som mulig. Zero waste 
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handler ikke om å resirkulere mer, men om å ha mindre å resirkulere, som Eline poengterte. Når en 

har fulgt de tre tidligere prinsippene, har en forhåpentligvis redusert behovet for å resirkulere. Før 

gjenstander resirkuleres, utnyttes de så lenge som mulig, og dersom muligheten byr seg, kan 

brukstiden til en gjenstand forlenges, for eksempel ved å sy små tøyposer av gamle t-skjorter, slik 

Sofie har gjort. 

Eline samler alt restavfallet sitt på et syltetøyglass, slik som Bea Johnson gjør. Under mitt 

feltarbeid, var hun den eneste av mine informanter som gjorde dette. Katrine veier søppelet sitt, for 

å få et klart bilde av hvor mye hun kan redusere det. Derfor, fortalte hun meg, spiser hun heller opp 

rester enn å veie dem. Sara, en ung kvinne i begynnelsen av trettiårene med en mastergrad i marin 

forsøpling, skriver dato på posene hun setter i søppeldunkene for å prøve og bruke så lang tid som 

mulig på å fylle dem opp. Da jeg var på besøk hos henne 8. mai, var posen markert med 10. april, 

og ikke en gang halvfull.  

Om en fortsatt sitter igjen med avfall etter de fire første r’ene, noe alle gjør i forskjellig volum, er 

det tid for det siste prinsippet, rot. Det er gjerne matavfall som er igjen, og kanskje også et 

oppvaskbørstehode en gang i blant, eller komposterbare q-tips. Også matavfall kan gjenbrukes før 

det komposteres. Ingrid koker kraft til supper og gryter av skall og rester fra grønnsaker, mens Sara 

steker skallet fra rotgrønnsaker i ovnen sammen med olje og litt salt, og vipps så har hun chips. Å 

ha en hjemmekompost, enten en som brytes ned ved hjelp av mark, eller med bokashistrø som er en 

blanding av mikroorganismer som bryter ned matavfall til jord, fører til kontinuerlig tilgang på 

hjemmelaget jord. Dermed også mulighet til å benytte seg av større deler av kretsløpet. Sara hadde 

sin markkompost på balkongen i en hjemmesnekret kasse. Det hadde begynt da hun fikk 20 mark av 

en venn som hadde bestilt dem fra England, og nå hadde de formert seg og blitt så mange at de uten 

problemer forvandlet matavfallet til to voksne mennesker til jord. På kjøkkenet samlet de matavfall 

i en bolle i løpet av dagen, og blandet det så inn i komposten. Da vi stod ute på balkongen gravde 

hun i den med en spade, og marken kravlet livlig rundt blant jord og matavfall. Sara og samboeren 

hadde gitt komposten det passende navnet Gaia, som betyr moder jord, det alt kommer fra, og det 

alt blir til. Hun har ikke fortalt noen av de andre i borettslaget at de har kompost, for da er hun 

sikker på at de ville ment den luktet, selv om den ikke gjør det, fortalte hun meg og lo. På den andre 

balkongen hadde de urter plantet i en gjenbrukt pall som stod horisontalt opp mot den ene veggen 

for å utnytte plassen. Da samboeren hennes lagde middag litt senere, ropte han inn i stua hvor Sara 

!19



og jeg satt, og spurte om hun kunne være så snill å hente litt persille og basilikum fra verandaen. De 

har sitt eget lille kretsløp hvor mat blir til jord, som de igjen bruker til å dyrke mat i.  

I følge Igor Kopytoff (1986) kan biografien til en gjenstand forandre seg, og bevege seg gjennom 

forskjellige stadier ut i fra hvilken verdi de tillegges. En zerowaster ønsker å vite så mye som mulig 

om en gjenstands biografi, fra hvordan og hvor den er laget, til hva den blir til etter at de kvitter seg 

med den. Denne biografien ønskes også å være så lang som mulig, som eksempelet med den utslitte 

t-skjorten Sofie sydde om til små tøyposer viser. På denne måten ble biografien til stoffet, til 

materialet, forlenget, og Sofie fikk en ny gjenstand hun hadde bruk for. Her passer Tim Ingolds 

definisjon av ting godt. Ingold definerer things som «gatherings of materials in movement» (2012, 

s. 439). Materialene beveger seg fra å være en ting til å bli noe annet, gjennom handling. En zero 

waster er på mange måter som en brikolør: 

 […] en person som går til verks med sine egne hender og tyr til usedvanlige hjelpemidler   

 […]. Det som kjennetegner den mytiske tanke [brikolørens tankesett], er at den uttrykker   

 seg ved hjelp av et broket repertoar som til tross for sin bredde allikevel forblir begrenset.  

 Den må imidlertid bruke av dette repertoaret uansett hvilken oppgave den gir seg ut på, for  

 den har ingenting annet for hånden.  

         (Lévi-Strauss, 2002, s. 38). 

De begrensningene en zerowaster velger å ha i form av de fem r’ene og det materielle hierarkiet, er 

for mange en positiv begrensning. For zerowastere er en tannbørste av bambus et naturlig valg 

fremfor en i plast, da en bambustannbørstes biografi regnes som bedre. Når den ikke lenger egner 

seg for tannpuss, kan den brukes som en skurebørste for å vaske i små kriker og kroker. I stedet for 

å kastes med en gang, maksimeres nytteverdien. Når den ikke lenger er anvendelig som en 

skurebørste, kan den komposteres, og slik ender dens biografi dersom vi skal følge Ingolds 

definisjon. Materialet går i oppløsning, og er ikke lenger i bevegelse. Det blir til et annet materiale, 

til jord. Selv om jorden er med på å muliggjøre fremveksten av planter, er plantene og urtene som 

springer opp fra jorden et nytt produkt, en ny ting av andre materialer, som ikke lenger har noe med 

bambusen tannbørsten var laget av å gjøre. Det er kun en del av flere ting som gjorde det mulig for 

plantene å vokse frem. Ved å følge Johnsons prinsipper forlenges, eller kanskje heller endres, 

biografien til gjenstandene (Kopytoff, 1986).  
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Zero waste i praksis  
  

 Zero waste er en helhetlig livsstil. Den omfatter alt fra hvordan vi reiser, hvilke klær vi   

 kjøper, og hvor mye vi konsumerer av varer og tjenester. For meg handler zero waste om   

 alltid å gjøre det beste valget som finnes der og da – og alltid gjøre det valget jeg i   

 øyeblikket anser som det mest klimavennlige.  

- Ingrid  

I blogginnlegget dette sitatet er hentet fra, poengterer Ingrid at zero waste handler om mer enn 

matemballasje, selv om det får mest oppmerksomhet av allmennheten. Den helhetlige tankegangen 

rundt alle former for konsum er viktig for å redusere den negative påvirkningen på miljøet. Ingrid 

ønsker å være en motvekt i en tid hvor hun mener «det konsumeres i blinde», og søppel er et reelt 

problem.   

Selv om Bea Johnson og zero waste-bevegelsen gjerne ses på som om de produserer null søppel er 

ikke virkeligheten nødvendigvis slik. Til tross for de fem retningslinjene, er det ikke realistisk å leve 

et liv helt uten søppel. Det er ikke til å komme unna at resten av samfunnet ikke deler en 

zerowasters ønsker og tankegang, og at zerowastere er i mindretall samtidig som de er en del av de 

større strukturene. Det var under et av feltarbeidets første intervjuer at jeg forstod at ingen kan leve 

helt søppelfritt, og at livsstilen bygger på en utopi. Selv hadde jeg lest Johnsons bok og blitt klar 

over de fem prinsippene, men hadde likevel en forestilling om at en zerowaster helst ønsket å unngå 

alt som ville føre til søppel. Jeg hadde en idé om at zerowastere ikke produserte noen form for 

avfall, hverken restavfall eller metallavfall. Dette stemte ikke helt med virkeligheten.  

Ved vårt første møte fortalte Eline meg at livsstilen er en utopi, og at zero waste i ordets rette 

forstand, er et mål en zerowaster hele tiden jobber mot. En etterlengtet utopi de ønsker å nå, men 

som de vet at er større enn sine egne muligheter. Eline fortalte meg at hun til tider har vært lat og 

kjøpt leverpostei med plastlokk. Til å begynne med reagerte jeg sterkt på det hun fortalte meg, men 

etter kort tid forstod jeg at det er dette som må til for at denne livsstilen skal fungere i hverdagen. 

For samtidig som feltarbeidet startet, begynte jeg min personlige reise mot zero waste, som ble mye 

mer levelig etter samtalen med Eline. Litt søppel må til, fordi en zerowaster er en del av noe større, 

men det gjelder å alltid velge det beste alternativet. Eline fortalte meg om at hun også på en måte 
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hadde gått for hardt ut da hun først startet med livsstilen for snart tre år siden. For å redusere sitt 

forbruk av sjampo og balsam, bestemte hun seg for å gi no poo-metoden en sjanse. Metoden går ut 

på å vaske håret med bakepulver, for så å skylle det med eddik. Dette fungerte ikke helt som hun 

skulle ønske, og hun gikk rundt med det hun følte var møkkete og ustelt hår, i en periode hvor hun 

møtte mennesker hun så opp til å gjerne ville gjøre et godt inntrykk på. Det endte med at hun 

klippet av seg alt håret, til det hun kalte «guttekort». Nå lager hun sin egen såpe en gang i året, som 

fungerer som både sjampo, dusjsåpe og håndsåpe. Som zerowaster er man nødt til å prøve seg frem, 

og det er ikke uvanlig å møte på utfordringer og dilemmaer. Hvordan disse løses, og hva som anses 

å være de viktigste hensynene å ta i forskjellige situasjoner er noe jeg ønsker å belyse videre i 

teksten.  

Det at Johnson mener at en bør gå gjennom alle sine eiendeler, og kvitte seg med det som ikke 

passer inn i en zero waste-livsstil, var ikke mine informanter helt enige i. De mente en gradvis 

overgang var viktig, slik at endringene som ble gjort var mulige å leve med. Det var viktig for Anna 

å bruke tid på omstillingen slik at endringene ble bærekraftige, og ikke noe de måtte gi opp fordi de 

hadde gått for hardt ut. Noe mine informanter var enige om, var at det er mer lønnsomt å bruke opp 

det en har, før en bytter det ut med et bedre alternativ når det ikke lenger fungerer. Eline fortalte 

meg at hun en gang hadde hamstret barberhøvler på tilbud, og at disse var noe hun gjerne ville bytte 

ut med en barberhøvel av stål etter å ha startet sin reise mot zero waste. Selv om hun ville starte 

zero waste for fullt med en gang, ble hun enig med seg selv om at det var mest lønnsomt å bruke 

opp de hun hadde, før hun byttet dem ut med et bedre alternativ. Nå, tre år etter at hun først begynte 

sin reise mot zero waste, har hun byttet ut engangshøvlene av plast, til en Safety Razor av metall, 

som hun kjøpte brukt via nettsiden ebay. Denne barberhøvelen og dens biografi kommer vi tilbake 

til i kapittel fem, som omhandler temporalitet.  

Det finnes ingen satte regler for hvordan en zerowaster skal leve, det varierer ut i fra tilgang på 

forskjellige butikker, livssituasjon og personlige ønsker og behov. Det er nettopp dette som gjør at 

livsstilen ser ut til å appellere til så mange, og kanskje også grunnen til at så mange forskjellige 

mennesker ønsker å leve slik. Som Ingrid uttrykte det: «Jeg kunne aldri vært vegetarianer eller 

veganer for resten av livet. Det er det som er så fint med zero waste, at det ikke er så mange regler. 

Ingen ultimatum». Hun jobber med å redusere kjøttforbruket sitt, for hun er fullstendig klar over at 

kjøttkonsum står for en stor del av de personlige klimagassutslippene, men hun kan likevel kalle seg 

en zerowaster. Zero waste er en livsstil som kan formes som en selv vil, og en kan gjøre de 
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endringene som passer seg selv. Jeg spurte flere av mine informanter om de hadde noe de fortsatt 

ønsket å konsumere selv om det genererte avfall. De fleste svarte «Ja». Selv om Kine fortalte meg 

at hun er «avhengig» av Sørlandschips en gang i uken, gjør ikke det at hun ikke er kvalifisert som 

zerowaster. Det ville for øvrig aldri falle inn Kine å kjøpe en agurk emballert i plast, for det kan hun 

enkelt få tak i helt emballasjefritt. Det er en fleksibel livsstil, hvor det er viktig å åpen for å 

improvisasjon. Siri sa hun var avhengig av Pepsi Max, mens Kinee, lar være å konsumere dersom 

det ikke finnes et alternativ hun anser som godt nok. Hun innrømmet likevel gleden hun har for 

bøker, og at akademikeren i henne ikke helt vil slutte å kjøpe gode bøker. Derfor hender det at hun 

kjøper seg en nyprodusert bok. Det finnes altså ingen satte regler for hvordan en zero waste-livsstil 

skal leves. Likevel har alle mine informanter til felles et ønske om å redusere sitt avfall, og viljen til 

å legge ned innsatsen det krever. 

Zero wastes materielle hierarki  

I og med at det ikke går an å leve et liv helt fritt for søppel, finnes det i tillegg til de fem r’ene det 

jeg har valgt å kalle et materielt hierarki zerowastere forholder seg til. Det materielle hierarkiet er 

grunnlaget for hvilke gjenstander en zerowaster foretrekker, basert på hvilket materiale de er laget 

av. Jo høyere opp i hierarkiet, desto lettere er det å resirkulere, noe som gjør det til et renere og 

bedre materiale for zerowastere. «[…] things have no meainings apart from those that human 

transactions, attributions, and motivations endowe them with […]» (Appadurai, 1986, s. 5). Ting, 

som etter Ingold er samlinger av materialer i bevegelse, får mening og verdi ut i fra hvor i dette 

hierarkiet de er plassert. Jeg ønsker å presentere dette hierarkiet slik det ble presentert for meg av 

mine informanter, ikke nødvendigvis slik andre aktører mener det er. 

Høyest i hierarkiet, etter den ikke-eksisterende emballasjen, regjerer gjenstander og emballasje som 

er laget av metall og glass. Dette er materialer som lett lar seg resirkulere, og som ikke mister 

kvaliteten underveis. Jeg ble fortalt at 75% av alt glass og metall som noen gang er produsert, 

fortsatt er i omløp. Flere av mine informanter uttrykte i tillegg at de gjerne velger glasskrukker eller 

glassflasker fremfor hermetikkbokser, da hermetikkboksene blir ødelagt når de åpnes, mens 

flaskene og glassene kan gjenbrukes. Ingrid har funnet et økologisk syltetøy hun liker godt, og som 

kommer i glass hun synes er fine. Disse glassene har hun planer om å bruke om igjen til å både 

kjøpe og oppbevare krydder i. På denne måten forlenger hun biografien til glassene, fra å være 

syltetøyglass til å bli krydderglass, i stedet for å sende dem til resirkulering. 
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Under glass og metall, finner vi papp og papir. Dette er et materiale som lar seg resirkulere, men 

som minster kvaliteten etterhvert og derfor ikke kan resirkuleres like mange ganger som glass og 

metall. Ingrid tar vare på en smågodtpose som hun gjenbruker flere ganger, for å redusere 

etterspørselen etter nye poser. En dag jeg jobbet i butikken, kom Eline innom for å handle. Over 

skulderen hadde hun et tøynett fylt av små tøyposer og et lite glass, og i hånden hadde hun en 

handlelapp i papir av det som så ut til å en gang ha vært en del av en melpose. Ved å gjenbruke en 

del av melposen som handlelapp, forlenget hun livet og biografien til papiret, utnytter det så godt 

hun kan, før det resirkuleres. På denne måten reduserer hun behovet for å ha en egen liten blokk 

anskaffet spesielt til dette formålet.  

Nest nederst i hierarkiet finner vi plast. Den store utbredelsen, og den hyppige bruken er et stort 

problem ifølge zerowastere. Materialet kan kun resirkuleres et par ganger, før det blir til permanent 

avfall. Plastflasker blir til fleecegensere, men fleecegenserene forblir, eller brytes ned til mindre 

partikler vi ikke med sikkerhet vet om vi klarer å bli kvitt. Jeg spurte hva Eline synes om at det 

reklameres med at plast kan resirkuleres. Hun sa at det er bedre at det resirkuleres enn at det kastes, 

men poengterte at poenget med livsstilen er å resirkulere mindre, ikke mer. Det kan sies at grunnen 

til at plast ses på som noe av lav verdi, er fordi det finnes alternativer som har så mye høyere verdi. 

Nederst i hierarkiet finner vi restavfallet, som i Norge blir brent og gjort om til fjernvarme, slik at 

ressursene utnyttes på best mulig måte. I følge zerowastere er det likevel best å unngå så mye 

restavfall som mulig. Douglas (1966) mener som nevnt at vi mennesker skaper systemer og 

kategoriserer verden for å skape orden. Det som ikke passer inn i kategoriene, blir sett på som 

anomalier, noe urent, eller rent, som truer menneskers systemer og dermed også verdier. Det er 

systemet for resirkulering som sørger for at ikke alt avfall er anomalier for zerowastere. Restavfall 

kan ses på som en kategori som truer systemet på den måte at det er en samlekategori for det som 

ikke passer inn noe annet sted. Det er en ekstra kategori som samler anomaliene og skaper orden. 

Likevel er ikke restavfall sett på som orden for zerowastere, og det bør derfor unngås. 

Prinsippet om resirkulering er særlig interessant, fordi en zero waste-tankegang deler inn materialer 

hierarkisk, og tillegger gjenstander verdi etter hvor lett de forskjellige tingene lar seg resirkulere. I 

et zero waste-liv, hvor det å etterlate seg null søppel forblir en utopi, er det materielle hierarkiet 

viktige retningslinjer for hvilken type emballasje en bør velge, slik at det en etterlater seg kan forbli 
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i kretsløpet av resirkulering så lenge som mulig. Det forblir matter in place (Douglas, 1966). Anna 

og hennes familie lar gjerne avfallet sitt ligge på kjøkkenbenken i flere dager, til de med sikkerhet 

har funnet ut hvilken type materiale det er og hvordan det skal resirkuleres. Da familien var på ferie 

i Danmark, tok de med seg det lille søppelet turen hadde resultert i hjem, for å forsikre seg om at det 

ble resirkulert riktig. På turen fant de bare søppeldunker for restavfall, og de ville tuklet med 

kategoriene dersom de hadde kastet alt avfallet sitt her, uavhengig av materiale. Dersom avfall 

behandles på rett måte, blir det ikke sett på som matter in place, men dersom det er på avveie, i 

naturen, eller i magen på en gåsenebbhval strandet på Sotra, truer det systemet og blir matter out of 

place. 

Det materielle verdisystemet ble synliggjort for meg da Eline tok meg med på en walk-along i byen 

for å vise meg de forskjellige butikkene som kan benyttes for å handle zerowaste. En av butikkene 

vi var innom var ikke en ren zero waste-butikk, men en butikk som hadde spesialisert seg på 

økologiske produkter, og som hadde et lite tilbud av tørrvarer i løsvekt i tillegg til mengder av lokalt 

produsert og økologisk frukt og grønt uten emballasje. Da vi gikk gjennom butikken for å få en 

oversikt over utvalget, gikk Eline og knipset forsiktig på forskjellig emballasje for å kontrollere om 

den var laget av glass eller plast. Det materielle hierarkiet viser hvilke materialer som har høyest 

verdi for en zerowaster, og fungerer litt som kulahandelen til trobrianderne, hvor halsbånd og 

armbånd av skjell sirkulerer i store deler av Stillehavet, jo lenger en gjenstand har vært i omløp, 

desto høyere verdi blir det tillagt. Disse gjenstandene representerer rang og prestisje (Malinowski, 

1984 [1922]). 

Annette Weiner (1992), som også har studert kulahandelen, bruker den som eksempel for å viser 

hvordan visse gjenstander må reintegrere i handelen. «Twenty or thirty years is a generation and so 

from a player’s perspective, to keep a shell as if it were inalienable is a possibility even though 

eventually the shell must reenter kula exchange» (Weiner, 1992, s. 133). På samme måte er det 

viktig for en zero waster å ha sine gjenstander så lenge som mulig, og unngå at det sendes til 

resirkulering, reintegrerers i sirkulasjonssystemet, fordi dette krever energi. «[…] new shells, even 

if large and well decorated, do not take on the highest ranking until they have gained the appropriate 

histories and the shell, itself, takes on a smoothness and patina from having been handled many 

times (Weiner, 1992, s. 135). På samme måte, som vi også skal komme tilbake til senere, er 

gjenstander med en tidligere biografi som bruksgjenstand å foretrekke blant zerowastere. På samme 

måte ønsker den utopiske tankegangen til zerowastere at alle deres eiendeler skal være inalienable, 
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at de ikke skal skiftes ut, men at personer kan ha dem så lenge som mulig før de eventuelt sendes 

videre til resirkulering.  

Zero wastes verdier 

 The definition of waste shows us how it is connected to value, as waste refers to the   

 unnecessary loss of something of value, usually when not used effectively or cared for   

 properly. What is not valued will be discarded or disregarded, defined as waste, sometimes  

 needlessly.  

(Ose, 2018, s. 26).  

Verdien i gjenstander blir av zerowastere utnyttet til fulle. Gjenstander av naturlige materialer som 

tre, glass og tøy heller enn plast, representerer en zerowasters verdier om å ta vare på kloden og de 

materialene som allerede er i omløp. Helst materialer som lar seg resirkulere, eller bryte ned til jord.   

David Graeber (2001) mener også at det er en sammenheng mellom en gjenstands verdi og større 

sosiale verdier. «Graeber is looking […] for a theory that in some way comes to terms with what 

many anthropologists recognize, that the specific history accumulated by an object in its production, 

exchange and consumption is in some way crucial to its ‘value’. And that its ‘value’ has some 

relation to larger societal ‘values’ (Referert i Sutton, 2004, s. 374). En gjenstands verdi kan forandre 

seg gjennom sitt liv, som vist med bomullsstoffet som gikk fra å være en utslitt t-skjorte til å bli en 

nyttig liten tøypose, og til slutt miste sin sammensetning som gjenstand. Disse materialene vil da ha 

en verdi i form av at de kan reintegrere i resirkulasjonssystemet.  

I sin bok Rubbish Theory (1979), viser Michael Thompson hvordan gjenstander kan miste verdi, før 

de på et senere tidspunkt kan få tilbake sin verdi i det han kaller verdisykluser. Disse syklusene 

finner sted på grunn av forandringer i kulturelle vurderinger. Et av hans eksempel som ofte trekkes 

frem, er eksempelet med gamle biler. En gammel bil er ikke verdt stort, den er i mange tilfeller 

verdiløs. Når den samme bilen blir virkelig gammel, kan den få tilbake sin verdi, kanskje med 

renter. Bilen blir nå sett på som en sjeldenhet, en klassiker av verdi (Thompson, 1979). Dette viser 

at avfall ikke er noe statisk, men noe som forandres i en pågående prosess. Denne måten å tilnærme 

seg avfall på stemmer godt overens med måten zerowasterer ser på verdier, om i et noe kortere 

tidsperspektiv enn eksempelet med bilen. Klærne Randi har liggende på loftet, har en gang hatt 

verdi da de ble brukt, men nå ligger verdien latent i dem frem til nestemann har vokst inn i dem. Da 
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får plaggene og skoene tilbake sin verdi, og i tillegg slipper Randi å bruke tid og penger i stressende 

klesbutikker.  

