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Sammanfattning  

Studien syftar till att undersöka konsumentens roll för en hållbar utveckling genom att 

analysera hur fyra organisationer som arbetar för hållbar livsmedelskonsumtion 

konsturerar hållbarhet och konsumenten. Organisationerna representerar olika intressen 

och empirin består av officiella kommunikationsdokument samt intervjuer. Empirin 

analyseras i relation till postmodernitetens individualisering som beskriver hur 

individer, genom kommunikation om miljörisker och ohållbarhet åläggs ta ansvar för en 

hållbar samhällsutveckling. Analysen visar att hållbarhetsbegreppet ständigt 

omformuleras vilket leder till ambivalens hos konsumenten, och vikten av politiska 

åtgärder för hållbar konsumtion framhålls av organisationerna med politisk inriktning. 

Tre konstruktioner av konsumenten uttrycks. Samtliga organisationer konstruerar i en 

officiell diskurs en hållbar konsument som med hjälp av kunskap tar ansvar genom 

aktiva livsmedelsval. I en vardagsdiskurs konstrueras konsumenten som förvirrad av 

budskapen om hållbara livsmedelsval och sägs behöva hjälp genom förenklad kunskap. 

En tredje konstruktion av en mindre hållbarhetsintresserad konsument uttrycks av de två 

mest marknadsorienterade organisationerna, som istället vill sälja hållbarhet till 

”vanliga” konsumenter med positiva budskap om lust och egennytta. Diskursanalysen 

synliggör att konstruktioner av konsumenten är kopplade till specifika kontexter. 

Officiell kommunikation som konstruerar en hållbar konsument nyanseras och ger ny 

medvetenhet om mindre kommunikativa konstruktioner av konsumenter med begränsad 

potential till ansvarstagande för hållbar utveckling. 
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Inledning 

Hållbarhet och hållbar konsumtion är begrepp vi möts av i alltfler sammanhang. Klimathot, 

miljöförstöring och bekämpningsmedel inom produktionen är exempel på problem som 

aktualiserar det behov av hållbarhet som på olika nivåer i samhället kommuniceras ut. Inom 

näringslivet visar man ofta på hur man integrerat arbetet för en hållbar utveckling i den 

ordinarie verksamheten, toppmöten för att adressera globala utmaningar hålls och 

civilsamhällesorganisationer startar kampanjer för att väcka uppmärksamhet om frågorna.  På 

individnivå uppmanas vi agera och tänka hållbart; genom sopsortering, begränsad bilkörning 

och konsumtions- och livsmedelsval (Lindén, 2009).  

Världens livsmedelsindustri har genomgått stora förändringar sedan 1800-talet i och med 

industrialiseringen och globaliseringen. Denna utveckling har inneburit en mekanisering av 

produktionsmedlen, utvecklande av transporter, säsongsoberoende matkonsumtion (Kiple, 

2007), monokultur och standardiseringar av grödor (Marsden, Morgan & Murdoch, 2006) 

samt att ett fåtal livsmedelsföretag nu kontrollerar marknaden och deras strävan efter ökande 

avkastning innebär hårda påfrestningar på både människa och miljö (Lang & Heasman, 2004). 

I den globaliserade livsmedelsproduktionens kölvatten menar många att miljöförstöring, 

ekonomiska och sociala orättvisor (ibid.) och matrelaterade sjukdomar (Weis, 2007) följer.  

Röster höjs som efterfrågar en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i form av 

exempelvis naturlig mat befriad från bekämpningsmedel, baserad på småskalighet, biologisk 

mångfald, lokal produktion för att reducera antalet ’food miles’, och en etisk, miljövänlig och 

hälsosam produkt (jmf. Marsden et al., 2006). Medvetenheten om livsmedelsproduktionens 

och -konsumtionens konsekvenser för människa och miljö har ökat markant under senare 

decennier (Adams & Rainsborough, 2010). Innebörden av begreppet hållbar konsumtion rör 

sig övergripande om att konsumera annorlunda snarare än att konsumera mindre (Jackson, 

2005, s.19). Detta erkännande av konsumtionen som drivkraft till förändring har att göra med 

globaliseringen av politiken och industrin. Aktiviteter som miljöskydd och välfärdsfrågor som 

traditionellt ålegat nationalstaten sköts efter pådrivna frihandels- och globaliseringsagendor 

allt oftare av företag, vilket förändrar statens roll (Beck, 1995; Weis, 2007; Lind & Barham, 

2004; Sassatelli, 2006; Giddens, 1990). Samhällsmedborgaren har blivit en konsument som 

kan ta ansvar och ’rösta’ genom sin konsumtion (Sassatelli, 2001, 2006; Micheletti, 2003). 
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Avgörande för vår medvetenhet om riskerna med livsmedelsproduktion och -konsumtion är 

experter som förmedlar dem. Beck (1995) presenterade tidigt idén om en pågående ekologisk 

upplysning och om risksamhället. Vi konfronteras med nya risker jämfört med tidigare, vars 

ursprung i och med industrialisering och teknologisering blivit allt mer avlägsna individens 

vardag och som vi ofta står försvarslösa inför, till exempel om naturkatastrofer och 

hälsovådliga genmodifierade grödor. Hannigan (1995) föreslog en ny miljösociologisk 

riktning som innebar att vi bör närma oss miljöproblem och risker som konstruktioner som 

formuleras och förmedlas av offentliga debattörer, näringsliv, politiker och NGOs. Flera 

forskare har senare antagit samma ansats. Mot bakgrund av denna utgångspunkt blir 

uttalanden om hållbarhet och hållbar konsumtion som vi möts av i media, livsmedelsbutiker, 

politiska debatter, marknadsundersökningar och andra informationskanaler i sig 

meningsskapande, styrda av olika intressen och ofta omformulerade (jmf. Bruner & Meek, 

2011). Budskapen som förmedlas av intressenter för en hållbar utveckling och för en 

alternativ, miljövänlig livsmedelskonsumtion är att individen som konsument kan och väntas 

agera genom att välja rätt mat med hänsyn tagen till miljö, producenter, djurens välfärd, den 

egna hälsan eller kvalitet och smak. Den här uppsatsen utgör ett empiriskt nedslag i hur fyra 

organisationer konstruerar hållbarhet och den hållbara konsumenten, i relation till 

samhällsteorier om post- och senmodernitetens individualisering, reflexivitet, ambivalens och 

kommunikation av risk och hållbarhet.  

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen tar sin utgång i den kommunikation om hållbarhet och om en konsumentdriven 

hållbar utveckling som vi möts av idag. Den syftar till att undersöka vilken roll konsumenten 

tänks kunna spela för en hållbar utveckling genom att ta reda på hur fyra organisationer som 

arbetar för en ökad hållbar livsmedelskonsumtion utifrån olika intressen, konsturerar 

hållbarhet och konsumenten.  

1. Hur konstrueras hållbarhet och konsumenten? 

2. Inom ramen för vilka diskurser förekommer konstruktioner av konsumenten? 

Definitioner och avgränsning 

En vanlig definition av hållbar utveckling formulerades av Brundtlandkommisionen på 

uppdrag av Förenta nationerna (FN, 1987, kap.2): ”development which meets the needs of the 
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present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. En 

definition av hållbar konsumtion antogs 1994. Den innebar “… the use of goods and services 

that respond to basic needs and bring a better quality of life, while minimizing the use of 

natural resources, toxic materials and emissions of water and pollutants over the life cycle, so 

as not to jeopardize the needs of future generations” (Ministry of the Environment Norway, 

1994, refererad i Lindén, 2009, s.10). Hållbar konsumtion kan ses som konsumtion av mer 

effektivt producerade varor, av en grön och etisk konsument som väver in sociala och 

miljömässiga frågor i sina köp och är drivkraften bakom marknadens förändringar (Seyfang, 

2005). Andra väljer att tala om grön konsumtion då fokus ligger främst på miljöfrågor (Autio 

et al. 2009:41f). Sociologen Sassatelli (2006) använder begreppet kritisk konsumtion för att 

skapa fokus på konsumtionen, medan begreppet politisk konsumtion (Micheletti, 2003; Yates, 

2011:191) utgår från att studera politiskt handlande genom konsumtion. Jag har valt att 

använda mig av det samlade begreppet hållbarhet (hållbar konsumtion och hållbara 

livsmedelsalternativ). Detta eftersom informanterna talar om en hållbar utveckling och om 

livsmedel som inte nödvändigtvis är ekologiska1, men som har ett miljövänligt eller 

klimatvänligt tänk som utgångspunkt. 

Studien ska ses som en aspekt av konstruktionen av hållbarhet i den här kontexten. Uppsatsen 

behandlar inte hur kommunikationen mottas av konsumenten (jmf. Phillips, 2000; Autio, 

Heiskanen & Heinonen, 2009). Det pågår idag en utveckling av alternativa, miljöanpassade 

produkter inom en rad områden, däribland livsmedel, kläder, teknik, resor, mineralutvinning 

och skönhet2. Mot bakgrund av den tidiga utvecklingen av ekologiska/miljövänliga 

livsmedelsprodukter och att produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel sedan 1990-

talet ökat starkt i Sverige (Skr. 2005/06:88) så har jag valt att fokusera på 

livsmedelskonsumtion i denna studie om hållbar konsumtion.  

                                                

1För att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt, krävs en certifiering i enlighet med EUs regler för ekologisk 

produktion sedan 1 juli 2010. 

2Se bland annat www.swedwatch.se, www.fairtradecenter.se, www.fairtrade.se, www.csrsweden.se. 
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Tidigare forskning  

Här presenteras tidigare forskning med relevans för fortsatta studier om hållbarhet och den 

hållbara konsumenten. Genomgående belyses hur konstruktionismen kan bidra med kunskap i 

ämnet. Avsnittet inleds med studier som antar ett konstruktionistiskt angreppssätt på 

kontexten i vilken föreställningar om miljö och hållbarhet uttrycks, för att därefter visa studier 

om den hållbara konsumentens roll i samhället och om hur konsumenten konstrueras.  

Kommunikation om miljöproblem och dess 

lösningar 

Hannigan (1995) föreslog i Environmental Sociology: A Social Constructionist Perspective en 

socialkonstruktionistisk riktning på miljösociologin som bör fokusera på att miljö, natur och 

ekologi inte är fixerade begrepp utan snarare utvecklas i det offentliga av olika specialister, 

men också i det privata. Hannigan närmar sig miljön som en ”arena” där hävdanden och 

uttalanden om miljöns tillstånd skapas, presenteras och utmanas.  Vi bör betrakta 

presentationer av miljöproblem som just presentationer, genom vilka regler för miljöskydd 

och handling formas och omformuleras, menar författaren. Sedermera har det 

konstruktionistiska synsättet på miljö, miljöproblem och miljöpolitik och åtgärder utvecklats. 

