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Syfte
Svenska kyrkan har ambitionen att synliggöra 
och öppna upp för samtal om kopplingen mellan 
de globala överlevnadsfrågorna som rättvisa, 
miljö och hållbarhet och den enskilda män- 
niskans viktiga vardagsliv och centrala existen-
tiella funderingar. I dessa är frågor om matens 
och livsmedelsförsörjningens etik och teologi en 
viktig del. På senare tid har också frågor om kris- 
och katastrofberedskap aktualiserats när det 
gäller livsmedelsförsörjning, nu senast är det i 
anslutning till coronavirus-utbrottet. Det för-
värrar en redan svår situation för människor 
som lever i stor utsatthet, bland annat när det 
gäller ekonomisk eller fysisk tillgång till mat.

Denna essä är därför tänkt som kunskapsun-
derlag för reflektion och samtal inom Svenska 
kyrkans församlingar kring etiska och teolo-
giska aspekter på mat och livsmedelsförsörj-
ning. Hur lever vi i harmoni med varandra och 
naturen utifrån en kristen livssyn?

I vår del av världen är maten ofta så självklart 
närvarande när vi vill ha den, att den slinker 
ner utan att vi tänker närmare på det. Samtidigt 
äter allt fler av oss det som andra har odlat, till-
verkat, slaktat och kanske rentav tillrett. Detta 
har bidragit till att mat som moralisk, social, 
existentiell och andlig problematik har kommit 
i skymundan jämfört med andra aspekter av 
matens betydelse.

Mat och etik är områden som korsar varandra 
både i vardagliga situationer och i abstrakta 
analyser.  Som exempel kan nämnas det dolda 
utnyttjandet av migrantarbetare i köttindu-
strin, effekterna av jordbrukets bekämpnings-
medel på miljön, rätten till mat i en värld som 
växer med 80 miljoner människor årligen,1  
hanteringen av djur för att bli mat åt människor, 
genetiskt modifierade organismer, strukturella 

orsaker till hungersnöd samt frågor om sam-
band mellan fysisk och andlig näring.

Innehåll 
Denna essä för samman frågan om maten och 
livsmedelsförsörjningen med frågan om vad det 
innebär att vara människa och ansvarig sam-
hällsmedborgare. Det handlar om dig och 
mig: Hur bör vår syn på vem vi är, vad vi tror 
på och har ansvar för, inverka på hur vi ser 
på mat och livsmedelsförsörjning? Som med 
alla livsfrågor är detta komplexa frågor som 
saknar enkla svar.

Vi får också möta exempel på berättelser i 
evangelierna där Jesus äter med människor med 
väldigt varierande bakgrund. Vi möter exempel 
på hur människors liv förändras genom mål-
tidsgemenskap. I nattvarden koncentreras 
denna förvandlande verklighet. Man kan säga 
att gästfrihet och måltidsgemenskap alltid har 
varit och är ett centralt sätt att uttrycka en kris-
ten livssyn.

Några använda begrepp
En kristen livssyn går hand i hand med hållbar 
utveckling som handlar om att värna givna 
resurser. Den bärande principen är enligt FN 
att ekonomiska, sociala och miljömässiga för-
hållanden och processer är integrerade – de är 
varandras förutsättningar och stöd. Till detta 
lägger Svenska kyrkan dimensionen andlig och 
existentiell hållbarhet, som omsluter de tre. Ett 
hållbart yttre och inre liv hänger ihop.

Hållbar livsmedelsförsörjning innebär att alla 
kan få den mat och den näring de behöver nu och 
framöver. Ekologisk mat är mat som odlas utan 
användning av syntetiska gödselmedel, 
bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade 
organismer (GMO). Djur som används för att 
producera kött, mejeriprodukter och ägg ges då 

1. Inledning
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inte antibiotika eller tillväxthormoner. I be- 
greppet måltid ingår allt som är runt omkring 
själva måltiden (”ätandets sfär”). I begreppet mat 
innefattas också dryck.