 Value emerges in action; it is the process by which a person’s invisible potency – their   

 capacity to act – is transformed into concrete, perceptible forms […]. Commodities have to  

 be produced […] social relations have to be created and maintained; all of this requires an  

 investment of human time and energy, intelligence, concern. If one sees value as a matter of  

 the relative distribution of that, then one has a common denom- inator. One invests one’s   

 energies in those things one considers most important, or most meaningful.  

 (Graeber, 2001, s. 45).  

Verdien til en gjenstand ligger altså ikke i formen til gjenstanden i seg selv, den kommer frem 

gjennom handling (Graeber, 2001), noe vi kommer tilbake til i kapittel 4 som handler om 

resiprositet. Graebers teori stemmer godt overens med eksempelet med de små tøynettene som er 

sydd av gammelt stoff, som hadde mistet sin verdi som bruksgjenstand dersom ingen hadde gjort 

noe med det. Det er verdifullt å gjøre denne endringen. Dette gjelder også for avfall forøvrig. Igjen 

er det handlingen og resirkulering som er viktig, og som gjør at verdien til materialer, som ellers 

ville vært verdiløse som søppel på avveie, returnerer til kretsløpet. Som Graeber også påpeker, er 

det gjennom individuelle dag-til-dag praksiser at verdi skapes og gjenskapes (Graeber, 2001, s. 70). 

Dette kommer tydelig til syne i kapittel 3, som handler om vaner.  

Det er særlig noen gjenstander som er viktige for å uttrykke en zerowasteres kjerneverdier. Jeg 

ønsker å omtale disse som nøkkelsymboler, etter Sherry Ortners (1973) begrep key symbols, da de 

både snakkes mye om på en positiv måte, og er svært viktige for å kunne leve en zero waste-livsstil. 

De dukker også opp i forskjellige kontekster, og er med på å muliggjøre livsstilen (Ortner, 1973, s. 

1339). Disse symbolene representerer en zerowasters verdier, og står for noe mer enn seg selv, 

nemlig ønsket om å redusere sitt avfall for å redusere sin negative innvirkning på naturen.  

Det første, og på mange måter det viktigste nøkkelsymbolet jeg ønsker å belyse, er de små 

tøyposene som allerede er nevnt flere ganger. Det er disse som gjør det mulig å handle matvarer i 

løsvekt uten engangsemballasje. Disse nettene er oftest relativt små, og er laget av bomull. Enten er 

de sydd av gammelt restestoff av informantene, eller så er de kjøpt til formålet, da gjerne laget av 

økologisk bomull. Tøyposene ses på som en fin start for de som ønsker å redusere unødvendig 
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avfall. De tar liten plass, og er lette å ta med seg, og kan komme til nytte i løpet av en dag. Disse 

tøynettene kan brukes i stedet for de små plastposene matbutikkene selv tilbyr. De kan fylles med 

alt fra epler, tomater og løk, til nøtter, dadler og smågodt. Disse varene tilbys ofte i løsvekt også i 

vanlige matbutikker, og slike små tøypose gjør at en plastfri handel kan gjennomføres.  

Demonstrasjon av hvordan de små tøynettene kan brukes. (Privat foto) 

Den andre gjenstanden jeg ønsker å se på som et nøkkelsymbol er kokosolje. Dette er en svært 

allsidig olje, som blant annet er en viktig ingrediens i flere hjemmelagede produkter. Ingrid bruker 

ren kokosolje som sminkefjerner, noe som gjør at hun eliminerer behovet for både sminkefjerner og 

fuktighetskrem, som ofte kommer i plastbeholdere. I noen tilfeller er det mulig å kjøpe kokosolje i 

løsvekt, men vanligvis kommer den i glass. Kokosolje er en viktig ingrediens i hjemmelaget 

tannkrem, som også består av natron og peppermynteolje. Eline lager sin egen tannkrem av denne 

typen. Hun fortalte meg at tannlegen hennes er litt skeptisk, og mener hun bør bytte til en tannkrem 

som inneholder fluor, men det vil hun ikke. Hun har ikke hatt noen problemer med tennene sine, så 

hun fortsatte å bruke den hun selv har laget. Sofie hadde fått de samme tilbakemeldingene av en 

kvinne via sine sosiale medier. Sofie svarte at hun skulle ta det opp med tannlegen sin neste gang 

hun var der, men vedkommende hadde fortalt henne at hun selv er tannlege, og mente fluor er 

fordelaktig. Hun fortalte meg at hun derfor skulle kjøpe tannkrem i tablettform i løsvekt neste gang 

hun gikk tom. Kokosolje og natron blandet sammen kan også brukes som deodorant, gjerne med 

noen dråper duftolje tilsatt. En slik deodorant lå i en skuff bak disken i butikken jeg jobbet i, og ble 
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tatt frem dersom noen hadde behov for den i løpet av dagen. Når kokosoljen er brukt opp, kan 

glasset den kom i fortsette sin biografi som oppbevaringsglass.  

Begge disse gjenstandene, både tøynettene og kokosoljen, representerer zero wastes verdier og 

passer godt inn i de fem r’ene og i det materielle hierarkiet. Bruken av disse gjenstandene muliggjør 

en reduksjon av avfall, og representerer en zerowasters verdier om å leve miljøvennlig (Graeber, 

2001). De er gjenstander som eliminerer behovet for andre gjenstander, og som kan brukes til flere 

ting. Kokosolje er et naturlig produkt som ikke fører til avfall, og tøynettene er gjerne laget av 

økologisk bomull eller gamle stoffrester, som kan brukes om igjen, for de resirkuleres som tekstil. 

Disse gjenstandene resulterer ikke i avfall, men tvert om, gjør det mulig for den enkelte å redusere 

sitt avfall.  

Zerowastere bruker gjenstander som har mistet sin funksjon, og som derfor i en kort periode kan bli 

sett på som matter out of place, til noe som igjen blir nyttig på grunn av deres handlinger, og matter 

in place. John Frow (2003) mener at «We might say that whatever has once been rubbish keeps a 

kind of memory of that state, an awareness of the possibility of relapse into is, such that […] its 

value is insecure and is only precariously maintained […]» (Frow, 2002, s. 35). Dette synet 

stemmer ikke helt med en zerowasters tankegang, som vist med de hjemmesydde tøyposene laget 

av ødelagte laken. Bomullsstoffet hadde ikke lenger verdi som laken, sin opprinnelige gjenstand, 

men da bomullsstoffet ble gjort om til små tøyposer, en ny gjenstand, fikk det tilbake sin verdi som 

noe nyttig og brukbart, som i tillegg kan brukes for å minimere en annen type avfall, nemlig de små 

plastposene. Om en gjenstand så har blitt sett på som søppel, er det en positiv ting om gjenstanden 

har fått et forlenget liv, en endret og forlenget biografi (Kopytoff, 1986). 

Caroline Knowles (2017) hevder i sin artikkel om søppelplukkere i Etiopia, at materialer er mer 

verdt enn objektene de utgjør, noe som stemmer overens med en zerowastes tankegang, igjen som 

vist med eksempelet om tøyposene. Når et objekt har gjort sin nytte, og deres biografi som 

bruksgjenstand er over, er det materialet det er laget av som er avgjørende for hvor mye verdi den 

tillegges og hvor den plasseres i hierarkiet. 

 In a world of materials, nothing is ever finished: everything may be something, but being   

 something is always on the way to becoming something else. In our object-centered view of  

 the world, we call this ‘recycling’. But from a materials-centered view, it is simply life.  
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          (Ingold, 2011, s. 3). 

Gjenstander brukes og resirkuleres slik at det ender der det hører hjemme, slik at det ikke blir 

matter out of place, det må passe inn som en kategori i systemene vi har skapt for ikke å true 

ordenen. Likevel er det beste å unngå alt av emballasje og søppel, fordi resirkuleringsprosessene 

krever store mengder energi, og som Zsuzsa Gille (2007) påpeker:  

 […] any prevailing waste regime will have blind spots because of its narrow focus on some   

 materials rather than on others (on recoverable metals rather than on toxic chemicals, for   

 example). As a consequence, materials have a tendency to «bite back» against the dominant  

 trends in waste management, exposing their limitations. For example, items recycled by   

 well-meaning Northern elites may become entangled in toxic and low-paid labor abroad.    

(Gille, sitert i Reno, 2015, s. 264-5).  

Zerowastere ønsker å se et så helhetlig bilde av sine gjenstanders biografi og resultater av sitt 

konsum som mulig, men på et tidspunkt mister de kontrollen, og negative bivirkninger av typen 

Gille påpeker kan forekomme. En zerowaster ønsker å følge de fem r’ene til Bea Johnson, og 

samtidig å resirkulere mest av de materialene som rangeres høyest i det materielle hierarkiet, for å 

unngå negative konsekvenser i forbindelse med resirkulering. Knowles kaster lys over noe 

interessant, nemlig at i Etiopia, hvor en stor del av befolkningen lever på mindre enn to dollar om 

dagen, produseres det et lavere volum av avfall, og det avfallet som produseres er av en annen type 

enn det som produseres i rikere land. I rikere land er levestandarden høyere, og levetiden til objekter 

er kortere og utbytting skjer hyppigere, samtidig som objektene gjerne er laget av materialer av 

høyere kvalitet (Knowles, 2017, s. 291). Gjenstander er kanskje ikke så verdifulle, fordi de enkelt 

kan byttes ut med nye dersom det skulle være behov. Selv om zerowastere ikke har et økonomisk 

behov for å utnytte sine gjenstander til fulle, gjør de det likevel. Zero waste kan ses på som en 

motreaksjon til det høye forbruket vi er vitne til. 

Zerowastere er ikke nødvendigvis opptatte av å leve et nøkternt og sparsommelig liv, men de ønsker 

å konsumere mer gjennomtenkt og å finne de mest bærekraftige alternativene for gjenstander de har 

behov for. Dette fordi de mener planeten ikke har råd til at vi mennesker skal fortsette å konsumere 

som vi gjør. Det ligger ikke noe økonomisk behov bak, men et mindre konkret og håndfast behov 

om å slutte på grunn av potensielle negative konsekvenser som kan ramme fremtiden. Ingrid, for 
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eksempel, tok seg selv i å være mer opptatt av hvilket merke neglelakken hennes hadde, enn 

hvordan den ble produsert og hvor den kom fra. Hun gikk inn i seg selv, og fant ut at dette ikke var 

noe som stemte overens med hennes egentlige verdier. Hun startet derfor en reise mot et mer 

bærekraftig liv, og endte opp med livsstilen zero waste. «Tenk så deilig å slippe å forholde seg til 

neglelakk!», uttrykte hun begeistret. «Jeg trenger ikke å tenke på det!».  

Selv om zerowastere prøver å ta stilling til så mange faktorer som mulig, må de i flere tilfeller velge 

det de i øyeblikket anser som det beste. Et spørsmål jeg gjerne stilte informantene mine var om de 

ville valgt økologisk med emballasje, eller emballasjefritt, da dette ofte er et valg kunder blir stilt 

overfor i vanlige matbutikker. Alle svarte at de ville valgt emballasjefritt, bortsett fra Anett. Hun 

svarte at hun ville valgt økologisk, fordi hun da kan bruke mer av maten, som for eksempel skallet 

til sitroner, som ikke er sprøytet med kjemikalier. Da vi lagde middag hos Anett en kveld, var det 

tydelig at hun ikke likte å kaste mat. Da jeg ble satt til å skjære kålen i strimler, ble jeg veldig 

usikker på hvor mye av de ytterste bladene jeg skulle ta av. Jeg ville ikke fornærme noen ved å ikke 

ta av noe, samtidig som jeg heller ikke ønsket å ta av for mye. Jeg begynte forsiktig å ta av det 

ytterste laget, før Anett kom bort til meg og sa «De aller fleste tar av mye mer enn de trenger!», så 

jeg kuttet opp hele kålen, også de ytterste lagene, og sendte det videre til Jesper som var ansvarlig 

for stekingen. Dersom biografien til produkter blir studert nøye, vil det alltid finnes ulemper. 

Bomullindustrien har sitt, og fairtradegårder er ikke nødvendigvis like produktivt når det gjelder 

rettferdighet som en godhjertet konsument liker å tro at det er. Catherine Dolan (2008) viser for 

eksempel hvordan arbeiderne på en rosegård i Kenya så på Fair Trade som bestemmelser utenfra, 

som reduserte deres mulighet til å jobbe så mye de ønsket (Dolan, 2008).   

Avsluttende bemerkninger  

Det er søppel på avveie som er den største trusselen for systemet for en zerowaster. Det er ikke 

mulig, og heller ikke ønskelig å leve helt uten avfall. «Om jeg skulle levd helt uten søppel, måtte 

jeg brukt hele dagen på det», fortalte Siri meg mens vi satt og drakk te på den lokale kafeen. Derfor 

gjelder det å velge gjenstander som kan forbli i kretsløpet så lenge som mulig, og gjenstander som 

har en så nyttig biografi som mulig. I tillegg er en zerowaster en del av noe større, en del av en 

større sosial verden. Venner, familie, og samfunnet for øvrig, forventer en viss oppførsel, og det å 

bryte totalt med disse forventingene vil ikke være mulig. Disse sosiale forventningene er noe jeg 

ønsker å belyse i de kommende kapitlene.  
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3 Vaner  
«Det er meningsløst å lesse vann ut av et overfylt badekar, om krana ikke stenges». Slik uttrykte 

Mia behovet for en zero waste-tankegang. På samme måte hjelper det ikke å rydde strender om like 

mye plast og avfall fortsatt slippes ut. Det er heller ikke ideelt å resirkulere dersom mengdene avfall 

blir større. For å kunne gjøre noe med dette, og redusere sin mengde avfall i tråd med de fem r’ene 

og det materielle hierarkiet, må flere vaner endres. Våre vaner er i følge Marcel Mauss (1973) 

kroppsliggjorte ferdigheter vi har lært oss gjennom oppveksten, og som er kulturelt betinget. Disse 

ferdighetene er en så integrert del av måten vi lever på, at vi ikke nødvendigvis tenker over dem. En 

zerowaster tenker som vist nytt om sine behov, og hvordan disse tilfredsstilles gjennom konsum. 

Hvordan kan disse kroppsliggjorte vanene endres, og hvilke hensyn er det viktig å ta i denne 

prosessen? En zerowaster er fortsatt en del av større strukturer, hvor det finnes forventninger til 

hvordan en skal handle. Hvordan løses disse utfordringene?  

Bea Johnson (2013) råder sine tilhengere til å gå gjennom alle sine eiendeler, for så å kvitte seg med 

det de ikke trenger, og det som er laget av materialer for langt ned i det materielle hierarkiet og ikke 

stemmer med deres verdier, som belyst i forrige kapittel. Tross oppfordringen fra livsstilens pioner, 

hadde alle mine informanter hatt en mer langvarig overgang til livsstilen. På et zero waste-kurs jeg 

deltok på, presiserte kursholderen viktigheten av å ta et steg av gangen, og foreslo å starte reisen 

mot zero waste med å bytte ut tannbørsten av plast, til en komposterbar tannbørste av bambus. Dette 

for å ikke bite over for mye med en gang, slik at livsstilen blir ulevelig, og gamle konusumvaner 

blir å foretrekke. Å gjøre gradvise endringer er også svært viktig for Anna, for som hun fortalte meg 

ønsket hun at zero waste skulle være noe hele familien kunne leve godt med, i et langt 

tidsperspektiv. For å minimere plastmengden, har Anna prøvd å gi datteren sin en annen type 

yoghurt, hvor hun selv har blandet yoghurt naturell, som kommer i større beger, med syltetøy. 

Datteren hadde forstått at Anna hadde gjort så godt hun kunne ved å lage en egen yoghurt til henne, 

og hadde svart at den var god da Anna spurte hvordan det smakte. Men ansiktsuttrykket hennes sa 

noe annet, og den var alt for sur for henne. Dermed ble det avgjort at de skulle fortsette å kjøpe 

yoghurt i plastbegre. Det er viktig at hele familien er fornøyde med den nye bærekraftige livsstilen, 

da den også skal være bærekraftig for dem som familie. Denne hendelsen, og dette ønsket, er et 

godt eksempel på Daniel Millers (1998) teori om at konsum, som det å handle mat, ikke er en 

individuell handling, men at det er noe som gjøres av omsorg og kjærlighet for andre. «Shopping 
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does not merely reflect love, but is a major form in which this love is manifested and 

reproduced» (Miller, 1998, s. 18). Miller mener at også ord som care, concern, obligation, 

responsibility og habit er ord som kunne blitt brukt i stedet for love, og at de ligger implisitt i 

handlingen (Miller, 1998, s. 18).  

En zerowaster må, som eksempelet med yoghurt viser, tenke nytt om mange aspekter ved sitt eget 

forbruk. Samtidig er ønsket om å uttrykke kjærlighet og omsorg for sosiale relasjoner med på å 

avgjøre hvilke vaner som skal endres. Særlig måten å handle mat på endres, da dette er noe som må 

gjøres relativt ofte, til forskjell fra det å for eksempel handle klær. Mathandling kommer derfor til å 

være i fokus videre i oppgaven. Marcel Mauss (1973) argumenterer i sin artikkel Techniques of the 

Body for at våre vaner er tillært og avhenger av folks oppvekst. Å konsumere, deriblant det å 

handle, kan ses på som en slik tillært kroppslig teknikk, en vane en er vokst opp med, og derfor ikke 

gir noe særlig oppmerksomhet. Som Arjun Appadurai (1996) uttrykker det:  

  

 […] consumption leans toward habituation through repetition. The principal reason for this  

 is that consumption, in all social contexts, is centered around what Marcel Mauss called the  

 «techniques of the body» (Mauss 1973), and the body calls for disciplines that are   

 repetitious, or at least periodic.  

(s. 67).  

Å handle mat i forskjellige matbutikker er noe som må gjøres med jevne mellomrom, og er derfor 

en kroppsliggjort vane. I Norge er det noen få aktører som har de største markedsandelene når det 

kommer til dagligvarehandel. Norgesgruppen er den største, etterfulgt av Coop, Rema 1000 og 

Bunnpris (Nielsen, 2017). Jeg ønsker videre å snakke om disse aktørene som vanlige matbutikker, 

da de til sammen har 99,9% av markedet (Nielsen, 2017), noe som gir dem store muligheter for å 

definere normen. Disse vanlige matbutikkene legger opp til handel på samme grunnlag, i store 

lokaler, med et bredt utvalg av forskjellige varer. Kunden forsyner seg selv av varene, før de selv 

triller handlevognen med varer til kassen for å betale, hvor de har kontakt med personalet gjerne for 

første gang. Allerede fra ung alder blir vi lært opp til hvordan denne handelen skal gjennomføres. 

Først som intetanende passasjer i en babystol som er festet til handlevognen, deretter til en litt mer 

aktiv rolle som sittende i handlevognen, og når vi er gammel nok og kan gå selv, ha vår egen lille 

handlevogn vi selv kan legge varer i. Dette er vaner vi har tilegnet oss over tid, og som alltid har 
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vært der, uten en bestemt opprinnelse. Som Paul Connerton (1989) skriver om slike kroppslige 

vaner i sin bok How Societies Remember:  

 We may not remember how or when we learned to swim, but we can keep on swimming   

 successfully - remembering how to do it - without any representational activity on pur part  

 at all; we consult a mental picture of what we should do when our capacity to execute   

 spontaneously the bodily movements in question is defective.   

          (s. 72).  

 

Denne typen minner, er det Connerton (1989) kaller habit memory. Vaner som er kroppsliggjort, 

som den gjeldende aktøren ikke er bevisst på, og som oppleves som kulturelle ferdigheter. Det å 

handle mat kan ses på som en ferdighet av denne typen, men også andre typer konsum har blitt en 

del av våre kroppsliggjorte vaner. Harold Wilhite (2016) påpeker at vi de siste tiårene har tillagt oss 

svært energikrevende vaner, som bruk av støvsuger, oppvarming av hjemmene våre ved hjelp av 

strøm, vi har energikrevende hjelpemidler for å varme vann, riste brød, og vi vasker både klær og 

kjøkkenutstyr i maskiner. Under feltarbeidet ble jeg gjort oppmerksom på andre slike 

kroppsliggjorte vaner, som ikke bare krever energi for å bli produsert, men som også blir til søppel 

kort tid etter bruk. Når vi vasker hendene på offentlige toaletter, kastes papiret rett i søppeldunken 

kledd i plastpose, etter kun noen sekunders bruk. De vanlige dagligvarebutikkene bugner av frukt 

og grønt, noe av det pakket inn i flere lag med emballasje, både plast og papir. Emballasje er vanlig, 

og en forventet del av handelen. I følge Wilhite (2016) er det ikke mulig å bekjempe 

klimautfordringene uten å drastisk endre disse energikrevende vanene. Dette er noe zerowastere er 

enige i, men hvordan kan disse vanene vi er vokst opp med og inn i endres? Ved å endre sine vaner 

på denne måten, vil også habitusen endres som en følge.  

Pierre Bourdieus (1977) begrep habitus, er i følge han selv: 

 […] systems of durable, transpose dispositions, structured structures predisposed to function  

 as structuring structures, that is, as principles which generate and organize practices and   

 representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a   

 conscious aiming at ends or an express masterly of the operations necessary in order to   

 obtain them.  

          (s. 53). 
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Ens habitus er kort sagt summen av det levde liv. «The habitus engages with the ‘presence of the 

past’ […] in forming and embodying knowledge. Habitus can therefore be seen as embodied 

history; in the words of anthropologist Sherry Ortner» (Wilhite, 2015, s. 102). Dette med tid og 

hvordan forestillinger om fortiden påvirker fremtiden, kommer vi tilbake til i det femte kapittelet, 

som handler om temporalitet. Habitus er formet av større samfunnsstrukturer og individuelle 

handlinger, som har en gjensidig påvirkningskraft på hverandre, og til sammen utgjør habitus. 

Dersom noen ønsker å endre måten de lever på, endre sine kroppsliggjorte vaner,  krever det innsats 

og egenvilje. Det å legge om til en zero waste-livsstil tar gjerne lang tid, og det krever at de setter 

seg inn i og lærer seg om en ny habitus, definert av sine nye vaner.  