Eder (1996) undersöker i The Social Construction of Nature: A Sociology of Ecological 

Enlightenment förhållandet mellan natur och kultur och vänder sig mot en syn på naturen och 

miljön som något “objektivt” där ute. Miljörörelsen och den sociala konstruktionen av naturen 

är central i formandet av sociala strukturer om miljön. Pettenger (2007) har en liknande 

utgångspunkt i The Construction of Climate Change. Klimatförändringar konstrueras socialt 

och olika aktörer är med och definierar och förhandlar om vad problemet är. I boken lyfts att 

även lösningarna och hur vi ska agera på hoten framförhandlas i stället för att vara på förhand 

givna lösningar. I A Critical Crisis Rhetoric of Seafood beskriver Bruner & Meek (2011) hur 

både problem och lösningar rörande fisket kommuniceras ut i populärkultur, media, från 

politiskt och akademiskt håll och av NGOs. Artikeln baseras på ett stort empiriskt underlag 

som inte valts ut strategiskt, men bredden på materialet belyser på ett effektivt sätt hur en rad 

olika aktörer deltar och sätter agendan genom att definiera både ohållbarhet och hållbara 

lösningar med dagens fiskkonsumtion. Författarna problematiserar detta genom att lyfta att 
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konsumenter härmed hamnar i en situation där de ställs inför val som rör den egna hälsan 

såväl som den globala miljön. Syftet med artikeln är delvis politiskt radikalt – förutom att 

belysa vilka svåra val konsumenten ställs inför och att synliggöra det som inte uttalas i 

populärdiskursen om problemen med 'haven', så hoppas författarna kunna bidra till att nya 

formuleringar skapas som möjliggör en hållbar konsumtion. 

Sammantaget fokuserar dessa studier på hur hot och hållbara lösningar formuleras genom 

kommunikation i stället för att vara något naturligt ”där ute” som upptäcks och avtäcks. 

Ambitionen ligger till stor del i att kritisera naturvetenskapens framställningar av 

miljöproblem och möjliga åtgärder som något oundvikligt och i stället att visa att vad som blir 

till sanning förhandlas fram av tongivande vetenskapsmän, politiker och organisationer. Detta 

angreppssätt har fått kritik från dem som menar att sådana synsätt riskerar att lösa upp vår 

förståelse för omvärlden till den grad att vi till slut inte tar risker som exempelvis 

klimatförändringar innebär på allvar. Mol & Spargaaren (2000) menade exempelvis i 

Ecological Modernization Theory in Debate: A review att det socialkonstruktionistiska 

angreppssättet förnekar att miljöproblemen verkligen finns, eftersom naturen reduceras till en 

social uppfinning utan verklig betydelse och existens. Till dess försvar är 

socialkonstruktionismens ambition inte att hävda att klimatförändringar inte finns, men 

ansatsen accepterar inte okritiskt miljöproblemen utan fokuserar i stället på de bakomliggande 

sociala, politiska och kulturella processerna som definierar miljöproblem som oacceptabla och 

något vi kan göra något åt (Hannigan, 1995, s.30).  

Individens och politikens roll för en hållbar 

utveckling 

Följande studier utgår från konsumenten som drivkraft och i centrum för den hållbara 

utvecklingen samt betonar politikens roll i möjliggörandet och underlättandet av hållbar 

konsumtion. Sociologen Lindén (2009) undersöker hur politiska styrmedel kan påverka 

konsumentens beteende och med studien Klimat och konsumtion. Tre fallstudier kring 

styrmedel och konsumentbeteende undersöks hur styrmedlen prissättning (skatt/premier), 

information (märkning av produkter) och administration (avfallshantering) kan påverka 

individens beteende kring miljötänk och konsumtionsval. Lindén rekommenderar att 

styrmedlen i högre utsträckning bör nyanseras och konsument- och produktanpassas 

(2009:64). I studien betonas även vikten av rak och tydlig information, som därmed väntas få 
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konsumenten att agera. Betydelsen av en politisk agenda för hållbar konsumtion betonas i 

flertalet andra studier. Maniates (2002) drar i Individualization: Plant a Tree, Buy a Bike, 

Save the World? slutsatsen att medan individer inser att deras individuella konsumtionsval är 

miljömässigt viktiga så är möjligheten att ytterst påverka dessa val begränsade och formade 

av politiken. I (Un)sustainable Consumption ställer sig Burgess, Bedford, Hobson, Davies 

och Harrison (2003) kritiska till att det ligger på individen att ta ansvar för en osäker miljö i 

en avgränsad marknad. Vikten av en vidare social kontext som stärker miljövänlig 

konsumtion är avgörande eftersom det är att begära för mycket av konsumenten att på egen 

hand anpassa sin livsstil. Sociologen Seyfang (2005) drar liknande slutsatser i studien 

Shopping for Sustainability: Can Sustainable Consumption Promote Ecological Citizenship? 

som redogör för en rad olika teorier och praktiker rörande hållbar konsumtion och ger förslag 

på mer effektiva alternativ. Seyfang menar att den modell för hållbar konsumtion som 

dominerar i Storbritannien har misslyckats eftersom det inte kan ligga på individer att 

konsumera hållbart om det inte finns en vidare social kontext som ger ett sådant handlande 

mening. Småskaliga, alternativa gräsrotsrörelsers initiativ bör tillåtas att växa och ges större 

utrymme genom stöd från myndigheter (”government support”), argumenterar Seyfang (2005, 

s.302). Diskussionen grundar sig i vad författaren anser vara ett underliggande behov av ett 

mer pluralistiskt synsätt på hållbar konsumtion. Myndigheter skulle publikt kunna ifrågasätta 

synen på ständig tillväxt och ge stöd till mindre institutioner att utvecklas, och därigenom 

forma konsumentvalen, föreslår Seyfang. Dessa studier ger perspektiv på vilken roll 

konsumenten kan spela för en hållbar utveckling.  

Forskning om konsumenten 

Kommunikation om att konsumenten efterfrågar en hållbar livsmedelsproduktion och om vem 

den hållbara konsumenten är utifrån olika variabler som kön, utbildningsnivå och ålder sprids 

ofta i marknadssammanhang. Många studier om hållbar konsumtion – de sociologiska 

inkluderat – är kvantitativa och undersöker vilka faktorer som är av betydelse för att förklara 

varför konsumenter väljer att handla på ett visst sätt. Kvantitativa undersökningar visar 

exempelvis ofta att kvinnor är överrepresenterade bland hållbara konsumenter. Critical 

Consumption (Yates, 2011) är en jämförande studie mellan europeiska länder där resultatet 

pekar på att socioekonomiska variabler (däribland genus) är av betydelse för sannolikheten till 

buycotting – att köpa varor som överensstämmer med ens värderingar. Kommunikation och 

kulturell kontext som gör vissa former av konsumtion mer accepterade än andra är av 
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betydelse för att detta ska ske. Yates menar samtidigt att kritisk konsumtion är en 

individualistisk aktivitet som innebär identitetsskapande aspekter. I The Gender Gap 

Reversed: Political Consumerism as a Women-Friendly Form of Civic and Political 

Engagement (Micheletti & Stolle, 2006) diskuteras varför kvinnor (och unga) är 

överrepresenterade bland dem man benämner som politiska konsumenter i ett stort antal 

sådana undersökningar. Förklaringen ges utifrån kvinnans roll och intressen i samhället i 

övrigt. För många kvinnor, menar författarna, ligger konsumtionen närmre till hands än att 

delta i offentliga beslutsarenor och blir därför en form av politiskt deltagande inom räckhåll. 

Övergripande kan sägas att den typen av studier som exemplen ovan ger uttryck för utforskar 

en hållbar konsument som ”redan finns”, vars intresse går att mäta och att det finns variabler 

som i rätt kontext leder till eller kan förklara ett visst beteende. Studierna försöker beskriva 

hur och varför konsumenten agerar och vem hon är. Samtidigt finns det studier som pekar på 

att kvantitativa mätningar innebär ett konstruerande av konsumenten som inte enbart kan 

anses vara rena reflektioner av hur verkligheten faktiskt ser ut. 

Moisander (2001) argumenterar i Representation of Green Consumerism: A Constructionist 

Critique för att studier om den miljövänliga konsumenten bör anta en alternativ teoretisk 

riktning till den dominerande uppfattning som präglar konsument- och marknadsforskning. 

Författaren kritiserar rådande idéer om en rationellt handlande individ vars egenskaper väntas 

kunna mätas och därmed förutses och formas. Moisander beskriver hur fältet präglas av en idé 

om att kunskap och information som är förpackad på rätt sätt leder till önskad handling hos 

individen, även den ignoranta. Istället föreslår Moisander ett konstruktionistiskt angreppssätt 

på representationer eller beskrivningar av konsumenten som undersöker hur de i sig skapar 

verkligheten. Härigenom erbjuder författaren ett pluralistiskt sätt att studera och adressera 

konsumenten. Med hjälp av diskursanalys belyser Moisander tre dominerande diskurser inom 

ramen för ”grön” konsumtion; en som ser på individen som en välinformerad och moraliskt 

exemplarisk medborgare, en andligt och asketiskt orienterad grön konsument, samt en diskurs 

om konsumenten som en fanatisk grön aktivist. 

Sassaletti (2004) lyfter i Discourses, Contestation and Alternative Consumption hur 

individuella konsumtionsval görs till moraliska, politiska och kravtyngda vardagsval genom 

exempelvis marknadsföring som lyfter moraliska fördelar i att välja alternativ mat. Författaren 

diskuterar även i Virtue, Responsibility and Consumer Choice. Framing Critical 

Consumerism hur rörelser inom kritisk konsumtion bidrar till formandet av konsumenten som 

politisk och moralisk, diskurser som gör individen både skyldig och ger henne makten att 



 

 8 

agera (Sassaletti, 2006). Genom uttalanden från institutioner både nationellt och globalt görs 

individen till den drivande kraften för en etiskt försvarbar handel (ibid.). Med utgångspunkt i 

Hackings konstruktionism och Foucaults diskursanalys på mikronivå föreslår likaså 

Hargreaves (2010) i artikeln Putting Foucualt to work on the environment: exploring pro-

environmental behaviour change as a form of discipline ett fördjupat sätt att förstå formandet 

av miljövänligt handlande.  Uppfattningen om uttalanden om miljöproblem och miljövänligt 

handlande som neutrala fakta utmanas då Hargreaves poängterar hur beskrivningar om 

”naturens tillstånd”, såsom i marknadsanalyser och marknadsföring i sig har en socialiserande 

verkan och skapar miljövänliga individer som upprätthålls i vardagens handlande individer 

emellan. För uppsatsens infallsvinker bidrar den här studien med en insikt om att 

genomförandet av konsumentundersökningar signalerar att frågor om hållbara livsmedelsval 

är något individen dels kan, men också förväntas ta ställning till. En liknande utgångspunkt 

finner vi i Heiskanens (2005) artikel om den performativa och konstruerande aspekten i 

konsumentundersökningar; The Performative Nature of Consumer Research: Consumers' 

Environmental Awareness as an example. Utgångspunkten är att konsumentundersökningar 

konstruerar representationer av 'gröna konsumenters' medvetenhet snarare än att spegla en 

verklighet 'där ute'. Härigenom vill författaren visa att hållbar konsumtion definieras och att 

den hållbara konsumenten skapas genom just sådana undersökningar och att resultaten som 

presenteras i sin tur påverkar kontexten i vilken den produceras och presenteras. 