Ekologisk hållbarhet uppnås om motståndskraft 
hos ekosystem byggs och bibehålls. Ett ekosystem 
definieras av att alla växter, djur och mikroorga-
nismer som lever inom ett visst område tillsam-
mans bildar ett ekologiskt system. Ekosystemen 
skapar grunden för mänsklighetens försörjning 
och ekonomi. Livsmedelsosäkerhet  råder när 
människor saknar tillgång till mat av tillräcklig 
mängd och kvalitet för att upprätthålla en 
näringsriktigt tillfredsställande och socialt 
acceptabel diet.
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Mat är inte bara en substans utan faktiskt livets, 
gemenskapens och kärlekens medel och en 
Guds gåva till oss att vara tacksam över. Det är 
också ett kitt som fogar samman människor och 
stärker relationer. Vi ser det till exempel hos 
mamman som ammar sin baby, familjer som 
äter tillsammans, grupper och samhällen som 
möts för att fira eller sörja. Måltider kan således 
ofta vara mötesplatser där människor stärker 
sin sociala sammanhållning och samtidigt ska-
par skyddande gränser för gemenskapen. Detta 
öppnar upp för frågor om hur vi förhåller oss till 
varandra, till samhället, till skapelsen i stort och 
ytterst till Gud.

Något som är speciellt med mat är att det ligger i 
korsningen mellan å ena sidan individuella val, 
vilka avgör den enskildes dagliga matval, och å 
andra sidan ett brett spektrum av faktorer som 
påverkar i hela värdeflödet från producent till 
konsument. Det kan därför vara svårt att förstå 
den egna personliga rollen sett ur ett hållbar-
hetsperspektiv.

Olika sorters mat innehåller olika närings- 
ämnen. Om vi gör dåliga matval har våra kroppar 
svårt att tillverka nya friska celler. Om våra celler 
inte kan fungera effektivt kommer våra vävnader 
och organ, som är byggda av våra celler, att störas 
eller skadas, liksom kroppens funktionsförmåga. 
Om vi ger våra celler tillräcklig näring kan krop-
pen må bra.

Sambandet mat – hälsa – livsstil har förändrats. 
Mat är idag ett av de områden som starkast 
knyts till upplevd hälsa och livskvalitet. I allt 
högre utsträckning äter vi vår mat i farten. 
Snabbmat är för många ett sätt att få ihop livs-
pusslet med jobb, karriär, resor, familj, träning, 
barnkalas och övertid. Måltiden är inte sällan 
något man äter ensam, eller bredvid varandra i 
stället för med varandra. Vi äter allt fler av våra 
måltider utanför hemmet.

Vi visar med våra dietpreferenser en viktig del 
av vem vi är eller vill vara, vad vi tror på och vär-
desätter i livet – individuellt och kollektivt. 
Christina Fjellström slår i antologin Hushålls- 
vetenskap & Co 2 fast att: “genom mat uttrycker vi 
vår identitet, sociala strukturer och meningen 
med livet”. Samma tanke är David M Kaplan i 
boken The Philosophy of Food  3, Maria Christou  
i boken Eating Otherwise 4 och Norman Wirzba i 
boken Food and Faith 5 inne på. Alla har dock inte 
möjlighet att välja den mat de önskar. Mat har 
således blivit en viktig identitetsmarkör för till 
exempel status, makt och rikedom.

2. Vad är så speciellt med mat?
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Frågan om livsmedelproduktion är i flera avseen-
den en del av rättvise-, hållbarhets- och klimat- 
frågorna och som sådan ingår den i Svenska  
kyrkans hållbarhetsarbete.

Vi vet idag att ohållbar livsmedelsproduktion är 
en av de främsta orsakerna till klimatföränd-
ringar, utarmning av biologisk mångfald och 
flera andra av våra mest allvarliga miljöhot. FN:s 
särskilda rapport i augusti 2019 om klimat och 
mark från den mellanstatliga panelen för klimat-
förändringar (IPCC) konstaterar att om klimat-
målen ska kunna nås måste växthusgasutsläpp 
från matproduktion och annan användning av 
mark minska.6

Norman Wirzba skriver i boken Food and Faith att 
den överdrivna användningen av kemiska 
bekämpningsmedel, gödselmedel, avskogning, 
genetisk modifiering, konstbevattning, industri-
ell skörd och globala livsmedelstransporter mas-
sivt har ökat föroreningarna av mark, vatten och 
luft och utrotat många växter och djurarter. Som 
ett resultat är, enligt Wirzba, många markområ-
den nu mindre produktiva än de var för trettio år 
sedan och alltmer konstgjorda ingrepp krävs för 
att upprätthålla även befintliga produktivitets- 
nivåer. Samtidigt blir cirka en tredjedel av de livs-
medel som produceras till matsvinn.

