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Abstract 
The topic of this study is consumer trust in commercial relations. The relation between the 

small, exclusive grocery store Cajsa Warg and its’ core consumers is the focus of the 

empirical work. Inspired by Actor Network Theory, the commercial relation is regarded here 

as a network in which the meeting between different elements can create trust. The theoretical 

construct Gemeinschaft/Gesellschaft has been helpful when labelling the elements on the one 

hand as authentic and trustworthy and on the other as pure transactions. Finally, the theatre 

metaphor of Erving Goffman has helped finding the frameworks and the borders for what 

creates the room of trust. 

 

The analysis shows it to be the lack of trust in abstract systems, such as the anonymous food- 

and grocery retail industry, that unites the core consumers and makes them reach for the more 

personal address and sense of Gemeinschaft offered by Cajsa Warg. The conclusions can be 

summarised by the words sensuality, transparency, reciprocity and ancient times, which 

connect the network of elements that allow the consumer to feel trust in Cajsa Warg. 

Sensuality is attained by inspiring all senses, transparency by giving the consumers a sense of 

openness in the relation, reciprocity by giving the consumers a sense of sharing a common 

interest in food and ancient times by inspiring references to ancient times; times that are often 

associated with more authenticity; times when people had the time and ability to cook real 

food.  

 

Keywords: grocery retail industry, trust, abstract systems, Actor Network Theory, 

Gemeinschaft/Gesellschaft, framework, back and front region.  
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1. Inledning  
När jag på magisterseminariet berättade att min uppsats skulle handla om den exklusiva 

dagligvarubutiken Cajsa Warg och dess kunder, utbrast en av seminariedeltagarna: ”Men de 

är ju grundlurade!” och syftade på kunderna. Kontrasten mellan hennes, seminariedeltagarens, 

och mina informanters syn på situationen var avgrundsdjup. Informanterna, dessa ”Cajsa-

stammisar” tyckte istället synd om alla dem som inte har ett Cajsa Warg att gå till. När jag 

närmade mig Cajsa Warg, var min ursprungliga ambition att på ett relativt generellt plan 

studera relationen mellan denna mer exklusiva butik och dess konsumenter. Min 

seminariekollegas kommentar satte strålkastarljuset på att vi ofta misstror företag; att de 

innerst inne är ute efter maximal vinst, vad de än säger om sitt intresse för produkten och 

konsumenten. Oavsett om dessa misstankar är befogade eller inte blev jag intresserad av att 

fördjupa mig i motsatsen: Vad får konsumenten att känna tillit i kommersiella relationer? 

 

Det är lätt att se det stora intresset för äkthet i förhållandet mellan företag och konsumenter 

när jag bläddrar igenom tidningarnas ekonomisidor. Av artiklarna blir det uppenbart att 

innebörden av ordet äkthet inte är entydig, utan snarare har flera betydelser: ”back to basics”, 

ekologisk produktion, miljöhänsyn, rättvisemärkning, äkta upplevelser och så vidare. Här 

hittar jag företagskonsulter som pekar på att det är äkthet som gäller nu (SVD Näringsliv 

2006-11-14 och DI Weekend #36:2006). Under rubriken ”Så kan företag vinna slaget om 

kunderna” framgår att ”Företagen måste orka vara mer äkta” och att: 

 

”storföretagen borde hämta inspiration från de entreprenörsstyrda företagen, där stoltheten för 

produkten är naturlig, ärligheten mot användarna självklar och delaktigheten och engagemanget 

hos kunderna därmed betydligt högre” (Dagens Industri 2006-12-06).   

 

Av uppropen att döma tycks det äkta förhållandet mellan företagen och konsumenterna vara 

en eftertraktad bristvara. Samtidigt spär språkbruket med krigsmetaforer, som ”att vinna 

slaget” på känslan av bristande jämlikhet i relationen genom att beskriva konsumenten som ett 

objekt vilket företagen ska erövra. Uppropet blir ett utanpåverk, eftersom ordvalet talar ett 

annat språk. Det är inte konstigt att vi som konsumenter blir misstänksamma!  

 

Exemplen på företagens bristande moral är många. Visst hyllas framgångsrika entreprenörer, 

men frågan om vad som döljer sig bakom framgången tycks ändå ständigt pocka på 

uppmärksamhet. Finns det kanske bland konsumenterna en trötthet på företagens fokus på 
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varumärkesimage1 och yta och istället en önskan om att få en djupare insikt i vad företagen 

faktiskt säljer; var produkten eller tjänsten är producerad, hur, av vad och av vem. Finns det 

önskemål från konsumentens sida om ett öppnare förhållande med företagen? Och hur ser det 

ut från företagens sida? Finns en strävan efter större öppenhet där? Vidare, hur skulle detta 

förhållande kunna se ut? Vad är det som skapar en känsla av öppenhet, ärlighet och tillit i 

relationen? Det är detta jag studerar i uppsatsen.  

 

Syfte, frågeställningar och utgångspunkter 

De konsumenter jag intervjuat i den här undersökningen beskrev sig som regelbundna kunder. 

Och de uttryckte, som antyddes ovan, en stor tillit till Cajsa Warg, som är långt ifrån den 

misstro som den som tror sig bli lurad skulle känna. Hur kan man förstå relationen mellan 

Cajsa Warg och dess kunder? Vad är det som händer när Cajsa och konsumenterna möts? 

 

Syftet är att nå kunskap om vad som kan få konsumenten att känna tillit i en kommersiell 

relation. Jag kursiverar ordet kan eftersom det som kan skapa tillit för en person också kan ha 

motsatt effekt för någon annan. Det pekar inte minst inledningen på. För att få känslan för hur 

en butik mer konkret kan arbeta med tillitsskapande, har jag valt den exklusiva 

dagligvarubutiken Cajsa Warg och att där studera hur man arbetar med det fysiska rummet, 

personal, leverantörer, sortiment, varupresentationer och kundkontakter med mera. Vidare 

studerar jag hur konsumenterna interagerar med det fysiska rummet, personal, sortiment, 

varor och så vidare för att få en uppfattning om - och i så fall hur - konsumenterna eventuellt 

avläser och medverkar i detta tillitsskapande. 

 

Jag ser begreppet tillit som en kombination av okunskap och kunskap (Sachs 2004:15). Den 

som känner sig okunnig har tillit till att någon som han/hon tror har kunskap och med den 

okunniges bästa för ögonen, ska påverka vissa omständigheter på ett positivt sätt. Det handlar 

inte enbart om tilltro till personer. Modernismen har lett till att människan i allt högre grad har 

begränsad kunskap om helheterna i vardagslivet och därför måste ha en ökad tillit till 

abstrakta expertsystem, en tillit som också är parad med tvivel (Giddens 1997). 

Livsmedelsindustrin och dagligvarubranschen är exempel denna typ av system. Tilliten 

innebär att man sätter parantes om okunnigheten och ”tar ett språng in i tron” (Giddens 

1997:276). Kombinationen av okunskap och kunskap är alltså begreppets kärna. Cajsa och 

konsumenterna har kunskap som ibland sammanfaller och ibland inte. Känslan av okunskap 

                                                 
1 Ett varumärkes image är det intryck omvärlden har av ett varumärket (Kapferer 1992:71). 
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kräver tillit till den andra partens kunskap och goda intentioner för att förhållandet ska 

fungera.  

 

För att förstå vad som kan få konsumenten att känna tillit i mötet med Cajsa Warg har jag valt 

Actor Network Theory (ANT) som en övergripande ram att tänka med. Jag väljer att arbeta 

med ANT såsom det beskrivs av Bruno Latour (2005) och John Law (1994 och 1999, 

elektronisk källa). ANT hjälper mig att dekonstruera för-givet-tagna system och pekar på att 

ett möte inte är så enkelt som att studera två oberoende aktörer; i det här fallet mötet mellan 

konsumenter och butikspersonal på Cajsa Warg. Mötet involverar även andra grupperingar 

som kan ha effekter på tillitsskapandet, trots att de möjligen inte är direkt närvarande. Det kan 

vara ägare, leverantörer, konkurrenter och andra konsumenter. ANT gör mig också 

uppmärksam på att inte bara människor utan även det materiella kan ha effekter på 

upplevelsen av tillit i mötet; interiör, sortiment, hyllor, enskilda varumärken, förpackningar, 

priser, tidningsartiklar, reklam, tekniska system med mera. Och det kan hävdas att det är 

materialiteten som gör nätverken stabila: ”Utan dessa objekt hade nätverken kollapsat, varit 

okända, substanslösa, ohörbara, osynliga. De budskap som nätverken velat föra fram hade 

haft mycket liten räckvidd utan objekten” (Hultman 2006:38). Alla de olika material som är 

involverade i mötet liknar ANT vid ett nätverk och formen på detta nätverk menar John Law 

(1994) är beroende av hur de olika materialen ”ordnas”. Ordningsmetaforen synliggör olika 

ordningsprinciper; det ordnande av interiör, varor och personal som kan få kunderna att känna 

tillit till Cajsa är kanske av ett helt annat slag än det ordnande av interiör, varor och personal 

som kan skapa tillit till COOP Nära om hörnet.  

 

Jag vill poängtera att ett nätverk, som exempelvis Cajsa Warg, givetvis kan studeras utifrån en 

mängd olika perspektiv, men att mitt är tillitsperspektivet. Latour skiljer mellan en aktör som 

agerar i nätverket och en aktant som utför en funktion i händerna på aktören (2005:54-55). 

Hultman konkretiserar begreppen genom att likna aktanten vid en karta full av spännande 

sevärdheter, i hans fall gastronomiska sevärdheter i Skåne, som därmed öppnar ett nätverk av 

relationer och som hjälper aktören, kartläsaren, att få uppleva allt spännande som kartan 

erbjuder (2006: 41). Jag väljer här att se mina informanter som aktörer i ett nätverk vars tillit 

dyrkas upp med hjälp av olika aktanter vilka medverkar till att skapa denna känsla. Aktanter 

med betydelse för nätverket kan också kalla mediators, dvs. element som har effekt i ett 

nätverk (Latour 2005: 39). En kärnfråga är utan tvivel vilka aktanter eller ”tillitsdyrkar” Cajsa 
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Warg använder för att iscensätta tillit och som stamkunderna använder för att avläsa och 

medverka i tillitsskapandet.  

 

Vidare har alla de heterogena material som är involverade i ett nätverk, eller ett möte, ofta sitt 

ursprung på andra platser (Latour 2005:166). Konsumenterna tar med sig erfarenheter från, 

och kopplingar till, olika platser in i Cajsas nätverk. Cajsas personal, hyllor, kassasystem, 

produkter och producenter med flera tar med sig sina. En plats fungerar därmed aldrig i 

isolering, utan är alltid sammankopplad med andra platser. Vilka är de, i vissa fall långväga, 

platser som kan ha tillitsskapande effekter i Cajsa Wargs nätverk?  Och hur ser relationerna 

mellan dessa element och platser som binds ihop i form av nätverk ut? Vilket eller vilka 

element är mer eller mindre framträdande när det gäller Cajsa Wargs tillitsskapande?  

 

Relationen mellan Cajsa Warg och dess stamkunder är självfallet kommersiell och präglas, 

som jag tidigare nämnt, också av en känsla av tillit. Kommersialism och tillit kan upplevas 

som två oförenliga poler. För en diskussion kring det tar jag hjälp av sociologen Johan 

Asplunds (1991) studie av Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft, vilket 

Asplund menar är fundamentalt för hur kollektiv organiseras. Den tillitsfulla gemenskapen 

finner jag i hans beskrivning av Gemeinschaft, och det kommersiella förhållandet i 

Gesellschaft. Begreppsparet är också mycket närbesläktat med vad som brukar associeras med 

autenticitet och inautenticitet. Gemeinschaft beskrivs som en naturlig och oplanerad social 

enhet med den oöverlagda handlingen, ömsesidigheten och oförbehållsamheten i centrum. 

Gesellschaft däremot är någonting uttänkt, konstgjort och handlar istället om ett 

marknadsekonomiskt samhälle med kontraktet, det instrumentella språket och den rationella 

överlagda handlingen i centrum. Gemeinschaft är en affektiv relation med både vänner och 

fiender, därmed också konflikter som utgör gemenskapens baksida. Gesellschaft bygger 

istället på konflikt, inte mellan fiender utan mellan konkurrenter, och är ingenting annat än en 

marknad med mekaniska relationer vars konfliktprincip är av ekonomisk natur (1991:63-91). 

Via Gemeinschaft hänger de tre för mig centrala begreppen tillit, äkthet och gemenskap ihop. 

Samtidigt upplever jag inte att tillit och äkthet förutsätter en känsla av gemenskap.  Jag kan 

känna tillit och uppleva äkthet utan att för den skull känna gemenskap. Hur ser förhållandet 

mellan tillit, äkthet och gemenskap ut på Cajsa Warg? Vidare vill jag i det här sammanhanget 

även peka på att det finns många typer av gemenskap. En typ av gemenskap kallas föreställd 

eftersom dess medlemmar sällan känner, träffar eller hör talas om mer än en liten minoritet av 

dem som ingår i gemenskapen. Men bilden av deras gemenskap lever ändå i vars och ens 
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medvetande (Anderson 1992:21). Exempelvis kan känslan av gemenskap grundas i känslan av 

att dela samma kunskap via den dagliga tidningen (1992:45). Vad finns det för gemenskap 

mellan Cajsa och dess stamkunder? Finns det någon gemensam kunskap de delar? 

 

Modernismen banade vägen för en värld präglad av Gesellschaft och en känsla av ett svunnet 

äkta Gemeinschaft. Föreställningen om en bristfällig äkthet i relationen mellan företag och 

konsumenter kan i mångt och mycket associeras med en längtan efter det Gemeinschaft som 

en gång var (Asplund 1991:115). Trots att Gemeinschaft ses som en anakronism i det 

moderna urbana samhället, existerar varken föreställningen av Gesellschaft eller 

Gemeinschaft i renodlad form, utan alltid parallellt i olika grader (Asplund 1991:42-43 och 

Cohen 1985: 23; 117). Som jag tolkar en värld präglad av föreställningen om Gesellschaft, 

dominerar det industriella över det förindustriella, det urbana över det rurala, marknaden över 

familjen, det globala över det lokala, det rationella över det emotionella, egoismen över 

altruismen, det artificiella över det naturliga, plagiaten över originalen och därmed också 

anonymiteten över identiteten. Vidare tolkar jag föreställningen om en bristfällig äkthet i 

relationen mellan företag och konsumenter som en bristande känsla av insyn, eller 

transparens, och därmed också osäkerheter med avseende på exempelvis kvalitet, miljöhänsyn 

och etik. I hur hög grad befinner sig Cajsa Warg och dess kunder i den dominerande 

Gesellschaftstraditionen och i hur hög grad försöker de skapa det som i moderna 

marknadsekonomiska samhällen ses som ett svunnet Gemeinschaft?  

 

Människans strävan efter äkthet är inte ny, utan synonym med moderniteten. Under 

modernismen sakraliserades det autentiska som en romantisk reaktion mot upplysningen och 

förlades någon annanstans; i andra tidsåldrar eller på platser och hos människor långt bort. 

Denna tendens finns kvar än idag (Gustafsson 2002:170). Under romantiken såg eliten det 

ädla omedvetna folket som bärare av den autentiska kulturen och det är lockande att dra 

paralleller med dagens urbana elit som längtar efter andra platser och andra tider (2002:178).  

Detta sökande framgår också av de associationer jag gjort till Gemeinschaft ovan. De finns 

inte där den moderna människan finns, utan någon annanstans. Är detta något jag kan finna i 

Cajsa Wargs och dess kunders strävanden; ett sökande efter en äkthet som kan finnas på andra 

platser och i andra tider än just den som man för närvarande befinner sig i? Eller lever man i 

ett här och ett nu?  Vad är det för typ av äkthet man söker? Olika typer av äkthet kan, enligt 

Hultman (2001:47) beskrivas som: 
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• objektivt äkta, dvs. att det betraktade objektet eller beteendemönstret är originalet 

•  symboliskt äkta, dvs. att objektets eller praktikens symboliska innehåll är i 

överensstämmelse med det ursprungliga syftet  

• existentiellt äkta, dvs. att det finns en ärlighet i mötet med objektet eller praktiken som 

ger upplevelsen av att detta är sant och riktigt.  

 

Det väsentliga för mig i den här studien handlar om det existentiellt äkta; det som får Cajsa 

Wargs kunder att uppleva att de befinner sig i en sann kontext.   