Media, utbildningar och reklamens konstruerande av miljövänlig konsumtion (green 

consumerism) är i fokus i Narratives of Green consumers – the Antihero, the Environmental 

Hero and the Anarchist (Autio et al., 2009). Författarna undersöker hur miljödiskursen 

innebär både möjligheter och begränsningar för unga konsumenter att anpassa sig, agera och 

identifiera sig som miljömedvetna konsumenter. Utgångspunkten är ett problematiserande av 

hur grön konsumtion växt fram och konstrueras genom en kritisk diskussion om det rådande 

synsättet på individen som pådrivande och agent i diskursen. Resultatet visar tre olika 

förhållningssätt till miljövänlig konsumtion bland unga; ’antiheron’ som motsätter sig hållbar 

utveckling genom sin konsumtion, en som positionerar sig som miljövänligt handlande och en 

som kritiserar konsumtionssamhället genom att i stället minska konsumtionen. Studien 

framhåller att konsumenten bäddas in i en kulturell kontext som skapas av olika röster och 

erbjuder olika handlingsmöjligheter för individen. Medias roll i att kommunicera miljövänligt 

handlande till konsumenten och hur konsumenten själv svarar på detta undersöks även av 

Phillips (2000) i studien Mediated Communication and the Privatization of Public Problems: 
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Discourse on Ecological Risks and Political Action. Studien antar ett diskursanalytiskt och 

socialpsykologiskt perspektiv och sammanför konstruktionen av konsumenten som politisk 

aktör med hur konsumenten svarar på kommunikationen som ges. Phillips finner likt Autio et 

al. (2009, ovan) olika diskurser i hur konsumenter uttrycker sig om hållbar konsumtion. I den 

ekologiska diskursen bär individen ansvar för miljöproblem, men samtidigt uttrycks en 

diskurs om vardagens begränsningar som ursäkt för ett misslyckat sådant ansvarstagande.  I 

en konsumtionsdiskurs får individen genom konsumtion agentskap att agera hållbart. 

Individen får härmed både en ”grön” identitet, en identitet som aktiv hållbar konsument och 

en som en vanlig person med begränsad möjlighet att agera hållbart. Sassatellis (2006) 

moraltyngda konsument nyanseras med hjälp av dessa studier som visar på varierande sätt för 

individen att agera i enlighet med och positionera sig i förhållande till kommunikationen om 

hållbar konsumtion. 

Sammanfattning 

Forskningen visar hur en konstruktionistisk infallsvinkel på kommunikationen om 

miljöproblem, dess lösningar och konsumentens roll kan bidra till en förståelse för sådan 

information och kunskap som i sig meningsskapande och styrd av olika intressen. 

Konsumenter har visat sig respondera på budskapen på olika sätt och antar olika roller i sitt 

agerande. Ett problematiserande av individen och konsumenten som ansvarstagande för 

samhällets problem har också uppvisats i en rad studier. Studier med en icke-

konstruktionistisk infallsvinkel har översiktligt diskuterats för att synliggöra skillnaden i 

synsätten på konsumenten; mellan en som bär ett antal egenskaper som går att mäta och en 

som konstrueras, blir till och formas i just sådana mätningar genom medial kommunikation 

och interaktion. I Sverige har mycket av den akademiska forskningen om hållbar 

livsmedelsutveckling bedrivits inom den naturvetenskapliga genren med fokus på 

producenterna och ovan presenterade svenska studier inom statsvetenskap och sociologi 

studerar möjligheter och barriärer för den hållbara konsumtionen med fokus på politikens roll. 

I förhållande till tidigare forskning kan den här uppsatsen bidra med en infallsvinkel där några 

av de som själva kommunicerar och sätter agendan om hållbarhet beskriver kontexten som 

frambringar och främjar olika typer av uttalanden om hållbarhet och konsumtion. 

Organisationernas konstruktioner av konsumenten ger kompletterande kunskap till den 

forskning som riktat in sig på konsumenters egna upplevelser och berättelser inom hållbar 

konsumtionsdiskursen och hur de positionerar sig i förhållande till den mediala 
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kommunikationen om hållbar konsumtion. Med hjälp av uppsatsen kan vi jämföra om 

organisationernas föreställningar om hållbarhet och konsumenten motsvarar de olika 

konsumenttyper som uttrycks i tidigare forskning och om infallsvinkeln kan bidra med nya 

empiriska insikter. Studien ger en empirisk inblick i hur den kommunikation som når 

konsumenten är intressestyrd och framdriven av olika agendor. Samtidigt utgör avsaknaden 

av konstruktionistiska studier om hållbar konsumtion i Sverige en motivering till ett behov av 

en aktuell förståelse för hur hållbarhetsbegreppet används och hur den hållbara konsumenten 

skapas i en svensk kontext.  

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet kommer teoretiska utgångspunkter inom diskursanalys och 

konstruktionismen att redogöras för. För att ge en förståelse för kontexten i vilken hållbarhet 

och konsumenten konstrueras så används teorier om post- och senmodernitet.  

Diskurser och konstruktioner 

Den teoretiska utgångspunkten i analysen är ett angreppssätt på empirin som utsagor om 

fenomenen som konstruerade i en kontext, i stället för att vara neutrala speglingar av en 

verklighet där ute. Diskursanalys, baserad på konstruktionism är en av flera riktningar inom 

konstruktionismen, men också den mest använda (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Det 

finns ingen tydlig definition av vad en diskurs är, men Winther Jørgensen och Phillips föreslår 

att en diskurs är ett sätt att tala om och förstå världen, eller en del av den. Med hjälp av 

diskursanalysen synliggörs möjliga sätt att tala om och konstruera hållbarhet och den hållbara 

konsumenten, kopplat till olika kontexter och i relation till organisationens intresse. Det finns 

inga tydliga ramar för diskursanalysen och det är vanligt att man använder en kombination av 

olika riktningar för att skapa en bred förståelse. I grunden för den här diskursanalysen finns en 

förståelse för att det som uttrycks skulle ha kunnat formuleras annorlunda (Hacking, 1999), 

det finns intressen bakom formuleringarna (Burr 2003; Berger & Luckmann, 1967), 

diskurserna möjliggör ett antal utsagor om fenomen och utesluter andra. Winther Jørgensen 

och Phillips (2002) föreslår ett antal premisser för konstruktionismen; däribland att man bör 

ha en kritisk inställning till självklar kunskap; vår världsbild är inte statisk utan utbytbar och 



 

 11 

omförhandlingsbar eftersom vår kunskap om verkligheten är kontextuellt betingad; kunskapen 

förhandlas fram i sociala processer där olika anspråk görs på vad som är riktigt och inkorrekt. 

Diskursanalysen kan hjälpa till att undersöka vilka tolkningar av och konstruktioner av 

hållbarhet som är möjliga, hur information och kunskapsproduktion bidrar till formandet av 

vad som är hållbarhet, vilka egenskaper som därmed tillskrivs konsumenten i 

hållbarhetsdiskursen (jmf. Moisander, 2001), samt hur intressen påverkar konstruktionen av 

hållbarhet. Diskursanalysen måste ses som en kombination av teori och metod (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002). Analysmetod och hur jag ser på diskurser tydliggörs i avsnittet 

Analys av tal och skrift under Metod.  

Berger och Luckmanns konstruktionism sätter fokus på att verkligheten konstrueras genom 

språket (1967). Betonandet av språket i interaktionen innebär en form av antihumanism, en 

social individ som står i kontrast till en konsument och individ med en essens som går att 

mäta (Burr, 2003, s.53f). Enligt Hacking (1999) kan också interaktiva kategoriseringar av 

människor bidra till formandet av dem. Föreställningar om konsumentens möjligheter att 

agera för hållbarhet som kommuniceras ut kan med andra ord tänkas uppmuntra sådana 

ageranden. Likaså blir definitionen av vad som är hållbarhet och vem den hållbara 

konsumenten är en konstruktion som ständigt förhandlas om genom språket. 

Konstruktionismen förklarar hur det som uppfattas som självklarheter ska ses som 

institutionaliseringar av upprepade språkliga processer. När något, till exempel kunskap eller 

symboler har institutionaliserats och upplevs som oundvikligt och självklart, krävs ändå ett 

kontinuerligt legitimerande för att upprätthållas (Berger & Luckmann, 1967). 

Hållbarhetsbegreppet kan studeras på detta sätt. Konstruktionen av hållbarhet och dess 

betydelse är framförhandlad av bakomliggande intressen samt meningskonstituerande och 

reproducerande genom språket (jmf. Hall, 1997). Konstruktionismen kan även ge en teoretisk 

ingång till hur olika föreställningar eller representationer är kontextuella och temporära (jmf. 

Hacking, 1999) eftersom diskurserna tillåter olika definitioner, kunskap och värderingar, men 

samtidigt utesluter andra (Silverman, 2006 ). Meningsskapande är vidare ett område för 

konkurrens enligt Burrs socialkonstruktionism (2003). Denna insikt hjälper oss att studera hur 

organisationer med olika intressen som driver synbart liknande agendor definierar och 

härigenom konstruerar hållbarhet.  

Post- och senmodernitet 

Diskursanalysen görs i den här uppsatsen möjlig genom importerandet av sociologiska teorier 
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till den analytiska ramen (jmf. Winther Jørgensen & Phillips 2002). I följande avsnitt kommer 

teorier presenteras som bidrar med en förståelse för den sociala kontext i vilken 

hållbarhetsdiskursen uttrycks, samt hjälper till i tolkningen och analysen av empirin; teorier 

om det sen- och postmoderna samhället som betonar individualisering, kommunikation och 

ambivalens, reflexivitet och sammanlänkandet av det lokala och globala.  

Konsumentens möjliga bidrag till en hållbar utveckling kan kopplas till den bredare 

samhällsutveckling och synen på individen som Bauman (1991, 1997), Beck (1994, 1995) och 

Giddens (1990, 1991) presenterar i teorier om post- och senmoderniteten (Giddens benämner 

samhällssituationen senmodernitet och reserverar postmodernitet för beteckningar i den 

kulturella sfären). Det post- och senmoderna samhället präglas av en individualisering som 

innebär att ansvaret för samhällets problem kommer att vila på individens axlar istället för på 

politiken, samtidigt som samhällsproblemen har en alltmer avlägsen karaktär som vi sällan 

har en direkt koppling till (Bauman, 1991; Beck, 1994, 1995; Giddens, 1990, 1991).  