Lære å handle på nytt  

Mine informanter handler fortsatt en del mat i vanlige matbutikker. Eline fortalte meg at hun faktisk 

kjøper det meste av maten sin på Kiwi. Forskjellen fra tidligere, er at hun nå ser denne butikken på 

en helt annen måte, med nye øyne, og at hun bruker den deretter. Det er ikke før nå, etter at hun og 

familien har begynt å leve en zero waste-livsstil, at Anna virkelig er blitt oppmerksom på hvor store 

mengder emballasje og hvor få matvarer hun faktisk ser i en vanlig matbutikk. Det finnes heller 

ingen spesiell lukt, som hun påpekte. Både Eline og Anna har blitt bevisste på sin habitus. I tillegg 

til de vanlige matbutikkene, finnes det også spesialforretninger hvor det finnes et godt utvalg av 

varer i løsvekt. For å kunne gjøre en zero waste-handel i de vanlige matbutikkene, er medbrakte 

hjelpemidler, som de små tøyposene, nødvendig. Disse små tøyposene muliggjør en emballasjefri 

handel i de vanlige matbutikkene. Eline tok meg med på en go-along (Kusenbach, 2003), og i en 

helt vanlig matbutikk, pekte hun rutinert på alt som ble tilbudt uten emballasje. Sopp, løk, sitron, 

forskjellig frukt, dadler, mandler, søtpotet, nøtter og smågodt. Hun hadde et trent øye, og visste 

nøyaktig hva hun kunne få tak i uten emballasje. Hele runden tok ikke mer enn et par minutter. Selv 

om det fortsatt går an å handle i de samme butikkene som tidligere, blir de brukt på en annen måte. 

Forbrukeren bestemmer seg selv for å ha med sine egne små tøyposer, i stedet for å godta 

plastposene butikken selv tilbyr. Selv om Eline ikke kjøpte noe på denne runden fordi hun hadde alt 

hun trengte hjemme, viste hun meg også byens zero waste-butikken. Her tilbys et bredt utvalg av 

emballasjefrie varer, og kundene oppmuntres til å ta med egen emballasje for å minimere avfall. Det 

å bevege seg i sin nye habitus kan være utfordrende til å begynne med, men etter en stund 
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opparbeides det en oversikt over hvilke forretninger som tilbyr de forskjellige varene man trenger i 

best mulig emballasje i henhold til det materielle hierarkiet. 

Handletur med Kine  

For å vise hvordan en zerowaster bruker sine nye vaner og sin nye habitus, ønsker jeg å beskrive en 

zero waste-handletur en informant og jeg var på. Kine er en voksen dame som bor med kjæresten 

sin, deres datter på fire år, og hans sønn på 17 år. Jeg møtte Kine for første gang utenfor en 

spesialforretning hvor det ble solgt både kjøtt og meieriprodukter over disk, og også kaffe i løsvekt. 

Dette var den første gangen jeg var med en informant på en ordentlig handlerunde. Det skulle vise 

seg å være noe helt annet enn å gå inn i en matbutikk, plukke varene, betale, for så å forlate 

butikken kanskje bare minutter etter at vi gikk inn. Denne handleturen startet altså i en 

spesialforretning, og det var kaffen vi var der for. Kine kom gående raskt mot meg, for hun skulle 

hente i barnehagen i dag, og ville rekke innom alle butikkene før den tid. Kine har en godt 

opparbeidet handlerutine, hvor hun effektivt beveger seg mellom de butikkene hun vet tilbyr de 

produktene hun treger, i foretrukket emballasje. Totalt var vi innom seks forskjellige butikker, alle 

med ulike spesialiseringer, og kaffen var altså først ut. Hun hadde med seg en liten tøypose til å ha 

kaffebønnene i, holdt den klar i den ene hånden, mens hun raskt så over de forskjellige kaffetypene, 

før hun fant den hun ville ha. Hun holdt tøyposen under den gjennomsiktige dispenseren, og trakk i 

håndtaket slik at kaffelukten ble frigjort og den lille tøyposen ble fylt opp av kaffebønner. Vi gikk til 

disken for å betale, og Kine sa at hun ikke trengte verken klistrelappen med strekkode og pris, pose, 

eller kvittering. «Man takker nei til mye», sa hun og lo. Vi gikk til bilen hennes, og handleturen 

fortsatte. «Det er el-bil, da», fortalte Kine meg med humor i stemmen, som for å forsvare det 

faktum at vi kjørte rundt i en bil for å unngå emballasje på matvarer. Familien bor et godt stykke 

unna sentrum, og har en datter på fire år som går i barnehage. Derfor trenger de en bil for å komme 

seg fram og tilbake i hverdagen, og valgte det alternativet de anser som best for miljøet.  

Neste butikk ut var byens zero waste-butikk, som er relativt nyåpnet, og som har gjort den faste 

handleruta hennes litt mer kronglete, da den ligger midt i byen og er vanskelig å komme til med bil. 

Hun har måttet endre handlevanene sine, for denne butikken tilbyr et veldig godt utvalg av 

emballasjefrie produkter, et tilbud hun ønsker å benytte seg av. Vi fant et sted å parkere noen 

kvartaler unna, og Kine hentet masse tøyposer fra baksetet, før vi gikk mot butikken. Vi kom inn i 

butikken, som var full av økologiske varer i løsvekt, og hadde et helt annet uttrykk enn den vanlige 
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butikken Eline tok meg med til. De hadde endelig fått inn grønne linser, noe Kine hadde etterspurt, 

for hun synes de smaker så mye bedre enn de røde. Hun fortalte meg at hun trodde de hadde tatt det 

inn på grunn av hennes etterspørsel. Hun fylte en av de små tøyposene med linser, en annen med 

pasta fra store plastposer. Mens hun fylte tøyposen med pasta, spurte hun den ansatte om hvorfor 

det ikke var mulig å få pastaen i noe annet enn plast. Den ansatte sa at de som driver kolonialen 

jobber med saken, men at det er vanskelig å finne en leverandør som tilfredsstiller alle kriterier om 

at det skal være både økologisk, emballasjefritt, og etisk produsert. Hun var ikke helt fornøyd med 

svaret, og spurte retorisk at de må jo ha brukt noe annet før plasten ble utviklet. Hun fylte også et 

brukt fetaostglass med rosmarin. Da hun åpnet boksen med rosmarin, trakk hun inn lukten og sa 

hun synes den er så deilig. På vei til neste sted fortalte hun meg at hun hadde tenkt en del på hvor 

hun bør kjøpe pasta, at det kanskje er bedre for miljøet om hun kjøper i papp i vanlige matbutikker, 

enn å kjøpe fra en stor plastpose på zero waste-butikken. Hun har endt opp med å kjøpe mest her, 

for hun synes uansett det er fint å støtte et initiativ som dette, hvor de jobber for å kunne tilby 

emballasjefrie og økologiske varer.  

Vi gikk deretter innom et bakeri for å kjøpe brød, hvor Kine ga beskjed om hvilket brød hun ville 

ha, og fikk i grevens tid stoppet hun som jobbet der fra å legge brødet i en papirpose. Kine hadde 

med et kjøkkenhåndkle som hun la på disken, fikk brødet lagt rett på det, pakket det inn, og la det i 

tøynettet hun hadde over skulderen. Hun kjøpte også økologisk mel i papirpose her, og fortalte meg 

at det var en av varene hun gjerne skulle hatt tilgjengelig i løsvekt, men som hun ikke har funnet i 

byen.  

Vi gikk videre til neste sted, en butikk med økologiske varer, mange av dem emballert. Det var 

grønnsakene vi var der for, og Kine gikk rett til kjølerommet. Der bugnet det av frukt og grønt i 

friske farger uten emballasje. Kine ble veldig glad da de hadde salat uten emballasje. Hun fortalte 

meg i bilen på vei dit at det er en av tingene hun sjeldent finner, og at hun håpet på å finne det i dag. 

Hun fylte den lille handlekurven effektivt med deilige grønnsaker og frukt, alt økologisk og lokalt 

dyrket. Et annet sted i denne butikken fantes det et lite utvalg av tørket frukt og annet i løsvekt, så vi 

gikk til den delen av butikken også. Kine fylte et par poser med forskjellige ting, og gikk tom for 

poser da hun ble oppmerksom på de soltørkede tomatene hun gjerne også ville ha. Det var ikke noe 

alternativ for henne å ta en papirpose som butikken tilbyr, så da jeg sa at jeg hadde en ekstra 

tøypose i veska, ble hun veldig glad og fylte den opp med soltørkede tomater. Resten av butikken 

ble ignorert, det var kun de uemballerte varene som fikk Kines oppmerksomhet. Da hun skulle 
!38



betale, lesset hun alle de friske grønnsakene opp på disken. Cherrytomatene ble balansert på vekten, 

men noen trillet ned på gulvet. Det brydde ikke Kine seg noe om, og hun plukket dem opp og la 

dem på vekten igjen.  

Vi gikk tilbake til bilen og kjørte til neste mål, en liten butikk som tilbyr ost i løsvekt. Hun spurte 

om hun kunne få et kilo Jarlsberg uten emballasje, og la kjøkkenhåndkle hun ville ha osten i på 

disken. Mens vi ventet på osten fortalte Kine meg at de som jobbet der hadde blitt veldig gode til å 

beregne en kilo fordi hun har bedt om det så ofte. Hun pakket effektivt inn osten i 

kjøkkenhåndkleet, takket nei til kvittering, og vi gikk tilbake til bilen.  

  

Etter en kjøretur på rundt 20 minutter, var det klart for å besøke dagens siste butikk, en fiskehandel. 

Kine hadde aldri spurt om å få med fisken i egen beholder her før, så hun var glad for at jeg var med 

som støttespiller. Vi gikk inn i fiskelukten, og Kine hadde lyst til å kjøpe ørret til tre voksne og ett 

barn, men det var kun én ørret igjen. Det begynte å nærme seg stengetid, og de ansatte fortalte at 

hun gjerne kunne ringe for å holde av tidlig på dagen, hvis hun ønsket å kjøpe en bestemt type fisk. 

Det var ganske utplukket, så det ble ikke helt som planlagt, men det ble mer enn nok til dagens 

middag. Da hun hadde bestemt seg for hvilken fisk hun ville ha, forklarte hun de ansatte at hun 

gjerne ville slippe emballasje, og i stedet få fisken rett i boksen hun hadde med seg. Hun var veldig 

ivrig, og la boksen på disken så de ansatte skulle se den. De forstod hva hun mente, men likevel la 

de et papir på vekten og la fisken på dette. Kine sa hun hadde håpet de kunne droppet å bruke det 

arket, men de sa at de ikke kunne på grunn av renslighet. Fisken ble lagt i boksen, og sett bort i fra 

det ene arket, var det en vellykket handletur. Vi kjørte videre for å hente i barnehagen, før vi dro 

hjem for å lage middag. 

Da vi kom hjem til Kine, og jeg hadde tatt plass ved kjøkkenbordet, begynte en annen viktig del av 

handlerutinen, det å helle matvarene fra tøyposene over i lufttette glasskrukker. Dette for at 

matvarene skal holde seg bedre, og for å gjøre tøyposene klare til neste handletur. Ved siden av 

kjøkkenbordet var det en vegg dekket av åpne hyller fylt av glasskrukker. Noen var fulle av 

tørrvarer, andre tomme og klare til å fylles på. Kine vurderte raskt hvilke glasskrukker som ville 

romme de nyinnkjøpte tørrvarene, og tok dem ned fra hylla. Hun plasserte dem på den 

hjemmelagde kjøkkenbenken av tre, og helte både pasta, linser, og de soltørkede tomatene over på 

forskjellige glass. Under hyllene med glassene har de planer om å lage et resirkuleringssystem, med 

store beholdere for å gjøre det lett å resirkulere. Osten delte hun rutinert i to mindre stykker, og la 
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dem i en lufttett glassboks som hun satte inn i kjøleskapet. Hun fortalte meg med et smil at om hun 

ikke fyller på med ost fort nok, hender det at 17-åringen i huset kjøper en Jarlsberg med 

plastemballasje.  

Med all den nyinnkjøpte maten riktig plassert, kunne middagslagingen begynne. Både datteren på 

fire og jeg ble satt i arbeid. Vi kuttet opp grønnsakene som skulle stekes sammen med fisken. Selv 

om det ikke ble helt som planlagt, ble det en god og næringsrik middag basert på varene vi hadde 

kjøpt inn. Dette eksempelet viser at det er lurt å ha en plan, men at det også er viktig å være villig til 

å justere planene litt ut i fra hva som er tilgjengelig av både ferskvarer og tørrvarer den gjeldende 

dagen. Kjæresten til Kine er vegetarianer, så han spiser ikke fisk. Derfor er det viktig for Kine å 

spise fisk når han ikke er hjemme. Igjen blir Millers (1998) teori om at handling er en måte å vise 

kjærlighet og omsorg på aktuell. Dagens handletur var svært vellykket for Kine, selv om ikke alt 

gikk som planlagt, som med fiskehandelen. En handletur som denne er ikke noe Kine gjør hver uke. 

Hun trengte spesielt mye denne dagen, og fikk fylt opp både kjøleskapet og hyllene med tørrvarer 

for en lang periode fremover. Selv om denne handlerunden tok litt over en time, vil hun spare mye 

tid i dagene som kommer fordi hun kjøpte så mye denne gangen.  

Utfordringer ved å handle zero waste  

Zero waste er en livsstil som krever improvisasjon etter de mulighetene som finnes. Som Kine 

påpekte er det ikke ofte hun finner salat. Derfor ble hun ekstra glad, og lyste opp da hun fant det på 

denne handleturen. Det kan ta tid å finne de ønskede varene, så det gjelder å benytte anledningen 

når et godt alternativ byr seg, som da Kine valgte å kjøpe pasta fra store plastsekker. Hun kom frem 

til en løsning, og ønsket å støtte byens zero waste-butikk. En dag jeg var med Anna på handletur, 

var hun på utkikk etter baguetter til dagens middag, men i den første vanlige matbutikken fantes det 

ingen i passende emballasje, så hun ventet med dette til neste butikk. Hun kjøpte likevel 

oppvasktabletter i denne matbutikken, og fortalte meg at det og Milo var noe av det familien fortsatt 

kjøpte i emballasje. Jeg spurte om hun noen gang hadde prøvd produktene i løsvekt fra byens zero 

waste-butikk, men hun svarte nei. Det er litt langt for henne å dra dit, og de må også tenke litt på 

økonomien, og henviste til at slike produkter gjerne er dyrere hos zero waste-butikkene. Anna og 

familien hennes har som følge av dette blitt flinkere til å ikke bruke mer enn nødvendig av de 

forskjellige produktene, slik at de skal vare så lenge som mulig.  
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Anna og jeg gikk videre til neste matbutikk for å se etter baguetter, men de hadde bare halvstekte i 

plastemballasje, så vi gikk videre til neste dagligvarebutikk. Der hadde de den baguetten hun var på 

jakt etter, men her var den pakket i plast. I den butikken hun pleier å kjøpe den, av samme kjede 

som den vi befant oss i nå, er den pakket i papir, noe hun synes er greit. Hun ville ikke kjøpe den i 

plast, og tenkte litt på hvordan hun skulle løse dette. Det var den fjerde dagligvarebutikken vi var 

innom, og hun var klar for å finne en løsning. Hun bestemte seg for å kjøpe noen løse rundstykker i 

tøyposen hun hadde med seg i stedet. Hun tok tøyposen fra vesken, og la de rundstykkene hun ville 

ha i den. Vi gikk til kassen, og hun la tøyposen på båndet. Hun som satt i kassen strakte hånden etter 

tøyposen før hun var ferdig med forrige kunde, men trakk hånden til seg igjen, som om hun ikke 

kjente igjen produktet og ville vente. Da det var Annas tur, sa hun men en gang at det var tre 

rundstykker i tøyposen. Det gikk uten problemer.  

I det store og hele, produserer Anna og familien hennes betydelig mye mindre søppel nå enn 

tidligere. Det er noen ting de aldri kommer til å kjøpe igjen, som tannbørster av plast og 

engangskopper. Hun sa at om hun en dag glemmer Joco-koppen (en gjenbrukskopp av glass og 

silikon), er det hennes egen feil og hun må da ta konsekvensene av det, noe som betyr at det ikke 

blir noen ta-med-kaffe. Om hun likevel har veldig lyst på en kaffe, får hun sette seg ned og nyte den 

på en kafé. Men om kjæresten hennes har handlet, og kommer hjem med gode pølser innpakket i 

plast, sier hun ikke noe på det. Hun er svak for gode pølse, fortalte hun og vi lo godt. 

Zerowastere må tørre å utfordre den forventede oppførselen, og ta med seg egne små tøyposer og 

fylle dem opp med løsvektvarene butikkene tilbyr, for så å ta dem med til kassa uten å vite hvordan 

den som sitter i kassen kommer til å reagere. Disse endringene er viktige, men det er ikke alltid like 

lett å gjennomføre dem. Det å forsyne seg med en liten plastpose i butikken, og fylle den med for 

eksempel tomater, er den måten butikkene lærer opp kundene til å handle på, og det er denne måten 

det forventes at kundene handler på. Flere har uttrykt at denne nye måten å handle på gjør 

butikkbesøket til en mer hyggelig affære. Man kommer lettere i snakk med personalet og også andre 

nysgjerrige kunder, noe som for Eline flere ganger har ført til livlige diskusjoner om 

miljøproblematikken. Anna fortalte meg om en gang hun skulle kjøpe fisk fra ferskvaredisken i en 

vanlig matvarebutikk. Hun hadde spurt pent, og forklart den ansatte hva hun ønsket med den 

medbrakte boksen, og hadde blitt forstått. Likevel kunne ikke den ansatte ta i mot boksen på andre 

siden av disken på grunn av regler fra Mattilsynet. De løste situasjonen ved at Anna og boksen 

forble på riktig side av disken, mens den ansatte kom rundt til henne med fisken for å legge den i 
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boksen. Som regel går det helt fint å handle på denne måten, så lenge man er hyggelig og gjør seg 

forstått. Anna har et par ganger fått sitt ønske om å få matvarene rett i den medbrakte boksen sin 

avvist. Hun fortalte at dette har skjedd i typiske kjedebutikker, hvor den personen hun har kontakt 

med som kunde er redd for å gjøre noe feil. Anna tror dette er fordi det er så mange ledd av ansatte, 

og at de som jobber i butikken ikke tør eller har mulighet til å ta det ansvaret de vil, uten at det 

bryter med regler gitt av personer høyere opp i systemet.  

Eline har gått rundt til samtlige matvarekjeder, snakket med daglig leder i den gjeldene butikken, og 

spurt om det er greit for butikken at kundene handler med medbrakte tøyposer. Hun hadde fått 

utelukkende god respons, og tok et bilde sammen med de daglige lederne, tøyposene, og tommel 

opp. Disse bildene kunne hun vise andre skeptikere, og legge ut i sosiale medier for å gjøre det 

lettere for andre som er usikre på om det er akseptert å ha med egne tøyposer. Når mine informanter 

forteller meg om hvordan det er å snakke om denne måten å handle på med andre, virker det som at 

spørsmål om hvorvidt butikkene synes det er greit at kundene har med seg egen emballasje eller 

ikke, går igjen.  

Ingen jeg har snakket med har blitt nektet å bruke de små tøyposene, men likevel er det ikke alle 

som synes det er like gøy å bryte den vanlige måten å handle på. Flere av mine informanter uttrykte 

at det hadde vært litt ubehagelig, særlig i begynnelsen. Ingrid går gjerne til selvbetjente kasser om 

hun har mulighet til det, særlig om hun har en dårlig dag og ikke orker å svare på eventuelle 

spørsmål. Marie hadde også sett løsningen med selvbetjente kasser, men påpekte at da er hun nødt 

til å få kvittering, noe som ødelegger hennes opplevelse av en søppelfri handel. Bea Johnsons 

(2013) råd er å være tydelig, og å handle med egne beholdere med den største selvfølge. Si tydelig 

at i denne posen er det tomater, og i den andre er det nøtter. Hvis noen spør, og du ikke orker å gi 

noe godt svar - si at du ikke har søppelkasse hjemme (Johnson, 2013). Det samme tipset fikk jeg av 

Eline da jeg synes det hadde vært litt vanskelig å kjøpe ost over disk i egen beholder. Jeg hadde sagt 

hvilken ost jeg ville ha, og ventet litt for lenge, slik at den ansatte hadde begynt å skjære i osten og 

mistet kontakten med meg før jeg fikk fortalt han at jeg hadde med min egen beholder. Jeg slet litt 

med å få kontakt med han, litt småstresset som jeg var, men det løste seg fint. Å være tydelig, og si 

ting med den største selvfølge, ser ut til å være et råd som fungerer.  

Dette er bare noen resultater av hvilke vaner en zero waste-livsstil krever at endres, men det er 

matvarer som får mest fokus, da dette er noe alle trenger påfyll av relativt ofte. Det hender at Anna 
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fortsatt bestiller klær via internett. Hun fortalte meg at hun er klar over ulempene dette fører med 

seg på grunn av transport, men alternativet er verre. Dersom hun hadde gått i en fysisk butikk for å 

handle, ville hun blitt så distrahert av den høye musikken og alle menneskene at hun ikke hadde 

kunnet tenke klart. Hun ville derfor kommet hjem med noe hun ikke var så fornøyd med. En dag jeg 

var med henne på en handlerunde, var vi likevel innom en klesbutikk fordi hun ønsket å bytte en 

genser hun hadde fått av moren sin. Hun fortalte meg før vi gikk inn at hun aller helst ville ha en 

rød t-skjorte, og at hun håpet å finne en med fin passform. Da vi gikk inn i butikken, skaffet hun seg 

først et overblikk, før hun satt kursen mot et stativ med nettopp røde t-skjorter. Hun tok med seg en 

i sin størrelse til prøverommet, og kom fornøyd ut igjen. Hun ville bare se over salgsstativet først. 

Der fant hun en rød høstjakke som hun også likte godt. Hun prøvde den på inne i butikken, og den 

passet henne veldig fint. Hun holdt de to plaggene opp foran seg og spurte «Hvilken av disse 

kommer jeg til å være mest fornøyd med når høsten kommer?». Hun vurderte, tok seg god tid, og 

prøvde jakken igjen. Hun bestemte seg for å kjøpe jakken, og tok den med seg til kassen. Hun fikk 

den i en papirpose, som hun senere fortalte meg at hun skulle bruke til resirkuleringssystemet 

hjemme.  

For å redusere mengden emballasje betraktelig, er det avgjørende å kunne besøke en zero waste-

butikk med jevne mellomrom. Disse butikkene fungerer på en annen måte enn de vanlige butikkene, 

og tilbyr et stort utvalg av varer i løsvekt som kundene kan fylle på gamle syltetøyglass, brukte 

melposer, eller små tøyposer. Denne måten å handle på er ikke noe vi har lært gjennom oppveksten, 

og siden dette for mange er en ukjent måte å handle på, er det første kundene møter når de kommer 

inn i «Butikken» en forklaring på hvordan de skal gå frem. (Se bilde s. 44). 
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Forklaringen i «Butikken». (Privat foto) 

Det er viktig å lære seg å se løsninger, og å se verden på en ny måte. Når nye vaner og ny habitus er 

opparbeidet, er det viktig å repetere denne måten å handle på, slik at de opprettholdes, som Wilhite 

(2016) påpeker:  

 Cultural learning […] is important to the formation of many forms for bodily habits, but   

 habits can also be formed through purposive training. An action performed infrequently is  

 unlikely to result in strong habits… Habits which involve few objects and are performed in  

 uniform environments tend to be strong habits. 