Produktionen av mat är på detta sätt en viktig 
anledning till att mänskligheten just nu över-
skrider flera av de planetära gränser som en rad 
forskare har identifierat för att beskriva hur 
mycket mänsklig påverkan som ekosystemen 
kan bära. Det är gränser som inte får överskri-
das om mänskligheten långsiktigt ska fortsätta 
utvecklas på planeten. Det är då inte förvånande 
att vi ser en växande kritik mot dagens industri-
ella livsmedelssystem, som dessutom ökar dis-
tansen mellan produktion och konsumtion. Det 
hoppfulla är att de årliga FN-rapporterna om 

klimatförändringar 7 också inspirerar till mycket  
stora investeringar i gröna innovationer, sär-
skilt när det gäller hållbara energikällor som 
kan ersätta fossila bränslen.

Ingen enskild uppsättning principer och strate-
gier räcker till för en hållbar livsmedelsförsörj-
ning. Det beror på att det är konflikterna och mot-
sägelserna mellan principerna som är en viktig del 
av själva problemet.  Hunger, undernäring och 
bristande livsmedelsförsörjning är utmaningar 
som måste mötas med ett helhetsperspektiv  
– ett systemtänkande – hela vägen från jord till 
bord och på alla nivåer i värdeflödet och samhäl-
let. Det kan inte heller skiljas från allmänna frågor 
om utveckling, miljö och fattigdom.

Samtidigt visar erfarenheter att det går att nå 
goda resultat för att bekämpa matfattigdom 
också genom att börja i relativt liten skala med 
ett inledande antal åtgärder för att minska mat-
fattigdom.8 När dessa småskaliga åtgärder visar 
sig framgångsrika kommer det att signalera för 
andra att det går att göra framsteg. Detta upp-
muntrar ytterligare partners att med tiden 
också delta i åtgärderna, vilket i sin tur skapar 
en plattform för att utveckla än mer ambitiösa 
program. Detta sätt att bedriva utveckling är 
evolutionärt och anpassningsbart.

Vi behöver, genom ett gemensamt lärande, skaffa 
oss kunskap om matens ofta långa resa från 
odlandet fram till tallriken och om hur den resan 
påverkar miljö och allt levande. Det finns till-
gång till olika slags hjälpmedel för att förstå 
matens klimatpåverkan, bland annat livscykel-
baserad miljöinformation. Med hjälp av denna 
räknar man på en varas miljöpåverkan genom 
alla steg. WWF:s Matkalkylator 9 är ett annat 
hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan.

3. Är din mat hållbart producerad?
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Vi kan inte låta bli att förändra våra matvanor 
om vi ska leva i harmoni med varandra och 
naturen och en kristen livssyn. För att vara tro-
värdig har Svenska kyrkan en särskild förplik-
telse och trovärdighet att fortsätta engagera sig, 
eftersom klimat/miljö och matfattigdom är två 
av vår tids ödesfrågor.

Hur du äter är inte bara viktigt för din hälsa, du 
har även en möjlighet att påverka miljön genom 
ditt val av mat. IPCC beskriver växtbaserade 
dieter som en viktig möjlighet att mildra och 
anpassa samhället till klimatförändringarna.10 
IPCC säger att balanserade dieter med växtbase-
rade, hållbart producerade animaliska livsmedel 
utgör stora möjligheter för anpassning och 
mildring samtidigt som de genererar betydande 
samfördelar när det gäller människors hälsa. 
Livsmedelsverket ger på sin hemsida råd omhur 
vi kan minska matens klimatpåverkan.