Individualiseringen hänger tätt samman med globaliseringen (Bauman, 2004) och ger med 

andra ord individer en betydande roll i att påverka samhällsutvecklingen. Giddens (1991, 

s.209ff) beskriver med begreppet ’life politics’ hur politikens roll i och med 

individualiseringen har omvandlats och begränsats och att individer nu hamnar i situationer 

där egna livsstilsval kopplas samman med och får konsekvenser för globala problem. Det är 

genom kommunikation om risker till individer som uppfattningen och kunskapen om att det är 

individen som bör och kan agera på ett visst sätt blir till. Denna insikt delar teoretikerna. 

Däremot skiljer de sig åt i sin tolkning av vilka möjligheter och begränsningar globaliseringen 

och individualiseringen för med sig.  

Förmedlandet av miljöhot och samhällets benägenhet att plocka upp den informationen 

diskuteras explicit i Becks Ecological Enlightenment (1995). Utsagor om hot och hållbar 

utveckling och konsumtion har stor betydelse för individen eftersom det ofta rör sig om 

avlägsna problem och vi får förlita oss på den kunskap som andra erbjuder för att vi ska kunna 

ha kännedom om och agera på informationen. I en tid då kunskap om risker, miljöhot och dess 

lösningar förmedlas av allt fler aktörer i samhället, blir vetenskapens monopol på kunskap 

upplöst (Beck, 1994). Man kan härigenom använda Baumans, Becks och Giddens teorier om 

kommunikationen om miljörisker och hållbarhet ur ett konstruktionistiskt perspektiv för att 

närma sig det ständiga kunskapsflödet om exempelvis miljöproblem som individer väntas 

agera på, genom att de tillskrivs egenskaper som hållbara och ansvarstagande konsumenter 

(teoretikerna själva gör dock inte denna konstruktionistiska ansats till de olika mediala 
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budskapen utan använder teorierna för att beskriva samhällsutvecklingen). Kunskap om 

klimatproblem och möjlig hållbar konsumtion skapas i en pågående process och är kunskap 

som är framförhandlad. Individualiseringen innebär å enda sidan att individer genom sina 

vardagliga praktiker agerar och ges möjlighet att politiskt engagera sig för globala problem 

och att nya politiska formationer och solidariteter skapas. Beck ser hur individer i det han 

kallar risksamhället (1992) responderar på privatiseringen av samhällsproblemen som aktiva 

konsumenter som handlar politiskt. Individen tar moraliskt ansvar för att lösa problemen och 

baserar sina val på den kunskap som finns tillgänglig. Beck menar att individer eller små 

grupper av individer kan agera med betydande effekt på de ekologiska kriser som förmedlas i 

en tid då nationalstater blir till ”islands of helplessness” (Beck, 1995, s.11). I Giddens ’life 

politics’ engageras individen likaså i globala problem och nya solidariteter skapas som binder 

samman det lokala med det globala (Giddens, 1991). Sammantaget ger Beck (1994) och 

Giddens (1990) teorier en aktiv och reflexiv individ som konfronteras med risker och 

responderar på den kunskap som kommuniceras. Samtidigt poängterar Bauman, Beck och 

Giddens att samhället karakteriseras av ambivalens eftersom den kunskap som kommuniceras 

oss omformuleras i takt med att nya forskningsrön ständigt lanseras (Bauman, 1991; Giddens, 

1990). Det ständiga flödet av budskap om hot och lösningar gör att individer kan känna 

uppgivenhet och reagera med passivitet eftersom det är svårt att avgöra på vilket sätt man som 

privatperson kan lösa problemen (Giddens, 1990; Beck, 1992).  

Bauman (1991,2004) antar en mer pessimistisk grundinställning till individens möjligheter att 

genom konsumtion agera solidariskt (och beskriver även att möjligheten att agera hållbart är 

resursberoende, något som den här studien inte diskuterar). Bauman menar att 

vardagskonsumtion som lösningen på avlägsna globala utmaningar är en tveksam förenkling 

och att steget till att konsumenter ska ta ett medborgerligt ansvar (’consumer as citizen’) är 

långt. De möjligheter till solidaritet som globaliseringen och postmoderniteten erbjuder 

används inte och de globala problemen kan omöjligen lösas lokalt (Bauman, 1991, 2004). När 

individuell konsumtion presenteras som lösningen på globala problem så döljs och banaliseras 

själva problemet. Bauman ser i stället att kommunikation av individuell konsumtion som 

lösningen på samhällsproblemen ger individen skuldkänslor för att man inte gör någonting 

eller misslyckas lösa de globala problemen. Individer kommer att fortsätta konsumera nöje 

snarare än ansvar, menar Bauman (1991). Individen blir härmed en självcentrerad konsument 

som inte kan axla hållbarhetsansvaret och samhället och politiken misslyckas med att skapa 

en gemensam framtid genom att privatisera problemen.  
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Sammanfattning 

Post- och senmodernitetsteorierna bidrar till en teoretisk förståelse för kontexten i vilken den 

här studiens fokus på kommunikation om och konstruktionen av hållbarhet äger rum. 

Tillsammans med diskursanalysen syftar det teoretiska ramverket till att förklara hur 

hållbarhetsbegreppet och konsumenten konstrueras av de olika organisationerna och inom 

ramen för vilka diskurser. Att inkludera organisationer med olika agendor som arbetar för en 

hållbar konsumtion och utveckling underlättar att synliggöra intressen som påverkar 

konstruktioner om hållbarhet och om konsumenten. Teorier om samhällets individualisering, 

reflexivitet, ambivalens och sammanlänkandet av det lokala och globala kan underlätta en 

förståelse för hur organisationerna konstruerar hållbarhet och konsumenten på olika sätt. Inom 

ramen för individualiseringen kan empirin undersökas; konstrueras konsumenten som bärare 

av lösningen på globala problem? Väntas konsumenten respondera på eller ignorera kunskap 

om miljöproblem? Teorierna ger också möjlighet att förklara hur kommunikationen som 

organisationerna formulerar konstruerar konsumenten och om organisationerna konstruerar en 

aktivt handlande individ i enlighet med Beck och Giddens, är i linje med den mer 

pessimistiska synen som Bauman representerar eller tar sig andra uttryck. Fokus på hur det 

lokala sammanlänkas med det globala kan också undersökas; ger organisationerna stöd för 

den teorin genom sina konstruktioner? Dessutom erbjuder teorierna en möjlighet att 

undersöka hur organisationerna konstruerar konsumtionen; som en politisk arena eller en 

individuell aktivitet. 

På så vis kan den här studien bidra till att empiriskt underbygga samhällsteorier om risk och 

miljöhot, hållbarhet, kommunikationens roll och individualiseringen som flera forskare 

efterfrågar (jmf. Phillips, 2000; Bakir 2010). Uppsatsen kan undersöka om breda 

samhällsteorier kan hjälpa att förstå och tolka de konstruktioner som organisationerna ger 

uttryck för. Däribland kan vi undersöka olika konstruktioner av konsumenten och se på den 

aktivitet respektive passivitet som teoretikerna beskriver som diskursiva konkurrerande 

uttalanden kopplade till specifika kontexter.  

I nästa avsnitt redogörs för hur empirin i relation till diskursanalysen och samhällsteorierna 

används praktiskt i den här studien.  
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Metod och data 

Förstudie 

Studien undersöker vad som händer i Sverige, just nu och vilka organisationer som är med 

och konstruerar den hållbara konsumenten (jmf. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2007). En förstudie blev nödvändig för att identifiera vilka som skulle ingå i studien. Den 

ursprungliga urvalsramen formades genom allmänna sökningar på artiklar på internet. 

Härigenom blev det tydligt att ett stort antal aktörer inom samhällets olika sektorer är 

verksamma och driver frågan om en ökad hållbar livsmedelskonsumtion baserat på olika 

intressen. I förstudien läste jag in mig på området med hjälp av rapporter och artiklar, samt 

intervjuade och förde dialog med nya och befintliga kontakter som är verksamma inom frågor 

som rör hållbar konsumtion. Detta för att skapa mig en förförståelse och kunna kartlägga vilka 

aktörer som bör inkluderas på grund av deras framträdande och viktiga roll på området (jmf. 

Aspers 2007; Gordon & Brown 2009). Däribland tog jag kontakt med forskningscentrumet 

Ekologisk Produktion och Konsumtion (EPOK) vid Statens Lantbruksuniversitet och 

nyhetssighten Ekoweb som är ”en oberoende hemsida som bevakar den ekologiska 

marknaden” (Ekoweb 2012).  Kontakterna bekräftade att det saknas akademiska studier om 

den hållbara konsumenten i Sverige. Först efter detta förarbete kunde ett strategiskt urval av 

ett mindre antal organisationer låta sig göras (jmf. Esaiasson et al., 2007).  

Urval 

Urvalet av aktörer är delvis representativt för hur marknaden ser ut såtillvida att en mängd 

aktörer med olika bakgrund och verksamhetsområden parallellt och i somliga fall gemensamt 

driver på efterfrågan och kunskapen om konsumtion av hållbara livsmedel (jmf. Lagerberg 

Fogelberg, 2008). Urvalet är däremot inte representativt för att spegla en population eller för 

att kunna utmynna i generaliserbara slutsatser. Syftet med urvalet är att visa på vilka sätt som 

hållbarhet och konsumenten konstrueras och formuleras av dessa fyra aktörer som är 

tongivande på området, vilket ger en möjlig tolkning (jmf. Esaiasson et al., 2007; Gordon & 

Brown, 2009). I relation till uppsatsens konstruktionistiska ansats så motiveras denna typ av 

urval eftersom eventuella olika intressen som ligger bakom konstruktioner och synsätt på 

hållbarhet och konsumenten kan synliggöras. Likaså kan kopplingen mellan teorivalets 
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bidragande till förståelse om olika synsätt på individen och konsumenten och det empiriska 

urvalet möjliggöras genom att olika intressegrunder inkluderas och skillnad och likheter i det 

empiriska resultatet kan upptäckas. 

För att spegla bredden på intressenterna som arbetar för en hållbar livsmedelskonsumtion så 

valdes organisationerna ut med fokus på att 1) de aktivt arbetar för samt informerar och 

kommunicerar om hållbar livsmedelskonsumtion, 2) olika intressen skulle representeras och 

3) att de ska vara tongivande inom sitt område. Organisationerna i urvalet skulle ha ett tydligt 

fokus på att tala till och om konsumenten av hållbara livsmedel. Följande sektorer och 

intressen inkluderas i studien; försäljning/märkningsinitiativ av produkter, konsumenter, 

producenter och ett nätverk som haft uppdrag av politiken.  

Konsument 

Organisationen Konsument är en lobbyorganisation som företräder konsumenten. Hållbarhet 

är centralt för organisationens arbete och livsmedel hör till den viktigaste bland flera aspekter 

i hållbarhetsarbetet. Organisationen vill skapa möjligheter för en hållbar konsumtion genom 

att påverka politiker. Konsument ger bland annat via hemsidan information till konsumenter 

om hållbara konsumtionsval. Ett publikt dokument om hållbar konsumtion utgås ifrån, samt 

övrig tillgänglig konsumentinformation på webbsidan om hur man kan göra miljösmarta 

konsumtionsval av livsmedel. 