          (s. 103). 
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Da Ingrid og jeg snakket om viktigheten av å ta et steg av gangen, poengterte hun at det i 

begynnelsen kan være vanskelig nok å huske å ta med seg tøypose og tøynett. I en video på bloggen 

sin, snakker Ingrid om hvordan hun og kjæresten glemte å ta med seg handlenett på en tur til 

butikken. De var begge slitne, og de orket ikke å gå hjem igjen for å hente de nødvendige 

hjelpemidlene for å gjennomføre en zero waste-handel. I filmen viste hun det de hadde kjøpt, i 

plastposene de hadde brukt, og reflekterte over hvorfor hun hadde tatt en liten plastpose rundt to 

chili. Hun ble enig med seg selv om at den kunne hun ha droppet, men da de handlet falt det henne 

naturlig, for å ikke hindre personen i kassa å gjøre jobben sin på en effektiv måte.  

En dag Anett, Jesper og jeg skulle på kino, bestemte Jesper og jeg oss for å gå inn på Kiwi mens vi 

ventet på Anett. Vi skulle kjøpe med oss noe godt å spise på til filmen. Vi gikk til smågodtet som 

tilbys i løsvekt, jeg tok frem min tøypose og Jesper tok en papirpose som butikken tilbyr. Etter en 

liten stund kom Anett raskt gående mot oss, vel vitende om at hun var litt sent ute, og det første hun 

sier før vi i det hele tatt får hilst ordentlig er «Neeei, jeg glemte pose!». Hun refererte til de små 

tøyposene, som hun gjerne skulle hatt for å kjøpe smågodt uten emballasje. «Jeg har allerede 

syndet, du kan synde med meg», sa Jesper på en humoristisk måte med et smil om munnen. De 

delte den papirposen Jesper allerede hadde begynt å fylle med smågodt, og på den måten halverte 

de faktisk bruken av papirposer som er ment for å brukes en gang. Brus ble ikke engang nevnt, og 

vel inne i kinosalen tok alle opp hver sin vannflaske. Ingrid fortalte meg at hun pleier å bruke den 

samme papirposen til smågodt flere ganger. Ved å gjøre dette, slipper hun både spørsmål og blikk 

fra personalet i butikken, og hun reduserer på denne måten sitt avfall.  

En annen vane en zerowaster opparbeider seg, er det å følge med på om de ansatte i butikker prøver 

å pakke inn de løse varene i plast. Anna fulgte nøye med da varene hennes ble skannet, og passet på 

å si i fra til damen i kassen da hun var på vei til å ta frem en liten plastpose til de løse 

cherrytomatene hun hadde lagt på båndet. Etterhvert blir det til en vane å alltid følge med, og å 

alltid ha drikkeflaske og en tøypose i veska. Også det å bli mer oppmerksom rundt hvordan de 

forskjellige butikkene kan brukes på en best mulig måte, slik at de kan redusere sitt avfall. Det 

krever tid, engasjement og gjentagelser for å mestre en omlegging av sine vaner, slik Wilhite (2016) 

påpeker. Etter en stund er de nye vanene integrert i hverdagen, og muligheter for å redusere sitt 

avfall blir tydelige.  
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Wilhite (2016) belyser flere positive sider ved vaner, nemlig at en slipper å reflektere rundt valg om 

alt, noe som frigir plass til å dagdrømme, planlegge og fantasere, noe som er viktig for en sunn og 

behagelig eksistens (s. 102). Det blir dermed lettere og lettere å leve zero waste når gode vaner 

rundt handleturene er opparbeidet, og tid og penger frigjøres. Marthe fortalte meg at hun og 

familien med to barn gjerne kunne bruke 600 kroner på kafé en søndag uten å blunke, fordi de 

sparer så mye penger på å blant annet ikke kjøre så mye bil. Hun handler nesten aldri klær, og 

fortalte meg at hun noen ganger går inn i en klesbutikk for å se om hun lar seg friste. Det gjør hun 

aldri, og tenker heller på all den tiden, energien og alle pengene hun sparer ved å bruke det hun har.  

Selv om gode vaner er opparbeidet, kan det likevel dukke opp søppel når en minst venter det. Eline 

fortalte meg om en gang hun hadde vært ute og spist med noen venner. Det var en litt finere 

restaurant, så hun hadde regnet med at maten ville komme uten unødvendig avfall. Da servitøren 

kom med hamburgeren hun hadde bestilt, hadde hun utbrutt et forskrekket «Neeei», og servitøren 

hadde lurt på hva som var galt. Burgeren kom pakket inn i et papir som var ikke-resirkulerbart, som 

nå ligger i syltetøyglasset hun samler restavfallet sitt i.  

Vaner og sosiale relasjoner  

Vaner ses gjerne på som noe individuelt. I følge Bourdieu (1977) utgjøres habitus av en gjensidig 

påvirkningskraft mennlom individ og struktur. men de formes også relasjonelt ut i fra hvilke 

situasjoner man befinner seg i. Ved å gjøre habitusen bevisst, slik zerowastere gjør når de endrer 

sine vaner på måten beskrevet over, vil jeg argumentere for at hensynet til familien er med på å 

forme ens egne vaner. Dette ser vi tydelig i eksempelet hvor Kine benytter dagene samboeren ikke 

skal spise hjemme til å servere fisk, og hvordan Anna fortsetter å kjøpe plastbegre med yoghurt til 

datteren. «Hvis det bare hadde vært meg, hadde det ikke vært noe problem, da kunne jeg bare spist 

salat hver dag» fortalte Anna meg en dag vi drakk kaffe. En annen dag jeg var med henne på 

handlerunde, stoppet hun opp ved en eske av papir det stod Havsalt på. Hun tok ned esken, og sa at 

Martin, samboeren, hadde blitt så glad om hun kjøpte med denne. Tilfeldigvis stod det en åpnet eske 

på hyllen ved siden av de andre, og Anna stakk forsiktig hånden sin nedi. Øynene hennes lyste opp, 

hun gispet, og kunne fortelle meg at det ikke var noen plastpose i den, at saltet lå direkte i esken. 

Hun ble så glad for dette, og denne varen fikk en høyere verdi for henne enn om det hadde vært 

plast inni papiresken. Hun puttet en eske i handlekurven sin, og vi gikk videre til frukt- og 

grøntavdelingen.  
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Da jeg møtte Anna på en kafé for å ta en kaffe før handleturen, hadde hun som vanlig et stort 

tøynett over skulderen som inneholdt hjelpemidler for å gjennomføre en handletur uten unødvendig 

avfall, i tillegg til en veske med andre nødvendige ting, som lommebok og telefon. Da Anna bestilte 

sin iskaffe, ga hun tydelig beskjed om at hun ville ha den «uten sugerør». Det står på bordet der 

borte, så det slipper du, sa hun som jobbet der og pekte bort på bordet hvor sugerørene stod sammen 

med sukkeret og plastlokkene til ta-med-koppene. Mens vi ventet på kaffen, fortalte Anna meg om 

en gang hun hadde fått to sugerør i en iskaffe. «Why?», sa hun oppgitt, «man trenger jo ikke det!». 

Hun hadde latt noen andre bestille for seg mens hun var på toalettet, og de hadde glemt å si i fra om 

at hun ikke ville ha sugerør. Hun hadde full forståelse for at de kan glemme det, fordi de ikke er så 

opptatt av det, men hun synes det var kjedelig og unødvendig. Hun hadde tatt med seg sugerørene 

hjem både som straff, og for å være sikker på at de i det minste ble resirkulert på rett måte. 

Da jeg snakket med Eline, fortalte hun meg at kjæresten hennes nettopp hadde flyttet inn til henne. 

Jeg spurte om dette gjorde det vanskelig å opprettholde den zerowaste-livsstilen hun hadde mens 

hun bodde alene. Hun svarte at hun ikke synes det, og at alle som flytter sammen må gjøre 

endringer og tilpasse seg hverandre. Foreløpig har det løst seg ved at de står for matlagingen, med 

tilhørende innkjøp, annenhver uke.  

Folk lar seg inspirere, kanskje fordi det er praktisk og enkelt, eller kanskje fordi det er økonomisk 

lønnsomt. Katrine fortalte meg at hun og kollegaene snakker en del om livsstilen, særlig i lunsjen. 

Det hender hun får en morsom kommentar når hun for eksempel har med lunsjen i et syltetøyglass, 

men en dag hadde en av kollegaene hennes også kommet med sin mat i et syltetøyglass. Noen 

ganger kan det være vanskelig å finne en balanse rundt hvor mye det er greit å snakke om, og hvor 

mye hun kan forlange av andre. Katrine synes noe av det mest unødvendige som finnes er å «ta 

vinterferien i Thailand». Når noen først har brukt så store mengder ressurser på å komme seg et 

sted, bør de være der lenger enn en uke, er hennes mening. Hun vet at flere av kollegene hennes 

gjør nettopp dette, og vil ikke at de skal føle seg angrepet. Samtidlig synes hun at det egentlig burde 

være greit å si i fra, for de ødelegger ikke bare for seg selv, men også «for fremtiden til mine 

eventuelle barnebarn». Selv prøver hun så langt det går å reise med tog og buss. Men jobben krever 

reising, og hun hadde nylig vært i Asia. Hun var ærlig på at dette strider mot hennes prinsipper, men 

at hun prøver å tenke at jobben hun gjør veier opp for de negative konsekvensene av flygningen. I 

og med at hun jobber som ingeniør i et selskap som avhenger av oljebransjen, har hun vurdert å si 
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opp, og søke seg til noe som stemmer bedre overens med hennes verdier. Hun har foreløpig lagt 

disse tankene på hyllen, og ser det som positivt at hun kan være en «outsider på innsiden» og 

påvirke i tråd med sine verdier på den måten. 

Avsluttende bemerkninger  

I dette kapittelet har vi sett hvilke konsekvenser det får å endre sine vaner fra de som har blitt 

kroppsliggjort fra fødselen av, til vaner som ikke forventes av samfunnet. Det å bryte ut av den 

habitusen en har vært en del av, kan føre til dilemmaer. Zerowastere velger de produktene som har 

høyest verdi for dem, og som stemmer best overens med verdier rundt miljøvennlighet og omsorg. 

Disse verdiene synliggjøres gjennom handel av produkter. Vi har sett gjennom eksempler fra mine 

informanters hverdag at de nye vanene i stor grad formes av sosiale relasjoner, og at andres behov 

og ønsker i stor grad blir tatt hensyn til. Jeg ønsker derfor å argumentere for at vaner er relasjonelle, 

og at habitus derfor også påvirkes av sosiale forhold. Før de nye handlevanene blir kroppsliggjort 

kreves innsats og gjentagelse, men det er mulig å endre sine vaner og dermed også sin habitus, tross 

større strukturer i samfunnet. Jeg har vist gjennom empiri hvordan zerowastere i noen tilfeller blir 

stilt overfor dilemmaer når matvarer skal handles inn til et hushold bestående av flere personer. I det 

neste kapittelet, som vil handle om resiprositet, vil vi gå dypere inn på hvordan det å leve en zero 

waste-livsstil påvirker sosiale relasjoner. Vi vil se at det oppstår dilemmaer rundt fenomenet gaver 

og andre situasjoner der zerowastere interagerer med andre mennesker som ikke har det samme 

synet på forbruk og avfall som en selv.  

!48



4 Resiprositet  
 We sometimes give gifts out of obligation, sometimes out of pure goodness of the heart.   

 But regardless of motive, what we give should be the product of thought and consideration,  

 coming from a Zero Waste household, our gifts should reflect your values. A Zero Waste   

 present is a great opportunity to let your friends know about your waste-reduction efforts   

 and inspire them to follow your lead.  

(Johnson, 2013, s. 227-228). 

I følge Marcel Mauss (1996) er gaver en viktig del av opprettholdelsen av sosiale relasjoner. I sin 

bok Gaven skriver han blant annet «[…] for den totale ytelsen [gaven] innebærer ikke blott og bart 

en forpliktelse til å gi gaver tilbake når man får; den forutsetter ytterligere to viktige forpliktelser: 

for det første plikten til å gi, for det andre plikten til å motta» (Mauss, 1996, s. 29). En gave skaper 

forpliktelser, og disse bør holdes dersom den sosiale relasjonen vil opprettholdes (Mauss, 1996). 

Zerowastere er en del av en større, strukturell habitus (Bourdieu, 1977), hvor visse resiprosiale bånd 

forventes å bli opprettholdt. Samtidig ønsker de ikke nye produkter, og dersom noe nytt skal kjøpes, 

finnes strenge krav til gjenstandens biografi, både med tanke på materiale, utforming og 

produksjonssted, som vist i kapittel to. Hvordan løser man som zerowaster dilemmaene som oppstår 

i forbindelse med gavegiving? Dersom andre ønsker å gi en gave, takker de nei? Og hva gir en 

zerowaster for eksempel i bursdagsgave til andre? Risikerer de sosiale relasjonene å bli skadet som 

følger av en zerowasters ønske om å produsere så lite avfall som mulig? Eller finnes det andre 

måter å opprettholde relasjonene på? De fleste av mine informanter ser ut til å ha viet fenomenet 

gaver mye tid og hodebry. Likevel ser de alle ut til å ha funnet gode løsninger, tilpasset sine 

personlige behov og ønsker for den utopiske livsstilen. Jeg ønsker å belyse disse dilemmaene 

gjennom Mauss’ tre forpliktelser.  

Å gi   

Hvordan balanseres ønsket om å gi noe av riktig materiale og biografi, med ønsker om at gaven skal 

passe med mottakerens ønsker og behov? Katrine fortalte meg at dette dilemmaet var noe hun 

prøvde å løse om hun skulle gi en gave til noen. Da vi satt rundt kjøkkenbordet hennes og drakk 

nytraktet te, kjøpt i løsvekt, fortalte hun meg hvordan hun tenke og resonnerte rundt dette 
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dilemmaet. Det er viktig for henne å gi gaver som kommer til nytte for mottakeren, men som 

samtidig stemmer overens med hennes preferanser når det gjelder materialer. Da hun skulle finne en 

bursdagsgave til søsteren sin ett år, hadde hun endt opp med en treningsjakke av syntetisk materiale. 

Et svært bevisst valg, tross det plastbaserte materialet. Katrine visste at søsteren ville kjøpt seg 

treningsjakken om hun ikke hadde fått den i gave, og derfor var det like greit at Katrine gav den til 

henne. Alternativet ville være å gi henne en annen gjenstand, som søsteren kanskje ikke hadde et 

like stort behov for. Totalt sett, eliminerte Katrine et kjøp og en gjenstand ved å gi søsteren 

treningsjakken hun ønsket seg.  

Eline oppfordrer, i tråd med Johnson, å bruke en gave til å inspirere mottakeren til å lære mer om 

zero waste og måter å redusere avfall på. Siri gjør dette, og noe av det hun gir mest av er 

bambustannbørster. «Alle behøver jo en tannbørste», fortalte hun meg ivrig. Sofie fortalte meg at 

hun synes gaver er vanskelig. Hun vil gjerne gi gaver som passer med sine egne verdier, men hun 

vet ikke om mottakeren vil sette pris på det. Hun prøver likevel å løse dette dilemmaet på best 

mulig måte, og fortalte meg om da hun skulle finne en gave til den lille niesen sin. Hun hadde 

valget mellom to butikker som solgte gjenstander for barn, den ene med mye plastmateriale, den 

andre med mye tre og andre naturlige materialer. Marthe fortalte meg at hun gjerne «re-gifted», men 

at hun oftest ender med å kjøpe en vinflaske, som er laget av et materiale som regjerer høyt i det 

materielle hierarkiet.  

Da jeg var på besøk hos Katrine, ga hun meg en surdeigsstarter, som hun tok fra sin egen, og førte 

over i et tomt syltetøyglass som jeg fikk med meg hjem. Dagen etter fikk jeg også tilsendt en 

oppskrift på mail. Jeg fikk mange tips, og også flere oppskrifter. Det nøles ikke med å gi kunnskap 

videre, slik at andre også kan redusere sin avfallsmengde og være med på den positive kampen for å 

redde naturen. «Signifikasjonen ligger ikke i tingen, men i relasjonen (som projiseres inn i tingen), 

slik den fortolkes av dem som utgjør den» (Smedal, 2005, s. 14). Det er ikke gaven i seg selv, men 

det gaven representerer som er viktig (Mauss, 1996). Likevel er gjenstandens form og materiale 

viktig for en zerowaster. Det er ikke bare hva gaven i seg selv representerer, men også hva gaven 

består av rent fysisk som er problematisk for en zerowaster. Det å skulle gi en gave kan føre til litt 

hodebry og overveielser, men her har zerowasteren selv mer kontroll over gavens biografi.  

Å motta 
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En del av denne kontrollen over selve gavens biografi forsvinner når det blir zerowasterens tur til å 

akseptere gaver. Eline innrømmet at hun flere ganger har tatt imot gaver som har resultert i søppel 

hun ellers ikke ville generert i løpet av de to årene hun har levd en zero waste-livsstil. Hun fortalte 

meg om et tilfelle hvor hun og kjæresten fikk middagsbesøk av et vennepar. De hadde med seg en 

boks Ferrero Rocher-sjokolade, og i det venninnen rakte Eline plastboksen, forstod hun hvor 

upassende gaven egentlig var. Hver sjokoladebit er pakket inn i egen emballasje, og i tillegg er 

boksen de ligger i av plast. Likevel aksepterte Eline gaven, og poengterte at de koste seg med 

sjokoladen. Nå ligger emballasjen i det lille syltetøyglasset hun fyller med det lille hun produserer 

av restavfall. En annen gang hadde en venninne av henne dukket opp mye senere en avtalt. Det var 

like før jul, og venninnen ringte på døren med en gave i hånden. Det viste seg etterhvert at grunnen 

til at venninnen var sen, var at hun hadde brukt lang tid på å velge ut gaven. Venninnen hadde ringt 

felles venner for å forhøre seg om hva hun kunne kjøpe, og hvilke materialer hun burde velge. 

Valget hadde til slutt falt på en metallpotte med en julestjerne i. Eline fortalte meg at julestjernen 

naturlig nok hadde visnet etterhvert, men at hun brukte potten til oppbevaring hjemme. På måten 

hun sa det på, fikk jeg inntrykk av at Eline ikke ville kjøpt blomsten selv, mye fordi biografien 

relativt fort tok slutt, men at hun satt stor pris på venninnens innsats, og tok likevel imot gaven. 

Venner og familie ser ut til å forstå og respektere Elines ønsker om å generere så lite søppel som 

mulig, men det er ikke alltid de klarer å rette seg etter hennes ønsker, selv om de prøver aldri så 

hardt, fordi de ikke har de samme vanene og tankene rundt konsum og avfall.   

Da jeg var hjemme hos Katrine, og vi drakk te ved kjøkkenbordet, ble jeg også tilbudt kumbucha. 

Denne te-baserte drikken skal vi se nærmere på i kapittelet om temporalitet. Scoobyen som fungerer 

som en starter for brygget, hadde hun fått av kjæresten sin til jul, så da måtte hun jo begynne å 

brygge, sa hun mens hun lo og helte drikken i et glass og gav det til meg. Gaven hun fikk til jul, er 

nå grunnen til at hun kan servere gjester den fermenterte drikken. Katrine pleier å ønske seg andre 

nøye gjennomtenkte ting som klær i lin eller hamp, opplevelser, eller noe så spesifikt som plantelys, 

eller hjemmelagde matvarer på glass. Som Margaret Visser sier om gaver i form av mat «you eat 

them up, and the gift is gone. It doesn´t hang around creating obligations, reminding you» (Visser, 

1999, s. 122). På samme måte blir det ikke noe uønsket søppel ved å ønske seg hjemmelaget mat i 

syltetøyglass. Ikke noe avfall som gir gaven en negativ side for mottakeren. Det interessante her, er 

et ønske om at gaven skal være noe som kan spises, som etter en stund forsvinner på en nyttig måte. 

Dette betyr ikke at mottakeren ikke ønsker å opprettholde den sosiale relasjonen med giveren, men 

at den sosiale relasjonen er det viktige, ikke gaven som representerer den (Smedal, 2005). Denne 
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typen gaver har en ekstra høy verdi, og gjør det også mulig for en zerowaster å uttrykke sine 

verdier, både rundt sosiale relasjoner og rundt ønsket om å leve et liv uten avfall (Graeber, 2001). 

Gaven ligger ikke og slenger, og skaper verken avfall eller uorden. Nederst på ønskelisten hun 

sendte ut, skrev Katrine at hun gjerne ville ha gavene pakket inn i gammelt avispapir. Hun fortalte 

meg at de fleste respekterer hennes ønsker, og at det etter hennes oppfordring var mange gaver 

pakket inn i gammel avispapir under treet på julaften. En av gavene hun selv fikk den julen, var et 

par solbriller. Hun hadde gått uten solbriller i et par år fordi hun ikke hadde funnet noen som 

oppfylte hennes krav om materialer og biografi. Dette løste hun ved å bruke en caps på de mest 

solfylte dagene. Endelig hadde hun funnet et par hun kunne ønske seg. Hun gikk ut av kjøkkenet for 

å hente solbrillene, og kom tilbake like etterpå. Solbrillene hadde både innfatning og etui av tre.  

En dag jeg jobbet i «Butikken», kom foreldrene til en fast kunde innom. De bodde i India, men var 

for øyeblikket på besøk hos datteren. De hadde med seg krydderprøver i små plastposer som de 

ønsket at butikken skulle vurdere å ta inn. Mia tok imot, og vi luktet og nikket anerkjennende til 

hverandre, det luktet veldig godt. Jeg fikk også en pose med et annet krydder, og det føltes helt 

umulig å skulle takke nei og ikke ta imot på grunn av plastposen, selv om en del av meg ikke likte 

det. Rett før de gikk, fikk Mia en gave, et bokmerke og en kjøleskapsmagnet mannen i familien 

hadde designet og laget. Mia sa tusen takk, og de ble enige om å holde kontakten. Da de hadde gått, 

sa Mia, halvveis fortvilet men med et smil om munnen og de nye gavene i hendene, «Det er jo sånt 

som man egentlig ikke skal ta imot, men…». Hun festet magneten på kjøleskapet i butikken og ble 

enig med seg selv om at et bokmerke kan hun jo alltids ha bruk for. 

Jeg møtte Siri på en kafé, og da hun bestilte seg en pepsi max på glassflaske, sa hun takk, men nei 

takk da hun som jobbet der sa at det fantes sugerør på et bord ved siden av. Hun begynte med å 

fortelle meg at hun hadde tenkt gjennom om hun egentlig gjorde så mye for å redusere søppelet sitt 

kvelden i forveien, men hadde blitt enig med seg selv om at det gjorde hun jo. Dette viser at hennes 

egne vaner har blitt kroppsliggjort (Mauss, 1973), de er blitt en del av hennes habitus (Bourdieu, 

1977), noe hun ikke lenger tenker over. Hun fortalte meg ivrig og glad om hvilke endringer hun 

hadde gjort. Hun bor sammen med sin kone, som er fascinert av fenomenet minimalisme, som går 

hånd i hånd med zero waste. Det verste Siri vet å få i gave, er pynteting. I følge henne, kommer de 

bare til å bli satt på en hylle og samle støv. De har funnet en løsning på gaveproblemene ved å ha 

viet en skuff til gaver. I skuffen legger de gaver de selv har mottatt, som de ikke liker og derfor kan 
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gi videre, og også ting de selv har kjøpt for å ha noe fornuftig på lur hvis de skulle trenge å gi noen 

en gave på kort varsel.  