I skriften Jordbruket i klimatomställningen fram-
håller Svenska kyrkan att konsumenter, livs-
medelshandel och restauranger har en viktig 
roll i att bidra till att minska matens påverkan på 
klimatet och andra miljöproblem.11 Den negativa 
påverkan kan minskas genom att äta, sälja och 
servera säsongsanpassat, mer grönt, ekologiskt 
samt genom att minska matsvinnet. Vi har alltså 
som ätande människor del i denna påverkan 
genom de val vi gör som konsumenter – och 
kanske genom att själv odla mat.

Hållbar matlagning börjar utanför köket. Vi kan 
välja att bara köpa den mängd mat som faktiskt 
kommer att användas. Genom att även göra 
ansvarsfulla matval och på ett ansvarsfullt sätt  
förbereda, laga den och ta hand om avfallet,  
kan var och en lämna sitt bidrag till samhällets 
hållbarhet.

Kyrkornas Världsråd har följande tio budord 
om mat:12 

1. Tacka för maten du får. 
2. Välj mat som odlas så nära som möjligt där 

du lever. 
3. Arbeta för att människor får näringsriktig 

mat som de har råd med. 
4. Ät medvetet och med måtta. 
5. Kasta inte bort mat. 
6. Visa tacksamhet mot de som ordnar maten 

du äter. 
7. Främja rimliga löner för de som arbetar 

med mat. 
8. Minska matens miljöpåverkan. 
9. Skydda den biologiska mångfalden. 
10. Gläd dig åt och dela Herrens måltid med 

dem du kan.

Vi behöver gemensamt lära oss mer om de pro-
dukter och tjänster som naturens ekosystem ger 
oss och som bidrar till vår livskvalitet (ekosys-
temtjänster 13). All denna kunskap har ett lång-
siktigt överlevnadsvärde. Ju bättre kunskap om 
detta vi har, desto bättre kommer vi i längden 
att klara våra basala behov av mat, försörjning 
och välbefinnande. Om vi däremot väljer att 
kortsiktigt maximera den mänskliga nyttan av 
mat och naturen i stort, får vi i förlängningen 
svårt att klara våra behov och att bidra till sam-
hällets hållbarhet.

4. Är din matkonsumtion i harmoni 
med hållbarhetsmålen?
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Tillgång till mat är en mänsklig rättighet. Men 
ändå lider 854 miljoner människor av kronisk 
hunger och siffran har ökat sedan början på 
detta årtusende, enligt FN.14 I en värld där det 
samtidigt finns överflöd och cirka 2 miljarder 
människor är överviktiga, är detta oaccepta-
belt. Svälten är en symbol för jordens ändlighet, 
en signal att det globala ekonomiska systemet 
inte fungerar och ett symptom på en brist som 
måste botas för allas rätt till tillräcklig och häl-
sosam mat.

Att ta ansvar för medmänniskan är ett centralt 
bibliskt tema. Det framgår tydligt i Jesu svar på 
frågan "'Och vem är min nästa?” i berättelsen om 
den barmhärtige samariern (Luk 10:29). I urkyr-
kan (liksom i en del församlingar idag) ordnades 
kärleksmåltider, där det som blev över delades 
med behövande i samhället. De första kristna 
använde dessa måltider som möjlighet att skapa 
en ny social och religiös agenda som skulle ge 
röst åt dem som hade liten eller ingen röst i sam-
hället vid den tiden.

Svenska kyrkans internationella arbete benämns 
Act Svenska kyrkan. Arbetet inriktas på huma-
nitära insatser, långsiktigt utvecklingssamarbete 
och globalt och lokalt påverkansarbete. Act 
Svenska kyrkan har, i sitt arbete för rättvis och 
hållbar försörjning, sedan 2018 fokus på hållbar 
produktion och konsumtion, ansvarsfullt företa-
gande samt klimaträttvisa. Det sker med fokus 
på jämställdhet som integrerad fråga i alla delar.

Den inledningsvis nämnda coronapandemin 
drabbar världen hårt. Samhällens funktioner 
sätts ur spel och människor som lever i världens 
svaga ekonomier drabbas hårdare när deras för-
sörjningsmöjligheter försvinner. Det är viktigt 
med både akuta humanitära insatser och lång-
siktigt utvecklingsarbete för att möta corona-
krisen. 