Nätverk 

Nätverk är en mötesplats för utveckling av och kunskapsspridning om den ekologiska 

produktionen och konsumtionen. I nätverket ingår idag konsumentorganisationer, 

producentorganisationer, forskare och handeln. Jag har använt mig av ett handlingsprogram 

med utgångspunkt i konsumentperspektivet som tidigare togs fram på uppdrag av politiken 

och är centralt för organisationens fortsatta arbete. 

Produktmärkning 

Produktmärkning en grön märkning för mat i form av en förening med medlemmar både från 

producent- och konsumentsidan. Organisationen kommunicerar information om fördelar med 

märkningen till konsument, ofta genom de företag som märker sina produkter. 

Produktmärkning tillhandahåller publikt en undersökning om den hållbara konsumenten samt 

en aktuell rapport om marknaden som jag också fick vid intervjutillfället. 

Producent 
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Producent är en intresseorganisation för människor och företag inom jordbruket. 

Organisationen arbetar för ett hållbart jord- och skogsbruk, bland annat genom information till 

konsumenter om miljö- och klimatsmarta matval. Utgångspunkten är att de egna 

producenternas mat är hållbar. På hemsidan finns en specialist som ger kostråd till konsument. 

Producent står bakom en hållbar märkning av livsmedel. I urvalet har jag har använt mig av 

en rapport som är en del av Producents utvecklingsstrategi med mycket fokus på 

konsumenten, samt en marknadsundersökning som refererades till i intervjun. 

Utöver den intressebaserade indelningen, så kan ytterligare en distinktion anas. Två av 

organisationerna har ett direkt intresse för hur konsumtionsmarknaden ser ut genom egna 

märkningsinitiativ och kommunicerar i hög utsträckning direkt till konsumenter för att öka 

efterfrågan på (märkta) hållbara livsmedel (Produktmärkning och Producent). De två andra 

kan sägas i högre grad arbeta med kunskapsspridning, möjliggörande och påverkan (Nätverk 

och Konsument). På så vis täcks organisationer med fokus både på kommunikation direkt till 

konsumenten och påverkansarbete på andra nivåer i samhället in i urvalet, vilket kan bidra till 

att olika konstruktioner av hållbarhet och konsumenten framträder samt till att synliggöra hur 

konstruktionen är temporär och kontextuell. Det ska tilläggas att organisationerna som 

inkluderas i studien arbetar mot samma mål och ofta är sammanlänkade genom att sitta i 

varandras styrelser.  

Aktörerna har själva valt ut vem i organisationen som ska delta i studien. Organisationerna 

kontaktades och informerades om uppsatsens problemområde, frågeställningar och syfte. 

Därefter tog den på organisationen kontakt, som arbetar med kommunikation om hållbar 

utveckling och miljösmart konsumtion av livsmedel. Intervjupersonerna har roller som 

talesperson, marknadschef och projektledare.  

Studien undersöker konstruktionen av hållbarhet och föreställningar om den hållbara 

konsumenten. Detta görs genom att analysera vilken bild och syn som framträder genom 

kommunikation om och till den hållbara konsumenten i officiell text och intervju. Officiella 

texter skapar en förståelse för vilken bild organisationerna önskar kommunicera utåt. Därför 

inkluderas publikationer och kommunikationsdokument från aktörerna. Intervjuer med 

representanter för organisationen kompletterar texterna. På så vis kan bakgrunden till de 

konstruktioner som frambringas i officiell kommunikation lättare förstås. Samtidigt innebär 

en triangulering mellan text- och intervjudata att likheter och skillnader om hållbarhet och 

konsumenten presenterad i text och den som intervjupersonerna ger kan upptäckas (jmf. 

Gordon & Brown, 2009). Detta hjälper till att analysera diskursiva praktiker, det vill säga 
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inom ramen för vilka diskurser som olika sätt att tala om hållbarhet görs (ibid.). Den 

analytiskt fokuserade urvalsmetoden innebär att genom intervjun så genereras data utifrån 

mitt undersökningsområde, medan mitt texturval redan finns men selektivt väljs ut för att 

kunna ge svar på mina frågor (ibid.). 

Urvalet gjordes med fokus på textkällor som finns lättillgängliga på aktörernas hemsidor. 

Texterna är uppmanande och upplysande i sin karaktär. De manar till handling och syftar till 

att möjliggöra och underlätta hållbar konsumtion. Texter inkluderas i studien baserat på 

följande kriterier: de ska ha konsumentfokus; de säger antingen något om hur konsumenterna 

agerar eller är vägledande för konsumenter, det ska vara aktuella kommunikationsdokument; 

antingen den senaste publikationen eller centralt vägledande enligt intervjupersonen själv. 

Dokumenten kan delas in i två kategorier: sådana som talar direkt till konsumenten och 

sådana som används för att allmänt kommunicera om konsumenten och hur marknaden för 

hållbarhet ser ut, baserade bland annat på konsumentundersökningar (ibid.). Samtliga 

organisationer i fokus för studien har dokument som talar om marknadsläget och den hållbara 

konsumenten. Tre av organisationerna använder attitydundersökningar för att beskriva den 

hållbara konsumenten och hållbar konsumtion. Börjesson (2003) framhåller värdet av att 

analysera attitydundersökningar eftersom de gör anspråk på att spegla attityder som bärs av 

individer och en verklighet ”där ute”. De är intressanta för den här studien eftersom frågorna 

och formuleringarna grundar sig i förväntningar om verkligheten och dess beskaffenhet som 

någon väntas ta ställning till, samtidigt som de gör anspråk på att beskriva attityder hos 

konsumenter. Resultat från attitydundersökningar hänvisas till i empirin och har inkluderats i 

analysen.  

Intervju- och analysmetod 

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form med en intervjuguide som utgångspunkt
3
. 

Denna har använts för att ställa frågor om organisationernas arbete för en hållbar 

livsmedelskonsumtion, men intervjupersonerna har fått tala fritt utifrån mina utgångspunkter 

(jmf. Silverman, 2006). Mot bakgrund av studiens syfte att undersöka hur den hållbara 

konsumenten konstrueras och med hänvisning till teorier om individualisering så kom 

frågorna att ha särskilt fokus på kommunikation och konsumentens potential och roll. 

Frågorna formades i relation till den konstruktionistiska ansatsen och blev därmed öppna 

                                                

3Se bilaga 1 
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frågor om synen på, syfte och målen med, bakgrunden till och utmaningar med att arbeta för 

en ökad hållbar konsumtion. Jag hade också föreberett mig genom att läsa in mig på relevanta 

dokument från respektive organisations hemsida och lyfte utifrån den informationen begrepp 

och resonemang som jag ställde frågor kring. Det var tydligt att intervjupersonerna var vana 

vid att prata om den egna verksamheten eftersom resonemangen ofta blir långa. Tre av 

intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplats med diktafon. En intervju 

genomfördes över telefon och denna tog längre tid eftersom jag samtidigt stödantecknade på 

grund av dålig ljudkvalitet. Intervjuerna varade i 60-75 min. Intervjuerna har sedan skrivits ut 

med hjälp av verktyget Express Scribe. 

I enlighet med vad Gibson och Brown (2009) föreslår, har empirin – transkriberad intervju 

samt textmaterial – kodats och kategoriserats baserat på mina frågeställningar, men också 

genom att jag har upptäckt regelbundenheter, likheter, skillnader och samband mellan 

kategorier/element i utsagorna. I analysen undersöks konstruktionen av hållbarhet och 

föreställningar om konsumenten utifrån vad organisationerna uttrycker och i vilka kontexter. 

Jag har i linje med Hackings distinktion mellan process och produkt undersökt dels hur 

begreppet hållbarhet fylls med olika betydelser genom idéutveckling (processen), samt 

konstruktionen av hållbarhet och den hållbara konsumenten (produkten som färdig idé) 

(Hacking, 1999).  

Diskursanalysen erbjuder inget tydligt analytiskt ramverk och forskaren lämnas därmed fri att 

forma en analys som ofta inspireras av en rad olika diskursanalytiska ramverk (jmf. Bergstöm 

& Boréus 2005). Jag har inspirerats av Lauclau och Mouffe (1985, refererad i Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002) i min diskursanalytiska utgångspunkt. Ett antal diskurser 

identifierades som utgör arenor som frambringar och tillåter vissa uttalanden om hållbarhet 

och konsumenten. Lauclau och Mouffes diskursanalys innebär även att undersöka om någon 

diskurs är mer dominerande än en annan. Diskursanalysens koppling till poststrukturalismen 

och en maktanalys innebär att den här används för att analysera hur diskurser främjar somliga 

och samtidigt begränsar andra utsagor. Till min hjälp att strukturera analysen har jag använt 

den del av Faircloughs (1992, refererad i Winther Jørgensen & Phillips, 2002) kritiska 

diskursanalys som lyfter dimensionen social praktik i förhållande till diskursiv praktik 

(dimensionen text och dess linguistiska mikrosociala fokus har dock uteslutits från det här 

analytiska ramverket). Den sociala praktiken utgör den omgivande samhälleliga kontext i 

vilken de identifierade diskurserna uttrycks. Kontexten i vilken hållbarhetsdiskursen äger rum 

identifieras i den här uppsatsen som en analytisk dimension som kan möjliggöra en förståelse 
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för hur och varför olika utsagor av organisationerna görs. Kontexten jag beskriver sätter 

genom individualiseringen konsumenten i fokus för att möjliggöra en hållbar utveckling och 

påverkar organisationerna att förhålla sig till ett ständigt flöde av nya rön om hållbarhet, något 

som förklars med post- och senmodernitetsteorier. På det här sättet blir teori och analysmetod 

inom ramen för diskursanalysen beroende av varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2002).  

I analysen av empirin har tre diskurser uttolkats inom den övergripande diskurs som benämns 

som hållbarhetsdiskursen. Avgränsandet av diskurserna har gjorts genom att olika 

konstruktioner av konsumenten framträtt som även är kopplade till olika kontexter; officiell 

kommunikation respektive det som uttrycks i intervjun. Organisationernas olika 

intresseområde innebär i viss utsträckning att de uttrycker olika diskursiva praktiker. På så vis 

hjälper även urskiljandet av diskurserna till att tydliggöra likheter och skillnader 

organisationerna emellan. Diskurserna som jag har identifierat inom ramen för 

hållbarhetskontexten är en dominerande, marknadsrelaterad officiell diskurs, en 

problematiserande vardagsdiskurs och en traditionell konsumtionsdiskurs. Analysen kommer 

att visa hur de olika diskurserna innebär specifika uttalanden i specifika kontexter och hur 

detta påverkas av och påverkar organisationernas arbete. Genom att relatera det empiriska 

materialet till samhällsteorier om post- och senmodernitet synliggörs hur den sociala 

kontexten formar de diskursiva praktiker och konstruktioner av hållbarhet och hållbar 

konsumtion som empirin uttrycker (se Teoretiska utgångspunkter, ovan). Konstruktionerna 

har även påverkan på hur den sociala kontexten formas (Burr, 2003). Empirin ses med andra 

ord som diskursivt formade produkter inom den sociala kontexten, samtidigt som jag ser på 

det empirin frambringar som något reproducerar, formar och i sin tur förändra kontexten.   