Å gjengjelde  

Sofie gjør noe av det samme som Siri med gaveskuffen. Hun fikk en gang en pannekakesteker av en 

venn i bursdagsgave, og spurte han oppgitt hvorfor. «Det er jo bare en tullegave», hadde hun fått 

som svar. Hun hadde svart at hun ikke vil ha tullegaver, og ga den rett og slett tilbake til giveren da 

han hadde bursdag. Hun sa leende at det kanskje var litt frekt, men gjentok at hun jo ikke ville ha 

den. Sofie var fortvilet etter å ha brukt lang tid på å gå gjennom alle kjøkkenets gjenstander, for så å 

få en, i hennes øyne, totalt unødvendig gjenstand. Hun hadde nylig gitt bort en smoothie maker til 

en venninne, fordi hun hadde funnet ut at hun selvkunne bruke blenderen til dette formålet. Kanskje 

blir de sosiale båndene styrket ved at det er en gjensidig forståelse av at gaven inneholder omtanke 

for mottageren, som i Elines tilfelle, der hun kunne forstå venninnens innsats med å finne en 

passende gave, og at hun satte stor pris på den selv om gaven ikke passet henne midt i blinken. Hun 

har også opplevd at hennes familie og venner har gjort sitt aller beste for at hun skal få gaver som er 

i tråd med hennes verdier, og blitt rørt til tårer av innsatsen. Hun har fått både bambustannbørster og 

sjampobarer, og særlig rørt hadde hun blitt da hun fikk en oppskrift på knekkebrød med tilhørende 

ingredienser av en venninne. 

Siri hadde spurt borettslaget om det var i orden at hun satte ut noen kasser med jord for å så 

nyttevekster i områdene utenfor leilighetene. Hun hadde fått som svar at det var i orden, med at de 

ikke hadde tro på prosjektet. De mente de ville bli ødelagt og tuklet med av mennesker som vandret 

i byen, da de kom til å være tilgjengelige for allmenheten. Siri fortalte meg begeistret at det 

motsatte hadde skjedd. Kassene hadde fått stå helt i fred, og om hun hadde vært borte fra byen i 

noen dager, hadde naboene stelt med dem og fortalt henne i ettertid at det så litt tørt ut, så de hadde 

vannet dem. Nå kan Siri nyte godt av både egendyrkede gulrøtter og urter.  

Disse eksemplene viser at gaver er et viktig fenomen også for zerowastere. Selv om mange av mine 

informanter gjerne kunne tenke seg å kutte ut flere typer gaver, slik Eline og hennes familie har 

gjort, er det ikke mulig i alle situasjoner. Gaver tas imot, ofte som et tegn på noe mer, det er den 

sosiale relasjonen den representerer som er i fokus, som i noen tilfeller fører til avfall. Dersom man 

mottar en gave, blir den oftest gjengjeldt på et senere tidspunkt. Jacques Derrida (1992) mener en 
!53



slik gave, en gave som skaper en forpliktelse om å gjengi, ikke er en gave, men at det da dreier seg 

om en økonomisk transaksjon. «For there to be a gift, there must be no reciprocity, return, 

countergift, or debt» (Derrida, 1992, s. 12). Som vi har sett, handler gaverelasjoner om mer enn en 

økonomisk transaksjon. Det er ikke gaven i seg selv som betyr noe, den kan gjerne spises opp, eller 

legges i en skuff. Som Smedal påpeker: «det vesentlige ved [gave]relasjonen er at den ikke 

opphører» (Smedal, 2005, s. 10). «Gjenytelsen er ingen annullering, den er en forsterkning; den er 

ingen returnering, men en respons. Og responsen er ikke økonomisk, men kommunikativ» (Smedal, 

2005, s. 12). For selv om en zerowsaster ikke nødvendigvis ønsker seg gaver, er det vanskelig å si 

nei. Det blir som en fornærmelse til mottakeren, og gaver tas imot selv om det fører til avfall, for å 

vise at man setter pris på gesten.   

Gjenstander som ikke kan gis  

Annette Weiner (1992) mener det finnes en kategori av gjenstander som holdes utenfor 

gaverelasjoner. Hun kaller disse inalienable possessions. «Inalienable possessions do not just 

control the dimensions of giving, but their historicities retain for the future, memories, either 

fabricated or not, of the past» (Weiner, 1997, s. 7). Det er flere gjenstander knyttet til en zero waste-

livsstil som kan karakteriseres som en inalienable possession. Ideelt sett skal alle ressurser være i 

bruk til ethvert tidspunkt, enten som nyttegjenstand, eller i resirkuleringssystemet. Gjenstander gis 

bort, selges eller doneres, og fortsetter sin biografi hos nye eiere, som smoothiemakeren Sofie ga 

videre til en venninne. Likevel er det noen gjenstander som blir holdt utenfor dette 

sirkulasjonssystemet. Tross sitt mål om å ha en fullt funksjonell garderobe, utelukkende med klær 

hun elsker og bruker jevnlig, har Anna tatt vare på én kjole som ikke passer henne lenger. Det er 

ifølge henne selv «den perfekte sommerkjole», i deilig stoff og en nydelig rød farge. Denne kjolen 

får hun seg ikke til å gi videre, for hun vil ta vare på den slik at datteren en dag kan arve den. Om 

datteren kommer til å like den når den endelig passer henne eller ikke, er et annet spørsmål, fortalte 

hun meg og lo. Ideelt sett skal alle gjenstander i en zerowasters liv være inalienable. Så lite som 

mulig skal resirkuleres og kastes.  

Det er som Weiner hevder også viktig å se på hva som ligger bak gjenstandene som sirkulerer i 

systemet, som i hennes tilfelle var Kulahandelen. Skjellene som sirkulerer er viktige, men det er 

også viktig å ta med i betraktning de ressursene som ligger bak en slik gjenstand, dens fulle 

biografi, både med tanke på materialer og arbeid (Weiner, 1992). På samme måte er det viktig å 
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være klar over hvilke konsekvenser bruken av ressurser har for miljøet, for miljøet ligger utenfor 

penge- og byttemarkedet, og kan derfor ses på som en inalienable possession (Weiner, 1992, s. 6), 

en singularitet ifølge Kopytoff (1986), i den forstand at den ikke kan kjøpes for penger. 

Resiprositet mellom mennesker og naturen  

Jeg ønsker å se på det å leve zero waste, som en måte å inngå i et resiprohitetsforhold med naturen 

og miljøet på, tross Weiners tanker om at miljøet er en inalienable possession som ikke kan byttes 

mot noe, da miljøet innehar verdier som gjør at det befinner seg utenfor bytteverdi (Weiner, 1992, s. 

6). Zerowastere benytter seg av planetens ressurser på en bærekraftig måte, og gjør det de kan for å 

redusere sin negative påvirkning på miljøet. Gjengjeldelsen fra naturen er å gi bærekraftige 

leveforhold, slik at også fremtidens generasjoner kan benytte seg av den. Enkeltpersoner legger ned 

en personlig innsats, mens godene, gjenytelsen, kommer hele verdens befolkning til gode. De kan 

også ødelegges av verdenssamfunnet, på tross av multinasjonale avtaler som FNs klimamål. I 

mellomtiden kan en zerowaster nyte godt av bedre tid, mindre stress, sunnere næringsinntak, og 

bedre økonomi, som kortsiktige, positive gjenytelser. Det råder en uvisshet om gaven kommer til å 

gjengjeldes, men de velger likevel å handle på denne måten.  

Å plukke søppel er noe zerowastere gjerne gjør for å gi tilbake til naturen. En varm og solfylt dag i 

mai, var det klart for den årlige Strandryddedagen. Sara, som var arrangør for syvende år på rad, 

stod sammen med medarrangør Knut omringet av en gruppe på rundt femten frivillige, inkludert 

meg selv, og forklarte hva dagen skulle bestå i. Vi skulle deles opp i grupper på tre til fem personer, 

for så å dra til forskjellige områder hvor det var meldt inn behov for å plukke søppel. Vi hadde en 

base i sentrum av byen, hvor arrangørene, representanter fra «Butikken» og jeg ble værende, i vente 

på at de andre skulle komme tilbake med alt søppelet de hadde plukket. Det ble lagt ut en stor 

presenning, hvor søppelet underveis ble sortert etter kategorier. Rundt presenningen lå bilder av 

plastskadde dyr, og informasjon om hvor mye plast som befinner seg på avveie, og også hvordan en 

selv kunne redusere plastforbruket, for å vekke oppmerksomhet fra de forbipasserende. Vi som ble 

igjen ved basen, plukket søppel i området like ved. Det tok ikke lang tid før presenningen fylte seg 

opp. Med alt fra brusflasker, sneiper og paraplyer, til klesplagg og plastkopper.  
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Bilde av presenningen etter kort tid med søppelplukking. (Privat foto)  

Da jeg var hjemme hos Sara noen dager senere, kunne hun fortelle meg at hun merket betydelig 

forskjell på folks holdninger fra årene før. Tidligere har det vært mer negativitet rundt 

arrangementet. Folk har lagt ansvaret på andre, større bedrifter, og ment at de selv ikke har noe med 

plastforurensingen å gjøre. I år var det annerledes, fortalte hun meg, og folk var enige i at dette var 

et viktig og nødvendig tiltak, og at enkeltpersoner er en stor rot til problemet. Sara trodde dette 

hadde mye med gåsenebbhvalen som strandet på Sotra å gjøre, som tydelig viste de negative 

konsekvensene søppel på avveie fører med seg. Sara var glad for all den positive responsen hun fikk 

i år og glad for at så mange var med på å plukke søppel, men var samtidig tydelig på at det helst bør 

gjøres noe tidligere, før søppelet havner på avveie. Hun begrunnet det på samme måte som flere 

andre informanter, at hvis det oppstår en lekkasje, hjelper det ikke å tørke opp slik vi gjør i dag, vi 

må prioritere å tette lekkasjen. Å plukke søppel er likevel en fin måte å gi noe tilbake til naturen på, 

og å opprettholde sin forpliktelse til å gi noe tilbake på (Mauss, 1996).  

Vil dette engasjementet, både vist av zerowastere og deltagere på strandryddedagen, være det 

Derrida (1992) mener er den ultimate gave? De som lever en zero waste-livsstil gjør det for å gi det 
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de kan til naturen for å redusere sin negative påvirkning på miljøet. De vet ikke når deres innsats 

kommer til å merkes, eller om det i det hele tatt gjør det, i løpet av deres levetid. Denne innsatsen 

kan også ses på som en gjenytelse, noe de gir tilbake til naturen som mennesker tar ressurser fra for 

å lage gjenstander de kan benytte seg av. I dette lyset kan det ses på som en gjenytelse, ikke en 

gave, men likevel forventer de ikke å få noe tilbake fra den de gir gaven til.  

Avsluttende bemerkninger  

I dette kapittelet har vi sett hvordan zerowastere løser dilemmaer som kan oppstå ved gavegiving og 

andre typer resiprositet. Som vi har sett, bekrefter dette Mauss’ (1996) teori om at det er den sosiale 

relasjonen, og ikke den fysiske gjenstanden, som er viktig for forholdet slik også Smedal (2005) 

påpeker. Flere av mine informanter kunne gjerne tenke seg å slutte og gi gaver fordi de har alt de 

trenger, men det betyr ikke at de ønsker at de sosiale relasjonene skal opphøre. De forstår at det er 

vanskelig for venner og familie å vite hva de skal gi, da de ikke innehar de samme kroppsliggjorte 

vanene som en zerowaster. Dette fører i noen tilfeller til avfall som ellers ikke ville blitt generert av 

mine informanter. Biografien til disse gjenstandene utnyttes likevel på best mulig måte, til 

oppbevaring, eller på vent i skuffen til de kan gis videre til noen som kan nytte dem bedre. 

Biografien til gjenstander forblir avgjørende, og jeg har argumentert for at ideelt sett ønskes alle 

gjenstander å være inalienable for en zerowaster. Zero waste i årets rette forstand forblir en utopi, 

men å finne gjenstander og løsninger av riktig materiale, henter zerowastere inspirasjon fra et 

ubestemt før. Dette belyses i neste kapittel, som omhandler temporalitet.  
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5 Temporalitet  
«People create value […] not just based on imagined futures, but on imagined pasts as 

well» (Sutton, 2004, s. 376). Jeg ønsker nå å vise hvordan mine informanter forholder seg til både 

fortiden og fremtiden, både til sine gjenstanders biografi, og til verden og miljøet som helhet.  

Et ønske om å leve som før  

Noe jeg hørte mine informanter snakke om flere ganger under feltarbeidet, var ønsket om «å leve 

mer som før». Som da man gikk til slakteren for å kjøpe kjøtt, til landhandleren for å få tak i sukker, 

og kunden selv kunne velge å kjøpe så mye eller lite av varen hun ønsket. Varene ble veid og pakket 

i en papirpose av personen bak disken, mens kunden ventet og ideelt sett slo av en hyggelig prat 

med personen bak seg i køen. Før, da man tok vare på de tingene man hadde i stedet for å hige etter 

nytt, da man leverte skoene hos skomakeren og stoppet sokker av vane og behov. Før, da man 

hadde bedre tid til det som betydde noe, og ikke brukte opp tiden sin på forskjellige typer forbruk 

(Eriksen, 2001). Før, da materialer som plast fortsatt ikke var vanlige, og bruk-og-kast var noe som 

ikke en gang ble sett på som et alternativ. Før, da materialene var bærekraftige, og som en bonus 

også estetisk fine å se på. En ikke-overopphetet verden (Eriksen, 2016), hvor de naturlige rytmene 

fikk spille fritt. Hvordan tenker zerowastere om sine gjenstanders biografi varighet i lys av dette 

før?  

I følge Kirsti Thorheim (2009) er temporalitet den stadige bevegelsen mellom fortid, nåtid og 

fremtid i nåtidig praksis (s. 100). Jeg opplevde at mine informanter som en del av zero waste-

bevegelsen var svært opptatt av både fortiden og fremtiden når det gjelder sitt konsum. De ønsker å 

leve og konsumere mer som før i nåtiden, for å redusere sin negative påvirkning på fremtiden. Dette 

bildet av et ubestemt før er ikke nødvendigvis basert på mine informanters egne minner fra tidligere 

opplevelser og erfaringer, men på et idealisert blide av fortiden som ikke var like inngripende på 

naturen som dagens overopphetede verden er. Appadurais (1996) begrep «arm chair nostalgia», som 

er «nostalgia without lived experience or collective historical memory» ( s. 78) kan være et 

passende begrep for å snakke om denne typen minner, eller forestillinger. Bildet av før er idealisert, 

og basert på en liten del av en større helhet. Det zerowastere ser på som positive sider ved forbruk 

trekkes frem, mens andre sider av fortiden forblir utelatt.  
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En av gjenstandene zerowastere bytter ut, er barberhøvelen av plast, som ofte omtales som engangs. 

Zero wastes svar til denne barberhøvelen, er det Eline i ett av sine blogginnlegg kaller «…det førre 

århundrets helt, Safety Razor». Safety Razoren er en barberhøvel av metall, hvor bladet etter en 

stunds bruk skiftes ut, og resirkuleres som metall. Eline kjøpte sin via nettstedet eBay, og er 

strålende fornøyd. I blogginnlegget nevner hun at leserne kanskje forbinder barberhøvelen med 

bestefaren sin, slik hun selv gjør. Det er ingen av mine informanter, alle unge kvinner, som tidligere 

hadde brukt barberhøvler av stål. Tidligere hadde de alle brukt barberhøvler av plast, som blant 

annet er å få tak i hos vanlige matvarebutikker, men kan ha et minne av at gjenstanden ble brukt før. 

Dersom dette er tilfelle, er det hva Appadurai ville kalt «ersatz nostalgia», et begrep han bruker om 

«nostalgia witout memory» (1996, s. 82). Eline har ikke noe personlig minne om Safety Razoren, 

men hun husker den gjennom sin bestefar. En ung kvinne ligger mellom disse to måtene å minnes 

på. Akkurat for ung til å selv ha brukt en barberhøvel av stål, men en generasjon eller to tidligere 

har vist dem hvordan de kan forbruke på denne måten. Som Anne-Katrine Norbye uttrykker det: 

«Konstruksjoner av fortiden reflekterer ikke bare hvordan det faktisk var tidligere, men hvordan 

fortiden huskes og ønskes å være i nåtid» (Norbye, 2013, s. 237). Eline skriver også i innlegget at å 

bruke olivenolje under barbering eliminerer behovet for både barbergel og fuktighetskrem. Hun 

poengterer også at en fem-pakning med barberblader til safety rasoren koster tjuefem kroner, 

betydelig mindre enn barberhøvlene av plast, noe også flere andre informanter påpekte. Disse 

barberbladene, det eneste som må byttes ut regelmessig, er pakket i papir, som rangeres relativt høyt 

i det materielle hierarkiet, og derfor har en høyere verdi for zerowastere. Ingrid, som har en 

Instagramkonto med et stadig voksende følgertall, skriver i et innlegg at noe av det som overrasker 

henne mest med zero waste, er hvor mange ting hun kan kjøpe én gang, og ikke trenger å tenke på å 

fornye før om minst tyve år, som er tilfellet med barberhøvelen. En barberhøvel av stål kan ses på 

som det Weiner kaller inalienable possession, da de er ment å vare i minst en livstid før de slippes 

ut i resirkuleringssystemet. En ekstra bonus, i tillegg til det rent praktiske og økonomiske, er at 

disse barberhøvlene er fine å se på. Den gjør seg godt på baderomshyllen, og er ifølge Sofie 

«verdens fineste barberhøvel».  

Randi og hennes familie bor i et hus fra 1963, med noe nye hus sjeldent har, nemlig jordkjeller. 

Denne er Randi veldig takknemlig for å ha, for her kan hun lagre mat på en effektiv måte. Poteter, 

løk, og andre rotgrønnsaker kan lagres i flere måneder i ideell temperatur. Kjøleskap, som har økt i 

størrelse de siste årene (Shove og Southern, 2000), er den mest utbredte måten å lagre mat på i dag. 
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Wilhite (2016) påpeker at den økte mengden mat som kastes, kan ha mye med de stadig større 

kjøleskapene å gjøre. «Much of this food waste can be attributed to the habit of shopping in bulk 

and using refrigerators as a kind of home mini-market that is oversized and encourages over-

dimensioning food purchases and waste» (Wilhite, 2016, s. 45). Kjøleskapene har blitt så store at de 

kan fylles med mat for flere uker, der den maten som frister mest i øyeblikket velges, mens resten 

potensielt blir dårlig og må kastes. Tommy Ose påpeker i samsvar med dette at den økte 

tilgjengeligheten av kjøleskap og frysere, ikke nødvendigvis gjør den daglige handelen overflødig.  

 Actually, a few households had more than one freezer, and these were quite well stocked.   

 Still, many shop food every day. […]. Fresh has now become the new standard in many  

 household, and food in stock is regularly replaced by more recently bought food.  

(Ose, 2018, s. 184-185).   

For å forhindre matsvinn, er zero waste-bevegelsen opptatt av å i første omgang ikke kjøpe mer enn 

de trenger. Likevel er det mange som oppbevarer forskjellige typer frukt og grønt i skåler eller glass 

med vann i kjøleskapet. Gulrøtter, spinat og bunter med urter, settes i glass med vann som friske 

blomster, og oppbevares i kjøleskapet slik at holdbarheten til matvarene forlenges. Dvask salat som 

nærmer seg slutten av sin biografi som potensiell næring, kan legges i en skal med vann eller 

oppbevares i et fuktet kjøkkenhåndkle, og på denne måten reversere sin verdisyklus og bli frisk og 

sprø igjen.  

Ose spurte sine informanter hva som hendte da fryseren kom. De svarte: «Well…it was a change…

meat didn’t have to be salted or dried. It wasn’t anything more than that» (Ose, 2018, s. 184). Eldre 

konserveringsmetoder som salting, tørking og fermentering er ikke lenger en kroppsliggjort 

allmennkunnskap som er en naturlig del av ens habitus. Denne typen kunnskap kan sies å være 

mistet mellom generasjonene, men de er effektive og kan hindre matsvinn og avfall, og er derfor 

interessante for zerowastere. Kjøleskapet til Katrine var fylt av brune glassflasker med hennes 

hjemmelagde kombucha, syltetøyglass med hjemmelaget hummus, og en osteklokke med ost hun 

hadde kjøpt uten emballasje. Øverst stod surdeigsstarteren hennes, også denne i et syltetøyglass. Det 

som gjerne blir sett på som gamle mattradisjoner og glemt kunnskap, ser ut til å komme tilbake 

gjennom zero wastes tilhengere. Både Randi og Katrine var ivrige bakere av surdeigsbrød, og 

kombucha var noe alle virket interessert i, selv om de ikke nødvendigvis hadde kommet dit at de 
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lagde det selv. Biografien til disse matvarene er relativt lang fra råvarer til et produkt klart for å 

konsumeres, og prosessen krever både tålmodighet og kunnskap.  

Kombucha, en fermentert drikk basert på te jeg fikk hos Katrine, krever også en startkultur kalt 

scoby. Da Katrine fikk en slik scoby av kjæresten sin til jul, bestemte hun seg for å begynne å lage 

drikken selv, som et plastfritt alternativ til brus. Katrine fortalte meg om biografien som lå bak 

drikken jeg hadde i glasset. Kombucha lages av scobyen, rårørsukker, te og vann. Etter at 

ingrediensene er blandet, må den stå i én til fire uker, før man siler den, og lar den stå på 

kjøkkenbenken i to til tre dager, avhengig av hvor mye kullsyre man vil ha i den. På grunn av de 

gunstige temperaturforholdene hadde Katrine en stor glasskrukke med tappekran stående i 

vinduskarmen på soverommet, hvor en ny batch kombucha fermenterte. Jeg takket som nevnt nei til 

en scoby, noe jeg ikke før lenge etterpå forstod rekkevidden av. En scoby må mates og holdes ved 

live, akkurat som en surdeigsstarter, men til forskjell fra surdeigsstarteren er man avhengig av å få 

en scoby av andre, da den ikke kan dyrkes frem i et vanlig kjøkken. Å bake brød av surdeig er også 

noe noen av mine informanter gjør for å redusere sitt avfall, da dette brødet består av de tre 

ingrediensene vann, mel og salt. For å bake denne typen brød, trengs en surdeigsstarter. Det er 

vanlig å få denne av andre, og på et surdeigskurs jeg deltok på under feltarbeidet, fortalte 

kursholderen om at en venn av henne hadde en starter som var over hundre år gammel. Det går også 

an å lage sin egen surdeigsstarter. I en krukke med en røre bestående av mel, vann og salt, tilsettes 

en skje vann og en skje mel hver dag til kulturen begynner å boble, før mengden mel og vann 

dobles, og røren mates i et par dager til. Starteren må mates med mel og vann regelmessig, hvis ikke 

dør den. Starteren brukes herfra som en erstatter for gjær, og det er klart for å bake et brød som til 

sammen tar femten timer å bake. Katrine pleide å hoppe over et par steg, for å spare både tid og 

oppvask. 