Det har blivit vanligt att livsmedelshandeln 
skänker överbliven mat till ideella organisatio-
ner. Och det finns på sina håll matbanker eller 
dylikt som kämpar för att tillhandahålla  
tillräckligt med mat till utsatta grupper under 
pandemin. Svenska kyrkan ser det som positivt 
att behövande på detta sätt får mat som annars 
skulle förfaras. Hanteringen kan också ge till- 
fällen till arbetsträning. Å andra sidan kan olika 
dilemman uppstå. Ett sådant kan vara att för-
samlingar tar över en del av butikernas avfalls-
problem. Ett annat kan vara en risk för stigmati-
sering av fattigdom om utdelning av mat kopplas 
till prövning av individens behov samt att män-
niskors grundläggande behov döljs. Långsiktigt 
gäller det att satsa på att ge den enskilde hjälp- 
behövande verktyg i form av kunskap och resur-
ser för att själv klara sin försörjning, genom att 
till exempel ta del av det samhälleliga stöd män- 
niskor har rätt till.

Traditionen med gästfrihet har alltid setts som en 
helig plikt och finns i alla mänsklighetens kultu-
rer och religioner. Det handlar om att ge husrum 
åt främlingen eller att bjuda denne på mat. En 
sann gästfrihet innebär att mötet sker på jämställd 
nivå, och präglas av ömsesidighet och öppenhet.

I Nya Testamentet är gästfrihet ett återkom-
mande tema: ”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det 
har hänt att de som gjort det har haft änglar till 
gäster utan att veta om det” (Hebreerbrevet 13:2). 
När lärjungarna var på väg till Emmaus höll de 
kvar sin följeslagare så att han skulle stanna hos 
dem i härbärget (Luk 24:29). Denna attityd av 
uppmärksamhet och iver (jfr Rom 12:13) är ett 
fint uttryck för den dynamik som finns innebo-
ende i gästfriheten. Den som tar emot tar den 
tillfällige gästen till sitt hjärta. Ja, Gud kan ha 
något att säga oss också när vi visar gästfrihet 
mot personer från andra religioner.

5. Vad gör Svenska kyrkan  
för matförsörjningen?
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Svenska kyrkan bör inte kämpa för världslig 
makt, men med kärlekens makt spela en aktiv 
roll när icke hållbara prioriteringar ska ändras.  
Den kan medverka till att vi inte fastnar i dåligt 
samvete och förlamande skuld utan inspireras 
till handlingskraft och hopp i arbetet för håll-
barhet.

Svenska kyrkan kan och bör, som samhällsenga-
gerad aktör, genom bland annat den profetiska 
diakonin, analysera och uppmärksamma sam-
hällets aktörer på företeelser där skapelsens och 
människans värdighet och integritet ifrågasätts 
eller förminskas. Den kan ställa politiska krav 
på social rättvisa med syftet att alla människor 
ska kunna köpa mat på normalt sätt i enlighet 
med modernt människorättstänkande.

Genom en måltid kan människor från olika sam-
hällsskikt och kulturer föras samman i en jäm-
ställd gemenskap. Måltidsgemenskap är ett bra 
sätt att gestalta och fördjupa gränsöverskridande 
gemenskap. Och den har djupa rötter i den 
kristna traditionen. I en församling är den en 
integrerad del i kyrkolivet. Måltidsgemenskap är 
ett instrument för att övervinna slutenhet och 
bygga broar av försoning.
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Sedan länge har litteraturen inom miljöetik 
utmanat uppfattningen att endast människor 
har inre värde och icke-mänskliga saker bara 
har ett yttre eller instrumentellt värde som 
medel för mänskliga ändamål. Ett exempel  
på detta är Aldo Leopolds idé om ”landsetik" i 
essäsamlingen A Sand County Almanac 1949.15 
Han hävdade att biosfären som helhet har en 
integritet och skönhet som förtjänar moraliskt 
övervägande.