 

För en djupare förståelse för vad som skapar tillit i interaktionen mellan Cajsa Warg och 

kunderna och mellan övriga mänskliga och icke-mänskliga material i Cajsa Wargs nätverk, tar 

jag hjälp av sociologen Erving Goffmans teatermetafor (1974 och 1986). Här har jag bland 

annat inspirerats av Erling Bjurströms Goffmaninspirerade artikel om den sociala ordning 

som reglerar Solna köpcentrums möten mellan människor (2001). Med teatermetaforen kan 

jag studera den kommersiella interaktionen närmare. Hur presenterar handlaren sig själv och 

sina aktiviteter? Hur styr och kontrollerar handlaren den uppfattning som andra bildar sig om 

henne/honom? Vad är det i handlarens agerande som kan verka tillitsskapande? Vilka roller 

spelar interiören, kläderna och varorna? Och hur avkodar och medverkar konsumenterna i 

tillitsskapandet? Mötet i en butik kan liknas vid en föreställning vilken har som syfte att 

åstadkomma en viss situationsdefinition eller tolkningsram (frame) som är styrande för hur 

man väljer att tolka en viss situation. Vad är det som gör att jag kan tolka Cajsa Warg som en 

exklusiv dagligvaruaffär och inte som att jag befinner mig hemma hos någon med ett ovanligt 

välfyllt kylskåp? Kanske beror det på att personal, övriga kunder, närvarande leverantörer 

med flera så kallande agerande levererar en föreställning för mig som publik vilken visar att 

det faktiskt handlar om att leverera varor, plocka varor, ta betalt för varor och att betala för 

varor.  För att övertyga om situationsdefinitionen ”dagligvaruaffär” tar de agerande hjälp av 

olika typer av fasader eller iscensättningar som både inkluderar den platsberoende 

inramningen, exempelvis kassaapparaten och den personliga fasaden, exempelvis en enhetlig 

personalklädsel eller att kunderna behåller ytterkläderna på när de vandrar runt i lokalen. Jag 

vill i det här sammanhanget poängtera att ordet iscensättning inte innebär att något är falskt, 

bara att det kan vara en medveten ingrediens i föreställningen. 

 

Föreställningen äger rum i den främre regionen medan den bakre regionen är stängd för 

publiken eftersom det där det kan finnas fakta som döljs för att inte skada det intryck som 
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skapas. Äkthet och Gemeinschaft sammankopplas i hög grad med insyn eller transparens. 

Här visar Bjurström (2001) att Goffmans begreppspar främre och bakre rum fungerar som en 

tydlig metafor för interaktionens öppna och dolda sidor i såväl tid som rum. Vi vet som 

konsumenter exempelvis sällan något om detaljerna avseende varornas produktion eller 

distribution. Vi vet inte heller något om de samtal som pågår efter stängning. För att 

upprätthålla en fasad sätts alltså gränser, som kan vara såväl fysiska som verbala, för vad som 

visas upp. Det är viktigt att påpeka att det i det bakre rummet inte behöver pågå 

oegentligheter, men att ovetskapen kan få oss att undra om vi blir lurade. Även konsumentens 

medverkan kan ha betydelse för känslan av äkthet och därmed tillit. Företagsekonomerna 

Moisios och Arnoulds artikel om en delikatessbutik i den amerikanska mellanvästern visar 

bland annat hur konsumentens kunskap om och medverkan i ”föreställningen” bidrar till en 

ömsesidighet och fördjupning av relationen mellan konsumenten och butikspersonalen 

(2005).  

 

Sammanfattningsvis har jag inspirerats av främst tre teoribyggen i mitt sökande efter vad som 

kan få konsumenten att känna tillit: ANT, Gemeinschaft och Gesellschaft samt Goffmans 

teatermetafor. ANT har inspirerat mig att se stamkundernas möte med Cajsa Warg som ett 

möte mellan element vilka kan skapa tillit. Nätverksbygget får mig att studera både mänskliga 

och icke-mänskliga element och får mig att fokusera på elementens effekter på tillit samt 

elementens tillitsskapande ordnande. Gemeinschaft och Gesellschaft, ofta grunden för hur 

man ser på kollektiv, hjälper mig att etikettera elementen som å ena sidan äkta och 

tillitsskapande (Gemeinschaft), å andra sidan som rena transaktioner (Gesellschaft). Goffmans 

teatermetafor hjälper mig i sin tur att hitta tolkningsramarna och gränserna för vad som skapar 

rummet av tillit. Då Latours (2005) och Laws (1994 och 1999, elektronisk källa) ANT, 

Asplunds (1991) Gemeinschaft/Gesellschaft och Goffmans teatermetafor (1974 och 1986) är 

återkommande uppsatsen igenom har jag, för att underlätta läsningen, valt att i huvudsak 

referera till teoribyggena som sådana istället för att återkommande referera till författarna.  

 

Metod och material  

Det var via kontakter jag fick möjlighet att etablera en relation med dagligvarubutiken Cajsa 

Warg. För att få en känsla för Cajsas atmosfär och bakomliggande ideologi gjorde jag dels 

åtskilliga observationer i butiken, dels intervjuer med Måns, en av butikens fyra delägare och 

VD med bakgrund på COOP samt med Anna-Karin som arbetar i kassan. Utöver en längre 

löst strukturerad intervju som bandades och transkriberades med var och en, hade vi också 
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flera korta samtal som nedtecknades under gång. Vid direkta citat har intervjuerna redigerats 

något för att öka läsbarheten. Observationerna var många gånger svåra att genomföra, 

eftersom jag upplevde det svårt att smälta in i miljön med ett anteckningsblock i handen. Den 

korta tiden jag hade till förfogande, gjorde att jag ville vara så uppmärksam som möjligt vid 

varje tillfälle som jag vistades i butiken. Detta gjorde det lättare att agera som overksam och 

fundersam kund snarare än som overksam och fundersam (läs slö) medarbetare. Några gånger 

satt jag exempelvis med blocket vid butikens lilla bord invid kassan och studerade skeendet. 

 

När det gäller konsumenterna valde jag att fokusera på stamkunderna. Jag var redan från 

början intresserad av konsumenter med nära relationer till Cajsa och jag antog att jag skulle 

finna nära relationer bland just stamkunderna. Måns hjälpte mig att etablera kontakt med fem 

av de sex stamkunder jag observerade och intervjuade. Den sjätte var bekant till en bekant till 

mig. De handlade alla på Cajsa åtminstone en gång i veckan, flera av dem handlade där 

dagligen. Stamkunderna observerades dels under ett besök på Cajsa Warg, dels under ett 

besök på valfritt annat konsumtionsställe. Samtliga observationer kompletterades sedan med 

en avslutande löst strukturerad intervju som, med undantag för en person, genomfördes i 

stamkundernas hem. Denna person intervjuades istället i sin personalmatsal och en av de 

övriga intervjuerna genomfördes förutom i hemmet även på ett café. Under observationerna 

bad jag konsumenten att tänka högt samtidigt som jag ställde frågor, antecknade och spelade 

in på band. Det blev stressigt, men genom att rekapitulera skeendet direkt efter varje 

genomförd observation och intervju minskade jag risken för att tappa bort något viktigt.  

Intervjuerna, som alla bandades och transkriberades, har när de citeras redigerats något för att 

öka läsbarheten. Jag har valt att anonymisera samtliga konsumenter och de uppträder med 

fingerat namn i uppsatsen. Informanterna uppvisade alla vissa tendenser till ansvar och 

lojalitet gentemot Cajsa. Måns inblandning i valet av vissa informanter kan ha påverkat detta. 

Jag upplever inte detta som något problem, dels eftersom ”Måns informanter” inte avvek 

särskilt mycket från ”min informant” avseende ansvar och lojalitet, dels eftersom det ju just 

var lojaliteten och tilliten till Cajsa jag var ute efter.  För att få en viss kontrast till 

stamkunderna telefonintervjuade jag också en sjunde konsument som inte var stamkund, men 

däremot bekant med butiken. Även i denna intervju, som antecknades för hand, uppträder 

konsumenten med fingerat namn.  

 

På det hela taget var det svårt att inte dras med i Cajsa Wargs matentusiasm och övertygande 

argumentation, nästan som att dras med in i en sekt som förkunnar sin uppenbarelse. Jag 
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märkte hur jag hela tiden måste vara medveten om att inte glida in i ett ”vi” med butiken, 

medan jag däremot inte hade några problem att anta tillbörlig distans gentemot 

konsumenterna. För att få viss distans till Cajsa och samtidigt få grepp om stamkundernas 

nätverk, intervjuade jag även butikscheferna på två närliggande butiker som flitigt 

frekventerades av vissa av stamkunderna. Det var dels Hani, ägare av Aubergine, dels Niklas 

delägare i COOP Nära. Som underlag för uppsatsen har jag även använt olika tidningsartiklar, 

elektroniska källor, Cajsas nyhetsbrev och helgtips, informationsblad från producenter, 

husfasader, golv, väggar, hyllor, varor och åtskilligt annat jag upplever haft effekt på 

tillitsskapandet till Cajsa.  

 

Uppsatsens disposition  

I kapitel två gör jag en rundvandring i butiken, ger en beskrivning av Cajsa Wargs 

övergripande ambitioner samt studerar den omgivning Cajsa befinner sig i. Vilka 

konsekvenser Cajsas övergripande ambitioner får på iscensättandet av tillit analyserar jag i 

kapitel tre. I kapitel fyra introducerar jag de sex stamkundsinformanterna, låter er följa med 

på deras butiksbesök och redogör för de viktigaste tillitsskapande faktorerna i Cajsanätverket 

sett utifrån stamkundernas perspektiv. I kapitel fem summerar jag Cajsas iscensättande och 

stamkundernas avläsningar av och medverkan i tillitsskapandet samt för en avslutande 

diskussion om hur föreställningar om tillit kan verka i ett kommersiellt sammanhang.
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2. Cajsa Warg, ett undantag från regeln?   
I följande kapitel tar jag med er på en rundvandring i butiken, presenterar ägarnas 

övergripande ambitioner med Cajsa Warg samt diskuterar effekten av att Cajsa Warg 

tillsammans med kvarterets övriga matbutiker inte befinner sig i ett isolat utan i ”hippa” 

Sofo.2  Sofo står för söder om Folkungagatan och är ett samlingsnamn för området på östra 

Södermalm (Sofo, elektronisk källa).  

 

En rundvandring  

Cajsa Warg öppnade sina portar 1996 i ett sekelskifteshus i hörnet av Kocksgatan och 

Renstiernas gata i Sofo på Södermalm. Redan exteriören signalerar att det här inte är en 

vanlig dagligvarubutik. På samma sätt som Moisio och Arnoulds delikatessbutik i 

amerikanska mellanvästern, med hjälp av exteriöra verbala och symboliska referenser, ställer 

sig ”utanför” sin kulturella kontext och hjälper till att bygga en dramatisk förväntan om ett 

möte med det exotiska andra (2005:248-249), sätter Cajsa den traditionella dagligvaruhandeln 

inom parantes. Exteriören visar att Cajsa Warg visserligen är en dagligvaruhandel med 

pålitliga öppettider (8-21 vardagar och 10-21 helger), men som kommer att ge en upplevelse 

utöver den gängse; väggens röda tegel kläds av stora vita bokstäver som deklamerar ”Kul att 

handla”, ”Lätt att laga”, ”Gott att äta” och butikens många skyltfönster visar medvetet 

exponerade matvaror, krogar, trälådor och matredskap som signalerar lanthandelsromantik3, 

delikatesser och exklusivitet. Den inbjudande skylten ”Recept för Cajsa Warg en 

välsmakande matbutik som räcker till många” fortsätter:  
”Blanda:  

1 matglad kvartersbutik,  

1 stor slev med genvägar i köket,  

2 fulla famnar med matprat,  

1 rejäl skopa ekologiska råvaror,  

1 hink småskaliga producenter,  

1 kaffekopp upppiffad vardagsmat,  

2 skålpund trendiga matingredienser,  

1 tesked av livets nödvändigheter,  

1 nypa färdiglagad mat,  

1 kryddmått delikatesser.  

Provsmaka gärna!” 

                                                 
2 Sofo beskriv som ”ungt, hippt och avslappnat” i en företagsekonomisk uppsats om området av From et al. 
2005. 
3 Min ”bild av lanthandeln” baseras på Blom 2006 (elektronisk källa), Kaijser 1999:36 samt allehanda fiktion.  
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Detta sammanfattar på ett mycket talande sätt vad man tycks vilja att Cajsa Warg ska handla 

om: nämligen först och främst smak, men också matglädje, matprat, en upppiffad vardag, 

genvägar genom halvfabrikat och färdiglagat, ekologiska råvaror och småskalighet med mera. 

Samtalen, småskaligheten, det ekologiska odlingssättet och ordvalen som slev, famn, skopa, 

skålpund et cetera anspelar på forna tider. Det kan tolkas som en strävan att via forna tiders 

symboler skapa en ”symbolisk äkthet” av ett svunnet Gemeinschaft (Hultman 2006:47). Inte 

minst namnet Cajsa Warg med kopplingen till den populära kokboksförfattarinnan från 1700-

talet berättar om ett förr då man verkligen kunde laga och tog sig tid att lag riktig mat. Den 

inglasade skylten vid ingången visar Cajsas nyhetsbrev, som berättar om matglädje och om en 

nära relation till leverantörerna, som med jämna mellanrum kommer på besök för olika typer 

av provsmakningar (oktober 2006). Och i samma skylt tronar också det prestigefyllda 

diplomet från Gastronomiska Akademien4 som talar om ”ett nyskapande sortiment, kreativa 

färdigrätter och personlig atmosfär”. Dagens lunch för 60 kronor aviseras via en griffeltavla 

vid dörren som också kantas av två välskötta blomsterkrukor som signalerar omsorg. På det 

hela taget sätter åtskilliga symboler tilliten i fokus redan innan jag stigit in. 

 

Inne i butiken på cirka 220 kvadratmeter möts jag av ett rum med belysning som ger en varmt 

honungsgul ton, högt i tak och med massiv ek längs golv och väggar. Överallt ser jag 

mängder av prydligt uppställda livsmedel. Mitt i en triangelformad ö av ek i rummet står två 

kassörskor och tar hand om de två köerna som löper på ömse sidor av triangeln. På den tredje 

sidan av triangeln finns disken som personalen kallar ”Ulla” vilken skyltar med färdigmaten 

(se bilaga 1). Via kassan, korgarna vid ingången och alla varorna ges tolkningsramen att detta 

är en dagligvaruaffär med självbetjäning, men även interiören gör verbala och symboliska 

referenserna till forna tiders lanthandel.5 Det placerar Cajsa utanför dagens traditionella 

dagligvarukontext; ekpanelen, de höga ekhyllorna med tillhörande ekstegar, dekorativa 

trätunnor, mat uppställd på ålderdomliga trävagnar, ljuset, prångigheten, handmålade texter 

som bland annat säger ”som hemmalagat”, Spendrups kyl som delvis täckts för med tejp med 

ett träliknande mönster och så vidare. Det handlar om en ”symbolisk äkthet” (Hultman 

2006:47), som försöker återskapa äktheten från ett då. Men musiken, Vivaldis fyra årstider, 

som behagligt spelas i bakgrunden ligger långt ifrån bilden av den enkla lanthandeln. Trots att 

                                                 
4 Gastronomiska akademien, som bildades den 6 november 1958, skall värna om och verka den gastronomiska 
kulturens och gastronomins utveckling i Sverige (Gastronomiska Akademien, elektronisk källa). 
5 Cajsa Warg har självbetjäning och detta är visserligen inte vad man brukar associera med ”bilden av 
lanthandeln”. Innan snabbköpet slog igenom på 1950-talet var det handelsmannen eller biträdet som plockade 
fram varorna (Sandgren, Fredrik 2006, elektronisk källa).  
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det inte är någon avancerad musik som erbjuds, utan snarare de lättlyssnade ”klassiska 

pärlorna”, skapar den ändå de tolkningsramar som ofta associeras med klassiska toner och 

som implicerar att butiken främst riktar sig till människor i de högre klasskikten, de högre 

bildningsskikten och inte minst de högre åldersskikten, eftersom intresset för klassisk musik 

ofta är något som växer fram. Samtidigt har den klassiska musiken också ett allmänt tilltal 

som pekar på att den är harmonisk och gör människor harmoniska (Hyltén-Cavallius 2007).6 

Musiken gör något med min upplevelse av atmosfären i butiken. Den är ett element i 

nätverket som utan omsvep har effekt. Men, effekten är inte entydig, den är både positiv och 

negativ. Jag upplever den å ena sidan som harmonisk, förförisk och lugnande. Kanske för att 

den spelas i en miljö, de dagliga matinköpens, som frammanar allt annat än lugn. Men det 

finns å andra sidan också en motverkande kraft i musiken och i associationerna till ”det fina” 

som skapar en tolkningsram som gör mig mycket synlig för mig själv; som ställer krav på mig 

och som uppmanar mig till behärskning och värdighet, långt ifrån den känsla av självklarhet 

jag har på ett COOP eller ett ICA. Denna känsla av krav kan skapa en tolkningsram vars 

element istället för att påtala harmoni och tillit, får effekten att stöta bort.  