Metoddiskussion 

För att tydligare täcka in det politiska intresset så kunde en statlig representant ha inkluderats i 

studien, t.ex. i form av en myndighet eller statligt verk. Det har dock inte varit möjligt 

eftersom det inte finns någon tydlig politisk organisation för de här frågorna. Ett inkluderande 

av en statlig representant hade troligen satt ytterligare analytiskt fokus på andra aktörer jämte 

individen som bärare av ansvaret för en hållbar utveckling. En tidigare uppdragstagare för 

politiken finns däremot representerad, vilket till viss del kan sägas täcka in den här sektorn. 

Vidare hade dagligvaruhandeln kunnat inkluderas. Ingen från de tre stora 

dagligvaruhandelskedjorna i Sverige har kunnat medverka. Detta påverkar troligen inte 

resultatet nämnvärt eftersom två organisationer i studien är mycket marknadsorienterade och 
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ägnar sig åt försäljning till konsument genom produktmärkningar respektive produkter.   

Mot bakgrund av studiens strategiska urval eftersträvas intern validitet framför extern och 

generaliserbar validitet (Esaiasson et al., 2007, s.175ff). I kvalitativa studier innebär validitet 

en medvetenhet om hur man som forskare påverkar empirin. Den konstruktionistiska 

ingången förutsätter att forskaren ser sig själv som en del av projektet som påverkar 

kunskapen som genereras (Burr 2003, s.163f). Diskursanalysen ger forskaren stor frihet att 

tolka empirin och kan därför uppfattas som svår att förstå. Närhet till empirin och 

tolkningsaspekten är därmed mycket viktig för reliabiliteten i den kvalitativa studien. 

Analysens begreppsdefinitioner ligger ofta nära empirin och problemområdet, vilket kan bidra 

till att stärka reliabiliteten (Bergström & Boréus, 2005). Texterna har lästs och gåtts tillbaka 

till genom hela studiens gång. På så vis har teman och kopplingar kunnat bli allt mer tydliga, 

nya teman har växt fram medan initiala har kunnat förkastats. På samma sätt har teoretiska 

utgångspunkter importerats och justerats i takt med att materialet fått en tydligare form. 

Kvalitativ forskning anses i regel ha hög reliabilitet eftersom forskaren har möjlighet att utveckla 

resonemang och ställa följdfrågor (ibid.). Analysdelen innehåller många citat för att berika 

innehållet och ge läsaren närhet till empirin. Flera av citaten som valts ut återfinns i liknande 

skepnad upprepade gånger i texterna och är därför centrala för analysen. Ett sätt att stärka 

reliabiliteten är att låta intervjupersonerna läsa materialet (Hacking, 1999; Burr, 2003). 

Silverman (2006) kritiserar å sin sida att detta görs i konstruktionistiska studier, som ju 

fokuserar på hur verkligheten konstrueras i interaktionen. Mot bakgrund av min syn på 

intervjupersonerna som agenter och medskapare och då ett par av dem inför intervjun 

uttryckligen önskade få se sina citat så erbjöds intervjupersonerna detta, något som två 

tackade ja till.  

Teori, begreppsanvändning och metod har valts med utgångspunkt i det diskursanalytiska och 

konstruktionistiska analysramverket. Teorierna har importerats och begrepp valts ut för att 

passa diskursanalysen med syfte att synliggöra kontexten där konstruktionen äger rum. 

Sammantaget syftar detta till att skapa en rigid ram för studien.  

Jag har valt att anonymisera organisationerna och informanterna. För studiens syfte är det inte 

nödvändigt att namnen presenteras eftersom fokus har varit på att olika intressegrunder 

inkluderas. Anonymiteten handlar om att organisationerna ska delta på lika villkor och inte få 

negativ eller positiv publicitet genom sitt deltagande. Att organisationerna är anonyma 

påverkar presentationen av empirin i analysen något. Skrivna texter har inte citerats eftersom 

de återfinns på internet och i enstaka och då markerade fall jag ersatt ord eller namn som kan 
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röja anonymiteten med ett likvärdigt uttryck. I studien benämns intervjupersonerna genom 

beteckningen IP och därefter organisationens huvudsakliga intresseområde. På så vis har 

konfidentialitetskravet i Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) kunnat uppfyllas. Att 

utgå ifrån både text och intervjumaterial innebär att viss försiktighet bör beaktas i analysen av 

resultatet. Skriven text som kommuniceras är genomarbetad och används i kommunikativt 

syfte. Organisationerna har själva utsett vem som ska representera dem i intervjun, men 

samtidigt påverkar intervjusituationen vad som uttrycks. Försiktigheten i hanterandet av 

empirin innebär att analysen redogör för om det som sägs är skriven text eller empiri från 

intervju. Skillnader i officiell kommunikation och intervjusituationen har i sig föranlett en 

analytisk kategori då somliga diskursiva praktiker kunde kopplas till specifika kontexter. Å 

andra sidan ses de båda empiriska källorna som lika viktiga för resultatet (jmf. Silverman, 

2006), eftersom det är konstruktioner av hållbarhet och inte beständiga fakta som undersöks. 

Informationskravet uppfylls genom att jag kontaktade organisationerna med information om 

studiens syfte och frågeställningar och med frågan om de ville delta. Jag var i förväg tydlig 

med mitt fokus och mina frågeställningar vilket innebar att intervjupersonerna kunde 

förbereda sig. Organisationerna förmedlade sedan en intervjuperson. I intervjusituationen 

informerade jag återigen om studiens syfte och därefter godtog intervjupersonerna att 

intervjun bandades. Jag fick även lov att använda citat från intervjun. Samtyckeskravet 

uppfylls genom att intervjupersonerna har erbjudits att se citaten innan de publiceras. Detta 

innebar i ett fall att en diskussion fördes om ett citat som av intervjupersonen upplevdes som 

lösryckt. Genom att ha kvar citatet men i längre form åtgärdades detta utan att resultatet 

påverkades. Ett förtydligande gjordes även i ett citat och markerades, något som inte heller 

påverkar resultatet. Metoden att få informanternas samtycke innebär ett slags validerande av 

resultatet, samtidigt som det är viktigt att inte tillgodose intervjupersonernas önskemål på så 

vis att resultat och analysen påverkas. Ett sådant övervägande har inte behövt ske i den här 

studien. Sammanfattningsvis är det viktigt att poängtera att den konstruktionistiska metoden 

innebär att forskaren ser sig själv som medskapare av det empiriska materialet samt att analys 

och resultat i sin tur kan påverka den omgivande kontexten i vilken studien äger rum (Burr, 

2003). I God Forskningssed (2011) poängteras att kvalitativa metoder ger forskaren en närhet 

till intervjupersoner som kvantitativa metoder inte erbjuder. Som intervjuare noterade jag ett 

flertal gånger hur intervjupersonerna hänvisar till kunskap om hållbarhet som jag väntades ha, 

vilket troligen baserades på att jag berättade om att mitt intresse för hållbarhetsfrågor även 

tillämpades i mitt dåvarande yrke. Det innebar att jag var tydlig med att uppsatsens resultat 
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enbart skulle nyttjas inom ramen för min utbildning. Förväntan om viss förförståelse för 

ämnet påverkade möjligen intervjusituationens samtal något. Uppsatsens slutsatser är 

kontextuellt frambringade och kan därför bara säga något om hur det som undersöks 

konstruerades vid tillfället för studien. Att dra generella slutsatser är därför inte möjligt och 

eftersträvansvärt. Studien syftar inte att upptäcka ett ämne så som det är, utan istället att 

undersöka hur fenomen konstrueras (jmf. Silverman. 2006). 

Analys 

Analysen är indelad i två delar. I det första kommer organisationernas syfte och mål med att 

arbeta för en hållbar utveckling och konsumtion presenteras. Vidare redogörs för hur 

organisationerna konstruerar begreppet hållbarhet. Denna inledande del hjälper oss att förstå 

den omliggande kontext i vilken de diskursiva uttalanden om hållbarhetsbegreppet och om 

konsumenten som presenteras i den andra analysdelen, sker. Jag har valt att benämna hela den 

kontext som uppsatsens frågeställningar berör som hållbarhetsdiskursen. Den andra delen 

handlar om organisationernas konstruktion av konsumenten i hållbarhetsdiskursen. I denna 

ryms ett antal diskurser. Mot bakgrund av studiens konstruktionistiska utgångspunkt kommer 

likheter och skillnader organisationerna emellan lyftas eftersom intressegrunden är central för 

vilka föreställningar som uttrycks.  

Konstruktionen av hållbarhet 

Syfte och mål med hållbarhetsarbetet 

Samtliga organisationer är utvalda för sin tydliga officiella profilering kring hållbar 

konsumtion. I det här avsnittet presenteras organisationernas syfte och mål samt intressegrund 

bakom arbetet med hållbarhet
4
. Avsnittet syftar till att ge en förståelse för den sociala kontext 

                                                

4 Det här avsnittet behandlar inte i detalj definitionen av hållbar utveckling som organisationerna refererar 

till i officiella dokument och när de får frågan, eftersom den ligger i linje med hur hållbar utveckling 

definieras i allmänna termer, en definition som redogjorts för i inledningen. 
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i vilken hållbarhet och konsumenten konstrueras samt bekanta läsaren med det empiriska 

urvalet.  

 

Konsument: Lobbying och information som möjliggör hållbar konsumtion och följer 

efterfrågan 

Organisationen som IP:Konsument företräder agerar i konsumenternas intresse. 

Utgångspunkten för arbetet är att konsumenter vill välja hållbara produkter och målet är att 

underlätta konsumenters hållbara agerande genom lobbying och bildning. Organisationen 

grundades då man såg ett behov för en samlad röst för konsumentens bästa. Idag har 

organisationen nischat sig genom att prioritera hållbarhetsfrågor, men hållbarhet i form av 

miljöhänsyn i konsumtionen har funnits med från början. Organisationen menar att hållbar 

konsumtion ska möjliggöras för alla och kräver ett gemensamt ansvarstagande av 

producenter, konsumenter, handel och politiker. IP:Konsument ser hållbarhet som en av 

konsumentfrågorna och är besviken på nuvarande regerings ”renodlande” av 

konsumentfrågan till skillnad från den tidigare.  

”Vi var väl initialt ganska besvikna på att man inte från den borgerliga regeringen inte riktigt vill… 

frågar man dem så säger dem säkert att hållbar konsumtion är det viktigaste som finns”. 