I antologin The Philosophy of Food redigerad av 
David M Kaplan framhålls att naturen inte bara 
är objektiv utan också normativ. Naturen upp-
fattas filosofiskt sett ha ett inre värde som skiljer 
sig från dess instrumentella värde att tillfreds-
ställa individens energibehov. En delvis liknande 
tankegång har Stefano Mancuso i boken Brilliant 
green.16 Han menar att alla växter har förmåga att 
uppfatta relevanta parametrar i sin miljö. Samti-
digt kan de känna av andra levande organismers 
beteende i närheten. 

Jane Bennet går i antologin Entangled Worlds: 
Religion, Science and New Materialisms längre.17 
Hon menar att människan är förankrad i det 
botaniska livet så starkt att man kan prata om en 
relaterande kommunikation. Så tycks också 
Jobs bok se det: ”Fråga djuren, de kan lära dig, 
himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens 
kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa 
dig.” ( Job 12:8 - 9).

Människans tarm har ett eget ekosystem som 
samverkar med övriga kroppen. Det finns triljo-
ner mikroorganismer i och på en människa. Det 
är många fler än de biljoner celler som männis-
kans kropp består av. Man kan säga att vi lever i 
symbios med våra mikroorganismer. Det är vik-
tigt också ur etisk och teologisk synvinkel att 
vara medveten om alla de inre och yttre faktorer 
som påverkar ätandet och kroppen. David 

Montgomery och Anne Biklé skriver om mikro-
berna, jordens minsta varelser och hur de påver-
kar människan i boken The Hidden Half of  
Nature.18 Mikrober är integrerade delar av varje 
organism på denna planet. Ur mikrobiologins 
perspektiv är människan en levande spaljé, på 
vilket dessa mikrober klamrar sig, klättrar och 
växer.

Vad innebär detta? Svaret är att tugga en matbit 
aldrig är att bara bita i något. Det är också att 
placera sig själv i ett sammanhang av enorm 
mångfald och djup. Vi är alltid värdar för det 
som finns utanför och inuti oss, samtidigt som vi 
själva är gäst hos andra. Vi är alltså genom ska-
pelsens livscykler involverade i att ge och ta 
emot, agera och reagera, äta och bli äten. 

När vi äter blir det som tydligast hur intimt sam-
manvävda vi är med resten av skapelsen. Vem 
kan då vara okänslig inför det faktum att det dag-
ligen dödas över 150 miljoner landdjur - små och 
stora -  för att bli mat åt oss människor runt om i 
världen. Det blir 56 miljarder landdjur per år. 
Dagligen blir cirka 3 miljarder vilt fångad eller 
odlad fisk till mat åt oss människor. Man kan 
fråga sig: Är det verkligen försvarligt att djur, 
som är kännande varelser, plågas eller dödas 
utan att det behövs för matförsörjningen, utan 
bara för nöjes skull eller för att tjäna lyxindu-
strins behov?

Genetiskt modifierade organismer (GMO) i livs-
medel har varit det största temat i den livsmed-
elsetiska diskussionen. I GMO-livsmedel har 
arvsmassan förändrats med hjälp av genteknik, 
vilket är kontroversiellt. Förespråkare menar 
att gentekniken behövs för att få fram tork- och 
vattentåliga grödor som klarar klimatföränd-
ringarna, och för att klara den globala matpro-
duktionen. Kritiker menar att gentekniken 
medför miljörisker, och att den inte behövs i 

6. Är din syn på mat i harmoni  
med naturens villkor?
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omställningen till ett hållbart jordbruk som kan 
föda hela jordens befolkning. De menar också 
att den ökar beroendet av några multinationella 
företags GMO-patent och att den är ett oansva-
rigt överträdande av mänskliga gränser. Det 
finns också de som ser genetisk modifiering som 
”villkorat” acceptabel, givet att allmänhetens 
acceptans kan säkerställas.