 

Jag möts också av hungersskapande dofter. Köket där färdigmaten prepareras ligger i 

anslutning till ingången. Där ligger också det väldoftande brödet och lite längre in lockar 

dofter av nymalt kaffe. Jag erbjuds också att smaka på olika knäckebröd, snacks, oljor och 

vinäger och jag kan givetvis också känna på olika varor. Alla sinnen aktiveras med andra ord 

och får effekt på min helhetsupplevelse: Här tycks det handla om mat! Invid kassan finns 

glassiga magasin som alla handlar om mat. Vissa av dem sträcker sig utanför Sveriges gränser 

och gör anspråk på att nätverket inte är inskränkt, utan att man har koll på vad som händer i 

matvärlden. Även detta kan verka tillitsskapande för den som är mån om att hänga med. Det 

som däremot saknas i butiken och som skapar en tillit genom sin frånvaro är försäljningsknep 

såsom extrapriser; det som får en familj att springa benen av sig för billiga blöjor samtidigt 

som de märker att allt annat i den aktuella affären faktiskt är rätt dyrt, men orken räcker inte 

för att gå till ytterligare en affär. ”/D/et är ju som det gamla uttrycket att det inte finns en 

sådan sak som en gratis lunch. Alltså, är det billigt borde man kanske fråga sig hur det 

kommer sig?” påpekade Måns. Eller frånvaron av godis invid knähöjd alldeles invid kassan, 

som får en förälder att drabbas av sina barns, eller sin egen, sockerlängtan. Men jag inser att 

frånvaron av vissa klassiska knep får mig att invaggas i en falsk trygghet. Det är just då man 

släpper garden och kan bli riktigt grundlurad (Goffman 1986: 475). För helt frånvarande är 

                                                 
6 E-postkorrespondens 2007-01-23, elektronisk källa. 
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inte knepen. En förförisk ”Pippi-Långstrump-sekretär” full med klubbor och karameller står 

en bit från kassan och lockar, något som den välvillige kan se som inspiration snarare än som 

försäljningsknep. Likaså René Voltaires fröblandning i snygg förpackning med trevlig och 

inbjudande text; en fröblandning som kan köpas på lösvikt för betydligt lägre priser på andra 

ställen. I godishyllan, som dyker upp först efter kassan, huserar gamla klassiker som Ahlgrens 

bilar, tuggummit Stimorol Original och Dajm. Det är dessa original jag förväntar mig att finna 

i ett Gemeinschaft; det äkta godiset, det som kom före den oändliga rad kopior som nu finns 

överallt. Detta sökande kan också jämföras med Gustafssons påpekande om att våra 

äkthetsassociationer ofta förläggs till forna tider (2002:170) och alltså inte till de godissorter 

som producerats på senare tid. 

 

Det finns ingenting som dirigerar trafiken i Cajsa Wargs lokaler, inga spärrar eller 

uppmaningar. Butiken låter därmed kunden ta sitt ”naturliga kundvarv”, det vill säga det 

egenkomponerade kundvarvet, istället för att tvinga in henne/honom på platser i butiken som 

hon/han inte tänkt sig att besöka. Lokalens alla trånga gångar utan bevakningsspeglar och 

dess softade belysning gör den till ett snattarens paradis, långt ifrån de moderna butikernas 

lysrör i taken och breda rationella gångar. Detta tycks inte bekymra Cajsa. Som kund känner 

man snarare en tillit från Cajsas sida som säger: ”Här litar vi på varandra och tjuvkikar inte.” 

Samtidigt som prångigheten är ett resultat av den miljö man velat skapa, är konsekvensen av 

detta materiella nätverk ett behov av att faktiskt lita på kunden, vilket också gör att man 

känner sig upptagen i någon form av tillitsfull gemenskap. Eller är det så? En nästan total vy 

på butiken, likt en övervakningsenhet eller Panopticon, har man från kontoret en etagevåning 

över själva butiksplanet.7 Jag når dit med hjälp av en lång spiraltrappa. Här på det som 

personalen kallar ”loftet ” finns några kontorsplatser, en avkopplingssoffa, en diskho, en 

kaffekokare och butikens CD-spelare. Och här kan man hålla koll på personal, leverantörer, 

varor och kunder. Om man skulle vilja.   

 

Smaken framför allt!  

Måns, min långe, smale huvudinformant i 30-års åldern, är i ständig rörelse. Många av våra 

samtal sker parallellt med att han arbetar i butiken med allt från att skära upp ost till att gå 

igenom beställningar. Bara en gång sitter vi ner och pratar fokuserat och då är han egentligen 
                                                 
7 Foucault diskuterar Panopticon som en ”arkitektonisk maktutövning”, som Ohlsson-Kallenberg så träffande 
kallar resonemanget (2006:22). Begreppet Panopitcon kommer ifrån Benthams bevakningsbyggnad som 
medvetandegör den bevakade om att övervakaren ständigt kan se honom eller henne i cellen, men skapar 
samtidigt osäkerhet om huruvida så är fallet. Enligt Foucault kommer de som övervakas att utgå från att de alltid 
är övervakade och därmed fungerar makten per automatik (2003:201-202). 
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ledig. Två timmar blåser snabbt förbi. Det märks att Måns älskar att prata om Cajsa, trots att 

han verkar ha gjort det otaliga gånger. Han framstår liksom företaget i övrigt, som väldigt 

öppen. Jag förvånas över att det inte finns något som verkar hänföras till kategorin 

affärshemligheter. Eller är kanske mina frågor alldeles för ofarliga?  Samtidigt slås jag av att 

öppenheten till viss del verkar repeterad när jag också hittar vissa av de uttryck han använder 

med mig i en intervju med tidningen Gourmet (#5:2006). Det är å andra sidan kanske inte så 

konstigt. Affärsidéen måste vara välgrillad efter 10 år. De säkerligen många gånger 

genomtänkta formuleringarna kan därför inte nog repeteras, vare sig det handlar om en 

magisteruppsats eller en tidningsartikel i Gourmet. Tidningen är ett perfekt 

marknadsföringsorgan för Cajsa Warg, eftersom det säkerligen läses av personer som passar 

in i Cajsas nätverk. Återgivandet av Måns ord i min uppsats få mig att uppmärksamma att 

också jag har en roll som tillitsskapande aktant i nätverket; att min uppsats, liksom Gourmet, 

kanske bidrar till att stärka nätverkets tillitsassociationer över tid och rum. Precis på samma 

sätt som de turistbroschyrer som enligt Hultman bidrar till att stärka det gastronomiska 

nätverket Mat i Skåne (2006:38). 

 

Cajsa Wargs historia börjar med att Jan Moback och Per Granqvist, båda med bakgrund i 

Kooperativa förbundet (nuvarande COOP), startade dagligvaruaffären Cajsa Warg som en 

reaktion mot vad de upplevde som dagligvaruhandelns bristande intresse för matglädje och 

trivsel bland kunderna. De menade att den traditionella dagligvarubranschen såg sin roll som 

distributionskanal och ingenting annat. Det var för mycket volym och logistik och för lite 

matinspiration. Av en företagsekonomisk uppsats framgår att grundarna ville generera 

kunskap och matglädje till kunderna och förändra den många gånger negativa kopplingen till 

mat (Ilbäcken et. al. 2004:13). Denna ambition håller även de nuvarande ägarna fast vid.8  

 

Som tidigare nämnts, pekar Latour på att nätverkets olika delar har sitt ursprung i andra 

platser (2005:166). Den traditionella dagligvarubranschen är en plats som har haft stort 

inflytande på Cajsas tillitsskapande på två sätt; dels i form av ett närmande, dels i form av ett 

fjärmande. Närmande så till vida att grundarnas erfarenheter från den traditionella 

dagligvaruhandeln var något de tog med sig in i Cajsanätverket och en förutsättning för dess 

skapande av tillit. Man hade erfarenhet och visste därför vad man gjorde. Fjärmande så till 

                                                 
8 Idag ägs Cajsa Warg av grundaren Jan Moback, vars huvudsakliga syssla är en konsultverksamhet med 
koppling till mat samt av Måns Falk, Pär Erklin och Ann Erklin som alla har dagligvaruerfarenhet från COOP 
och som nu arbetar heltid på Cajsa Warg.  
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vida att det var just den erfarenheten som gjorde att de ville skapa något helt nytt. Cajsa 

Wargs syn på mat ligger mer i linje med slowfoodrörelsen som i sin tur har som syfte att ta 

avstånd från den snabbmatskultur som i allt högre utsträckning präglar västlandet. 9 Återigen 

ett fjärmande från det dominerande för att skapa något eget. Enligt Latour behöver aktörer i 

alla nätverk antigrupper för att kunna definiera meningen med sitt eget nätverk (2005:56). I 

Cajsas fall utgörs denna antigrupp av den traditionella dagligvarubranschen.  

 

”Vi försöker bygga en butik dit alla är välkomna, men vi vänder oss till dem som är 

intresserade av mat”, sa Måns. Det butikskoncept som skapades och som gäller än idag 

placerar alltid smaken i första rummet, det klokt producerade i andra och treenigheten, 

bestående av kunden, leverantören och personalen, i tredje. Trots att Cajsa Warg är KRAV-

certifierad10 och har åtskilliga ekologiska produkter, får ibland det klokt producerade ge vika 

om det inte ger den bästa smaken. ”Vi skulle aldrig ta in beska kraväpplen om det finns söta 

traditionella.”, sa Måns under ett av våra samtal. Rangordningen pekar också på att man är 

närmare produkterna än kunderna. De kunder som kommer in i nätverket är en konsekvens av 

Cajsas produktfokus snarare än att de produkter som kommer in i nätverket är en konsekvens 

av Cajsas kundfokus. Cajsas ordnande skiljer sig därmed från den traditionella 

dagligvaruhandeln som, enligt Måns, låter utbudet styras av kundernas efterfrågan. Enligt 

Måns är exempelvis varje hyllas placering i butikerna inom COOP förutbestämd centralt 

utifrån volym och marginal. Affärsidén bygger egentligen inte på något mer än att optimera 

vinsten, sa Måns. De lokala butikerna har bara att följa centrala order, samtidigt som en viss 

del också får lokalanpassas. Ordnandet får effekter som kan ge ett märkligt utseende på 

butiken, påpekade Måns. Detta var något jag lade märke till när jag vandrade i COOP 

Närabutiken i samma kvarter. Den fullständigt dignade av läskedrycker och snacks. Att 

centralstyrningen skulle vara så hård som Måns påpekade var däremot inte något som 

bekräftades av butikschefen Niklas på COOP Närabutiken. Han pekade istället på oändliga 

möjligheter eftersom han hade 25 000 artiklar att välja bland om han bara skulle vilja. Men då 

med kundens efterfrågan för ögonen, snarare än den egna smaken. Måns tycks se den 

traditionella dagligvaruhandeln som lika konspiratorisk som min seminariekollega ser Cajsa 

                                                 
9 Slow Food is a non-profit, eco-gastronomic member-supported organization that was founded in 1989 to 
counteract fast food and fast life, the disappearance of local food traditions and people’s dwindling interest in the 
food they eat, where it comes from, how it tastes and how our food choices affect the rest of the world (Slow 
food, elektronisk källa) 
10 En KRAV-certifierad butik ska ha ett sortiment med KRAV-godkända produkter som speglar marknadens tillgång och kvalitet. 
Personalen ska ha goda kunskaper om ekologisk produktion och KRAV och man får själva packa om och märka KRAV-godkända 
produkter och sälja i lösvikt bakom disk (KRAV ekonomisk förening, elektronisk källa) 
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Warg.  Under alla våra samtal andades Måns en kritik till deras bristande känsla för maten och 

undrade förvånat: ”Varför gestaltar man inte mat med mer kärlek…egentligen?”  

 

En framtid som kedja 

Enligt Måns är Cajsa Wargs vision inte en butik utan en kedja av butiker. För att 

uppamma den atmosfär som präglar den nuvarande Cajsa Wargbutiken i en hel kedja 

krävs kontroll. Ett varumärke kan ses som ett tillitsförhållande; genom att skapa 

förväntningar lovar man att vara kapabel och villig att uppfylla dessa förväntningar. Detta 

är svårt eftersom inget möte är det andra likt och eftersom det är så många olika faktorer 

som måste samordnas för att var gång uppamma exakt samma möte (Hultman 2006:52). 

Visst finns det stabila nätverk som behåller sin form över tid och rum, tack vare ett 

kraftfullt maktcentra eller obligatory point of passage (Law 1999:7, elektronisk källa). 

Butiker bör arbeta med stabilitet eftersom de behöver hålla en viss standard under en 

längre tid för att kunna locka kunder. Måns uttryckte en viss oro för att en eventuell 

expansion kan rucka på stabiliteten. Han pekade bland annat på mänskliga faktorer när 

han poängterade den stora erfarenhet och fingertoppskänsla som krävs för att inte 

misslyckas med inköp som snabbt kan radera den lilla vinst verksamheten ger.  

 

Cajsa har bland annat uppvaktats av trendiga reklamare som velat sätta upp 

franchiseenheter men fått nobben. Cajsa må upplevas som trendigt, men är i grunden en 

dagligvarubutik och utan den erfarenheten diskvalificeras man som potentiell butikschef. 

Trots att Cajsa på alla sätt vill fjärma sig från den traditionella dagligvaruhandeln visar 

Måns här med andra ord tydligt att Cajsa Warg i den aspekten ligger närmare 

dagligvaruhandeln än exempelvis den trendkänsliga reklambranschen. Alla delar i ett 

nätverk har ett annat ursprung från andra platser som spelar roll och det gäller därför att 

komma från rätt nätverk för att kvalificera sig. 

 

Jag upplever att Måns värjer sig för en eventuell expansion. Kanske känner han en oro för 

att mista kontrollen över det noggrant komponerade nätverk av tillit som Cajsa Warg 

presenterar. Jag frågar mig om det är ett mål i sig att växa? Är det inte lättare att skapa en 

känsla av Gemeinschaft i en miljö som inte måste växa och som upplevs mindre präglad 

av Gesellschaft? Carina, ekonom och tidigare styrelseledamot i Cajsa Warg, påpekade att 

Cajsa Warg måste växa för att ha råd att fortsätta med det de tycker om, nämligen att 

driva en rörelse med smakfokus. Inköpen kräver storskalighet för att affären ska kunna ge 
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några som helst marginaler. Och utan tillräckliga marginaler kommer man enligt henne 

inte att överleva. En alltför stor betoning på Gemeinschaft tycks enligt henne med andra 

ord vara en ren omöjlighet. Detta kan jämföras med dagligvarubranschens syn på 

lanthandeln såsom visserligen sund i sig, men som svår att driva på affärsmässiga villkor 

(jfr Kaijser 1999:94).  

 

Ekpanelen dyker upp i talet om expansion och visar sig vara ett viktigt element i nätverket 

med effekter på helheten. Inte bara för att dess symboliska värden frammanar 

lanthandelsnostalgi visavi kunderna. Den tycks även ha blivit en symbol internt för det 

komplicerade förhållningssätt man har till expansionen. Ekpanelen, som blivit något av Cajsas 

signum, gör det uppenbart svårt att expandera eftersom återanskaffningsvärdet är så högt.  

 

Alternativt ordnande 

Dagligvaruhandeln erbjuder flera tolkningsalternativ om vad som är att betrakta som äkta och 

tillitsfullt. Genom att som Latour manar, följa aktörerna för att få fram nätverkets form 

(2006:12), uppmärksammade jag också COOP Nära och Aubergine, två andra butiker i 

kvarteret som många av stamkunderna gärna besökte och vars ägare jag också intervjuade. 

Varken Niklas på COOP Nära eller Hani på Aubergine framstod som några duvungar. Den 

erfarenhet de har från dagligvaru- och restaurangbranschen tycks, på samma sätt som hos 

Cajsa, vara en förutsättning för att klara av att driva verksamheten och därför också ständigt 

en del av deras respektive nätverk. Deras ordnande av verksamheten skiljer sig dock från 

Cajsas, utan att för den skull inte vilja frammana tillit.  

 

COOP Nära ordnas enligt Niklas utifrån principen ”fort och lätt för stressade människor” och 

jag uppfattar att det är kundens efterfrågan snarare än ägarnas smakfokus som styr utbudet. 