Anne-Katrine Norbye (2013) argumenterer med empiri fra sitt feltarbeid blant budeier i Hallingdal 

og Nord-Trønderlag, for at: 

 […] konstruksjoner av fortiden henger sammen med erfaring i nåtid, og forestillinger og   

 fantasier om fremtiden. Folk investerer penger, i tid med sosialt fellesskap og i kunnskap. Vi 

 sår og høster alt for å påvirke timer, dager og år som skal komme.  

          (Norbye, 2013, s. 235-6). 
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Katrine lager kombucha i nåtid, basert på gammel fermenteringsteknikk, for å ha et plastfritt 

alternativ til brus i fremtiden. Hun bruker tid og planlegging på fermenteringsprosessen, for å ha 

noe å tilby gjester i nær fremtid, og for å redusere sin negative påvirkning på miljøet i en fremtid 

lenger unna henne selv, både i tid og rom. Fortiden konstrueres ved hjelp av det som erfares i nåtid. 

Det at plastemballasje og søppel generelt har blitt et stadig økende problem, gjør at vi i større grad 

legger merke til det. Kanskje er det derfor mine informanter ønsker å søke seg tilbake til en tid hvor 

plast ikke var like utbredt og derfor heller ikke noe større problem for verken livet i sjøen, som 

kjemikalier i menneskers kropper, eller som et fysisk plassproblem. Det er først når emballasjen blir 

synlig at den blir et problem, og det er den i aller høyeste grad i dag (Lyngø, 2013, s. 212). 

En annen produktgruppe en zerowaster må konsumere, er klær. Den tidligere biografien til klær er 

viktig, og zerowastere foretrekker å kjøpe brukte klær for å ikke øke etterspørselen etter 

nyproduserte plagg. Eline forteller meg at hun kjøper de aller fleste klærne sine brukt. Hun 

poengterte at klærne var laget av naturlige materialer før, materialer som ikke frigir mikroplast ved 

vask. Det hender at hun kjøper noen nyproduserte plagg, da særlig undertøy og strømpebukser er 

vanskelig å få tak i brukt. Ingrid forsøker også å handle de alle fleste klærne sine brukt, men hun har 

lenge lett etter en olabukse uten hell. Hun endte derfor med å kjøpe en nyprodusert olabukse da 

hennes gamle revnet og hun virkelig trengte ett par nye. Selv når hun kjøper brukte klær, styrer hun 

unna klær fra produsenter som Hennes & Mauritz og Zara fordi hun vet at det er dårlig kvalitet og 

at plaggene ikke vil vare. Alle mine informanter er opptatte av å kjøpe mest mulig klær brukt, men 

Siri var likevel litt skeptisk til at dette i noen tilfeller bare ville støtte opp under andres overforbruk. 

Hun nevnte blant annet appen Tise, som har gjort det lett for enkeltpersoner å kjøpe og selge brukte 

klær, og tror folk lettere kan kjøpe plagg de egentlig ikke trenger dersom de vet at det er lett å selge 

dem igjen.  

Zerowastere ønsker at gjenstander skal vare så lenge som mulig, slik at de kan brukes i mange år. 

Men når tingen er brukt opp, bør den brytes ned eller resirkuleres så fort som mulig. Når det er 

snakk om andre varer enn mat, ønsker zerowastere at den gjeldende tingen skal vare så lenge som 

mulig. Å investere i en barberhøvel av metall koster litt, men den kan til gjengjeld vare en livstid, 

som Ingrid poengterte. Barberhøvelen er inalienable possession i den forstand at den ikke integreres 

i resirkuleringssystemet, men forblir hos den samme eieren hele dens liv (Weiner, 1992). En 

menskopp eliminerer behovet for bind og tamponger, gjenstander som har en brukstid på kun noen 

timer. En menskopp kan ved rett behandling vare i opptil ti år. En oppvaskbørste er et hjelpemiddel 
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som trengs i et hushold, men den varer ikke evig. Den må byttes ut med jevne mellomrom. Den 

mest populære oppvaskbørsten i zero waste-miljøet er laget av tre og naturhår, holdt sammen av 

små metalldeler. Den fungerer på den måten at børstehodet kan byttes ut med et nytt når det er brukt 

opp, mens skaftet beholdes. Det gamle hodet kan komposteres, og vil derfor etter sin brukstid ha 

kort tid igjen før det blir til jord. Det samme gjelder tannbørsten. Når produkter har en bruksverdi, 

skal den ideelt sett vare så lenge som mulig, men når den ikke lenger er til nytte, skal den kunne bli 

til noe annet så fort som mulig. På samme måte som Rios informanter kjøper seg en forestilt fremtid 

gjennom varene de velger å kjøpe, konsumerer zerowastere med et ønske om å påvirke fremtiden til 

jorden og miljøet på en positiv måte (Rio, 2015, s. 240). For mange av mine informanter var det 

viktig å konsumere sesongbaserte varer, da dette ble sett på som et bærekraftig valg. 

Sesonger  
  

 Jeg vil kanskje heller si at jeg er litt bortskjemt som tror at alt bare gror hele året, hele tida.  

 Det slo meg ikke engang at det selvfølgelig ikke er i sesong, at det er derfor. Hvor   

 uintelligent er det mulig å bli?  

- Ingrid. 

Dette sitatet er hentet fra en film Ingrid har lagt ut på YouTube, hvor hun først snakker om hvor 

skuffet hun var over utvalget av frukt og grønt på Bondens Marked, et marked hvor flere 

småskalaprodusenter selger sine produkter. Ingrid hadde deretter uttrykt sin frustrasjon hos de 

ansatte ved byens zero waste-butikk, og hadde fått til svar at det er fordi det ikke er sesong for den 

type varer her i Norge ennå. De grønnsakene zero waste-butikken selv selger, er produkter som har 

ligget lagret fra forrige sesong. Ingrid tok selvkritikk, og forstod med en gang den logiske grunnen. 

Denne hendelsen fortalte hun meg også om da vi drakk kaffe sammen, så det er tydelig at hun har 

tenkt mye over dette. Et par måneder senere, bugnet det av lokalt produserte grønnsaker på bondens 

marked.  

Også hos de vanlige matbutikkene ser vi visse variasjoner i utvalget, særlig i sommer- og 

høstsesongen. Da er færre produkter pakket inn i emballasje, som blomkål og druer, og det selges 

noen varer som ikke er like vanlig resten av året, som rabarbra. Disse produktene er gjerne også 

produsert i Norge, noe som gjør biografien mer gunstig i et miljøperspektiv, da det ikke er like store 

utslipp av skadelige stoffer i forbindelse med transport. Da jeg var med Anna på en handlerunde, 
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gikk vi først til en vanlig matbutikk. Det var sensommer, og det var et godt tilbud av norske 

grønnsaker uten emballasje i butikken. Anna stoppet ved blomkålen og sa at hun var glad for at de 

kom uten plast. Hun kjøpte likevel ikke noen av disse grønnsakene, for det trengte hun ikke denne 

dagen. Vi gikk videre til disken hvor det ligger varer som snart går ut på dato og derfor selges til 

halv pris. Anna fortalte meg at de pleier å kjøpe kjøtt om det ligger noe her. Familien jobber for å 

redusere kjøttkonsumet, og synes det er litt bedre å kjøpe kjøtt som snart går ut på dato, og på den 

måten «redde» det. Det var ikke noe kjøtt der i dag, men hun kjøpte en liter melk til halv pris. 

Familien har funnet en slakter hvor man kan kjøpe uemballert kjøtt over disk, ikke alt for langt unna 

der de bor. De har vært innom mens de har lånt en bil, men det blir jo litt selvmotsigende og tullete 

å skaffe seg bil for å kunne kjøpe kjøtt uten emballasje, fortalte hun og lo.  

Jeg har også vært i kontakt med en annen zero waste-butikk, hvor eieren hevder at de, ved å kjenne 

kundene sine, ikke trenger emballasje for å hindre matsvinn. Ved å ha en solid, pålitelig 

kundegruppe, ser de hver uke hvor mye som blir solgt, og ved å ikke ha så store mengder frukt og 

grønt, har de mulighet til å hele tiden følge med på hvilke varer som må brukes først. En dag jeg var 

innom for å handle, ble jeg tilbudt en klyse med bananer som så vidt hadde begynt å få brune 

flekker, slik at de kunne brukes av noen i stedet for å bli kastet. «Vi kaster maks én sitron i uka», 

fortalte hun som driver butikken meg. I «Butikken», solgte de frukt og grønt som begynte å bli 

slappe til redusert pris, som i tillegg til zero waste-lunsjene bidro til at minimalt måtte kastes.   

Hvor mye et produkt er verdt i pris, gjenspeiler gjerne dens biografi, da økologiske, lokale 

grønnsaker dyrket i Norge og har en kortere biografi gjerne, ironisk nok som Ingrid påpekte, er 

dyrere enn varer som er dyrket i Sør-Amerika og fraktet til Norge. Varene er fremmedgjorte i den 

forstad at kundene ikke kjenner biografien. En zerowaster ønsker å vite så mye som mulig, med det 

er vanskelig å vite alt. Jo lenger unna opphavsstedet til gjenstanden er, desto mer fremmedgjort ser 

den ut til å være. Likevel ble Ingrid oppgitt over seg selv da hun ikke hadde forstått hvorfor det ikke 

fantes frukt og grønt på Bondens Marked. Tilgangen til gjenstander og varer fra andre steder i 

verden, med et annet klima og andre forutsetninger for å dyrke mat, har gjort oss fremmede for også 

lokale varer.  

Eline har blitt vant til å sette pris på sesongene, og gleder seg hvert år til de emballasjefrie norske 

varene når butikkhyllene. I tillegg til å kjøpe uemballerte, gjerne sesongbaserte varer, er det også 

populært å dyrke hjemme for å ha tilgang på flere uemballerte varer året rundt, uavhengig av 
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sesong. Da jeg snakket med Eline fortalte hun meg at hun og kjæresten hadde startet et prosjekt i 

leiligheten, om å rydde boden. Eline fortalte meg at hvis hun ikke bruker eiendelene sine oftere enn 

at de kan stues bort på boden, er det ikke noe vits i å ha dem, da trenger hun dem ikke nok. Derfor 

har de bestemt seg for å kvitte seg med det de ikke bruker ukentlig, og gjøre plass til å dyrke egen 

mat i stedet. Som nevnt, har flere av mine informanter hjemmekompost, slik at de kan ha sitt eget 

lille kretsløp.  

Da jeg var på besøk hos Katrine, viste hun meg en hylle i stua som var fylt med nytteplanter hun 

nylig hadde sådd. Noen hadde spiret allerede, og starten av det som om noen måneder vil være store 

tomatplanter stakk opp fra plastpottene. Disse plastpottene fant hun hos foreldrene sine. Hun hadde 

glemt å hente aviser som hun hadde planer om å bruke til å lage sine egne potter, derfor låner hun 

disse plastpottene til hun skal plante om, og leverer dem tilbake når hun ikke lenger trenger dem. 

Plantene skal hun sette ut i drivhuset til våren, så fort utetemperaturen tillater det. Ved siden av 

hyllen med plantene hadde hun en boks med jord fra sin egen bokashikompost, laget av sitt eget 

matavfall. Det var denne jorden hun frøene var plantet i, noe som gir Katrine stor kontroll over sine 

frukters biografi, også biografien til jorden frøene vokser i.  

Avsluttende bemerkninger  

Vi har som nevnt fort blitt avhengig av et materiale som plast, og i en overopphetet verden, hvor det 

ifølge Ingrid «konsumeres i blinde», ønsker zerowastere å hente inspirasjon fra en fortid før dette. 

Jeg har vist hvordan mine informanter tenker om tid, og argumentert for at de henter inspirasjon fra 

et konstruert før. De ønsker å konsumere mer gjennomtenkt, og ta vare på sine gjenstander på en 

slik måte at de varer så lenge som mulig før de må inkorporeres i resirkuleringssystemet. De ønsker 

å konsumere som før i nåtiden, for å redusere sin negative påvirkning på fremtiden. Det er som vist 

gjennom de tidligere kapitlene mye en enkeltperson kan gjøre for å redusere sitt forbruk. Nå ønsker 

jeg å vise hvordan de samme temaene, både zero wastes grunnprinsipper, vaner, resiprositet og 

temporalitet kommer til uttrykk på et høyere nivå, gjennom zero waste-butikken jeg jobbet og 

gjorde deltagende observasjon i.  
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6 Butikken  
I dette kapittelet skal vi se hvordan de tidligere belyste temaene kommer til uttrykk i «Butikken» 

som ligger på et høyere skalanivå enn enkeltindivider. Hvordan løser «Butikken» dilemmaer og 

utfordringer som oppstår når de møter strukturer utenfra? Gründerne bak denne butikken er Mia og 

Anett, to unge kvinner i tyve- og trettiårene. De ønsker å tilby sine kunder en søppelfri handel, men 

ideelt sett ønsket de å gjennomføre det Mia kalte snikzerowastifisering. De ønsket å gjøre denne 

måten å handle på til det vanlige for kundene, uten å potensielt skremme dem bort på grunn av 

merkelappen zero waste, som for mange kan høres ekstremt ut.   

«Butikkens» estetiske uttrykk 

Det første som slo meg da jeg besøkte «Butikken» første gang, var den gode lukten og det estetiske 

uttrykket. Lukten er vanskelig å beskrive, den var krydret, men samtidig mild og behagelig. Den var 

naturlig og god. Butikken er ganske liten, men fører likevel et bredt utvalg av varer. Alle 

nødvendige tørrvarer, fra pasta og bønner, til bulgur og chiafrø, tilbys i løsvekt. Utvalget av krydder 

er bedre enn noe annet jeg har sett, og flere typer olje og eddik finnes i store kanner av metall. I 

tillegg til mat i løsvekt, tilbys alt som trengs for å redusere avfall i hverdagen. De tilbyr 

komposterbare tannbørster laget av bambus, gjenbrukbare kaffekopper, drikkeflasker, matbokser, 

tøyposer, barberhøvler av metall og menskopper, blant annet.  

Det første man møter når man kommer inn døren, er en vekt og en veiledning til hvordan man skal 

gjennomføre handelen, som vist i kapittel tre om vaner. På vekten kan kundene veie beholderne de 

har med seg for å kjøpe varer i, og notere tomvekten slik at den kan trekkes fra ved betaling i 

kassen. Veiledningen er printet på den ene veggen i kjølen, som alltid er fylt opp med sesongens 

frukt og grønt (se bilde på s. 44). I midten av «Butikken» står en avlang, robust benk, laget av 

trevirke fra en skog like ved. På de massive treplankene står flere titalls glasskrukker fylt med alle 

tenkelige krydder, nøtter og tørket frukt. Over krydderne henger lamper av brettet papp til salgs, 

produsert av en lokal artist. Under benken er det flere skap laget av tre, som jeg senere skulle lære 

at brukes som lager for å oppbevare store sekker med varer. Hele den ene langveggen er dekket med 

gjennomsiktige dispensere fylt av tørrvarer. Alt fra forskjellige typer linser, bønner og pasta, til 
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havregryn og solsikkekjerner gir et naturlig fargespill som fungerer like godt som dekor. Veggen 

med tørrvarer utgjør en stor del av butikkens estetiske uttrykk. Noen store plastdunker finnes i 

motsatt hjerne av lokalet, fylt med håndsåpe og vaskemidler til både klær og hjem. I trehyller satt 

sammen av metallrør, ligger såpebarer uten emballasje og sprer en deilig lukt. Til tross for få 

kvadratmeter, kan man få tak i det aller meste man trenger for å leve en søppelfri hverdag i denne 

butikken. 

Bilde av «Butikken». (Privat foto) 

Interiøret i butikken preges av naturlige materialer som er lokalt produsert, i samsvar med det 

materielle hierarkiet gjort rede for i kapittel to. En av utfordringene Mia og Anett hadde før åpning, 

knappe fire måneder før mitt første besøk, var å få tak i alt de trengte brukt. De lykkes til en viss 

grad, men noen nye kjøp måtte de gjøre. Alle dispenserne og krukkene som er fylt med varer er nye, 

mens både vaskemaskinen og kaffemaskinene er kjøpt brukt. De bruker også gamle 

mikrofiberkluter og mopper til å vaske med. En dag spurte Mia meg hva jeg gjorde, om jeg kvittet 

meg med mikrofiberklutene, eller fortsatte å bruke de jeg hadde før jeg begynte med zero waste. 

Mikrofiberklutene er laget av plast, noe som gjør at tusenvis av små plastpartikler skylles ut i havet 

hver gang de vaskes. Jeg svarte ærlig, og sa at jeg bruker opp de jeg har. Samtalen gikk videre, og 
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Mia fortalte meg at hun hjemme brukte hullete sokker som kluter, men at hun ikke synes det egnet 

seg i butikken. Hun lo godt da hun fortalte dette. De har fortsatt å bruke mikrofiberkluter i butikken, 

men det er ikke en ideell løsning, da deler av biografien og litt av materialet fortsetter som en 

anomali i havet, og kan skade livet der. Når disse klutene en dag er brukt opp, kommer erstatningen 

til å være laget av noe annet enn plast.  

Hele ideen med butikken, er at kundene skal kunne ta med sine egne gjenbrukbare beholdere til å 

kjøpe varene i, for å redusere avfall og for å kunne kjøpe den mengden de trenger for igjen å kunne 

spare penger og redusere matsvinn. Flytende varer som oljer, eddik og vaskemiddel kan tappes fra 

de store metalldispenserne over i kundenes egne, gjerne medbrakte, flasker. Da slipper kunden 

plast, eller eventuell annen emballasje, rundt hver enhet. Kunder har hatt med seg tomme melposer 

av papir, for å fylle med havregryn, eller pasta. En gjenbrukbar kaffekopp har blitt fylt opp med 

oliven, syltetøyglass har blitt fylt med chiafrø, gresskarkjerner og oppvaskmiddel, og små 

krydderglass har blitt fylt med krydder. Men det som ble brukt oftest, var de små tøynettene. Eline 

fortalte meg at disse små tøynettene er særlig praktiske da de tar liten plass når de er tomme, og 

utvider seg når de fylles med varer fra dispenserne i «Butikken». Produktene er synlige, og ikke 

pakket inn i plast eller annen emballasje slik Anna poengterte at de gjerne er i vanlige matbutikker. 

Kundene kommer nærmere varene på mange måter. De er synlige, og kundene forsyner seg selv 

med den mengden de ønsker, og fyller opp sine egne beholdere de har med seg fra sine egne hjem. 

Varenes lukter er ikke pakket inn i emballasje, men får bevege seg fritt i rommet. Som vist i 

«Handletur med Kine», er det viktig å flytte produktene over til lufttette beholdere når man kommer 

hjem, slik at holdbarheten forlenges, og produktene ikke blir tørre eller harde. I «Butikken» kan 

kundene kjøpe disse små tøynettene, større handlenett, og både flasker og krukker av glass i 

forskjellige størrelser. De små tøynettene, som fantes både i tynt stoff og i nettingstoff, var alle laget 

av økologisk bomull, og hadde en naturlig lys farge. Dersom en kunde ikke har med egen 

emballasje, kan vedkommende kjøpe små papirposer og fylle disse med ønsket vare. Disse kundene 

oppfordres av de ansatte til å gjenbruke papirposene neste gang de handler i «Butikken». Disse 

papirposene koster to kroner, dette for å oppmuntre kunder til å ha med seg egne beholdere til 

handelen. De aller fleste kundene har med seg større handlenett til å frakte varene i, men 

«Butikken» tilbyr også større bæreposer i papir, til fem kroner, dersom de ikke har med seg noe å 

frakte i. En dag en kunde med sekk på rykken spurte om han kunne få en pose, foreslo Anett at han 

heller kunne ta det i sekken, om det var plass. Posene ble ikke ofte brukt, og lå i en skuff ikke så lett 

tilgjengelig. Gjenbruk blir foretrukket. Da Eline og jeg var på walk-along, var vi innom «Butikken», 
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fordi hun ville gi fra seg en stabel med eggekartonger til gjenbruk. Butikken selger ferske egg, også 

de fra store brett i løsvekt. De oppfordrer kundene til å ta meg seg egne kartonger, men tar likevel 

imot brukte eggekartonger til kunder som ikke har med seg egne. 

 

Kjølen i «Butikken». (Privat foto) 

På bildet av kjølen ser man den gjeldende dagens utvalg av frukt og grønt. Det er noe begrenset 

sammenlignet med en vanlig matbutikk, men til gjengjeld er svinnet svært lavt. Noen av 

grønnsakene er satt i vann, slik som purren, urtene og de forskjellige salatene på bildet, slik at de 

skal holde seg friske lengre, og biografien skal kunne utnyttes. Eggekartongene til høyre i nederste 

hylle er donert av kunder som Eline, og fungerer utmerket til å brukes flere ganger. 
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Til nå er alt i tråd med Johnsons fem r’er og det materielle hierarkiet som allerede er forklart. Tross 

den store innsatsen og det store engasjementet Mia og Anett viser, er det likevel ikke mulig å drive 

en butikk helt uten plast. Zero waste, i ordets rette forstand, forblir en utopi. Noen av produktene, 

som cashewnøtter, kommer i store plastposer, og fylles på beholderne i butikken av de ansatte, slik 

at det blir en plast- og emballasjefri opplevelse for kundene. «Butikken» legger ikke skjul på plasten 

som blir brukt, og de åpnede plastsekkene med varer ligger lagret på de øverste hyllene, synlig for 

kundene. Dette er ikke optimalt, men som jeg ble fortalt av Anett: «Det er bedre men en stor sekk, 

enn veldig mange småpakker. Totalt blir det mindre søppel av det». De fleste varene kommer i store 

papirsekker. Butikken har en løpende dialog med både produsenter og leverandører om å få til en 

løsning som skaper så lite emballasje som mulig, av riktig type. Mens jeg var i butikken var jeg 

vitne til at de fikk sine første krydderleveranser i resirkulerbare papirposer. Tidligere hadde de 

kommet i store poser laget av en kombinasjon av papir og plast, noe som gjør dem tvetydige og 

ikke-resirkulerbare, en anomali som må kastes i restavfallet. Som diskutert tidligere, kan restavfall 

ses på som en samlekategori for det som ikke passer inn noe annet sted. Dersom posen hadde bestått 

av kun plast, eller kun papir, hadde den bestått av et rent materiale, som lettere hadde passet inn i 

resirkuleringssystemet. Gleden Anett viste da den første leveranse med papirposer kom, var 

uslåelig. Jeg hadde aldri trodd noen kunne bli så glad for noe slikt. Når det er sagt, var skuffelsen 

tilsvarende stor når noe ble levert pakket i plast.  

Store leveranser er en annen sak, hvor det ikke er mulig å få til en løsning uten plast. Noen 

leveranser kommer pallevis levert fra lastebil, da med plast rundt produktene for stabilitet på ferden. 