Vi är som enskilda människor aldrig bara oss 
själva. Vi är beroende av och hör ihop med allt 
liv, både det som är och det som funnits före oss. 
Allt har samma ursprung, allt är format av 
samma jord. Allt delar skönheten och skörheten 
med varandra.  ”För allt är en enda stor och 
vacker men skör väv av ömsesidiga beroenden.” 
Utmaningen är att förändra vår relation till 
naturen så att vi varken försöker att behärska 
den eller göra den till ett objekt. Det gäller att på 
djupet överge ett synsätt där människan på ett 
självklart sätt gör sig själv till skapelsens 
centrum. I stället gäller att inta ett tjänande för-
hållningssätt till skapelsen. Inte bara männis-
kan utan även djur och växter ska respekteras 
och tillerkännas ett värde.
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foto: johannes frandsen/ikon
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Alla människor har en bild av världen vi lever i, 
det vill säga har en verklighetsbild. Ett sätt att se 
på verkligheten är att matens enda nytta är att 
producera energi till att hålla våra kroppar 
igång på ett så bekvämt och billigt sätt som möj-
ligt, kanske i kombination med att ge upplevelse. 
I så fall intar vi en instrumentell syn på mat och 
en antropocentrisk livssyn. Den förnekar, som 
framhålls i Ett biskopsbrev om klimatet 2019, män-
niskans beroende av Skaparen och den övriga 
skapelsen och betraktar maten som ett medel för 
att maximera mänsklig nytta.19 Den instrumen-
tella synen framhäver den materiella verklighe-
ten framför tillvarons helhet och helighet.

Men människan drivs inte enbart av sina basala 
behov utan också av att vilja lära känna verklig-
heten. Denna vilja kan leda till en insikt om att 
allt i tillvaron hänger samman i ett nätverk av 
relationer och att naturen inte bara är ett lager 
av resurser att fritt exploatera, utan också har 
sin egen rätt. Vi framhäver då tillvarons helhet 
och vårt totala beroende av ekosystemen. Vi tar 
då in och beaktar olika områden av mänsklig 
kunskap och erfarenhet och relaterar dessa till 
varandra. Naturen som skapelse har en central 
roll i vår strävan efter att lära känna verklig- 
heten och att skapa mening i livet. Det gör att 
klimat- och miljökrisen är viktig också för vår 
relation till och erfarenhet av Gud.

Betydelsen av helhetssyn är tydlig i Norman 
Wirzba ś bok Food and Faith. Han skriver att det 
inte finns något mänskligt samhälle utan mat-
ställe, inget matställe utan kök, inget kök utan 
odling, ingen odling utan livskraftiga ekosys-
tem, inga ekosystem utan de krafter som ger liv 
och inget liv utan sin källa i Gud

I skriften Ett biskopsbrev om klimatet betonas 
betydelsen av att röra sig bort från en antropo-
centrisk livssyn och att i stället arbeta sig fram 

till en skapelseorienterad livssyn. Denna ”betonar 
ömsesidigheten i relationerna inom skapelsen och 
mellan Gud och skapelsen, samtidigt som den 
värnar om människans särskilda roll och upp-
drag”. Denna livssyn ses som ett alternativ både 
till en verklighetsfrämmande romantisering och 
till en hänsynslös exploatering.

En kristen helhetssyn betonar således männis-
kans intima samhörighet med, och ansvar för allt 
levande. Gud själv är enligt det synsättet en kon-
tinuerligt skapande kraft och människan är som 
skapad en del av hela skapelsens livsväv. Männis-
kan står alltså inte över skapelsen utan är kallad 
att vårda och värna om skapelsen, som hon själv 
är en del av. Alla människor har lika värde  och 
samma uppgift att som ”skapade medskapare” ta 
ansvar för skapelsen. Det är att motverka uppgi-
venhet för att i stället hålla fast vid det kristna 
hoppet om att det finns en väg framåt och att det 
gäller att stärka förmågan att förändra.

Genom vårt förhållningssätt visar vi hur vi vär-
derar allt som lever. Som något som är dyrbart, 
eller inte? Vi behöver bry oss mer om frågan: 
Vad vill vi att mat ska stå för? Vilket syfte ska det 
tjäna i vår värld och i ditt och mitt liv? Är ätan-
det bara en mekanisk, oreflekterad handling 
som ska bedömas med avseende på effektivitet 
och pris? Eller är det en aktivitet där vi ärar 
Gud, värdesätter skapelsen, accepterar ansvar 
för vår roll i den, visar gästfrihet och förstår vem 
som är källan till och uppehållaren av allt liv?

