
Studenten Pernilla Johansson startade för 
två år sedan bloggen It’s easy being green 
(www.ekoenkelt.wordpress.com). För henne är 
Voluntary Simplicitys livsstil en självklarhet. 
Att sträva efter materiell enkelhet, ekologisk 
medvetenhet och självbestämmande ligger 
helt i linje med hennes egna livsval. Men så 
har det inte alltid varit.

– Jag började som en riktig shopoholic. 
Och då menar jag verkligen shopoholic, säger 
Pernilla med ett stort skratt.

Hon älskade prylar, kläder, skor – hade 
över hundra par som mest – och dyra möbler. 
Första uppvaknandet kom när hon förstod 
att drömmen om att jobba utomlands aldrig 
skulle realiseras eftersom hon var så fäst 
vid sina ägodelar. Att skiljas från dem var 
otänkbart.

– Förstår du vad sorgligt. Mina saker blev 
mitt fängelse. Från den dagen började jag 
långsamt tänka om, berättar Pernilla. 

Men hur gör man för att komma i gång 
om man är intresserad av frivillig enkelhet? 
Pernilla Johansson menar att det är bäst att 
börja där man (ofta) står: hemma. 

– Det viktigaste, men också kanske det 
svåraste, är frågan hur man vill leva. Om 
man skalar av och bort, vad återstår då på ens 
personliga prioriteringslista över livet?

En annan viktig bit är såklart vem du 

är som konsument. Vad handlar du, hur 
handlar du och när? Helt enkelt: Hur ser ditt 
konsumtionsmönster ut? Den som vill närma 
sig Voluntary Simplicitys principer behöver 
vara beredd att betala det fulla priset för etiskt 
schyst konsumtion – gå från ”köp och släng” 
till ett helt nytt hållbarhetstänkande. 

Det mest praktiska tipset är att rensa i 
hemmet. Tillhör du den skara människor 
som nästan drunknar bland bra-att-ha-saker, 
urväxta kläder, arvegods, reafynd, propp fyllda 
garderober och källarförråd som har nått 
bristningsgränsen för länge sedan? Rensa!

Dela upp alla prylar du vill bli av med i tre 
högar: ”kasta”, ”sälja/skänka” och ”kanske”. 
Kanskehögen är för de saker du tvekar om, 
som du emotionellt eller praktiskt inte är helt 
säker på att du vill göra dig av med. 

När prylarna/kläderna efter tre månader 
fortfarande stått oanvända – adjöss!

När det gäller tiden då?
– Rent kalendermässigt så ser jag alltid till 

att inte planera in för mycket på samma dag 
eller vecka, eftersom jag tycker om att bara 
vara hemma i lugn och ro. Dessutom finns det 
så mycket som man kan missa om man hela 
tiden är för uppbokad, säger Pernilla. 

– Men den stora tidsvinsten för mig är faktiskt 
att jag har fått i ordning på min konsumtion. Jag 
ägnar inte lika mycket tid åt den och behöver inte 
hålla ordning på en massa prylar.  n

”Om man skalar av och bort, 
vad återstår då på ens personliga 
priorieringslista över livet?”

lär dig 
betala 
rätt pris
Formskribenterna Ingrid Sommar 
och Susanne helgeson skulle 
skriva en bok om design, vad de 
tycker är bra ur en rad hållbar-
hetsaspekter. Men slutresultatet 
blev något annat – nämligen 
boken Köp dig fri! en uppmaning 
till oss konsumenter om vikten att 
betala det fulla priset för schyst 
konsumtion.

– I dag är det inte ens slit och släng 
som gäller, utan köp och släng, 
säger Ingrid Sommar.

Nu menar duon att det är dags att 
flytta fokus från pryl till handling.

– När det kommer till mat är vi 
svenskar ofta noga med ursprung 
och bakgrund, men när det gäller 
saker, prylar och möbler, har vi 
plötsligt helt tappat hållbarhetsgrep-
pet, menar Susanne Helgeson. 

Författarnas lösning är att få 
konsumenterna att betala det verk-
liga priset för varan man vill köpa. 
Nyckelordet är transparens, vi måste 
få veta hur saker är tillverkade och 
av vad redan i butiken. 

För att skynda på utvecklingen 
föreslår de en statlig delegation för 
hållbara produkter.

Hur gör man då när man återigen 
hamnat på den stora välkända 
klädeskedjan med en superbillig 
och snygg skjorta i handen? Här är 
Sommar & Helgesons 3 bästa tips:
• Fråga! Står inte ursprunget eller 
vilket material som har använts på 
det du vill köpa: fråga butiksperso-
nalen. Visa att du bryr dig.
• Köp bara ekologiskt odlad bomull 
i såväl kläder som inredningstyger 
eftersom den konventionellt odlade 
medför tusentals dödsfall och 
torrläggning av jättelika landområ-
den varje år. 
• Second hand är alltid bra, ger 
längre liv åt varje plagg eller pryl. 

Fotnot: Jörgen Larsson arbetar i dag som tidsforskare på Chalmers i Göteborg och är en av dem som snappade 
upp den nya livsstilen tidigt i Sverige. Han driver webbplatsen frivilligenkelhet.nu och Tidsverkstaden tillsammans 
med Fredrik Warberg – en ekonomisk förening vars mål är att bidra till en hållbar och mer mänsklig utveckling. 

Ingrid Sommar
och Susanne helgeson.
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