Ved en grønnsaksleveranse fra en lokal gård uttrykte Anett glede over at de ferske urtene ble levert i 

komposterbare bioposer laget av mais i stedet for plast. Han som leverte var ikke like fornøyd, og 

uttrykte misnøye fordi posene ryker så fort. Likevel fortsatte de å bruke maisposene, etter 

«Butikkens» ønske. Det beste hadde vært null emballasje, men når det er snakk om små grønnsaker 

som for eksempel cherrytomater og urter, pleier de å komme i disse posene av praktiske årsaker. 

Emballasjen som finnes i «Butikken» er laget av materialer så høyt som mulig i hierarkiet, og det 

lille som genereres av avfall blir nøye sortert og resirkulert. Jeg opplevde flere ganger at vi stod bak 

kassen med avfall i hendene og vurderte i hvilken søppelkasse vi skulle kaste det. Etter litt 

diskusjon, og gjerne noen søk på internett, kom vi frem til svaret.  
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Vaner i «Butikken»  

Som vi har sett i kapittel 3, kan det ta tid å opparbeide seg vaner. Dette var også tilfellet i 

«Butikken», hvor de som nevnt må forholde seg til strukturer fra utsiden som ikke er i tråd med en 

zero waste-tankegang. Samtidig fantes det flere avfallsbesparende interne praksiser i «Butikken», 

både for gjenbruk og resirkulering. Det er en hel del godt integrerte vaner som fant sted i løpet av en 

typisk arbeidsdag i «Butikken».  

Dagen startet alltid med morgenrutinen, å gjøre butikken klar for kundene. Anett synes dette var 

meditativt, og var glad i å tørke og legge ut skjeene til de forskjellige krydderne før hun låste opp 

inngangsdøren og gjorde lokalet tilgjengelig for kundene. Det var som regel meg og en ansatt til i 

butikken hver dag, med mindre det var ventet store leveringer eller noe annet spesielt var planlagt. 

Etterhvert lagde vi oss gjerne en kopp te eller kaffe. Teen fra «Butikken» er fra Vietnam, og 

distribueres lokalt. Den kom i større poser, som vi fylte på krukker til løsvektsalg for kundene. De 

små, tørkede kulene med te, utvidet seg og ble til dekorative blader i de gjennomsiktige 

glasskoppene vi drakk av. Det trengtes ikke mer en to-tre slike blader for å gi det kokende vannet 

nok smak. Når teen var drukket opp, ble bladene pakket inn i bivokspapir, en erstatter for plastfolie, 

og tatt vare på til dagen etter. Ifølge Anett smaker teen faktisk best tredje gang den trekkes. Dette 

ble fortalt til kundene også, slik at de kunne utnytte tebladene til fulle før de ble kompostert.  

De fleste kundene hadde med sin egen emballasje, og fylte på denne med det de selv trengte av 

varer. Likevel var det flere som ikke hadde handlet på «Butikken» tidligere, og derfor trengte 

assistanse fra de ansatte. Særlig de tyktflytende vaskemidlene var utfordrende, da det tok litt tid fra 

man stengte tappekranen til det sluttet å renne, noe som førte til overfylte flasker. Det hendte derfor 

at kunder spurte om vi hadde «Tørkepapir eller noe», slik at de kunne tørke opp etter seg. Det fantes 

ikke en eneste tørkerull i lokalet, men kluter ble skylt opp og gitt med et smil til de som trengte det. 

Dersom kundene feilberegnet tappingen av oljen, slik at det rant ned på flaska de fylte den på, ble 

de med et smil oppfordret av personalet til å smøre det på hendene sine og bruke det som håndkrem.  

Tørkerullen var ikke savnet en eneste dag, bortsett fra en sen ettermiddag rett før stengetid mens 

Mia og jeg ekspederte dagens siste kunde. Plutselig begynte jeg å blø neseblod. Usikker på hva jeg 

kunne bruke for å samle blodet, gikk jeg ut bakdøren for å la det renne på bakken. Etter en stund 

kom en forfjamset Mia ut og lurte på hva som hadde hendt. Hun gav meg et kjøkkenhåndkle jeg 
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kunne holde for nesen. «Det går ikke an å være zero waste hele tiden», fortale hun meg med et 

mildt og godt smil. Vi skylte opp kjøkkenhåndkleet, og la det i vaskeposen sammen med dagens 

brukte kluter og mopp, før vi gikk hjem.   

En leveranse bestod til Anetts forskrekkelse av en 25 litersdunk med kokosolje. Hun hadde ment å 

bestille en på fem liter, så dette kom overraskende. Det var midt på sommeren, så 

temperatursvingninger gjorde at den temperaturømfintlige oljen var både hard og rennende flere 

ganger i løpet av et døgn. I tillegg ble bøtten, av plast, grisete etter noen uker. Da jeg kom tilbake, 

hadde de gitt bort mesteparten av kokosoljen til en dame som lager såper.  

Vi lagde det Anett kalte zerowaste-lunsj hver dag i butikken. Den bestod gjerne av frukt og grønt fra 

kjølen som begynte å bli dårlig, sammen med bulgur, couscous eller ris, ofte med rosiner og 

soltørkede tomater, toppet med deilig krydder - alt fra «Butikkens» hyller. Det hendte også at Mia 

og Anett hadde med seg middagsrester fra dagen før, som vi inkorporerte i dagens lunsj. En dag de 

hadde fått en levering, hadde de grønne bladene fra en blomkål falt av og ned på gulvet. De ble ikke 

kastet, men tatt vare på, og stekt sammen med dagens lunsj. Ved et annet tilfelle, etter at «Butikken» 

hadde vært stengt i noen dager, fikk jeg i oppgave å sortere en bunt med persille fra kjølen. Hele 

bunten var ganske slapp, men det var fortsatt mulig å sortere ut noen spiselige stilker. Disse ble 

stekt, og brukt i dagens lunsj. Her ble varene som snart gikk ut på dato utnyttet, i stedet for å bli 

kastet, noe som maksimerte deres biografi og dermed også verdi. Ose (2018) uttrykker potensialet 

til matens verdi på denne måten: «Both the past experiences and future potentials guide practices. If 

food is seen as edible or waste, its value is manifested through practice, through conserving, 

consuming, redistributing or acts of salvage or disposal» (Ose, 2018, s. 31). Verdien til 

blomkålbladene ble utnyttet gjennom aktiv handling, slik at de kunne konsumeres i stedet for å 

komposteres (Graeber, 2001).  

Selv om vi hovedsakelig spiste de varene som begynte å bli dårlige, klarte ikke Anett å dy seg en 

dag leveringen av frukt og grønt inneholdt mangoer. Anett delte den i biter, og vi koste oss. Da jeg 

var ferdig med en bit, og skulle til å kaste skallet i matsøppelet, begynte jeg å lure da jeg ikke så 

noen av skallene fra Anett. Hun fortalte meg at det går an å spise skallet, og at det er veldig godt. Så 

da spiste vi skallet, og det eneste vi kastet i komposten av mangoen, var steinen. Noe av det som 

solgte mest i «Butikken» var bokashikompost. Dette er en hjemmekompost hvor man ved å samle 

matavfall og strø over en blanding av mikroorganismer, såkalt bokashistrø, kan lage sin egen jord 
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luktfritt hjemme, i beholdere som får plass under vasken på kjøkkenet. For å kunne utnytte 

matrestene som ble generert i «Butikken», fantes det som en del av utstillingen i «Butikken» en slik 

kompost i full bruk. Hver ettermiddag ble dagens matavfall puttet i komposten, og en skje med 

bokashistrø ble strødd over.  

I tillegg til å bruke den brikolørske tankegang (Lévi-Strauss, 2002) for å redusere matsvinn og 

emballasje, ble den også brukt når noe trengtes i «Butikken». Mange av prisskiltene, som det vi ser 

til venstre på nederste hylle på bildet av kjølen, er laget av visittkort fra forskjellige leverandører og 

foretak som har vist sin interesse for butikken. Disse visittkortene samles i en skuff bak kassen, slik 

at det alltid har er skilt tilgjengelig når nye, spennende varer blir levert. De bruker det de har for 

hånden, til det de trenger. Den brikolørske tankegang ble også brukt dersom det var større partier 

med varer som begynte å bli dårlige. En dag hadde store mengder tørket mango blitt så harde at de 

ikke kunne selges. Mangobitene ble kokt opp med vann, og gjort om til magomarmelade som ble 

solgt i små glass, i stedet for å kastes i komposten. Vannet mangoen ble kokt i, ble delt ut som frisk 

saft til kunder.  

En dag jeg stod i «Butikken» alene en liten stund, kom Jesper, kjæresten til Anett inn for å møte 

henne. Da hun ikke hadde kommet ennå, bestemte han seg for å kjøpe seg en kuleis i nabobutikken. 

Han gikk ut, men kom inn igjen etter få sekunder for å spørre om han kunne låne en skål og en skje, 

for å slippe engangsbeholderen og plastskjeen. «Hvis Anett hadde sett meg med engangs hadde hun 

blitt gal!», sa han og lo i det han forsvant ut døren igjen. Han hadde tidligere blitt presentert for 

muligheten til å låne skål og skje av Anett, men har ennå ikke repetert det mange nok ganger til at 

det har blitt en vane. 

Etter en endt arbeidsdag er det klart for oppgjøret. Etter at vi har talt opp kontantene, legges 

summene inn i systemet, og summeres automatisk med dagens kortbetalinger. Vi gjør så klar kassen 

med et visst antall kontanter til neste dag, og legger overskuddet i en liten papirpose, en slik som 

kundene tilbys å bruke til løsvektshandelen. Utenpå posen skrives dagens dato, og summen av 

kontantoverskuddet. Papirposene brukes flere ganger, og sirkulerer i ukesvis. På alle posene jeg var 

med på å håndtere stod det allerede mellom fem og tolv andre datoer. En dag ergret Mia seg over at 

noen hadde brukt to linjer for dagens notater, en dato og et beløp. «Det holder å bruke én linje». 

Hadde personen skrevet mindre, hadde det vært plass til mer skrift, og en pose kunne sirkulert enda 

lenger.  
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Resiprositet i «Butikken»  

Kopytoff (1986) definerer en vare, commodity, som noe som kan kjøpes for penger, uten at det 

markerer et gjensidighetsforhold (Kopytoff, 1986, s. 68). Med denne definisjonen av varer, er det 

vanskelig å si at butikken solgte annet enn gaver, da det forventes at kundene skal resirkulere 

materialene på riktig måte etter endt bruk, samtidig som kundene gjerne støtter «Butikken» fordi de 

liker konseptet så godt, slik som var tilfellet med Kine. Likevel blir disse «gavene» betalt for med 

penger.  

 A commodity is a thing that has use value and that can be exchanged in a discreet    

 transaction for a counterpart, the very fact of exchange indicating that the counterpart has, in 

 the immediate context, an equivalent value. The counterpart is by the same token also a   

 commodity at the time of exchange.  

(Kopytoff, 1986, s. 68).  

Kopytoff fortsetter med å påpeke at det ikke finnes noen perfekte varer (Kopytoff, 1986, s. 87). 

Dette vises godt gjennom utvalget i «Butikken», som bestod av lokalproduserte varer som leveres 

av personen som selv har laget dem, og som fortsatt innehar et minne av fra produsenten når de 

legges i butikkhyllene.  

I sin artikkel «Sorting out commodities» (2013) viser Anna Tsing hvordan varer blir verdifulle, og 

viser hvordan matsutakesopp flere ganger beveger seg mellom de to kategoriene kapitalistisk vare 

og gave fra de blir sanket, til de blir solgt på markedet. Deres biografi skifter.  

 My gifts include all objects of exchange in which parts of the giver are embedded, extending 

 social relations beyond the transaction. […]. Using this definitions, many commodities-in- 

 the-making have a life as gifts. However, if they will channel profits to the propertied class - 

 that is, become capitalist commodities - the gifts must be taken out of them.  

(Tsing, 2013, s. 23).   

Jeg opplever at flere av «Butikkens» varer kan omtales som gaver ut i fra Kopytoffs påstand om at 

det ikke finnes noen perfekt vare, og Tsings definisjon av gave. På samme måte opplevde jeg at 
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noen av produktene som tilbys i «Butikken» skifter mellom å være kapitalistiske varer og gaver. Jeg 

ønsker å trekke ut såpestykkene som et eksempel, selv om det var flere av denne type gjenstander til 

salgs i «Butikken», som sjokolade og tøybind. Såpestykkene ble levert personlig av produsenten 

Lise, som kom med dem samlet i en skoeske, hvor Mia og Anett selv kunne velge hvilke såper de 

ville selge videre. Noen med en liten papirlapp rundt, andre helt emballasjefrie etter «Butikkens» 

ønske. Lise forteller selv hvilke ingredienser de forskjellige såpestykkene består av, og hvordan de 

er laget. En dag hadde hun med seg en ny type såpe som ble kalt «Resirkulert». Den var laget av 

rester fra produksjonen, deler som har blitt skrapet av slik at de andre såpestykkene skal få den 

riktige formen. Denne typen såpe hadde hun utviklet i samarbeid med «Butikken», og den skulle 

selges til en billigere pris enn de andre. I overleveringsfasen ser vi mange tendenser til at såpene er 

gaver, da de har mye av Lise i seg, og de leveres av henne personlig, for å snakke med «Butikken» 

om hvordan hun har laget dem. Deretter settes såpestykkene ut i butikkhyllene, og biografien endres 

til en kapitalistisk vare. Nå kan de selges til kunder, som gjerne blir fortalt av personalet at de er 

produsert lokalt, på en etisk måte, av Lise. Her ser vi at gaverelasjonen igjen finner sted, før 

kundene betaler penger for såpestykket som igjen kan kalles vare. Lise tilbyr en del av seg selv 

gjennom såpestykkene, på samme måte som Tsing (2013) beskriver soppplukkerne: 

 When they [the mushroom hunters] sell the mushrooms to byers, they offer a part of   

 themselves, which one might call a gift. Indeed, perhaps the gift is the essential part of the  

 transaction; the commercial part is to the side.   

(Tsing, 2013, s. 25).  

«Sjokolademannen», som han ble kalt, hadde utviklet en sjokolade i samarbeid med Mia og Anett, 

og kom en dag innom for å se hvordan det gikk med sjokoladen. Boksen med sjokoladepakkene 

stod tilgjengelig for kundene på disken, og han ble fortalt at salget var ganske bra. 

«Sjokolademannen» bemerket at papiret sjokoladen var pakket inn i, hadde fått synlige fettmerker 

fra sjokoladen. Han poengterte overfor Anett at det ikke hadde blitt slik om det hadde vært et lag 

plast mellom sjokoladen og papiret. Etter ønske fra «Butikken», hadde emballasjen blitt laget uten 

plast, noe de ikke ville endre på. «Sjokolademannen» foreslo derfor at sjokoladen burde stå på et 

mer skyggefullt sted enn rett under den ene lysspotten på disken. Sjokoladen ble flyttet, men det ble 

ikke tilført plast.  
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Alle gjenstandene som kan kjøpes i «Butikken», enten de omtales som gaver eller varer avhengig av 

hvor i gjenstandens biografi vi befinner oss, er nøye utvalgt av Mia og Anett. De skal gjerne være 

både økologiske, rettferdig produsert, mulig å selge i løsvekt eller ha rett emballasje, og være så 

lokalt produsert som mulig. Dette er krav det i noen tilfeller er vanskelig å tilfredsstille, som i 

eksempelet med pastaen fra handleturen med Kine. Selv om det finnes gjenstander i «Butikken» fra 

alle verdensdeler, er ønsket at det skal være så lokalt som mulig. Også i forbindelse med dette 

oppstår det dilemmaer, som med eggene. Solveig leverte selv eggene fra sine høner til «Butikken», 

og de solgte godt. Ofte spurte kundene om eggene var økologiske. Første gangen en kunde spurte, 

ble jeg overrasket da Anett dro litt på det. Hønene fikk kun økologisk fôr, og de er frittgående, men 

hun kunne ikke si at eggene var økologiske fordi hønene tidligere hadde blitt fôret med ikke-

økologisk fôr. Likevel blir disse ferske eggene sett på som verdifulle, og de har spor av Solveig i 

seg da hun og navnet på gården hennes ofte nevnes når kundene kjøper dem. For at en vare skal 

kunne kalles økologisk, kreves en sertifisering. Denne sertifiseringen er tidkrevende og dyr, og 

derfor er det flere småskalaprodusenter som ikke kan kalles økologiske. Dette var tilfellet med de 

tørkede eplebitene som ble solgt. Mia og Anett kjente godt til produsenten, og visste at 

produksjonen oppfylte kravene til den offisielle sertifiseringen, men varen kunne likevel ikke kalles 

økologisk. Kan det være slik at varene i «Butikken» har en høyere verdi for zerowastere enn de i 

vanlige matbutikker, fordi de har vært gjennom en streng utvelgelsesprosess? Tsing spør i sin 

artikkel: «Might sorting make value by purifying the mushrooms as a commodity?» (Tsing, 2013, s. 

23). Tommy Ose (2018) hevder i sin doktorgradsavhandling at gjenstander får høyere verdi dersom 

deres opphav er kjent. Han fant at bær og grønnsaker som er høstet av venner og kjente, og gitt i 

gave, får høyere verdi, og blir mer sjeldent kastet (Ose, 2018). På samme måte ser det ut til at 

varene i «Butikken» tillegges høyere verdi dersom kundene får vite mer om dem, og blir fortalt 

hvordan de produseres. Dersom det finnes hint av gave igjen i gjenstandene, og kundene vet mer 

om dens opphav, får de en annen verdi. Kanskje er dette noe av grunnen til at mine informanter 

ønsker å kaste så lite mat som mulig, fordi de kjenner til varenes tidligere biografi, og vet hva som 

ligger bak av ressurser.  

Christopher Gregory viser i sin bok Gifts and Commodities hvordan «[…] commodity exchange 

establishes objective quantitative relationships between the objects transacted, while gift exchange 

establishes personal qualitative relationships between the subjects transacting» (Gregory, 1982, s. 

41). Som vist gjennom noen av gjenstandene som selges i «Butikken», er det ikke nødvendigvis to 

klare kategorier av gaver og varer. Samtidig er det viktig for Mia og Anett å få fram at «Butikken» 
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er noe mer enn det fysiske utsalgsstedet. De ønsker at de skal være et samlingssted for mennesker 

som er interesserte i livsstilen, et sted å finne inspirasjon og tips for å leve en mer bærekraftig 

hverdag. Dette kom tydelig til syne med de lange samtalene og alle tipsene som ble delt i 

«Butikken», som den rolige og behagelige atmosfæren legger til rette for. Om en kvinnelig kunde 

kjøper en menskopp, blir det fra den ansattes side gjerne demonstrert hvordan den fungerer, og 

personlige erfaringer og preferanser blir gjerne uttrykt. Tipset om hvordan man enkelt og raskt kan 

lage en dessert av mungbønner ble ofte delt, og oppskriften på en enkel deodorant laget av 

kokosolje og natron var tilgjengelig for alle som ønsket den. «Vi selger råvarene og ideene, slik at 

folk kan bli inspirert og ønske å redusere sitt avfall», fortalte Mia meg.  

I sin bok The Great Transformation (1957), viser Karl Polanyi at samfunn kan fungere økonomisk 

etter tre prinsipper. Det første prinsippet er resiprositet, hvor varer eller tjenester byttes direkte. 

Dette kan gjøres enten basert på tillit eller ved direkte oppgjør. Det andre prinsippet er 

redistribusjon. Her samles deler av alt som produseres av verdi inn til en sentral instans, som deler 

verdiene mellom alle innbyggerne. Det tredje prinsippet til Polanyi er markedsprinsippet. Her blir 

både varer og arbeidskraft kjøpt og solgt på marked uten at relasjoner er innblandet, ingen kjenner 

hverandre eller trenger å ha noen tilknytning til hverandre for å handle (Referert i Eriksen, 2003, s. 

104).  

Jeg ønsker å se på distribusjonen av varer i butikken som en blanding mellom det Polanyi (1957) 

kaller redistribusjon, og resiprositet, tross det faktum at dens beliggenhet er i en stor by, i Norge, 

hvor markedsøkonomien kan sies å være den oftest regjerende formen for utveksling av varer. 

«Butikken» kan ses på som den sentrale aktøren som mottar ressurser fra andre grupper, nemlig 

produsenter og underleverandører, før de redistribuerer dem videre til sine kunder. I og med at 

«Butikken» har et nært forhold til flere av sine produsenter, og at flere av produktene ligner varer, 

passer ikke denne distribusjonsformen med Polanyis markedsprinsipp hvor anonymitet er en sentral 

forutsetning. Det er en viktig foskjell fra Polanyis premiss om redistribusjon, og det er at 

«Butikken» ikke står over andre hierarkisk i den forstand at de har noe pliktig ansvar overfor sine 

leverandører. Men at de er en sentral aktør i zero waste-miljøet, og fungerer som redistributør for 

forskjellige produkter. De redistribuerer varene til sine kunder, som er interesserte i å leve en 

bærekraftig livsstil uten avfall. «Butikken» er avhengig av sine kunder for å kunne tilby denne 

typen varer, og kundene er avhengige av «Butikken» for å kunne ha mulighet til å handle på denne 

måten. Her er et snev av respiprositet, og det at betalingsformen, penger, som i en ren 
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markedsøkonomi ikke ville inneholdt personlige bånd, ligger gaveralsjoner både i varene som 

kjøpes og i selve «Butikken».  

Til motsetning fra gaver, skriver Olaf Smedal (2005) dette om den økonomiske transaksjonen: «I 

den økonomiske transaksjonen, som varesirkulasjonen kan tjene som eksempel på, er poenget 

nettopp at med (den samtidige) gjenytelsen er seansen over. Ingen fremtidig handling er implisert 

eller forventet når jeg har betalt for meg i butikken» (Smedal, 2005, s. 13). Jeg ønsker å 

argumentere mot dette sitatet til Smedal, da det i «Butikken» i mine øyne var mer enn økonomi 

knyttet til utvekslingen av gjenstander som kalles varer, men som har flere gavetrekk ved seg, og 

penger mellom kunder og «Butikken». Det ligger en forventning fra «Butikkens» side om at 

emballasje kundene sitter igjen med skal resirkuleres på riktig måte, og at teen de kjøper trekkes 

flere ganger. Oppfordringen kundene fikk om å bruke papirposene de kjøpte om igjen, ble flere 

ganger innfridd, og krøllete poser med nøtter eller annet innhold ble veid i kassen igjen og igjen, før 

det ofte ble poengtert at det var gjenbrukte poser slik at de ikke skulle betales for. Dette er enda en 

grunn til å se på «Butikkens» virksomhet og dens varer som noe som har mer med gaver og 

resiprositet, enn varer og økonomi å gjøre.  