COOP har sitt ursprung i modernismen11 och det är också dessa associationer jag får när jag 

stiger in i det funkisinspirerade huset, ser lysrören i taket och de breda rationella gångarna 

som underlättar varutransporter och rengöring, till skillnad från lanthandelns prångighet och 

mörker. Efter ett just avslutat besök på Cajsa blir kontrasterna stora. Cajsa Wargs äkthets- och 

tillitssträvan har inspirerats av just den lanthandel som modernismen ville fly ifrån, en interiör 

                                                 
11 Kooperativa förbundet (KF) bildades 1899. Snart kom kooperativ handel att stå för en mycket stor del av den 
svenska handeln (Kooperativa förbundet, elektronisk källa) 
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12som då stod för ineffektiviteten.  Den moderna, effektiva, anonyma och platslösa 

livsmedelsindustrin och den dagligvarubransch som förmedlar dessa varor har dock anstrukits 

av en viss solkighet idag, bland annat via genmanipulerad majs och galna kosjukan. Såsom 

representant för modernismen är det kanske därför jag upplever COOP Nära som lite grått, 

trots ljuset och godispåsarnas starka färger.  

 

Aubergine den lilla frukt- och grönsakshandeln med Medelhavsinspirerade delikatesser drivs 

av Hani som har sitt ursprung i Turkiet.13 Här tycks butiken främst ordnas för att ge ett 

exotiskt och annorlunda intryck med produkter billigare än Cajsas: ”Jag är etno, de är 

kommersiella” som han sa när han jämförde sig med Cajsa som han också talade om i mycket 

respektfulla ordalag . Hani ser Cajsa Warg som en butik sprungen ur etablissemanget COOP 

och tycks därför inte se Cajsa Warg som en riktig entreprenör i likhet med sig själv. 

Tillkomsthistorien blir ett element i nätverket som får effekt genom att kopplas ihop med 

olika grad av äkthet, där entreprenören står för en hög sådan till skillnad från det stora COOP. 

Tillkomsthistoriens materialitet och dess effekter kan jämföras med Ganetz studie av Solna 

köpcentrum där ledningen framställer sin tillkomsthistoria som mer naturlig och äkta än det 

konkurrerande köpcentrat Stinsen (2001:47). Butiken finns i ett tidigare garage med jalusier 

och stånd mot gatan och med produkterna i kartonger på enkla trähyllor. Placeringen valdes 

med ytterst stor omsorg för att kunna ta del av COOP Näras kundtillströmning och samtidigt 

också framstå som en kontrast mot COOPs mer traditionella utformning. Aubergine är 

ombonad, men står till skillnad från Cajsas för en mer rufsig, opolerad äkthet och ett 

Gemeinschaft som jag upplever associerar till vår jakt efter äkthet på exotiska platser långt 

borta (Gustafsson 2002:170). Cajsas mer symboliska äkthet som uppnåtts genom 

lanthandelsinredningen utmanas här av något som kan uppfattas som en ”objektiv” och 

kanske ”äktare äkthet” skapad utifrån Hanis turkiska ursprung (jfr Hultman 2006:47). 

Samtidigt arbetar även Aubergine ”symbolisk äkthet”. Hani har snarare inspirerats av 

italienska delikatessbutiker än av den turkiska dagligvarubranschen, som enligt Hani inte 

skiljer sig mycket från den i Sverige. 

 

Trots Cajsas och Aubergines äkthets- och tillitskopplingar kan miljön i Coop Nära kännas mer 

trygg. De allra flesta dagligvaruaffärer i världen följer samma idéer om inredning och 
                                                 
12 Lanthandeln framväxt är visserligen även den ett resultat av moderniteten (Kaijser 1999:56-62). Men ”bilden 
av lanthandeln” kontrasterar dock mot den butiksinredning som tog över runt 1950-talet för att rationalisera och 
effektivisera varuhanteringen (Sandgren, Fredrik, 2006, elektronisk källa). 
13 Under januari 2007 renoverades Aubergine. Då renoveringen genomfördes efter fältarbetesperioden ingår 
dock inte den nya interiören i analysen. 
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planering. Detta skapar en känsla av tillit; jag vet vad jag har att förvänta mig, lär inte bli 

förvånad, kan smälta in i miljön och förbli anonym (Ganetz 2001:25 samt Augé 1995:106). 

Både Aubergine och Cajsa får mig att bli väldigt medveten om min kropp, hur jag rör mig och 

hur jag tittar. Cajsa på grund av sin ”tjusighet” och Aubergine på grund av sin intimitet. På 

Aubergine blir jag väldigt påtaglig och får svårt att gömma mig. Trots att personalen är 

mycket avvaktande och allt annat än framfusig kan interaktionen kännas påtvingad eftersom 

den lilla ytan gör det svårt att undvika dem. Detta kan jämföras med Bjurströms vandring 

bland butiker i Solna Centrum, där de större erbjuder anonymitet till skillnad från många av 

de mindre och härigenom ofta mer personliga butikerna (Bjurström 2001:122).  

 

”Hippa” Sofo 

COOP Nära och Aubergine ingår, som tidigare nämnts, vid sidan av Cajsa Warg i vissa av 

mina informanters matnätverk. Butikerna känner väl till varandras göranden och låtanden. 

Snarare än upplevelsen av ett Gesellschaft där de i princip som en betingad reflex skulle se 

varandra som konkurrenter, kan de sägas se varandra som delar i ett Gemeinschaft där de 

faktiskt kan vara vänner och där de faktiskt kan bidra till varandras väl och ve, bland annat 

genom att lyfta varandras försäljning.  Genom sin närvaro i det trendiga Sofo ingår de tre 

butikerna också i ett större nätverk av aktörer präglat av en kreativ kultur långt ifrån många 

andra platsers förutsägbara gallerior och stora kedjor alltså ett område helt i linje med Cajsas 

egna strävanden. Om ”hippa” Sofo kan jag läsa i en kandidatuppsats från Företagsekonomiska 

institutionen (From et al 2005). Många av de aktörerna som verkar i omgivningen har yrken 

som formgivare, reklammakare, filmproducenter, skådespelare och kockar. De påminner om 

de kulturförmedlare som drivit fram vardagslivets esteticering och som agerar både som 

producenter, distributörer och konsumenter (Featherstone 1994).14  Jag skymtar medlemmar 

ur denna kreativa klan under mina observationer på Cajsa Warg, vars vardagsestetik borde 

tilltala dem. Cajsa Warg är mån om att vara först med det senaste inom mattrenderna, och 

skapar på så sätt också tillit bland de medvetna. Cajsas gestaltning av maten och måltiden är 

exempel på en estetik som förs ut till massorna och som möjliggör ett iscensättande av sitt liv 

som medveten matkonsument.   

 

                                                 
14 Vardagslivets estetisering kan karaktäriseras en upplösning mellan konst och vardagsliv, mellan finkultur och 
populärkultur som möjliggör en estetisk masskonsumtion, något som i sin tur möjliggör ett iscensättande av sitt 
eget liv (Featherstone 1994). 
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3. Kunskap, transparens och tillit 
Låt oss då se med hjälp av vilka tillitsdyrkar aktörerna får hjälp att upptäcka nätverkets 

tillitsskapande och vad Cajsas smakfokuserade ordnande av bland annat varor, hyllor och 

människor får för eventuella tillitsskapande konsekvenser. Trots att åtminstone hälften av 

Cajsas varor också finns i andra dagligvaruaffärer upplevs produkterna som annorlunda hos 

Cajsa jämfört med övriga butiker, eftersom möteskontexten, det vill säga de element som 

samverkar i mötet, har effekt. 

 

Producenternas närvaro i nätverket 

Varor bär ofta på en slags hemligheter, eftersom produktionen och distributionen inte sällan 

sker bakom kulisserna. Konsumenternas undran kring hur och var olika varor produceras eller 

vilka inköpspriser återförsäljaren har, är något som hålls dolt för konsumenten och som också 

kan skapa bristande tillit (Bjurström 2001:112). Gemeinschaftet, den naturliga och oplanerade 

sociala enheten med sin verkliga gemenskap, behöver inga bakre regioner. Och just 

Gemeinschaft är något som Cajsa tycks aspirera på bland annat genom att måna om öppenhet 

eller transparens. Cajsa vill lyfta fram nätverkets ursprung, som kan liknas vid Goffmans 

bakre regioner (1974:97-125). På hyllan vid brödet har en artikel om bageriet Sattva i Svenska 

Dagbladet från 2004-05-24 klippts ut och prydligt plastats in för läsning. Artiklar och 

informationsbroschyrer om de olika producenterna finns i lokalen som för att låta 

producenterna vara närvarande i sin frånvaro, något som i sin tur kan skapa tillit till skillnad 

från den moderniserade, anonyma och platslösa livsmedelsbransch som vanligtvis brukar vara 

närvarande i dagligvarubranschen. Om denna livsmedelsbransch och om behovet av en 

tydligare närvaro talar också åtskilliga artiklar i antologierna Mat. Genealogi och Gestaltning 

2006 samt Fönster mot Europa. Platser och identiteter 2001.15

 

Många av informationsfoldrarna från producenterna anspelar också på ett Gemeinschaft 

genom att lyfta fram mångårig tradition, gammeldags produktion utan tillsatser, småskalighet 

och ekologi.16  Inte sällan med den högst ansvarige, själv engagerad i produktionen, som 

avsändare. Nätverkets ursprung bjuds sålunda in till beskådande för att frammana tillit.  Jag 

får också känslan av att många leverantörer försöker frammana äkthet och tillit till produkten 

                                                 
15 I Mat. Genealogi och gestaltning: Anna Burstedt et al. 2006 a, Anna Burstedt 2006 b, Cecilia Fredriksson 
2006, Håkan Jönsson 2006, Helene Brembeck 2006 samt Lena Hellström 2006. I Fönster mot Europa. Platser 
och Identiteter: Kjell Hansen et al. 2001, Anna Burstedt 2001 samt Karin Salomonsson 2001. 
16 Hansens Flodeis, Österhagenglass, Bosarpkyckling, Rehum, Jurss Mejeri, Saxhyttegubben, Björk & Co 
(producentinformation). 
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genom att ge den ett gammeldags yttre genom oblekta förpackningar som Grännaknäcke och 

Vilmas knäckebröd, eller nostalgiska 50-tals inspirerade förpackningar som Saltå Kvarn. På 

helgerna finns ofta någon eller några producenter i butiken för att bjuda på smakprov och lite 

småprat - som för att ytterligare understryka det Gemeinschaft alla ingår i. 

 

Kraven som ställs på konsumenten är enorma och att ur en innehållsdeklaration av 

bokstavsbeteckningar lista ut om det finns ämnen som är hälsofarliga, etiskt oförsvarbara eller 

politiskt oacceptabla är i princip omöjligt påpekar Salomonsson (2001:36). Också detta är 

något Cajsanätverket tycks ha uppmärksammat. En inplastad broschyr ställer frågan: 

”Emulgerings-medel… é det gott det?” och uppmanar mig att vända på bladet för att finna 

svaret. Här kan jag läsa om den kryptiska beteckningen E100 som visar sig vara kurkumin, ett 

naturligt gult färgämne, extrakt av gurkmejarot. Mindre farligt än jag anade alltså, tänkte jag 

och kände mig genast upplyst. Detsamma skedde när jag stötte på information om Saltå 

Kvarns Mjöl: ”Om varför vissa har tillsatser i mjöl och varför Saltå kvarn inte har det.” Här 

ger alltså även frånvaron av element, såsom tillsatser, tillitseffekt i nätverket.  

 

Närheten till leverantörerna/producenterna 

Den transparens eller öppenhet som Cajsa Warg tycks eftersträva visavi sina kunder, kräver 

också att Cajsa har en ingående insyn bakom kulisserna hos producenterna så att man 

verkligen kan stå för det man säljer. Butiken har 190 leverantörer och personlig kontakt med 

dem alla. Närhet och insyn i produktionsprocessen är ett krav eftersom man vill kunna smaka, 

se, dofta och känna på de varor vilka man sedan ska stå för i butiken. Cajsa saknar i princip 

mellanled, på sätt och vis får man känslan av att Cajsa är närmare sina producenter än sina 

konsumenter. Kontakterna är intensiva, besöken är många och förnamnen flyger runt i 

lokalen. Det är inte särskilt effektivt och tar enorm tid i anspråk, men ”när vi blir för effektiva 

så slutar vi att vara Cajsa Warg” påpekade Måns och jämförde med butikscheferna i COOP-

butikerna som har 5-6 leverantörer och därför ingen möjlighet till insyn i produktionen av alla 

de artiklar de saluför. Cajsas nyhetsbrev hänvisar gärna till producenterna med förnamn som 

för att understryka ett Gemeinschaft mellan Cajsa, producenterna och konsumenterna. 

Därmed också ett utsuddande av varornas bakre regioner.  

 

Cajsas leverantörsutbud tycks till viss del också vara styrt av faktorer utanför deras 

kontroll som kan få tillitseffekter på nätverket som helhet. Samtidigt som Cajsa medvetet 

eftersträvar lokalproducenter med småskalig tillverkning, är de också 
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till viss del beroende av små leverantörer för att klara sin varutillförsel. Detta eftersom 

många av de större leverantörerna tar ut extra höga styckepriser till följd av Cajsas små 

ordervolymer. Beroendet är ömsesidigt, eftersom de stora kedjorna av effektivitetsskäl 

ofta ratar de mindre leverantörerna. Resultatet ger Cajsa Warg ett ”udda” och småskaligt 

sortiment som i sin tur blir dess signum. Detta kan i sin tur skapa tillit för de konsumenter 

som eftersöker det småskaliga och identifierbara, snarare än den moderna anonyma 

livsmedelsbranschens masstillverkning (jfr artiklar i Mat. Genealogi och Gestaltning 

2006 samt Fönster mot Europa. Platser och identiteter 2001).17

 

”Vi kräver mer engagemang av våra anställda” 

Personalen är en viktig tillitsskapande aktant i nätverket eftersom den har effekt på 

iscensättningen av Cajsa Wargs omhändertagande atmosfär. Cajsa har sex fastanställda och 

sjutton timanställda. De känns igen på den orangea kockrocken och det gröna förklädet, 

liksom Måns är de ständigt på språng. Kockrocken är en markering som berättar att ”här kan 

vi mat.”. De huvudsakliga sysslorna i en dagligvarubutik är att beställa, plocka upp och ta 

betalt för varor. Cajsa har lagt till ytterligare två funktioner, nämligen tillredning av vissa 

varor samt kundrådgivning. Detta gör att Cajsa har högre personalkostnader än en vanlig 

konsumbutik som enligt Måns har cirka tio procent av omsättningen i personalkostnader. 

Cajsas ligger på tjugo procent, men har å andra sidan också högre marginaler på den mat de 

tillreder. 

 

Den erfarenhet medarbetarna tar med sig in i nätverket är en viktig del av tillitsskapandet. De 

flesta som arbetar heltid på Cajsa har matbakgrund från dagligvarubutik eller restaurang.  

Många av de timanställda är studenter, men matintresset är ett krav. Och personalaktiviteterna 

är många och matinriktade. En gång om året åker de till Italien eller Frankrike med alla som 

jobbar heltid. Fyra gånger om året går heltidarna ut på restaurang och diskuterar fram hur 

säsongen ska sättas, det vill säga vad det är för smaker man bör satsa på för att ligga lagom 

rätt. Alla tjugotre lagar mat tillsammans varje månad och deltar dessutom i firmans 

säsongsfester. I höstas var också hela gänget i Gotland för att besöka leverantörer.  Det är 

genom detta man får en företagskultur som odlar en positiv ”mathets”, enligt Måns. Ett 

nätverk som förädlar sig själv till allt högre och högre nivåer. 

 
                                                 
17 I Mat. Genealogi och gestaltning: Anna Burstedt et al. 2006 a, Anna Burstedt 2006 b, Cecilia Fredriksson 
2006, Håkan Jönsson 2006, Helene Brembeck 2006 samt Lena Hellström 2006. I Fönster mot Europa. Platser 
och Identiteter: Kjell Hansen et al. 2001, Anna Burstedt 2001 samt Karin Salomonsson 2001. 
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Att avläsa kunden 

Anna-Karin står i kassan på Cajsa Warg, därutöver ansvarar hon för brödet, upplockning och 

viss dekoration. Hon har åtskilliga järn i elden förutom Cajsa Warg och många av dem är 

matrelaterade, däribland kurser i ayurvedisk matlagning.18 Anna-Karin ger ett lugnt intryck 

och har inga problem med att gå iväg och hjälpa en kund att hitta valnötter, trots att kön är 

lång. ”Man säger aldrig ’Jag har inte tid tyvärr.’” påpekade Anna-Karin. Samtliga kunder blir 

hjälpta på en gång och är det kö får man helt enkelt plinga i ”kom-och-hjälp-till-klockan” som 

ber kassans andreman om tillfällig avlastning. Inte sällan såg jag Måns stå där när Anna-Karin 

behövde gå ifrån. Anna-Karin kallade Cajsas kunder ”väldigt medvetna” och sa att det kan bli 

väldigt roliga diskussioner. I medvetenheten lade hon att de vill ha det noga utvalda, 

kravprodukterna, servicen och miljön och att de är beredda att betala mer för det. Jag tycker 

mig se att hon associerar kunderna med sig själv och därför inte har något problem med att 

göra dem delaktiga och låta dem medverka i Cajsas nätverk. Anna-Karins relation till 

kunderna påminner om den relation personalen i Moisios och Arnoulds artikel, om en 

delikatessbutik i amerikanska mellanvästern, har till sina kunder; de tycktes associera sig med 

sina stamkunder som ”sannolikt skiljer sig ganska mycket från dem som handlar på Wall-

mart”19 och göra dem till medaktörer i föreställningen (2005:250). Cajsa vill också göra 

konsumenterna mer närvarande som medaktörer i nätverket. Alldeles invid dörren, innan man 

lämnar lokalen, finns en tipslåda där kunderna uppmanas berätta om sitt besök, skriva ner sina 

önskemål, be om nyhetsbrevet eller ställa frågor. Lådan får mellan 10 och 20 lappar i veckan.  