IP:Konsument 

Organisationen menar att konsumenter efterfrågar ett underlättande av hållbar konsumtion. 

Hållbar konsumtion ska bli till norm. Organisationen tar ett samlat grepp om hållbarhet och 

kopplar det till såväl breda samhällsaspekter som individens hälsa. 

”… det är den viktigaste profilfrågan för oss, hållbarhetsfrågan. Och den är ju så vid naturligtvis, 

man kan ju definiera, hållbarhetsfrågor är egentligen… det är ju hela samhälls-… eh… det är hela 

samhällslivet egentligen som handlar om hållbarhetsfrågor. ” IP:Konsument 

Nätverk – kunskapsspridning i alla kanaler som mål 

Organisationen som IP:Nätverk företräder bildades ur ett behov som fanns i Sverige av en 

mötesplats och aktörssamverkan för intressenter inom hållbar livsmedelsproduktion och -

konsumtion. Målet är utveckling av hållbarhetssektorn. Organisationen ser att den hållbara 

utvecklingen främst är driven av konsumenter. Samtidigt menar man att det krävs samlade 

krafttag från politiken, handeln och privatpersoner. Nätverk har tidigare haft en koppling till 

politiken genom ett uppdrag från regeringen att ta fram en plan för en ökad hållbar produktion 

och konsumtion. Intervjupersonen menar dock att den nuvarande regeringen inte alls är 

intresserad av ekologiskt ”över huvudtaget, de har minskat medlen till utveckling av sektorn 

och det görs inga ansträngningar… jag tror det har att göra med att konsumenter ska ha fritt 
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val”. Det är viktigt att det finns en framtidsorientering och utvecklingsdimension i frågorna 

man driver. På frågan om varifrån intresset för hållbarhetsfrågorna kommer, svarar 

IP:Nätverk: 

”Det är ett tydligt mål globalt – och en stark internationell rörelse. Vi vill fixa det här med 

hållbarheten på lång sikt och försörja världen med mat och vatten med hög kvalitet till alla nu och i 

framtiden.” IP:Nätverk 

För IP:Nätverk handlar hållbarhet och ekologiskt om att lägga en bred plattform för 

kunskapsspridning och att utgöra en arena där förutsättningar för en ökad ekologisk 

produktion och konsumtion skapas. IP:Nätverk ser på ekologiskt som ett ”system under 

utveckling, där vi har mål, principer, men där ingen riktigt kan säga vad det är”. Det finns ett 

ideologiskt intresse som driver organisationen, en övertygelse om vikten av en hållbar 

konsumtion. ”Uthållig konsumtion är minst lika viktigt som världens överlevnad” och 

organisationen kopplar samman en hållbar produktion med hela landsbygdens utveckling, 

nationellt såväl som globalt. 

Produktmärkning: ökad produktion och konsumtion av hållbara produkter  

Organisationen grundades då ett antal producenter tillsammans med handeln såg ett behov av 

att skapa en märkning för alternativt odlade produkter utan bekämpningsmedel och 

konstgödsel. Behovet av en märkning eller varumärke handlade om att det skulle bli tydligare 

för konsumenten och att man härigenom skulle skapa en marknad för de egna produkterna. 

Syftet med arbetet handlar om att man ska utgå ifrån naturen, och märkningens bas som 

kommuniceras för att skapa en frisk jord handlar om miljö, hälsa, djuromsorg och socialt 

ansvar.  

IP:Produktmärkning: Vårt mål är att all jord ska vara frisk – så när den är klar, då kan vi lägga ner 

butiken. 

I: Globalt? 

IP:Produktmärkning: Ja, så vi har lite kvar att göra så att säga. 

Arbetet har med åren kommit att rikta in sig allt mer på konsumenten och på att uppmuntra 

konsumentens val av de märkta produkterna, eftersom organisationen är beroende av att de 

efterfrågas. Produktmärkning arbetar också för att attrahera kunder (handel och producenter) 

att märka sina produkter. Ett signalerande från konsumenter att de vill köpa produkterna har 

inneburit att allt fler producenter har anslutit sig till organisationens märkning, säger 

IP:Produktmärkning. 

Producent – hållbar produktion ökar försäljningen för medlemmarna  



 

 26 

För IP:Producent handlar hållbar utveckling om att gynna de egna producentmedlemmarna 

genom att koppla samman deras produkter med en hållbar utveckling. 

”Och man kan väl säga att den stora anledningen till att vi är en aktör i den frågan, det är ju att vi… 

vi är ju till för att skapa bättre förutsättningar för våra företagare, och det styrs ju väldigt mycket av 

politiska villkor… Och det styrs ju av opinionen. Och är det så att konsumenten tycker att vår [”vår” 

har ersatt ord som röjer anonymiteten] mat är ett bra miljöval… då köper dem det förhoppningsvis 

och då ser politikerna till så det blir bra villkor. Men är det så att man ser jordbruk som en 

miljöfarlig industri som det kan kännas ibland faktiskt, eh, då drabbas ju våra företagare jättehårt av 

olika regleringar så det är liksom vår ingång i det egentligen, att förbättra för våra företagare.” 

IP:Producent 

Organisationen företräder både konventionella producenter och de som valt att i någon 

utsträckning ställa om till ett mer hållbart produktionssätt. För Producent handlar intresset för 

en hållbar, ekologisk eller klimatvänlig produktion om att efterfrågan har ökat och man ser att 

det finns avsättning för producenterna. Att satsa på och kommunicera hållbart producerade 

livsmedel blir därmed en tillämpad marknadsstrategi. IP:Producent ser även breda 

samhälleliga fördelar med en hållbar produktion och talar om landsbygdsutveckling som en 

viktig aspekt. I samarabete med en annan organisation har Producent tagit fram en märkning 

för hållbart producerade livsmedel och organisationen arbetar med att informera konsumenter 

om fördelar med hållbara livsmedel för att öka efterfrågan.  

Sammanfattningsvis framgår det att olika syften ligger till grund för arbetet med att 

uppmuntra en hållbar konsumtion och sätta agendan för vad hållbarhet är (jmf. Berger & 

Luckmann, 1967; Burr, 2003). Vogel (2006) beskriver att företag som inkorporerar en social 

ansvarspolicy som till exempel att investera i miljön, kan göra det av en rad olika anledningar. 

Å ena sidan hittar man de som i grunden drivs av sådana värdefrågor, till de som ålagts det 

efter negativ uppmärksamhet. Däremellan ryms alla de företag som inkluderat en 

ansvarspolicy för att skapa sig konkurrenskraft och för att man som företag måste hålla för 

kritisk granskning.  För organisationerna Produktmärkning och Nätverk finns 

hållbarhetsagendan med som en värdegrundbult som arbetet bygger på och kretsar kring. För 

IP:Konsument har hållbarhet ”så länge man kan minnas” varit en central del i arbetet eftersom 

det gynnar konsumenters intressen. Man utgår ifrån att konsumenter är intresserade av att på 

ett smidigare sätt kunna konsumera hållbart. Organisationen Producent inkorporerade 

kommunicerandet av hållbarhet – i bemärkelsen livsmedelsproduktion med särskild hänsyn 

till klimat och miljö – för att det gynnar de egna medlemmarna.  

För samtliga organisationer är visionen med en hållbar konsumtion bred och långtgående och 
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kopplas samman med mål om vår samhälleliga, globala miljö och överlevnad. 

Organisationerna definierar konsumentens handlingsmöjligheter och potential som verktyget 

med vilket man väntar sig kunna nå sina mål. Vi kan härigenom förstå kontexten i vilken 

organisationer som värnar om djur, natur, hälsa och klimat försöker möjliggöra för och 

påverka privatkonsumenten att agera i enlighet med vad som anses vara en hållbar utveckling. 

Genom kommunikationen om och till konsumenten förmedlas en medvetenhet om globala 

problem och risker som ger konsumenter ett personligt ansvar att lösa dem. Vid sidan om 

konsumenten lyfts även producenter och politiken i olika utsträckning fram som viktiga 

aktörer. Två av organisationerna (Konsument och Nätverk) nämner tydligt i sin policy 

politiker som en viktig aktör för en hållbar utveckling i form av påverkan på produktion och 

konsumtion, men uttrycker besvikelse över ett bristande politiskt engagemang. Kontexten 

eller den övergripande hållbarhetsdiskursen kan förstås med hjälp av individualiseringen som 

visar att samhällsansvaret har kommit att ligga på individens, i det här fallet konsumentens, 

axlar i en tid av modernisering och globalisering där politikens roll begränsas och staten 

urholkas (Bauman, 1991; Beck, 1992; Giddens, 1991).  

Ohållbarhet, ombytlighet och konkurrens 

Nu ska vi titta närmare på hur hållbarhet konstrueras med utgångspunkt i ett par centrala 

teman.  Det handlar om behovet av det icke hållbara för att definiera hållbarhet, att 

föreställningen om vad som är hållbarhet ständigt formuleras och om vikten av att själv vara 

med och formulera definitionen av hållbarhetsbegreppet. 

För att beskriva vad en hållbar utveckling och hållbar konsumtion innebär så görs jämförelser 

med annan konsumtion och det som beskrivs som det ohållbara. Hållbarhet ges positiva 

associationer i förhållande till det andra och konstrueras som lösningen på problemen. Så här 

beskriver IP:Nätverk anledningen till konsumenternas intresse: 

”Det stora skälet är att det pratas en del om tillståndet i världen. Vi hör om klimatförändringar, 

chock på chock, allvarliga klimatförändringar, vi matas dagligen av denna information, av 

övergödda sjöar, bekämpningsmedel i maten och filmen Underkastelsen fick nog stort genomslag. 

Det är många som upprörs över att det får vara så här. Ser man att det finns alternativ som är till det 

bättre så vill man göra något”. IP:Nätverk 

Den hållbara konsumenten ges också ett aktörskap som innebär möjligheten att göra skillnad. 

Följande citat och beskrivningar illustrerar detta. Organisationerna Nätverk och 

Produktmärkning kopplar exempelvis i sina policys ett hållbart val till ett aktivt val. 

Organisationen Konsument uttrycker i sin policy att man arbetar för konsumenters medvetna 



 

 28 

val för en hållbar utveckling. I intervjun kopplar IP:Konsument även intresset för hållbarhet 

till en ”mogenhet” i samhället: 

”[…] som svensk organisation och vi som jobbar här har ju ett visst perspektiv och en mognadsgrad i de 

här frågorna. Så när det handlar om EU-sammanhang och internationella sammanhang så finns det ju 

någon sorts grundinställning som på något sätt kan man säga nästan är nån svensk hållning… även om 

man kanske inte ska formulera sig så men…” IP:Konsument 

Organisationerna gör även uttalanden om den andra, som blir den icke hållbara konsumenten. 