Temporalitet i «Butikken» 

«Butikken» gir kundene mulighet til å handle som før, i alle fall på den måte at de kan unngå plast, 

og å kjøpe akkurat den mengde vare de selv ønsker i medbrakte beholdere som ikke ender som 

avfall etter en gangs anvendelse. Da jeg kom tilbake til «Butikken» en varm dag i juni stod det en 

stor glasskrukke med tappekran på disken. Den var fylt av sommerens nyslyngede honning, som 

hadde en vakker, glitrende farge. Den stod klar for å kunne tappes i kundenes medbrakte beholdere, 

men vi fylte også opp noen glass som var klare for salg. Honningen var svært populær blant 

kundene, men butikken hadde kun en begrenset mengde. Det hadde vært det de kalte en dårlig 

honningsommer, noe som førte til nesten dobbelt så høy pris som året før. Honningen solgte likevel 

godt, og den smakte helt nydelig. Søt og fløyelsmyk. Flere av kundene bemerket seg honningen, og 

lurte på om det var sommerens. Noen honningkyndige kunder besvarte sitt eget spørsmål da de fikk 

sett den litt nærmere. «Ja det ser jeg jo, så fin og flytende som den er», kunne de entusiastisk 

fortelle. Etter bare noen få dager hadde honningen krystallisert seg, og rant ikke like fort lenger. Det 

tok lang tid for kundene å fylle opp krukkene de hadde med seg, noe som førte til lange og 

hyggelige samtaler med kundene, som mer enn gjerne ventet på at de edle dråpene skulle fylle opp 
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beholderen. Da vi som jobbet der fylte opp flere glass for å ha dem klare til salg, kunne vi sette 

glasset under tappekrana, og så gjøre andre ting som å ta oppvasken mens vi ventet på at honningen 

skulle fylle glasset. En gang glemte vi den, glasset var overfylt, og honningen hadde rent ned på 

disken. Anett skrudde av kranen, og ba meg hente skjeer slik at vi kunne fange opp honningen slik 

at ikke alt skulle gå til spille. Vi fylte noe av det i et annet glass som Anett beholdt bak disken slik at 

den kunne brukes til fremtidige lunsjer, mens vi koste oss med å spise resten av det vi kunne fange 

opp med skjeene. Da honningen ikke lenger ville renne, brukte vi en øse og en slikkepott for å fylle 

kundenes beholdere med honning.  

Det at ikke alt av varer, frukt, og grønnsaker tilbys året rundt i «Butikken», er en påminner om at 

planter og trær trenger et bestemt klima og god tid før de kan vokse, gro og bære frukter. Når 

leveringene kom, fra en gård i lokalområdet, var vi aldri helt sikre på hva den ville inneholde. En 

sommerdag, da «Butikken» hadde fått inn et par drueklaser, sa en av de faste kundene som var 

innom, som har vokst opp i Frankrike hvor druer vokser fritt, «Det er jo ikke naturlig å kunne spise 

druer hele året!». Hun fortalte oss at da hun var liten, var en av de store gledene med sommeren at 

det endelig var tid for å spise druer igjen. «Druer er jo en sommerfrukt!», sa hun med entusiastisk 

stemme. Dette er noe som ofte glemmes da de store kjedene tilbyr de fleste typer frukt og 

grønnsaker året rundt, til en relativt lav pris. Varene fremmedgjøres i Marx’ forstand, på den måte at 

arbeidet og historien som ligger bak produktene i hyllene, gjenstandenes biografi, ikke tenkes på. 

Sesongvarene i «Butikken» har derfor en høyere verdi, fordi deres biografi blir synlig (Ose, 2018).   

Ved at kundene blir fortalt om lokale produsenter og blir minnet på varenes tidligere biografi 

gjennom variasjonene som følger sesongene, kan være med på å gjøre varene mindre 

fremmedgjorte, slik at kundene føler en større tilknytning til produktene. Til sammenligning med 

Oses informanter, som tilla frukt og grønt de hadde fått fra venner og familie en høyere verdi, slik at 

terskelen for å kaste disse produktene ble høyere enn om de hadde blitt kjøpt på en vanlig matbutikk 

hvor den tidligere biografien ikke er like kjent (Ose, 2018).  

Avsluttende bemerkninger  

I dette kapittelet har vi sett hvordan de tidligere belyste temaene kommer til uttrykk fra «Butikkens» 

side. Selv om «Butikken» ligger på en annen skala enn enkeltpersoner, følges de samme 

grunnprinsippene, og det samme materielle hierarkiet som følges av enkeltindivider for å unngå 
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avfall. Også i «Butikken» regjerer den brikolørske tankegang, og ingen ressurser går til spille. Alt 

utnyttes så lenge som mulig, slik at biografien blir så lang som mulig. Det krever tid og repetisjon å 

integrere vaner som fører til en redusert mengde avfall, det er viktig å opprettholde resiprosiale 

bånd med både kunder og produsenter, og de lokale sesongene avgjør vareutvalget i hyllene i 

«Butikken». Til nå har vi sett deler av hvordan zero waste-bevegelsen fungerer, og hvordan 

forskjellige dilemmaer som oppstår vurderes og løses. Hvordan hver minste ting, som den lille 

tapebiten Malin unngikk å få klistret på posen med kaffe, til større avgjørelser som at «Butikken» 

jobber med å få leverandører til å redusere sitt avfall, er alle med på å oppfylle bevegelsens utopiske 

mål om null avfall. I zero waste-bevegelsen er det helheten som er viktig, og hver minste gjenstand 

er en del av denne helheten. Ifølge zero waste-bevegelsen er ikke den kapitalistiske økonomien og 

holdningene rundt forbruk de mener regjerer i Norge i dag bærekraftige. De passer ikke inn i deres 

verdisystem, og de ønsker å bruke sin forbrukermakt til å påvirke dette.   
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7 En zerowasters ønske om endring  
I dette siste kapittelet ønsker jeg å vise hvorfor zerowastere mener sine handlinger er viktige. De er 

en del av større strukturer hvor de selv er i mindretall, men likevel blir hver minste tapebit viktig. 

Gjennom sin forbrukermakt ønsker zerowastere å påvirke disse større strukturene ønsker de å se et 

skifte fra den kapitalistiske, lineære økonomien hvor penger er i fokus, til en sirkulær økonomi der 

alle ressurser forblir i sirkulasjon, og ingen materialers verdi går tapt og blir til avfall. Føler en 

zerowaster seg liten som konsument, når en hovedvekt av varer som tilbys i vanlige matbutikker er 

pakket i emballasje? 

Forbrukermakt og sirkulærøkonomi 

Jeg ønsker nå å gå tilbake til min første samtale med Eline, hvor hun fortalte meg at grunnen til at 

hun ønsket å leve en zero waste-livsstil var for å ta tilbake kontrollen over sitt eget forbruk, og 

ønsket ikke lenger å være en brikke i den kapitalistiske verden. Hun ønsket å gjøre dette ved å bruke 

sin forbrukermakt, fortalte hun meg. Ved å bruke sin makt som forbruker, ønsker hun å vise hvilke 

produkter hun vil ha i butikkene, og påvirke utvalget ved å unngå varer som ikke støtter hennes 

ønsker og verdier. Dersom kundene foretrekker varer uten emballasje og det kun er disse som blir 

solgt, er det denne typen varer også de vanlige matbutikkene vil tilby da de avhenger av å selge. 

Eline har stor tro på grasrota, og mener hver enkelt forbrukers innsats teller.  

Hun trakk frem «Palmeoljesaken», som flere andre informanter også gjorde, som et godt eksempel 

på forbrukernes makt over varene som tilbys. Ved å rette stor oppmerksomhet rundt de negative 

konsekvensene utvinning av palmeolje har på miljøet, og ved å boikotte visse varer, klarte 

forbrukerne å redusere produsentens bruk av palmeolje betraktelig. På samme måte som Richard 

Robbins skriver at konsumenter ved å kjøpe økologisk kaffe, «stemmer» for en bedre fremtid. «In 

the fair trade Philosophy, consumption becomes a political act in which consumers are «voting» for 

better working conditions for farmers and for environmental sustainability» (Robbins, 2013:245). 

På samme måte stemmer også zerowastere for en bedre fremtid ved å kjøpe miljøvennlige produkter 

som ikke har en negativ biografi verken før eller etter deres bruk av gjenstanden. Eline fortalte meg 

at dette bunner i Bea Johnsons oppfordring om å «vote with your dollars».  
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Gjennom å bruke sin forbrukermakt til å påvirke større strukturer og endre produsenters måte å 

emballere produkter på, ønsker zero waste-bevegelsen at det skal skje et skifte, fra en kapitalistisk, 

lineær økonomi, hvor overskudd av penger står i fokus, til en sirkulærøkonomi, hvor alle ressurser 

forblir i kretsløpet og utnyttes til fulle. Den kapitalistiske økonomien er ikke bærekraftig, og 

fremtidens planet vil ikke være beboelig om vi ikke gjør noe for å stoppe den overopphetede 

verdenen vi lever i. I en slik sirkulærøkonomi vil det ikke finnes ressurser på avveie, og heller ikke 

avfall. Alt vil være matter in place (Dougls, 1966) og passe inn i systemet. Det vil være orden og 

harmoni, og miljøet vil ikke utsettes for unødvendig skade.   

Denne forbrukermakten ble tydeliggjort gjennom handleturen med Kristin, blant annet da hun 

valgte å kjøpe pasta i zero waste-butikken heller enn i en vanlig matbutikk, tross det fatum at den 

kommer fra store plastsekker, for å støtte zero waste-initiativet. Hun hadde godt opparbeidede vaner 

for å handle emballasjefritt, og beveget seg mellom flere forskjellige butikker for å støtte andre enn 

de vanlige matbutikkene og for å få tak i så mye emballasjefritt som mulig. Walk-alongen med 

Eline, da hun knipset på emballasjen. Det eneste hun kjøpte, var olivenolje, som hun fylte på en 

gjenbrukt flaske i zero waste-butikken. Hun lot være å kjøpe noe annet, fordi hun ikke var i behov 

av noe på det tidspunktet. Dette viser at hun har kontroll over det hun har, og ikke kjøper mer enn 

det hun faktisk trenger.  

Randi er ikke i tvil om at idealister som henne selv er viktig, men at det er viktig at det legges 

strengere føringer for større produsenter. Hun mener et forbud er nødvendig for å få bukt med 

klimaendringene og andre utfordringer knyttet til bærekraft og miljø. Hun mener det er avgjørende 

med politikere som tør å være upopulære. Hun mener forbi vil endre produsenters holdninger, som 

igjen vil endre forbrukernes vaner. Hun sammenligner det hele med den såkalte Røykeloven som 

trådte i kraft i 1973 (Bahus og Gurslid-Berg, 2018), på den måte at en periode med misnøye vil 

finne sted, før det vil føre til en holdningsendring. Det ble fort utenkelig å røyke innendørs. På 

samme måte ønsker hun at det skal bli utenkelig å forbruke i så store mengder som det gjøres i dag. 

Forbruksvanene må endres.  

For å lykkes med denne omstillingen er zero waste-bevegelsen, inkludert alle mine informanter, 

enige om at det må skje endringer også i de større strukturene. Forbrukermakten hver enkeltperson 

har er viktig, og den kan være med på å legge føringer, men som Ingrid fortalte meg, ønsker hun  
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Ingrid synes ikke alt ansvaret bør ligge hos forbrukerne, og mener større selskaper som Orkla 

(forklare kort hvilken posisjon Orkla har i Norge) bør ta mer ansvar. Hun tror ikke det er mulig å få 

med en hel befolkning på zero waste-bevegelsen, og begrunner det med at «har du en mor med 

brystkreft, har du annet å tenke på». Hun selv har de siste månedene måttet fokusere på andre ting 

fordi hennes livssituasjon plutselig forandret seg. Det er viktigere å få i seg mat, enn å leve zero 

waste. Det samme mener Eline, som i løpet av årene som zerowaster har måttet godta at venner og 

familie har kjøpt med emballert mat til henne om hun har vært syk. Som Ingrid uttrykte det 

gjennom sine sosiale medier: «Man kan ikke redde verden om man ikke redder seg selv». Men etter 

stortingsvalget høsten 2017, der høyresiden dannet regjering, var hun tydelig på å uttrykke 

viktigheten av at hver enkelt gjør en innsats for å redusere sitt forbruk. Hun mener det er viktig at 

forbrukerne fortsetter å bruke den makten de har, fordi klima og miljø-spørsmål ikke står høyest på 

denne regjeringens agenda, i den mening at de ikke kommer til å legge føringer for større selskaper 

når det gjelder utslipp og emballasje.  

Kritikk av zero waste  

Forskningsprosjektet «Rigktig emballering for redusert matsvinn», som er ledes av Bama, 

konkluderer med at emballasje fører til mindre matsvinn, og at det derfor er med miljøvennlig å 

emballere varer (Hægermark, 2017). Dette begrunnes blant annet med at riktig emballasje kan 

forlenge holdbarheten, og at den beskytter varene under transport slik at de ikke blir dårlige. Flere 

av mine informanter reagerte på denne rapporten. Ingrid kan ikke forstå logikken, da det å kunne 

kjøpe de to gulrøttene man trenger, i stedet for ett helt kilo man ikke rekker å spise opp før de blir 

dårlige, må være en mye bedre løsning. En zero waste-butikk fortalte meg at de kanskje kaster en 

sitron i uka, fordi de kjenner kundene sine såpass godt at de klarer å beregne innkjøpene deretter. 

For selv om de vanlige matbutikkene stort sett selger emballerte varer, og ser ut til å fortsette med 

dette, mener zerowastere at forbrukerne fortsatt har mulighet til å påvirke ved å fortsette å handle 

etter sine verdier. Om pakken med to avokadoer pakket inn i dobbelt lag med plast, som mine 

informanter ofte nevnte mens de ristet på hodet og/eller himlet med øynene, ikke selger på langt 

nær så mye som den som kun har et lite klistremerke på seg, vil butikkene måtte ta dette til 

vurdering. Til syvende og sist er de nødt til å tilby varer kundene ønsker å kjøpe. «It´s important to 

vote with your dollars» et sitat av Bea Johnson mine informanter ofte refererte til.  
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En annen kritikk som ofte rettes mot zero waste-bevegelsen er at gevinsten ikke står i stil med 

innsatsen, noe særlig samfunnsøkonomer påpeker (Engen, 2015). Eline synes dette fokuset er 

unødvendig, og poengterte at å gjøre litt er bedre enn ingenting. Selv om en zerowaster kan føle seg 

liten og alene, svarte Eline at hun blir inspirert til å fortsette å leve på denne måten når hun får 

positive tilbakemeldinger, som kan være at andre kunder kommenterer de fine små tøynettene i de 

vanlige matbutikkene, eller at hun får kommentarer i sosiale medier. Som Sofie fortalte meg virker 

kanskje ikke det ene sugerøret man takker nei til så mye, men hun poengterte at det var over en 

million mennesker fra hele verden som deltok på den nettbaserte utfordringen Plastic Free July 

dette året, en utfordring hvor deltakere oppfordres til å unngå alt av engangsplast i en hel måned. 

Sofie fortalte engasjert at den mengden plast som ble spart i denne måneden var betydelig. Sofie 

fortalte meg også at hennes venner og familie har blitt mer opptatt av å resirkulere som følger av 

hennes egen interesse for zero waste, noe som også er med på å gjøre hennes innsats til noe større 

enn henne selv og det konsumet hun selv har kontroll over. Når Annas mor er på besøk, pleier hun å 

kjøpe bær og annet som er pakket inn i plast til datteren og barnebarnet. Anna har blitt oppgitt, og 

prøvd å si ifra til moren sin om at det ikke hjelper at hun kjøper det for dem, poenget er at hun ikke 

vil kjøpe det, hun vil ikke ha plasten i hus.  

  

Daniel Miller (2012) argumenterer for at konsum ikke er kapitalistisk, og at vi ikke er underlagt 

fremmedgjøringen. Han begrunner dette med et eksempel med en kvinne som går innom mange 

butikker for å finne en mønstret kjøle. Etter å ha hatt over 100 kjoler å velge mellom, har hun 

fortsatt ikke funnet sin kjole. Når hun en gang finner sin kjole, matcher hun den med sko, jakke og 

tilbehør, og på denne måten gjør plagget til sitt eget (Miller, 2012, s. 53). I mange tilfeller finner 

ikke konsumentene de produktene de ønsker, og må velge det beste alternativet som er tilgjengelig. 

Dette så vi tydelig da Malin ikke fant den typen baguetter hun ønsket i riktig emballasje. Selv om 

Malin til slutt fant en løsning ved å kjøpe løse rundstykker, hadde hun et begrenset utvalg å velge 

mellom, og det var ikke mange valg som passet med hennes verdier. Det er også en avstand mellom 

konsument og vare, emballasje og ukjent biografi er med på å fremmedgjøre varene som vist i 

tidligere kapitler, særlig i det som omhandler temporalitet.    

Jeg ønsker nå å belyse utfordringer knyttet til klimautfordringer og kapitalisme. Det er stor enighet 

om at disse ikke er forenelige. Harold Wilhite og Cecilia Salinas (under vurdering) argumenterer for 

at:  
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 […] den nye formen for varedannelse av skog […] ikke vil bidra til nødvendige klimatiltak.  

 Omformingen av skogen til et karbonlager reproduserer den gamle kapitalistiske    

 markedslogikken som i utgangspunktet har skapt de globale klimautfordringene vi står   

 overfor. Slik viser håndtering av den globale klimakrisen at kapitalismen, paradoksalt nok,  

 fortsetter å restrukturerer seg selv gjennom kriser skapt av systemet som har produsert det.  

(Referert i Salinas, 2017, s. 109-110).  

Dersom den kapitalistiske markedslogikken fortsetter, vil ikke miljø- og klimautfordringene kunne 

løses. Som Wilhite påpeker: «The transformation of nature into commodities is the source of a 

number of environmental problems» (s. 6-7). Det at naturen behandles som en vare, og ikke 

beholder sin plass som det Kopytoff (1986) ville kalt singularitet, eller det Weiner (1992) ville kalt 

inalienaleble possession, er problematisk. Kategoriene blandes, og skaper kaos.  

 Nature is remarkably productive […] but it is not value productive, because it produces no  

 commodities to be sold in the marked. There is no market in nature. The market and   

 commodities are social and economic constructs, not a natural heritage, even if neoliberal  

 economies assume otherwise.  

(Altvater, 2007:39). 

Det som burde vært et gjensidig resiprodsitetsforhold mellom mennesker og naturen, hvor 

mennesker benytter seg av det de trenger av naturens ressurser, og gir noe tilbake i form av å bruke 

disse ressursene på en bærekraftig måte og ta hensyn til naturens eget tempo av sesonger og vekst, 

blir ikke oppfylt. Naturens biografi blir av mennesker og kapitalismen feilaktig sett på som en vare.  

Som i Polanyis (1957) markedsprinsipp, opphører relasjonen mellom mennesker og naturen, så fort 

pengene for varen er betalt. Det eneste problemet er at disse gjenstandene egentlig ikke kan ses på 

som varer, de er gaver og burde behandles deretter om klima- og miljøutfordringene skal løses i 

fremtiden.  

Disse kategorikonfliktene er  en medvirkende årsak til skalakonfliktene Eriksen (2016) belyser. I 

Overheating begrunner Eriksen grunnene til at den akselererte endringen ikke ser ut til avta med det 

første med at det ikke finnes noen naturlig stopper for utviklingen. Han sammenligner det med å gni 

hendene sammen for å få tilbake varmen dersom man er kald. Om man gjør det lenge nok og fort 

nok, kommer det til å ta fyr. Men fordi det gjør vondt, stopper man før det har gått så langt. Denne 
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typen naturlig stoppmekanisme finnes ikke i for det økende forbruket og den overopphetede verden 

vi er en del av i dag.  

Avsluttende bemerkninger  

Zerowastere ønsker å bruke sin forbrukermakt til å påvirke de større strukturene til å handle på mer 

bærekraftige måter, slik at den kapitalistiske økonomien kan byttes ut med den sirkulære. Jeg 

argumenterer for at kategorikonfliktene mellom varer og gaver er ødeleggende og i veien for at den 

egentlige verdien til naturen og dens ressurser egentlig innehar. Den er fremmedgjort gjennom et 

økonomisk system som fokuserer på en gjenstands potensiale som vare, og ikke den naturlige 

biografien til gjenstanden som gave. Zerowastere er ikke tvunget til å stoppe forbruket sitt, men det 

er noe i dem som gjør at de ønsker å redusere det likevel. Kanskje den naturlige stoppemekanismen 

ligger dypt inne i oss alle et sted, men at et samfunn som har blitt opphengt i en økonomisk 

utvikling som målestokk for fremskritt står i veien.  
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Oppsummering 
Selv om de større samfunnsstrukturene ikke legger til rette for en sirkulærøkonomi hvor alle 

ressurser for blir i kretsløpet og ikke noe ender som avfall, ønsker zerowastere å gjøre det de kan for 

å redusere sitt avfall. Dette forutsetter at de bryter ut av og blir bevisst sin habitus, som endres i takt 

med at zerowastere endrer sine forbruksvaner. Disse forbruksvanene formes i en viss grad av sosiale 

relasjoner. Dette fører til at de utfordrer samfunnsstrukturene, og bruker blant annet egne 

hjelpemidler som nøkkelsymbolet de små tøyposene for å kunne gjennomføre en handel uten at det 

resulterer i at de genererer avfall. Denne måten å leve på kan inspirere andre til å gjøre det samme, 

og i de aller fleste tilfeller gjør venner og familie det de kan for å oppfylle en zerowasters ønsker 

om gaver når dette er aktuelt. Verken det å gi eller det å ta i mot gaver er noe zerowastere slutter 

med. De gjør heller sitt beste for at gjenstandene som representerer den sosiale relasjonen har en så 

nyttig biografi som mulig, laget av materialer som kan forbli i resirkulasjonssystemet så lenge som 

mulig. Et minne om et konstruert før brukes for å leve mer miljøvennlig i nåtiden og for å 

konsumere etter naturens tempo. Dilemmaene som oppstår underveis løses ved at den gjeldene 

zerowasteren vurderer hva som er det beste alternativet, alle de overnevnte temaene tatt i 

betraktning, med en brikolørs tankegang.  

De samme vurderingene som blir gjort av enkeltpersoner gjøres også av «Butikken», som har 

mulighet til å tilby sine varer fordi forbrukere handler i hos dem og på den måten støtter «Butikken» 

og forbrukerne hverandre. De to skalaene, enkeltpersoner og «Butikken», jobber sammen om det 

samme målet. Det resiprosiale båndet er sterkt, for å uttrykke sine verdier og handle varer de mener 

har en verdi, er de avhengige av hverandre. For å få med enda større strukturer på en zero waste-

tankegang, mener zerowastere at deres forbrukermakt er avgjørende, og forhåpentligvis vil få 

ringvirkninger i samfunnets større strukturer.  

Jeg oppfordrer til at det videre kan være interessant å se nærmere på zero waste-bevegelsens bruk 

av sosiale medier. Det var hyppig brukt og referert til av mine informanter, og hadde vært en 

interresant side å utforske. Det kan også være interessant å se på et mer holistisk bilde av en 

zerowasters liv, for å belyse andre temaer som preger deres hverdag. Helt til sist ønsker jeg å nevne 

at det etter feltarbeidets slutt, har åpnet enda en zero waste-butikk i Norge. Livsstilen har fått stor 
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oppmerksomhet i media, og plast som forsøpler naturen blir stadig mer aktuelt. Dette kan være et 

tegn på eller et synlig resultat av at zerowasteres forbrukermakt påvirket større strukturer. 
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