 

När jag frågade Anna Karin hur hon generellt agerar visavi kunderna svarade hon liksom 

Måns att grundregeln är att bemöta kunden som man själv vill bli bemött. Men, att det alltid är 

upp till kunden att initiera kontakt, eftersom man inte vill pracka på. Det är enligt Måns 

viktigt för personalen att kunna läsa av kunden för att förstå vad hon eller han egentligen 

efterfrågar, för det är sällan det är själva frågan det handlar om. Kanske vill de ha något helt 

annat. Genom att sätta sig in i kundens sätt att tänka kan man lösa de verkliga problemen och 

skapar på så sätt tillit. Och inga problem är oviktiga. Jag stötte tillsammans med Måns 

exempelvis på en pajsökande kvinna som gav ett tämligen desperat intryck: 

 

                                                 
18 Ayurveda, den 5 000 år gamla traditionella indiska medicinvetenskapen betyder "läran om livet" och 
praktiseras fortfarande i stor omfattning i Indien. Ayurvedisk medicin omfattar ett stort sortiment av läkemedel, 
men föreskrifter om hygien och kost är också viktiga behandlingsmetoder (Svenska Dagbladet 2004-07-22, 
elektronisk källa).  
19 Världens största detaljhandelsföretag som grundades i USA 1950 (Nationalencyklopedin, sökord Wall-Mart, 
elektronisk källa).  
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”Man kan vara skitstressad, som över den där pajen. Förmodligen så var det väl så att hon blev 

tillsagd att: ’Du får stå för pajen, vi gör middag om en halvtimme.’ Hon hatar att laga paj och 

jag är nästa kontakt. Hon är förbannad och vill ha en paj. Och det är ju så, det är skitofta som 

man, liksom med alla kontakter, får ta lite stryk av någonting som har hänt lite innan, det gäller 

bara att manövrera lite klokt där.” 

 

Måns visar här att han måste ha förståelse för alla de delar som ingår i ett nätverk och att alla 

delar kommer någon annanstans ifrån. Kunden tar med sig en bakgrund och ett syfte in i 

nätverket och detta måste Måns ta hänsyn till. 

 

Gradängen som bakre och främre region 

”Gradängen”, som tillhör Cajsas bakre regioner, är en upphöjning omgivet av väggar där 

varorna prepareras och förbereds inför ”föreställningen”. Det är det tillfälle då varorna ska ut 

till konsumenternas beskådande, iklädd den rätta fasaden för att skapa den rätta 

tolkningsramen: att Cajsa är en pålitlig matbutik för matentusiaster. När jag träffade Måns 

första gången var det fredag eftermiddag och full fart i butiken. Han stod då i Gradängen och 

skivade ost medan vi stod och pratade. Under tiden stack en mängd personer in huvudet och 

ställde frågor. Väggen på kortsidan ut mot köttdisken är så pass låg att man kan urskilja det 

pågående arbetet, det känns på sätt och vis inbjudande att stiga in och ställa en fråga eller två. 

Och det är meningen påpekade Måns. ”Tillgänglighet är viktigt, annars blir det koko i 

kundmötet.” Enligt Måns ska alltså även de bakre regionerna vara öppna för insyn. Och då 

handlar det inte bara om Gradängens öppenhet, som kan ses som ett fysiskt öppnande av den 

bakre regionen. Det handlar också om ett verbalt öppnande, där exempelvis producenternas 

närvaro genom artiklar och informationsblad är ett exempel. 

 

Samtidigt måste man vara medveten om att även bakre rum kan iscensättas för att förmedla en 

känsla av total insyn och autenticitet. Föreställningen flyttas och pågår då även i de bakre 

regionerna, som att själva förberedelserna blir en föreställning i sig (Bjurström 2001:117). Det 

är något jag upplever hos Cajsa; arbetet i Gradängen med den rosiga och hårt arbetande 

personalen eller producenternas idylliska informationsblad blir en del av helheten; en del av 

iscensättningen; en del ett Gemeinschaft för här har vi inget att dölja. Och det är just då man 

släpper garden och kan bli riktigt grundlurad. (Goffman1986:475). Men, att säga att den bakre 

regionen som exponeras i dessa sammanhang är en fasad är inte det samma som att säga att 

den är falsk (Bjurström 2001:118).  
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Hur öppen är egentligen öppenheten? Måns påtalade att den har sina gränser; att stå och skära 

kött öppet är exempelvis inte så mattilltalande. En del klarar inte att se att man skär kött fast 

de gillar kött, påpekade Måns och visade att den moderna människans äkthets- och 

transparenssträvanden trots allt har en gräns. Som konsumenter behöver vi inte se allt, trots att 

man i de forna tider som Cajsa tydligt eftersträvar att påminna om ofta såg betydligt mer av 

förberedelseprocessen än man gör här. 

 

En trygg atmosfär 

Hillevi Ganetz pekar i sin forskning om Solna köpcentrum på nyttan för kommersiella 

institutioner att associera till just hemmet (2001:42). Uttrycket ”i hemmets trygga vrå” menar 

Ganetz ”illustrerar de känslor många människor har för sitt hem: det är en fredad plats, den är 

säker, ombonad och varm, befriad från omvärldens krav, den är kort sagt trygg”. Parollen 

”Känn dig som hemma i Solna centrum” för enligt Ganetz över alla hemmets positiva 

associationer till centrumet. Huruvida Solna centrum verkligen lyckas med det ställer jag mig 

tveksam till. Olika associationer till hemmet finner jag även hos Cajsa. ”Som hemlagat” står 

det med stora bokstäver högst upp på en hylla. Det lilla bordet vid kassan, alldeles intill 

microvågsugnen och bokhyllan med alla kokböcker, uppmanar mig att slå mig ner och ta det 

lugnt med en varm soppa, som hemma och långt ifrån dagligvaruhandelns generellt sett 

stressiga miljö.  

 

De tillitsskapande element jag funnit i Cajsa Wargs nätverk har visat sig spela på många av de 

attribut som hör ett Gemeinschaft till. Alla lappar med fakta, tips och uppmaningar samt 

välplacerade kokböcker och små smakprover tar bort känslan av Gesellschaft. Det ger känslan 

av att ha en god vän vid sin sida att småprata med när man vandrar runt i lokalen. Det känns 

som att Cajsa finns alldeles i närheten och månar om mig, genom att föra fram originalen 

framför kopiorna, det naturliga framför det artificiella, den förindustriella lanthandeln och 

småskaliga matproduktionen framför den moderna dagligvarubranschen och anonyma 

livsmedelsbranschen, de lokala producenterna framför de globala, miljöhänsynen, etiken och 

inte minst, den personliga övertygelsen framför den objektiva rationalismen. Det får mig att 

släppa garden mot det Gesellschaft som givetvis är närvarande även hos Cajsa; här finns 

också inslag av kopiorna, det artificiella, den moderna dagligvarubranschen, den anonyma 

livsmedelsbranschen, det globala, det icke-ekologiska och den objektiva rationalismen. Men 

det handlar om ett Gesellschaft som har placerats i de bakre regionerna.  
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Trots alla Gemeinschaftssträvnaden är det som sagt inte givet att de lyckas frammana tillit hos 

alla. De höga priserna fick ju, som tidigare nämnts, min seminariekollega att rygga för Cajsa 

Warg och att se kunderna som grundlurade i Cajsas omhändertagande trevnad och 

Gemeinschaft. För hon såg egentligen bara Cajsa Warg som skrupelfria affärsmän i ett 

Gesellschaft.  Det finns ingenting syndigare än att gömma sig bakom ett Gemeinschaft som 

egentligen är ett förtäckt Gesellschaft. Och eftersom den moderna människan är tveksam till 

att ett Gemeinschaft överhuvudtaget kan existera i dagens samhälle, är risken att hamna i synd 

är uppenbar bara man ens försöker sig på ett Gemeinschaft (Asplund 1991:115). Måns 

påpekar ideligen att de inte får bli för överarbetade. ”/G/ör du det för puttinuttigt så känns det 

ju för puttinuttigt och då kan det helt plötsligt kännas för dyrt.” Det han tycks mena är alltså 

att ett alltför stort arbete med Gemeinschaftsvariablerna kan leda till att det helt plötsligt slår 

över och känns precis tvärtom, som ett Gesellschaft. 
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4. Cajsa Wargs vänner  
I det här kapitlet kommer jag att diskutera de olika platser, i form av tankar, erfarenheter och 

levnadsmönster, som ett antal Cajsakunder för med sig in i relationen med Cajsa. Jag kommer 

också att göra en rundvandring med dem i butiken. Detta dels för att illustrera deras möten 

med de aktanter eller ”tillitsdyrkar” som Cajsa Warg aktivt arbetar med för att skapa en känsla 

av tillit i nätverket. Dels för att illustrera möten med helt andra aktanter i nätverket som även 

de skapar tillit (jfr Latour 2005:54-55).  

 

En introduktion av vännerna 

Mina sex huvudinformanter kallar sig alla stamkunder. Sonja och Britta är pensionärer i 80-

års åldern och lever i ensamhushåll.  Claes som är inredningsarkitekt, Christian 

reklamfilmsproducent och Lotta art director20, är alla tre heltidsarbetande småbarnsföräldrar 

med partners som också arbetar heltid. Margaretha, slutligen, är heltidsarbetande maskör och 

lever tillsammans med sin man, medan det enda barnet är utfluget.  

 

De är på många sätt olika, men det finns också en rad faktorer som förenar dem, däribland att 

de alla bor på Söder. Att de, med undantag för en, har eller har haft så kallade kreativa yrken 

och att de är mycket matintresserade; maten spelar en central roll i hushållens gemenskap och 

de äter lagad middag varje dag. Många av dem är också mycket kunniga om mat och gör 

långa utläggningar om bland annat köttkvaliteter, den perfekta tillagningen, ostarnas innehåll 

eller Omega 3 samt introducerar mig för korvsorter med underliga namn. Margaretha gick 

dessutom på hushållsskola som ung och lärde sig då husmanskostens tillagning och alla dess 

kvaliteter.  

 

Sonja, Britta, Christian och Margaretha handlar på Cajsa varje dag, medan Claes och Lotta 

besöker Cajsa åtminstone en gång i veckan. Det som köps är mat och de köper sällan mer än 

dagsbehovet, men klart är att valet av butik inte är en ren tillfällighet.  Smaken ligger i de allra 

flestas fokus och, efter vad som tycks vara idoga letande, ligger Cajsa på första plats i 

smakligan bland samtliga. Små smakavstickare görs dock till andra specialistbutiker.  

 

Övriga avstickare är mer prisrelaterade. Ingen av informanterna storhandlar på Cajsa Warg. 

Produkter som hushållspapper, tvätt- och diskmedel med mera köper de på andra ställen. 

                                                 
20 En art director på reklambyrå ansvarar för formgivning av reklamenheterna. Det kan inkludera illustrationer, 
foto, grafik, musik, typsnitt med mera. 
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Christian storhandlar på närbelägna COOP. Claes och Lotta storhandlar på ICA Maxi i Nacka 

varannan vecka och köper då inte bara blöjor, hushållspapper och burkmat utan även kött, fisk 

och grönsaker. Vidare kan exempelvis billig lax på ICA få Britta eller Margaretha att ta en 

extra promenad och Sonja, Lotta och Margaretha köper gärna grönsakerna på Aubergine runt 

hörnet på grund av priset. Lotta pekar också på atmosfären som en anledning till att hon går 

dit: ”/D/en känns lite genuin, den är lite mysig.” Men saker och ting kan alltid uppfattas olika. 

Atmosfären är nämligen samma anledning till att Claes inte går dit. När butikschefen Hani av 

respekt för kunderna är avvaktande och låter kunderna själva välja huruvida de vill ha kontakt 

eller inte, upplever Claes att personalen bryr sig om honom. 

 

Cajsa Warg framstår som en viktig del i deras nätverk. Det handlar då inte bara om att de 

regelbundet handlar där, utan också om att Cajsa Warg inverka på hur de framstår för 

omgivningen. De talar gärna om affären med sina vänner och de visar gärna upp den som 

någon form av exotiskt fenomen för besökare. Ett samtal om vad som inhandlats på ICA Maxi 

ter sig däremot som en omöjlighet. Sånt pratar man helt enkelt inte om. Informanterna är inte 

ensamma om att stoltsera med Cajsa. Måns påpekade att Cajsa Warg flera gånger varit med 

på ”favoritlistan” i Svenska Dagbladets Magasinet, där kända Stockholmsprofiler intervjuas 

om sitt liv i Stockholm (se exempelvis SVD Magasinet 2007-01-13). Profilerna belyser sig 

själva och sin kändisstatus med sina val. Vi är, med Giddens ord, ”inte det vi är, utan det som 

vi gör oss till” (1997:95). Kändisstatusen kräver att man lyfter sig från mängden, exempelvis 

genom det som är annorlunda och exotiskt. Det skulle knappast ett  COOP-omnämnande 

uppnå. Om man inte är en trendig antityp som Henrik Schyffert förstås.21   

 

Mat är en prioritet  

Oavsett vad informanterna tar med sig in i nätverket finns det dock delar som verkar vara av 

betydelse för mer eller mindre samtliga med avseende på föreställningen av tillit. I grunden 

upplever jag att tilliten till Cajsa handlar om att man upplever sig ha samma prioriteringar 

eller ordnande som Cajsa: att mat är en prioritet i livet.22 Den ska smaka bra, den ska vara 

estetiskt tilltalande och det är det som är kvalitet. Christian var exempelvis lyrisk när han 

visade mig den perfekt klippta gräslöken: ”Jämför den med andra du köper” sa han som för att 

                                                 
21 Henrik Schyffert är född 1968 och medlem i Killinggänget som bland annat har gjort TV-serier som "NileCity 
105,6", 1995, "Torsk på Tallinn", 1999 och långfilmen Fyra nyanser av brunt, 2004 (Nationalencyklopedin, 
sökord Henrik Schyffert, elektronisk källa). 
22 Mina observationer bekräftas också av en undersökning från 1998 av Sales Promotion AB som visar att Cajsa 
Wargs kunder överensstämmer med kunderna Gröna Konsum på Maria torget med avseende på hushållsstorlek 
och hushållsinkomster, men att Cajsas kunder däremot är betydligt mer matintresserade. 
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poängtera att Cajsa, till skillnad från andra, verkligen har en känsla för hur saker och ting ska 

se ut. Om dessa villkor uppfylls upplever jag informanterna som relativt prisokänsliga: ”/D/et 

är onekligen dyrare att gå till Cajsa Warg för det är ju så att man får betala för kvalitet ”, sa 

Britta och även Lotta ”unnade” sig Cajsa: ”Det är en sån där kvalitetsgrej i livet på något sätt 

att handla där tycker jag. Det gör livet lite roligare tycker jag.”  

 

Om Cajsa ska jämföra sig med övriga dagligvarubutiker på variabeln pris har man inte 

mycket att hämta. För att återkomma till Laws metafor om ordnande (1994) så bygger Cajsas 

ordnande inte på pris utan på helt andra variabler och kan därför inte heller tilltala 

konsumenter som bygger sitt ordnande på just pris. Cajsas och dessa konsumenters nätverk 

hittar sannolikt inte någon beröring som fungerar. Men visst kan konsumenter ha flera 

ordnanden i sinnet. Lotta och Claes visar tillit till såväl Cajsa som ICA Maxi i Nacka, men 

tilliten grundar sig på väldigt olika kriterier och involverar ett helt annat ordnande. På ICA 

ska man storhandla två veckors nödvändigheter och på Cajsa ska man förse sig med guldkant 

på tillvaron. 