Vilken slags berättelse om oss själva, våra släkt-
band bak i tiden och vår tro för vi vidare genom 
vårt sätt att förhålla oss till maten, till "vårt 
dagliga bröd"? Vad har vi behov av och hur prio-
riterar vi? När det gäller livsmedel – ekologiskt 
eller inte, med eller utan GMO – vad är fören-
ligt med vårt ansvar för skapelsen?

7. Är din syn på mat i harmoni med  
en skapelseorienterad livssyn?
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foto: magnus aronson/istock
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Varje dag öppnar vi våra kylskåp och ser till att 
bli mätta. Men vi glömmer ibland att inte bara 
kroppen hungrar utan också vårt innersta jag. 
Också det har sin hunger och sin längtan. Den 
fysiska hungern efter mat är inte obesläktad 
med hungern efter Gud, fast det finns olik- 
heter mellan dessa. Det menar teologen Angel F. 
Mendez-Montoya i boken The Theology of Food: 
Eating and the Eucharist.20

Bibeln flödar över av referenser till mat och mål-
tider. Fasta ses som ett disciplinerat sätt att bli 
mer medveten om Guds närvaro i världen och 
att leva i rättvisa relationer. I den kristna tradi-
tionen har det utvecklats argument mot frosseri 
eller överdrivet ätande. I Johannesevangeliet 
berättas det att Jesus med bröd och två fiskar 
mättade tusentals personer. Alla åt och blev 
mätta och genom att dela med sig blev det till ett 
överflöd. Man samlade ihop de överblivna 
delarna och tog vara på det ( Joh. 6:1 - 15). Då som 
idag gäller att maten räcker till fler om den delas 
och det som blir över återsamlas

Det finns inga universellt giltiga dietregler. De 
regler som vissa religioner ställer upp är bara 
bindande för dem som tillhör den religionen 
eller trostraditionen. Inom kristendomen finns 
inte några dietregler och inte någon generell 
gräns mellan tillåten och förbjuden mat. Men 
som aposteln Paulus påpekar ”Allt är tillåtet – 
men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – men allt 
bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan 
andras.” (1 Kor 10:23). Paulus betonade att mat 
bara kan ätas i en riktning av tacksägelse till 
Gud, och att man måste vara försiktig med hur 
andra påverkas av det man själv äter.

Berättelserna i Nya Testamentet handlar ofta 
om att Jesus vandrar och stannar upp för att äta 
och prata med folk och gärna med dem som i 
hans samtid sågs som ”syndare” och samhälleligt 
oacceptabla. Det är ett exempel på Jesu politiska 
engagemang, framhåller Matthew A Tapie i 
Reading Scripture as a Political Act.21 Jesus använde  
medvetet måltiden för att skapa tillfällen att 
mötas, pratas vid och få följeslagare. Särskilt i 
Lukasevangeliet blir det påtagligt att det ofta är i 
måltidssammanhang som Jesus visar på orättvi-
sor människor emellan och som människors liv 
förändras i grunden. Alla hans följeslagare upp-
manades att dela med sig av vad de hade och att 
arbeta för alla människors rätt till tillräckligt 
med mat och vatten.

Nattvarden är ett rättvisans tecken.22 Den är 
genom de konkreta gåvorna sammankopplad 
med den ekologiska, ekonomiska, sociala och 
andliga verklighet vi alla är en del av. 

Herrens måltid (nattvarden, kommunio-
nen), är en särskilt viktig handling för 
många. Den är ett sakramentalt uttryck 
för att vi inte är självförsörjande utan 
behöver få vägkost, ”matas”, fysiskt och 
andligt. Herrens måltid är också ett 
uttryck för att vi har ett ansvar för andra, 
särskilt för dem som är fattiga.

Mats Ershammar, Ledamot av Kyrkomötet 
och Stiftsstyrelsen i Strängnäs stift, volontär 
Salems församling

8. Vad betyder andlig näring  
för dig?
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