 

Som Cajsakund borde man klara det där själv 

Kvalitetskravet är alltså högt och informanterna är överens om att Cajsa Warg har dyra men, 

med kvaliteten i åtanke, också mycket prisvärda produkter. Men hur avgör de detta med 

prisvärdheten? Hur undviker de att bli grundlurade? Hur ska man som Britta sa ”se till att man 

får det man betalar för”? Här handlar inte bara en prioritering av kvalitet, utan också om att 

uppleva sig själv som kapabel att bedöma kvalitet. För även om de överlåtit på Cajsa att ta 

fram kvalitetsprodukter, ger de uttryck för en känsla av att också själva kunna avgöra 

kvaliteten. Det verkar som att tilliten till Cajsa också i mångt och mycket handlar om en tillit 

till sin egen förmåga. För de har ju en gång gjort valet av just Cajsa. Visst skulle det kunna 

vara så att de helt lutar sig mot andra i sin övertygelse av kvaliteten, men alla underströk de 

sin egen förmåga, att de letar efter kvalitet på olika ställen och inte blint förlitar sig på Cajsa i 

allt.  

 

I kvalitetsbedömningen plockar de in andra element som på så sätt också blir närvarande i 

nätverket. Claes drog exempelvis flera gånger in Söderhallarna i kvalitetsbedömningen av 

Cajsas kött. Han värjde sig på så sätt för andras påpekanden om att han blir lurad hos Cajsa 

och tryckte på att det istället är andra som blir lurade:  
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”Och ändå, på Hallen, då tror jag att man verkligen blir rånad. När man tittar nu i efterhand. Det 

är ju löjligt dyrt. Den här skulle lätt gå på hundra spänn.” (”Mer än dubbelt alltså?”) ”Ja, och då 

väver de in det i att det heter något med gourmet eller så.” 

 

Christian menade att Cajsa inte överdriver priserna och jämförde med delikatessbutikernas 

ofta betydligt dyrare oljor. Lotta gjorde jämförelser med ”Konsums” kött vars kvalitet enligt 

henne låg långt under Cajsas. Britta drog in de goda erfarenheter hon haft av den numer 

nedlagda kötthandeln som hjälp i bedömningen av hur riktigt kött ska smaka. Margaretha tog 

in sina erfarenheter från hushållsskola och åtskilliga restaurangbesök som grund för sin 

bedömningsförmåga. Jag upplever att de talar om en konsumentkompetens som har sin grund 

på andra platser och som sett till att de känner tillit i just Cajsas nätverk. 

 

Christian gav vidare explicit uttryck för att Cajsakunderna borde vara kunnigare än andra när 

han tyckte att det rimmade illa att som Cajsakund ställa alltför enkla frågor till den stressade 

personalen: ”Som Cajsakund borde man klara det där själv.” På det hela taget är det andra 

som blir lurade, inte de som är Cajsakunder. Claes tog upp allt från att falla för Söderhallarna 

dåliga kött med gourmetnamn till att falla för lågprisestetiken hos Lidl eller Netto: ”Bara för 

att det ser tråkigt ut inuti tror folk att det är extra billigt och tror att det bara är priset det 

hänger på”. Christian och Claes kommentarer är exempel på att aktörer i alla nätverk behöver 

antigrupper för att kunna definiera meningen med sitt eget nätverk (Latour 2005:56). Här 

bildar de gruppen ”de kunniga Cajsakunderna” genom skapandet av antigruppen ”de som inte 

kan”.  

 

Joanna, den av mina informanter som inte är stamkund på Cajsa, tycker dock inte att hon får 

utlopp för sin konsumentkompetens på Cajsa Warg: 

 

”Jag är matintresserad och estetiskt intresserad /…/ och förförs av känslan och doften. /…/ Men 

det tar kort tid för mig att välja bort (Cajsa Warg, min anmärkning). Det blir en kuliss. Det blir 

för… utvalt. På Ica Kvantum ligger det en mängd och man får välja själv. ” 

 
Joanna uttrycker också misstankar om att det bakom Cajsa Wargs yta döljer sig dyra varor 

som är billigare på andra ställen. Hon tycker sig kunna det här med mat och behöver därför 

inte någon som väljer åt henne. Cajsa tar alltså bort den viktiga konsumentkompetensen som 

består i att välja själv och att visa att man kan själv. Joanna framstår som de turister vilka 

söker genuina platser som ingen annan någonsin beträtt snarare än att besöka de platser som i 
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ordningsställts till de lata och bekväma. Joanna kan, och vill visa att hon kan och känner tillit 

när hon till en billig penning får lita till sin egen förmåga. Detta upplever hon att ett ICA 

möjliggör och i än högre grad Aubergine eller ”hålet i väggen” som hon kallar butiken. ”Hålet 

i väggen” är, enligt Joanna, som på kontinenten, där man drar upp jalusierna och bär ut en 

massa saker. Där finns, enligt Joanna, ingen kuliss och där kan man göra verkliga fynd genom 

att till en låg kostnad gå iväg med en kasse full med av henne noga utvalda grönsaker. Joanna 

påtalade med andra ord att Cajsa förför med en ”symbolisk äkthet” som egentligen inte är 

något annat än en kuliss, medan Aubergine upplevs stå för en ”existentiell äkthet”, att det 

finns en ärlighet i mötet med Aubergine som ger upplevelsen av att detta är sant och riktigt 

(jfr Hultman 2006:47). Kanske inte så mycket för att Aubergine i hennes ögon framstår som 

ett ”objektivt äkta” kontinentalt typexempel, utan snarare på grund av Aubergines avsaknad 

av onödigt pyssel och sina relativt sett lägre priser. Här kan hon helt enkelt fynda! 

 

Den förföriska och hemtrevliga atmosfären 

På det hela taget var stammisarna betydligt mer nedtonade än jag avseende lovordandet av 

Cajsas ovanliga interiör och tycks ha vant sig. Exempelvis talade inte någon om musiken 

spontant, men när jag tog upp den såg alla den som mycket positiv och vissa talade om den i 

bemärkelsen inspirerande. Det tycks som att man internaliserat den och kanske inte längre 

tänker på att den finns där. Kanske skulle den bli uppenbar först om den försvann? Musiken 

tycks ha införlivats med den egna kroppen, som ytterligare en arm eller ett ben, och blivit ett 

tillitsfullt hjälpmedel att uppleva Cajsa med. Detta kan liknas vid den blindes käpp som 

upphört att vara ting och istället blir ett medel för att utvidga och omgestalta vår värld 

(Bengtsson 1988:80). Stamkunderna påminner om New Yorkarna som rusar fram längs 

gatorna med blicken stint i backen och med fokus på målet, till skillnad från turisterna som 

bara gapar och stirrar uppåt. Margaretha pekade på detta: 

 

Jag märker ju att det ganska ofta är folk som kommer in och går runt och tittar hos Cajsa. Bara 

helt fascinerade av den typen av affär. Eftersom den ändå är speciell och ser ut som en saluhall, 

fast i inneformat. Och en del kanske inte kan handla. De kanske tycker det är jobbigt. Det vet 

inte jag. (För att?) En vanesak också. De tittar på den vackra installationen. För det är en 

installation. Och de kan kanske inte riktigt ta sig in i den på nåt sätt. Jag vet inte, jag har inga 

svårigheter med det (hon skrattar). /…/ Jag vet ju att det inte bara är utanpåverk, utan att det 

också är bra saker. 
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Margaretha talar om lokalerna som samhörighetshämmande för de ovana, men däremot inte 

för henne som är van. Snarare tycks känslan av att inte tillhöra den gapande skaran som bara 

går runt och tittar, skapa en sorts gemenskap för dem som är vana; de som istället fokuserar 

på uppgiften att handla god mat. För Margaretha är Cajsa Warg en antropologisk plats, det vill 

säga en plats som har investerats med mening i form av relationer och händelser att minnas 

(Augée 1995:52). För de ovana besökarna är Cajsa istället en sevärdhet, kanske bara en av 

flera; en icke-plats som de saknar relationer till och egna händelser värda att minnas, på 

samma sätt som städer kan framstå i en resandes ögon (Augée 1995:86-87). Detta är också 

något Lotta tar upp: 

 

Lördageftermiddagar, då blir jag sur. Det är ju min affär, men då är alla andra här och 

festhandlar. De går långsamt och tittar, vissa vill bara ha en sås. Då är det mycket kö. /…/ När 

det är mindre folk, då går jag och njuter. Då är det supermysigt att handla. I veckorna då är det 

folk som hittar. Men på lördagar, då kommer helgmysarna som inte hittar. Det är märkligt att det 

märks så tydligt. De strosar runt och många av dem handlar inte, utan bara tittar. Cajsa blir som 

en turistattraktion.  

 

Hon känner gemenskap eller Gemeinschaft med vardagshandlarna men fjärmar sig däremot 

från helgmysarna som kommer och stör. Detsamma gäller Claes som associerar sig med dem 

som vågar sticka in näsan i de bakre regionernas Gradäng, till skillnad från ”de vanliga” som 

sannolikt inte skulle våga. Enligt Latour behöver aktörer i alla nätverk antigrupper för att 

kunna definiera meningen med sitt eget nätverk (2005:56). Här formerar Lotta, Margaretha 

och Claes tillsammans med de övriga stammisarna ett nätverk, en samhörighetskänsla genom 

skapandet av antigruppen de ovana. 

 

Informanterna tycktes alltså inte känna sig bortstötta av det som kan uppfattas som tjusigt, 

utan snarare tvärtom. Claes understök den lyxiga känslan genom att peka på att Cajsa är en 

fortsättning på delikatessen:  

 

”Jag betalar gärna ett mervärde (för Cajsa min anm.), än att gå ner till den där ICA-affären på 

Folkungagatan och känna mig helt deprimerad när jag går därifrån, förbi en kilometer sådant där 

godis från Karamellkungen.”  

 

Claes fru Lena gjorde associationer till engelskt lantliv, slott och herresäten och såg i fantasin 

hur hon skulle kunna ”gå med en liten sån där rosplockargrunka och lite så. Och så finns det 
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lite roliga rätter och roliga flaskor och det känns lite lyxigt.”  Christian hakade på känslan av 

ett förr och sa att han gillade att Cajsa känns lite som förr i tiden. Britta i sin tur påpekade att 

hon tyckte det var trevligt med träpanelen: ”Det påminner lite grann om sådana här epicerier 

(specerieaffärer, min anmärkning) i Frankrike.” Ingen av informanterna talade uttryckligen 

om tillit och gemenskap, men indirekt om att Cajsa skapar en stämning som ligger bortom 

vardagen, en stämning som handlar om ett förr, om landet och om lyx. Talet ligger i linje med 

ett svunnet Gemeinschaft som förlagts någon annanstans; i andra tidsåldrar eller på platser 

och människor långt bort. Även Lotta talade om Cajsa som lantligt och om butikens förmåga 

att skapa hemtrevnad, bland annat genom personalens fixande och donande. Hemtrevnaden 

skapar en trygghet genom att ge en känsla av transparens; för hemma vet man hur saker och 

ting går till, där finns det inga bakre rum (jfr Ganetzs tal om ”hemmets trygga vrå” 2001:42).  

 

Närheten till leverantörerna 

Cajsas arbete med att plocka in leverantörer i nätverket tycks ha effekt på stamkunderna. 

Britta uttryckte sig uppskattande om att Cajsa verkar vara väldigt nära sina många 

småleverantörer. Hon sa att hon känner större tillit till Cajsas leverantörer än till ICA:s 

eftersom Cajsas (små leverantörer) sannolikt kände ett personligt ansvar för de produkter de 

sålde. Liksom Margaretha, Sonja, och Lotta underströk Britta också att leverantörernas 

närvaro i form av provsmakningar bidrog till ett gemyt och en hemtrevnad. Jag tolkar som 

upplevelsen av en form av Gemeinschaft; nästan som ett besök hemma hos Måns och Pär eller 

hos någon av leverantörerna, där man blir bjuden på allehanda godsaker. Lotta uttryckte det så 

här: ”Det är så mysigt här på fredagar för det är alltid något man får provsmaka eller 

provdricka. Det är himla trevligt,” De små leverantörernas mycket påtagliga och dessutom 

personliga närvaro i nätverket skapar alltså tillit till skillnad från ICAs betydligt mer anonyma 

motsvarigheter. Att känslan av personligt ansvar blir mer påtagligt genom kundkontakt är 

också något som kan bekräftas av producenterna själva (Hellström 2006).  Christian var lyrisk 

över det sörmländska mejeriet Jürss och läste högt från en artikel som Cajsa Warg elegant 

plastat in och satt fast på en träplanka i ostvagnen. ”De är Sörmlands stolthet. Ett av 

Sörmlands spirande nya livsmedelsföretag, som gör ost som smakar som den i Alsace.” Bättre 

betyg än så tycktes det inte som man kunde få enligt artikeln. Kombinationen av Sörmland 

och Alsace låter som det bästa ur två världar; det tryggt lokalproducerade i kombination med 

en smak från det exotiska Alsace med sin förståelse för äkta vara. Det exotiska kan, enligt 

Jönsson, vara ett bra försäljningsargument och utländsk produktion är inte alltid nödvändig, 
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åtminstone inte om man tittar på Arlas ”ryska” kefir (2006:79). Kanske kan detta även börja 

gälla i högre utsträckning för ost framöver?  

 

Men, ibland kan Cajsas känsla av närhet till producenterna skapa irritation om kunderna anser 

sig veta bättre. Det visade sig inte minst när Lotta kikade in i Cajsas bakre regioner, 

Gradängen, och frågade Pär, en av delägarna om Ridderheims yakinikusås till ett recept. En 

sekund av tupparnas tjurfäktning uppstod när Pär påpekade att Ridderheims inte hade någon 

yakinikusås: ”De har inte berättat att de har det. Han brukar alltid komma hit och visa oss. Det 

kan ju hända att de har använt teriyakisåsen (i receptet, min anmärkning)”. ”Nä, inte om det 

heter yakiniku” avgjorde Lotta bestämt som för att manifestera att hon minsann kände till att 

det är stor skillnad mellan de två såserna. Pär har uppenbarligen en nära relation med 

leverantören och jag uppfattade att Pär definitivt tyckte att han borde veta om Ridderheims 

hade såsen, samtidigt som Lottas mycket bestämda attityd gjorde att han ändå tonade ner 

detta.  

   

Christian påpekade att Cajsas sortiment som helhet ”hänger med bra” relativt andra 

delikatessbutiker och i många fall bättre, inte minst prismässigt. Lotta kallade Cajsas 

sortiment för brett, avancerat och kreativt: ”Man hittar alltid något som man inte har sett förut 

och som man blir nyfiken på. De tar in varor som man inte hittar någon annanstans.” Här 

andas både Lotta och Christian en tillit till att hitta såväl det förutsägbara som det 

oförutsägbara. Något som för trendkänsliga och matkunniga Sofobor kan vara en viktig del att 

ta med in i förväntningarna på nätverket. 

 
Vikten av att handla kravmärkt är svåråtkomlig, inte minst för att informanterna tycktes 

uppleva det som politiskt inkorrekt att inte bry sig. Kanske finns det en känsla av trygghet 

med just Cajsa; att man agerar politiskt korrekt avseende det kravmärkta bara genom att göra 

sina inköp där; att det säkerligen hamnar någon form av kravmärkt vara i korgen utan aktiva 

beslut eftersom Cajsa i hög grad säger sig månar om det klokt producerade; en tillit till att 

bara närvaron i nätverket gör att effekten blir rätt? Claes var den som spontant och mest 

utförligt talade om vikten av att handla kravmärkt. Lotta pekade, också hon spontant, i sin tur 

på att det var bra att Cajsa brukade ha Clipper te23, kravodlade grönsaker och att ICA hade 

majskyckling. På direkt fråga framställde sig samtliga som måna om det kravmärkta. 24  Den 

främsta orsaken till att köpa kravmärkta produkter var den egna och familjens hälsa. Och för 
                                                 
23 Ett rättvisemärkt te från Indien (Fairunlimited, elektronisk källa). 
24 Inte Lotta eftersom hon inte heller fick någon direkt fråga om synen på kravmärkt. 
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Margaretha, Christian och Claes också en känsla av att det smakar bättre. ”Men om jag måste 

välja så är det smak framför ’krav’” sa Christian och framstod alltså som helt överens med 

Cajsas smakfilosofi som alltid sätter smaken i första rummet.  

 

De gav alla uttryck för att vara hälsomedvetna men, förutom Sonja, utan att vara 

”lightmänniskor” som Claes fru så träffande kallade det. Margaretha vill ha äkta smör och 

grädde i maten och tog avstånd livsmedelsindustrins lättprodukter: ”Jag har aldrig ätit en 

lättprodukt i hela mitt liv. Det förekommer inte, därför det är för mycket kemiskt.” Cajsa tar 

avstånd från artificiella tillsatser av olika slag via tillitsskapande nyhetsbrev och allehanda 

informationsblad. Även den nostalgiska lanthandelsmiljön med alla dess äkthetsassociationer 

kan fungera som en signal till konsumenterna om att man står för dåtidens mathantering och 

på så sätt vara tillitsskapande för dem som söker en sådan (jfr Gustafsson 2002:170).  

 

Den kunniga personalen 

Informanter var måna om att framhålla Cajsas trevliga personal, som alltid var hjälpsam och 

tillmötesgående och inte minst väldigt matkunnig. Den kunskap personalen upplevdes föra 

med sig in i nätverket tycks vara en förutsättning för den tillit informanterna kände. Det tycks 

helt enkelt vara lite häftigt att stiga in i butiker som är lite kunnigare, speciellt om man själv 

sitter på viss kunskap och blir som en del av gänget. Det finns en ömsesidighet i det stora 

intresset för produkten. Paralleller kan dras med skivbranschen där små specialistbutiker 

klarat sig betydligt bättre än sina större motsvarigheter, eftersom man främst går dit just för 

personalens kunskap (DI Weekend  #29:2006). Lotta såg även andra element som hon 

upplevde att personalen plockade med sig in i nätverket och som tog bort tristessen:  

 

”De känns lite modernare på något sätt. De har inte den där tristessen som många har när man 

går in i en konsumbutik. Den finns inte. Även om de kanske inte har nåt matintresse så ser det i 

alla fall ut som att de har nåt intresse; musik eller kultur eller. Alltså de känns lite så här 

kulturella de som jobbar där.”  

 

Vidare påpekade Lotta att Cajsas personal bara var intresserad av maten och inte alls 

snobbiga, till skillnad från Östermalmshallen som hon ibland besöker. Det fanns alltså delar 

som hon uppskattade att Cajsas personal inte tog med sig in i nätverket, delar som kunde fått 

effekten att sabotera tilliten. Alla behandlas lika hos Cajsa och det tycks inte finnas några 

baktankar i deras agerande. Detta gav en mer Gemeinschaftspräglad atmosfär. 
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Såsom präglad av en föreställning om Gemeinschaft kunde Christian namnen på hela 

personalen och hade god koll på vem som gjorde vad. Detsamma gällde Britta som tycktes 

tillhöra den allra innersta kretsen genom att delta i smaktester, bistå med vinprovningar och ge 

babykläder till personalens nyfödda barn. De övriga höll, trots hyllandet, dock en viss distans 

till personalen och avstod från det personliga tilltalet. Relationen tycktes hålla sig strikt till 

maten och ingenting annat. Ett begrepp som passar in på beskrivningen av relationen mellan 

Cajsa Wargs personal och dess stamkunder är bekantskap. Bekantskap kan definieras som att 

ha någon form av förbindelse eller relation, utan att behöva vara särskilt nära. Jag håller med 

Blehr när hon pekar på att bekant är ingenting man bara är utan något man blir. Det kräver 

alltså handling och kan genom handling också växa till att bli något djupare (Blehr 1994:187-

188). I bekantskapen mellan Cajsa och stamkunderna fanns en tillit som hade 

förutsättningarna för att växa sig djupare, om det skulle behövas. Margaretha och Britta 

påpekade att det fanns en trygghet i att bli igenkänd för att de litade på en om det var något 

man ville reklamera. Cajsas tillit till konsumenten kan alltså få konsumenten att känna tillit till 

Cajsa. I detta nätverk har sålunda bekantskapen effekt på tilliten. Och frånvaron av 

bekantskap kan leda till mindre tillit. Jag upplevde exempelvis att några informanter kände 

mindre tillit till den extrapersonal de var obekant med.    

 

Vidare var det intressant att Margaretha gärna påpekar om en vara tycks ha blivit för gammal 

hos Cajsa eftersom de bara blir ”glada och tycker det är hemskt”, medan hon hos COOP 

snarare undviker det eftersom hon inte vill uppfattas som att man bara ska ”gå dit och påpeka 

saker”. Kontrasten är påtaglig och grundar sig sannolikt i Margarethas upplevelse av att 

bekantskapen mellan henne och Cajsa bygger på en ömsesidighet och delade besvikelser, ett 

Gemeinschaft, medan denna upplevelse av ömsesidighet däremot tycks saknas i relationen 

med COOP:s personal.  

 

Tilliten till Cajsas personal visade sig även vid kassan. Ingen av informanterna var särskilt 

intresserade av kvittot. Det kan kanske tolkas som att tilltron till Cajsa är grundmurad eller 

som att kunderna inte är särskilt prismedvetna. Margaretha brukar ta kvitto varhelst hon 

handlar eftersom det ”alltid brukar vara fel”, men det blir det inte hos Cajsa. Lotta tar kvittot 

om det blir väldigt dyrt. Det gör också Christian ”för att se om man kanske har stoppat på sig 

en prosciutto som är 400 år gammal eller så”. Kvittot begärs alltså inte för att han känner ett 

tvivel till Cajsa, utan snarare till sig själv; att han valt en produkt som kanske var väl dyr. 
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Den föreställda gemenskapen med de övriga kunderna 

Till skillnad från bekantskapen kräver den föreställda gemenskapen inte att man känner till 

varandra. I en föreställd gemenskap har man kanske aldrig ens träffats, utan här grundar sig 

istället gemenskapen på en känsla av att man delar något, exempelvis kunskap (Anderson 

1992:45). Just denna typ av gemenskap upplever jag finns mellan Cajsas stamkunder. 

Informanterna rörde sig säkert och hemtamt och med tydliga mål i lokalen i samband med 

besöken och visade att de kan sitt Cajsa. De vet när säsongens första leverans av olja kommer 

in och vilken dag i veckan som det är lättast att hitta färsk marulk. Gemenskapen handlar om 

en känsla av att dela samma kunskap; såväl den om mat som den om Cajsa via löpande 

nyhetsbrev eller genom frekventa besök i butiken. Cohen talar om gemenskaper som bygger 

på gemensamma värderingar (1985) och jag upplever att Cajsas gemenskap också handlar om 

gemensamma värderingar; att mat är en prioritet i livet. Denna kunskap och dessa 

gemensamma värderingar skapar en känsla av gemenskap, utan att de som befinner sig i 

gemenskapen alls behöver känna varandra eller ens är bekanta. ”Helgmysarna” tycks däremot 

stå utanför denna föreställda gemenskap. Tillhörigheten i Cajsas gemenskap kan skapa tillit; 

de andra kunniga handlar liksom jag på Cajsa Warg. Claes kallar exempelvis köttdisken i 

mitten för lokalens getingmidja eftersom det är där alla kunder brukar samlas och trängas. 

Reflektionen bekräftar någon form av tillit; de andra tycker precis som jag att köttet är en av 

Cajsas absoluta höjdare 

 

Medlemmarna av gemenskapen känner sig hemma hos Cajsa Warg. De vet att föra sig i 

lokalen, förstår vilka bakre rum det är okej att sticka in huvudet i och vet att tolka de olika 

produkternas kvalitet, likt museibesökare som förstår att tolka konst: ”Vad konstupplevelsen i 

själva verket handlar om är att kunna upptäcka symboler i tavlan, dechiffrera dem och 

upprätta en kontakt med hela det sammanhang som konstverket ingår i” (Carle 2003:395). I 

en av mina butiksvandringar träffade jag på en bekant i butiken och märkte hur jag ansträngde 

mig för att inte framstå som okunnig. Jag visade stolt upp den ost som Måns just stått och 

skurit upp under vår intervju och som jag faktiskt smakat. ”Den här borde du pröva, den är 

väldigt fin” sa jag upprepande Måns ord och kände tillit till hans försäkran om dess kvalitet 

när hon stoppade ner den i korgen. Att handla på Cajsa Warg kräver att man har tillit till sig 

själv. Det är viktigt att visa att man inte bara är en dum konsument som köper yta, utan att 

man faktiskt vet att den där osten är värd sina pengar. Cajsa kostar inte bara pengar, utan 

också medvetenhet. 
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Möteskontexten som inspiratör snarare än konspiratör 

”På Cajsa Warg har man fokus på lust snarare än på att fixa uppdraget som på Konsum” sa 

Christian och sammanfattade det alla såg som ett av Cajsas främsta bidrag, nämligen 

inspirationen. Intressant i det här sammanhanget är möteskontexten, det vill säga hur den 

sammantagna bilden av Cajsa Warg också tycks påverka uppfattningen om dess delar. Som 

exempel på detta ser jag att tilliten till Cajsa gör att informanterna ser alla Cajsas varor som 

inspiratörer snarare än som konspiratörer, till skillnad från den känsla man kan få på andra 

ställen. Jag observerade exempelvis hur Margaretha länge stod och tittade på Hollandaisen: 

”Den passar utmärkt till sparris”, konstaterade hon, men påpekade samtidigt att hon inte 

skulle ha det idag eftersom hon ätit det under gårdagen. När vi passerade grönsaksrummet 

med sin feta sparris kunde inte Margaretha säga nej. Det fick bli sparris idag igen, med 

hollandaisesåsen till givetvis. I kontrast till detta läste jag exempelvis en artikel om ICA Maxi 

i Nacka: 

 

”Säljsituationen triggar igång dig omedvetet. Du kanske kom hit med visionen att köpa tio liter 

mjölk, men likafullt åker du hem med en ny julgransbelysning och ett par stövlar till 

lillgrabben.” (Resumé #49:2006) 

 

I båda fallen drabbas konsumenten av en varas lockelse, men möteskontexten med alla sina 

samverkande element bedömer hur upplevelsen ska tolkas. I ICA Maxis fall handlade det om 

omedveten och konspiratorisk påverkan och i Cajsas fall om inspiration. Att tilliten till 

nätverket eller möteskontexten får effekt på tilliten till enskilda produkter i nätverket framgick 

även när jag frågade Lotta hur man vet att Cajsa har bra ost: 

 

”Man känner det. Det luktar, man ser det på förpackningen eller, jag vet inte om de har det, men 

jag utgår från att de har bra ostar. Så det är ju också. Då har de lyckats med sitt varumärke. Jag 

köper en vanlig brie, fast den känns så mycket bättre. ”  

 

Närvaron av vissa enskilda produkter och element tycks även kunna skapa tillit i nätverket 

som helhet genom att borga för en kompetent atmosfär. Här är återigen osten och dess dofter 

exempel. Som matkunnig vet man att en måltid gärna ska kunna innehålla en ostbricka och 

det stora osturvalet visar att Cajsa vet det. Vidare kan osten i sig skapa trevnad via sina dofter 

och därmed också ge en känsla av äkthet och tillit. Lotta sa:  
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”/Cajsa/ har ju massor av bra franska ostar. Det är ju också en sån där schysst grej att de har bra 

ostar där. Inte för att jag köper det så där jätteofta, men de finns ändå där och det ger en trevlig 

atmosfär tycker jag” 

 

Den tillitsskapande rutinen – eller bristen på rutin 

Informanterna sa att de lät sig inspireras på Cajsa, men verkade trots det vara väldigt 

bestämda på vad de skulle ha redan innan de kommit in i affären under de besök jag 

observerade. Kanske berodde det på mig; att mitt observerande orsakade ett avsteg från den 

vanliga rutinen; att de ville vara förberedda? Eller är det så att de oftast vet vad de ska ha 

redan innan, men att bara själva känslan av att kunna låta sig inspireras om man bara skulle 

vilja i sig kan skapa tillit? Cajsas rutiner gör att konsumenterna känner igen sig och detta 

bidrar till att skapa tillit. Det visade sig inte minst när rutinen brast. Christian blev extremt 

besviken när han inte hittade den rådjursfärs som han tänkt sig, eftersom hela hans nogsamma 

planering med tids- och smakaspekten i fokus nu måste revideras. Han funderade kort på att 

göra egna lammfärsburgare, men fastslog att det skulle bli alltför tidskrävande. Han hade ju 

bråttom. Och det här med att snabbt låta sig inspireras, något som han före besöket flera 

gånger påpekade att Cajsamiljön erbjöd, tycktes lättare sagt än gjort. Han bestämde sig 

slutligen för röding, men helt klart hade rytmen störts och besöket tog längre tid än det 

brukade eftersom även alla sidoingredienser måste bytas ut: ”Nu hade jag riktat in mig på 

rådjursfärs, så det blev det stopp i maskinen.” Frånvaron av rådjursfärsen gjorde helt enkelt att 

tilliten till systemet brast en smula (jfr Giddens 1997). 

 

Samtidigt kan även bristen på rutin skapa tillit. Orderingången hos Cajsa kan vara lite ryckig 

eftersom leverantören ibland inte har något lämpligt djur att slakta eller helt plötsligt kan 

leverera några väldigt bra rödbetor. Det ekologiska odlandet kräver en återställning av tiden 

till det cykliska och väderberoende, till skillnad från livsmedelsbranschens standardiserade 

tidshorisont. Då handlar en eventuell tillit om något annat; om ett accepterande av bristande 

rutiner till förmån för ett småskaligt ekologiskt odlande. Frånvaron av rutiner i nätverket blir 

med andra ord tillitsskapade i det att de bekräftar den handgjordhet och inte minst det cykliska 

tänkande som Frykman och Löfgren pekar på fanns före modernismen (1979: 21-43). 

 

Som barn i huset 

Eftersom produktionen och distributionen ofta sker bakom kulisserna kan, som tidigare 

nämnts, öppenheten och möjligheten till genomlysning vara en viktig för att känna tillit  

 39



(Bjurström 2001:112; 117-118). De flesta av informanterna interagerade på eget initiativ med 

personalen genom att exempelvis kika in i Gradängens bakre regioner och ropa efter någon 

för att ställa sin fråga. När jag frågade Claes om han trodde att man kunde röra sig fritt i 

lokalen och syftade däribland på hans obekymrade titt in i Gradängen sa han: ”Nä det tror jag 

inte. Vanliga tror jag inte skulle gå upp och fråga.”. Uppenbarligen ser han sig inte som en av 

de ”vanliga” och gav mig genast känslan av att, liksom de övriga stammisarna, vara en del av 

en föreställd Cajsagemenskap som gav rätten att kika bakom kulisserna, föreställningens 

bakre regioner, nästan som man var en del av personalen. Gradängen upplevs som ett bakre 

rum men är samtidigt mycket tillgänglig. För dem som vågar sticka in huvudet blir de 

förberedelser som pågår i Gradängen en föreställning i sig och den bakre regionen omskapas 

på så sätt till en främre region. Gränslinjen mellan den främre och den bakre regionen kan på 

så sätt ses som en relation som hela tider flyter. Ju närmare man upplever sig komma hjärtat, 

desto mindre upplevs den bakre regionen. Och återigen, det handlar inte bara om ett fysiskt 

gränssättande i form av rum, utan också om ett verbalt som handlar om vad man säger och 

inte säger.    

 

De bakre regionerna var också något Sonja funderade kring när vi vandrade runt i lokalen. 

Hon pekade mot köket nere i källaren och sa att hon aldrig varit därnere, men lät samtidigt 

hoppfull om att hon kanske skulle kunna komma ner och se om hon frågade. Själva känslan 

av att säkerligen få tillgång till de bakre regionerna om man frågar vittnar om en föreställning 

om tillit. Transparensen finns där inom räckhåll om man bara vill ha den. Detsamma vittnade 

Lotta om när vi pratade om bakre regioner som toaletter. Toaletter känns relativt otänkbara i 

dagligvarusammahang. De hålls gömda bakom kulisserna eftersom vi som kunder helst inte 

vill tänka på kombinationen mathantering och toaletter. Själv kunde Lotta hålla sig, som om 

att det faktiskt finns en gräns man som vuxen människa inte bör överträda, men hon skulle 

däremot inte känna några som helst problem att fråga å sonens vägnar. Enligt Lotta skulle hon 

säkerligen få nej på ”Konsum”, men inte på Cajsa ”därför att det är mycket mycket 

personligare”. Kommentaren visar att Lotta känner sig som en del av gemenskapen och att 

inte ens det allra heligaste skulle undanhållas henne på Cajsa, eftersom de inte har något att 

dölja. Föreställningen om relationen till ”Konsum” tycks däremot mer Gesellschaftsbetonad, 

för kanske finns där delar som bör döljas. 
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Tiden som omhändertagare 

Cajsa Warg erbjuder inte bara en exotisk parentes från den vardagliga världen (jfr Moisio och 

Arnould 2005:248-249) utan också från stressen. När konsumenterna kliver in på Cajsa Warg 

uppger de alla att de kliver in i ett annat tidsmodus. Stressen upphör och lusten tar över. De 

blir alla mer generösa med tiden, både visavi sig själva och andra.  Hos Cajsa unnar man sig 

inte bara kvalitet utan också tid. Detta illustrerades bland annat av det tålamod kön visade 

under mina besök på Cajsa Warg, inte minst under det besök jag gjorde en fredagskväll 

mellan klockan 17.00 och 19.00. I kön fanns inga irriterade kommentarer, inga sura miner 

eller ens himlanden med ögonen när kassörskan lämnade kassan för att leta reda på valnötter 

eller när hon ingående beskrev de olika rätterna i färdigmatsdisken för frågvisa kunder. Det 

var som att det fanns en gemensam överenskommelse mellan de medagerande om att här är 

omhändertagandet en del av Cajsa Warg, en del av det som skapar ett tillitsfullt nätverk, och 

tålamodet är en förutsättning för tillitsskapandet. ”Man har mer tålamod att vänta på Cajsa, 

för man vet att affären går ut lite på att fråga och att undra hur jag gör här. Det är ju så man 

blir inspirerad”, sa Christian när jag frågade honom hur det kunde komma sig. Jag undrar om 

samma personer skulle betett sig på samma tålmodiga sätt i kön i den närbelägna COOP 

Närabutiken? Om tålamodet är en viktig parameter även i detta nätverk? Eller om devisen 

”fort in, fort ut”, som Niklas menade gällde för kunderna i hans COOP Närabutik, gör man 

har ett annat ordnande i sinnet? Om tålamodet därför uteblir när kassörskan spenderar alltför 

lång tid med en annan kund? 

 

Samtliga intervjuade tycks ha upplevelsen av tidlöshet när de vandrar igenom lokalen. För 

Britta och Sonja som är pensionärer existerar inte tiden som knapphetsfaktor. Cajsa används 

snarare som ett sätt att förbruka eller snarare avnjuta tiden på. Kontrasten mellan dessa två 

damer och de stressade heltidsarbetarna är stor. Hos heltidsarbetarna är tidsbristen ett av de 

avgörande skälen till att de utgör en del av Cajsas nätverk. Christian kommentar summerar de 

övrigas: ”Jag köper mig tid och smak på Cajsa.” Tiden är alltså ett element som har effekter 

på helheten genom att den skapar tillit både hos dem med och utan tidsmarginaler.  

 
Konsumenten som medproducent  

Moisio och Arnould (2005) pekar bland annat på hur konsumentens kunskap om och 

medverkan i ”föreställningen” bidrar till en ömsesidighet och fördjupning av relationen 

mellan konsumenten och butikspersonalen. Jag skulle vilja dra resonemanget ett steg längre 

och säga att konsumentens möjlighet till delaktighet i interaktionen också kan bidra till att 
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skapa en känsla av transparens och därmed tillit. Det kan handla om att få tips eller själv tipsa 

om tillagningen av vissa maträtter eller om passande vin till, att berätta om matupplevelser i 

fjärran länder eller att be Cajsa att ta in vissa varor. Det kan också handla om att ställa undan 

berget av korgar när de samlats på hög vid kassan, att hjälpa någon att klättra upp för stegen 

och plocka ner ett kexpaket högst upp på hyllan eller att småprata med Anna-Karin i kassan i 

största allmänhet. Medverkan ger inte bara en insyn i produktionsprocessen, den skapar också 

en känsla av Gemeinschaft. Informanterna tycktes på det hela taget måna om sitt Cajsa och 

känna delaktighet i butikens väl och ve snarare än att se den som ett Gesellschaftens motpart. 

Claes och hans fru som är inredningsarkitekter, hade gjort ingående analyser av butikens 

inredning och gav en rad tips om hur Cajsa skulle kunna putsa upp i lokalen. Christian månar 

om personalen och aktar sig för att vara alltför pratsam när de är stressade, Margaretha 

meddelar när datumen blivit för gamla eller att hon nog tagit de sista paketen av Hansens 

glass och Britta ställer alltid upp när de behöver vinexpertis. 

 

I det här kapitlet har jag redogjort för element i nätverket som konsumenterna avläser och som 

bidrar till skapandet av tillit. Som jag redan från början slog fast ser jag deras stora 

matintresse och deras föreställningar om sig själva som kunniga, som de två viktigaste 

förutsättningen för skapandet av ett i deras ögon tillitsfullt nätverk.  
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5. Avslutande diskussion  
Syftet med den här uppsatsen har varit att nå kunskap om vad som kan få konsumenten att 

känna tillit i en kommersiell relation. I analysen har jag inspirerats av ANT och valt att se den 

kommersiella relationen som ett nätverk i vilket det sker möten mellan element vilka kan 

skapa tillit. I analysen har jag tagit hänsyn till de effekter såväl mänskliga som icke-mänskliga 

element kan ha på tillit samt hur elementens ordnande kan verka tillitsskapande. Vidare har 

elementen också etiketterats som å ena sidan äkta och tillitsskapande (Gemeinschaft) och å 

andra sidan som rena transaktioner (Gesellschaft). För att hitta tolkningsramarna och 

gränserna för vad som skapar rummet av tillit har slutligen Goffmans teatermetafor varit 

behjälplig. Jag vill summera mina slutsatser med orden forna tidsligheter, öppna 

rumsligheter, sinnligheter och ömsesidigheter vilka jag upplever binder samman det nätverk 

av element som kan få konsumenten att känna tillit Cajsa Warg.  

 

De tidsligheter som kan skapa tillit i nätverket handlar om forna tiders Gemeinschaft, en tid 

som ofta associeras med en större äkthet. Kopplingen till forna tider skapas genom 

lanthandelns interiör med ekpanel och prångiga gångar. De skapas genom nära kontakter med 

lokala producenter; producenter som i Cajsas nyhetsbrev benämns med förnamn och bland 

vilka många använder sig av forna tiders odlingsmetoder och forna tiders småskaliga 

tillverkning med naturliga tillsatser. Och de skapas genom produkter levererade i oblekta 

förpackningar. Denna tidslighet, som är en stor kontrast till den allt mer globaliserade, 

anonymiserade och storskaliga livsmedelsbranschen, kondenseras i butikens namn med dess 

anknytning till kokboksförfattarinnan Cajsa Warg från 1700-talet. Det var en tid då man 

kunde laga mat och då man tog sig tid att laga riktig mat, en tid då tiden gick ”långsammare” 

och då tålmodigheten var dygd. 

 

Kanske var det närheten som gjorde att stamkunderna en gång upptäckte Cajsa. Men de 

tillitsskapande rumsligheterna handlar ändå främst om att Cajsa Warg skapar en transparens 

eller insyn i de bakre regionernas produktion och distribution som så ofta är stängda för 

konsumenten. Insynen åstadkoms genom att vidga rummet så att betydligt fler, i sin frånvaro, 

genom olika element ges möjlighet att vara närvarande i butiken eller nätverket. Gränserna 

mellan de bakre och främre regionerna flyttas såväl verbalt som fysiskt. Verbalt så till vida att 

producenterna blir närvarande genom broschyrer, inplastade artiklar och allehanda 

smakprover samt genom att producenterna själva deltar på provsmakningar. Dessutom genom 

att produktinnehållet görs närvarande genom informationsblad som meddelar vad E100 
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egentligen betyder och som pekar på varför man valt att portförbjuda vissa tillsatser i rummet. 

De utländska matmagasinen som i sin tur får resten av världen att vara närvarande, gör 

anspråk på att Cajsa är ett medvetet nätverk som stäcker sig utanför Sveriges gränser. Vidare 

flyttar Cajsa den fysiska gränsen mellan de bakre och de främre regionerna genom att göra 

förberedelserna av maten i exempelvis Gradängen tillgängliga för insyn och därmed bli en 

föreställning i sig. Rummet är i sig mycket tillåtande genom sin placering av element och 

skapar en tillit i sin prångighet och frånvaro av riktlinjer, något som kontrasterar mot den 

traditionella dagligvaruhandelns breda gångar och spärrgrindar. Tillit uppnås också genom 

frånvaron av klassiska säljknep såsom extrapriser eller godis i knähöjd vid kassan.  

 

Av de tillitsskapande sinnligheterna framstår smaken som den mest framträdande i nätverket. 

I ordnandet av nätverket Cajsa Warg går smaken före allt annat. Kunderna får helt enkelt 

acceptera att komma i först tredje hand, efter producenterna. Denna ordning tycks 

konsumenterna acceptera eftersom de alla ger utryck för att sätta produkten och smaken i 

första hand. Cajsa Wargs smakfokus tycks vilja berätta om en genuinitet som inte anpassar sig 

efter tillfälliga efterfrågekast, utan som med gedigen kunskap står på en egen plattform. Detta 

utan att vara omedveten om de trender som blåser. Här liknar man modebutiken med en egen 

linje som hänger på de trender som passar den egna filosofin. GI-trenden med bönor, 

quinoafrön och bulgur ligger exempelvis väl i linje med Cajsas utbud, medan functional 

foods25 med sina artificiella inslag ligger sämre till. Det är just i Cajsas kompromisslösa fokus 

på smaken som jag upplever att kärnan till butikens tillitsskapande egentligen ligger. Visst 

anpassar Cajsa Warg sig till kunderna, bland annat när gäller tidsaspekten genom sina hel- 

och halvfabrikat, men ändå står smaken i fokus och skulle aldrig få stryka på foten för tidens 

skull. Priset, som får många att rygga eller helt enkelt tvingar dem att gå någon annanstans, är 

däremot inte någon ordningsfaktor utan snarare en konsekvens av butikens smakfokus. För att 

vara villig att betala höga priser för kvalitet måste maten vara något som prioriteras i livet. För 

att vara säker på att höga priser inte skymmer produkter av låg kvalitet krävs att 

konsumenterna har tillit till sin egen förmåga att avgöra kvalitet. Faktorer som prioriteringen 

av mat samt kunskapen om mat måste samverka i nätverket för att tillit ska kunna uppnås. 

Men ett visst mått av okunskap finns alltid eftersom Cajsa ändå alltid måste veta litet mer om 

allt i butiken.  

 

                                                 
25 Functional foods är den engelska benämningen på mervärdesmat, dvs. livsmedel som modifierats för att ge 
specifika, positiva hälsoeffekter (Nationalencyklopedin, sökord functional foods, elektronisk källa). 
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Smaken behöver även hjälp av de andra sinnligheterna för att åstadkomma en känsla av tillit 

till kvaliteten. Här använder sig Cajsa och kunderna av såväl synen och doften som hörseln 

och känseln. De estetiska uppläggningarna och dofterna ger tillsammans med den klassiska 

musiken associationer till eliten. Samtidigt förmedlar de också en vardagslivets esteticering 

som bryter ner barriärerna mellan finkultur och masskultur och gör helhetens harmoni 

tillgänglig för alla dem som vill använda dessa attribut i sitt eget identitetsbygge. Liksom i 

andra matbutiker skapar möjligheten att utnyttja känseln och luktsinnet tillit: produktens yta, 

tyngd, konsistens eller dofter kan avgöra om produkten håller måttet. Men, denna möjlighet 

kräver samtidigt också att konsumenten har tillit till sin egen kunskap i kvalitetsavgörandet. 

Återigen, kunskapen om mat måste vara en del i nätverket, annars är möjligheten att känna 

och dofta inte mycket värd för tillitsskapandet.  

 

”Vi försöker bygga en butik dit alla är välkomna, men vi vänder oss till dem som är 

intresserade av mat”, sa Måns och sammanfattade den fjärde av de faktorer jag upplever vara 

framträdande i Cajsa Wargs nätverk, nämligen det ömsesidiga matintresset. Det handlar om 

dem som förstår att se skillnad. Personalen och stamkunderna kan ibland framstå som 

medlemmar av samma hobbyklubb, snarare än som säljare och köpare; en klubb som kan vara 

minst lika viktig att besöka för att utbyta kunskap som för att inhandla varor. Stamkundernas 

medverkan i interaktionen skapar transparens genom att de på sätt och vis görs delaktiga i 

produktionen av själva upplevelsen. Inte bara intresset för mat utan också kunskapen om mat 

tycks vara oumbärliga delar i nätverket och helt enkelt förutsättningar för tillhörighet i och 

tillit till detta Cajsa Wargs Gemeinschaft. Kanske är det gemytet, hemtrevnaden och den 

trygghet som uppammas i denna ”hobbyverksamhet” som gör att ledningen tycks tveksam till 

expansion? Kanske tvivlar ledningen på möjligheten att åstadkomma samma typ av tillit i ett 

betydligt större nätverk som involverar betydligt fler element? Kanske tror man inte på 

”masstillit”, lika lite som samhället i övrigt tycks tro att ”masstillit” kan skapas i 

modernismens massproducerande fabriker; ett samhälle som därför söker sig till andra tider 

och andra platser när det är tillit och äkthet man är ute efter. 

 

Jag upplever att det är den bristande tilliten till modernismens abstrakta system i form av en 

ansiktslös livsmedels- och dagligvarubransch som förenar stamkunderna och som gjort att de 

söker sig till det mer personliga tilltal och den upplevelse av Gemeinschaft som finns hos 

Cajsa Warg. Här böjer man istället huvudet djupt ner i tallriken för att verkligen uppleva 
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maten genom alla sinnen. Här bjuds alla in i rummet för att personligen garantera 

produkterna. Här bjuds konsumenterna in till ömsesidig medverkan i upplevelsen. Allt detta 

konkretiseras genom hänvisningen till ett då, en tid som associeras med större äkthet.  Med 

hjälp av sinnligheterna, de öppna rumsligheterna, ömsesidigheterna och de forna 

tidsligheterna upprättar stamkunderna en affektiv allians vilken ger dem en gemensam 

upplevelse av ”existentiell äkthet”, dvs. en upplevelse av ärlighet i mötet med Cajsa Warg. 

Tillsammans med Cajsa bygger stamkunderna upp en upplevelse av Gemeinschaft där tilliten, 

äktheten och gemenskapen möts. De som inte känner sig hemma i alliansen får inte heller 

samma upplevelse av ärlighet i mötet. De känner sig malplacerade, lurade eller bortstötta och 

söker sig istället till andra typer av affektiva allianser som har ett annat ordnande i fokus. 

Cajsa Wargs ordnade är bara en i mängden av konkurrerande ordningsprinciper, inte minst 

inom dagligvarubranschen. Dessa konkurrerande ordningsprinciper kan uppnå tillit på andra 

sätt. Förutsättningen för ett lyckat möte är att de konsumenter som kommer i kontakt med 

Cajsa Warg också är mottagliga för den typ av associationer som Cajsa Warg vill frammana 

och att de har liknande prioriteringar. De som prioriterar hastighet och pris, eller de som 

själva vill leta och fynda känner inte tillit i Cajsas redan utvalda nätverk av forna tidsligheter, 

öppna rumsligheter, sinnligheter och ömsesidigheter. Samtidigt kan en kund givetvis inrymma 

en rad olika ordningsprinciper som gäller i olika sammanhang och välja miljö utifrån det. Till 

COOP Nära går man kanske när det ska gå snabbt och till Cajsa för ett matsamtal. Frågan är 

om detta - att vända de abstrakta livsmedelssystemen ryggen som kulturförmedlarna i Cajsas 

nätverk för fram - är en föraning om vad som kommer att breda ut sig ytterligare. Det är inte 

minst den framgångsrika dagligvarukedjan Whole Foods Market bevis på. 26

 

För att återknyta till inledningens efterlysning av ärlighet har jag inte haft för avsikt att 

undersöka om vår misstro gentemot företagen är befogad, utan snarare vilka föreställningar 

som motverkar den. I det avseendet talade den i inledningen citerade konsulten i mångt och 

mycket Cajsas språk: Hon tryckte på stoltheten för produkten, ärligheten mot användarna 

samt delaktigheten och engagemanget hos kunderna. Hon talade om att företagen måste arbeta 

med detta för att kunna sälja mera. Föreställningar om Gemeinschaft och Gesellschaft har 

alltid existerat parallellt i olika grader. Men hennes kommentar och mina slutsatser pekar 

dock på något som jag upplever som en trend - att upplevelsen om Gemeinschaft måste ta allt 

större plats för att Gesellschaftspräglade inslag såsom försäljning överhuvudtaget ska fungera.  

                                                 
26 Whole Foods Market is the world's largest retailer of natural and organic foods, with over 155 stores 
throughout North America and the United Kingdom (Whole Foods Market, elektronisk källa)
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Några vyer av Cajsa Warg 
 

 
1a. Cajsas exteriör 
 

 
1b. En vy från ”Loftet” av triangeln med kassor och färdigmatdisken ”Ulla” 
 

 
1c. Gradängen 



Bilaga 2 

Några vyer runt kvarteret  
 

 
2a. En kik in på Aubergine 
 
 

 
2b. Ingången till COOP Nära 