IP:Konsument och IP:Nätverk refererar till den som inte väljer hållbara alternativ som den 

”vanliga människan” och ”allmänheten”. Följande citat visar detta: 

”Sen så är det ju med konsument, konsumenters inneboende, eller ja – det finns inte – inneboende 

problemet med när man frågar konsumenter, oavsett om det är riktigt medvetna konsumenter som 

jobbar med konsumentfrågor aktivt eller om det är någon högst omedveten – man får inte säga så – 

men allmänhet, vem som helst, som inte har reflekterat så mycket runt konsumentfrågor…” 

IP:Konsument 

”Vi vänder oss väldigt brett med ämnet till konsumenter. De som kommer är väl från mest 

intresserade grupper. Det är svårt att nå ut med våra seminarier till vanliga människor men vi skulle 

gärna vilja nå ut bredare.” IP:Nätverk 

IP:Produktmärkning talar utifrån marknadsundersökningar dels om den ”väldigt trogna” 

gruppen konsumenter, respektive allmänheten man vill adressera: 

”Sen finns det mer än 50 % av Sveriges befolkning som säger att "jag köper ibland". Och den 

gruppen är ju väldigt intressant, för dom har ju uppenbarligen sett någonting. Och vilka dom är, det 

är en spegling utav samhället och allmänheten…” IP:Produktmärkning  

Mot bakgrund av dessa föreställningar ser man två grupper växa fram: den aktiva, medvetna, 

trogna och lite smalare konsumentgruppen, respektive gruppen allmänhet och den vanliga 

människan. Den hållbara konsumenten görs till den unika, ges positiva associationer, är aktiv 

och verkar ogörbar utan jämförelse med ”vanlig” konsumtion. Det är i skillnaden, i relationen 

till det ohållbara som hållbarhet ges mening. Hall (1997) visar hur verkligheten skapas genom 

beskrivningar av motsatser och förhållandet däremellan. Hållbarhet är beroende av det 

motsatta ’ohållbarhet’ och den vanliga konsumtionen för att kunna tillskrivas mening. Därför 

konstrueras både hållbarhet och ohållbarhet i en pågående process. Organisationen Nätverk 

skriver exempelvis i ett av sina dokument att en av anledningarna till att den hållbara 

konsumtionen ökar är den mediala uppmärksamheten om bekämpningsmedel i och import av 

livsmedel. Denna hänvisning till ett allmänt medielandskap och den kunskap som där 

produceras är gemensam för samtliga intervjupersoner. Tidigare forskning och teori påvisar 

betydelsen av medielandskapet för vår medvetenhet om miljöproblem (jmf. Hannigan, 1995; 
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Pettenger, 2007). Beck (1995, s.14) beskriver vikten av medias kommunikation av miljöhot 

bland annat såhär: ”only if nature is brought into people’s everyday images, into the stories 

they tell, can its beauty and suffering be seen and focused on”. Intervjupersonerna beskriver 

dessutom att ombytligheten i budskapen påverkar den egna agendan och arbetet. 

IP:Produktmärkning berättar hur deras ursprungliga mål kommit att omformuleras i takt med 

att nya forskningsrön och budskap i media etableras och blir allmänt kända. Ett ursprungligt 

fokus på miljö har breddats i och med hållbarhetsbegreppet och kommit att innefatta fler 

aspekter. En sådan händelse är när ”klimatet” började aktualiseras. 

”… Egentligen så har syftet varit detsamma hela tiden, alltså att det är miljön och värna om 

människor och djur som varit drivkrafter hela tiden. Det som har kommit till på de senaste åren, det 

är ju klimatfrågan. Som ju har uppmärksammats kanske dom senaste 5-10 åren, och det är ett typiskt 

exempel… nu börjar vi stoppa in regler som handlar om detta…” IP:Produktmärkning 

Det handlar om en ”naturlighet” i att vara med i en sådan utveckling, menar 

IP:Produktmärkning. Också IP:Konsument vittnar om hur hållbarhetsbegreppet definieras om 

och breddas, från att tidigare främst skapa associationer till miljö. 

”… egentligen så handlar ju det om samhällsansvar – brett samhällsansvar vilket involverar ju 

nästan alla – det är ju det som är både finessen med hållbarhet, men samtidigt lite grann kruxet med 

att ganska många människor tror när man pratar om hållbarhet, folk kanske börjar mogna när man 

inser att det inte bara är miljöfrågor.” IP:Konsument 

IP:Konsument menar även i sin policy om hållbar utveckling att klimatet har hamnat på 

hållbarhetsagendan ”på senare år”. Men budskapen kring hållbarhet fortsätter att formuleras 

och intresset för klimatet är på övergående, enligt IP:Producent. 

”När vi skulle jobba fram klimatmärkningen, då fanns det ett sånt där sug… ja det var ju inför 

Köpenhamnsmötet liksom, då var ju samhället lite så här alerta i klimatfrågan. Och det känns som 

det räckte egentligen lite att säga så att ”ja men det här är klimatsmart”, men det tror jag inte räcker 

nu för att alla är ju jätteless på klimatfrågan…” IP:Producent 

Det är tydligt att organisationerna värdesätter en flexibilitet i sin vision och att det som tros 

attrahera och påverka konsumenten tidigt kan integreras i det egna arbetet. Hållbarhet 

beskrivs med andra ord av organisationerna som ett begrepp som är under ständig 

förhandling. Flexibilitet och öppenhet inför ny kunskap om (o)hållbarhet som produceras 

visar sig vara viktigt för organisationerna, då det påverkar organisationernas arbete och bidrar 

till att de omformulerar sig. Samtliga organisationer poängterar att det är viktigt att uttala sig 

och själva producera budskap om hållbarhet. Gärna tidigt. IP:Produktmärkning och 

IP:Nätverk pratar om sig själva i sammanhanget som spjutspetsar, något följande citat av 

IP:Nätverk får illustrera: 
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”För oss är kunskapsöverföring centralt, det handlar om att få ut kunskapen så mycket som möjligt… 

Det är den bästa påverkan vi kan göra. Vi tar hand om senaste forskningsnytt på alla fronter och tar 

hit folk för att få ut informationen”. IP:Nätverk 

IP:Producent, som med tiden kopplat ihop producentstöd med begreppet hållbarhet poängterar 

att organisationen ville förekomma klimatdiskussionen genom att integrera klimataspekten i 

sitt arbete och kommunikation om hållbarhet. Organisationen lanserade en sida på webben där 

man informerar om klimatsmart mat.  

”Ja men det var att vi kände DÅ, vid den tidpunkten, så var det inte en massa som… alla började 

prata om frågan men vi kände lite att det kunde löna sig att vara först och så. Det är ju alltid bättre 

att gå ut med vår egen information istället för att gå ut och möta saker.” IP:Producent 

IP:Konsument menar apropå de egna budskapen och kunskapsproduktionen att: 

”Det är klart att vi eh… naturligtvis vill utgå ifrån att någonting har vetenskaplig grund. Jag menar, 

men samtidigt så kan man inte som ideell organisation som faktiskt, som måste agera snabbt ibland… 

och jag tror ibland också när det gäller påverkansarbete och förändringsarbete i samhället så är 

dom här vilda idéerna, eller dom nya idéerna, är ju ofta idéer som man måste våga driva ibland utan 

att det finns en… Skulle man alltid utgå från den fullständiga vetenskapliga bakgrunden så skulle du 

aldrig våga göra någonting…” IP:Konsument 

Att organisationerna uttrycker att de gärna når ut tidigt med sin information tyder på att det 

råder konkurrens om meningsskapandet, det vill säga om att sätta agendan i 

hållbarhetsdiskursen, något som konstruktionismen poängterar (jmf. Burr, 2003). Det finns 

även exempel på hur intressegrunder påverkar kunskapsformulerandet om hållbarhet. 

IP:Producent menar att kunskapen ska vara ärlig ur klimatsynpunkt. Samtidigt innebär 

kunskapsspridning om behovet av en minskad köttkonsumtion att producenternas intressen 

motarbetas. Därför hittar organisationen strategier som blir ett slags medelväg mellan det å 

ena sidan ur klimatsynpunkt riktiga och å andra sidan gynnsamma för medlemmarna. 

Resultatet kan låta: ”när ni äter kött, så måste ni tänka på vad det är för kött”. Detta 

exemplifierar hur i det här fallet hållbarhet konstrueras och kompromissas fram, för att 

anpassas till organisationens intresse (ibid.).  

Sammanfattning 

Det här avsnittet har sammanfattningsvis visat att hållbarhetsbegreppet är föremål för en 

ständig (om)förhandling och organisationerna strävar efter att vara med och sätta agendan på 

den arena där hållbarhet kommuniceras. Klimat nämns exempelvis som en aspekt som 

integrerats i hållbarhetsarbetet på senare år. Organisationerna uttrycker att de behöver vara 

aktuella i sina budskap och där syns ett krav på snabbhet i att kommunicera hållbarhet. 
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Kommunikationen om hållbarhet har olika intressegrund och är av olika karaktär. Alla 

organisationer hänvisar till mediala och populärkulturella budskap om ohållbarhet och 

hållbarhet, vilka påverkar arbetet. Samtidigt talar organisationen Nätverk om att man sprider 

forskningsrön medan Konsument bedriver lobbying med den kunskap de har utifrån vad 

medlemmarna och konsumenterna uttrycker är viktigt. Becks (1994) avmonopolisering av 

expertsystemen kan hjälpa oss att sätta det ständiga kunskapsflödet i en kontext där 

kunskapen inte längre behöver vara kopplad till vetenskapen för att ges legitimitet. Många 

aktörer är nu tongivande i att sätta hållbarhetsagendan. Organisationernas varierande 

ideologiska och marknadsstrategiska anledningar till att arbeta för en hållbar utveckling tyder 

på att hållbarhetsbegreppet har institutionaliserats och genom att kontinuerligt fyllas med 

budskap; legitimeras och stärks (Berger & Luckmann, 1967). 

Konstruktionen av konsumenten i 

hållbarhetsdiskursen 

I det här avsnittet redogörs för uttalanden och associationer som görs om konsumenten i den 

övergripande hållbarhetsdiskursen. Det här analysavsnittet bygger på tre olika teman; kunskap 

om konsumenten, konstruktioner av konsumtionsvalet samt kunskap och kommunikation till 

konsumenten. Vi kommer se olika diskurser framträda inom ramen för vilka konsumenten 

konstrueras på olika sätt; en marknadsrelaterad officiell diskurs, en vardagsdiskurs och en 

traditionell konsumtionsdiskurs. Diskurserna är kopplade till specifika kontexter; både 

officiella, kommunikativa och mindre kommunikativa sådana. 

Officiell diskurs: den medvetna hållbara konsumenten 

Samtliga organisationer kommunicerar i officiella uttalanden på hemsidor och i rapporter att 

det är konsumenter som driver på och efterfrågar hållbara livsmedelsalternativ. Uttalandet är 

intressant eftersom det påstår något om konsumentens agentskap och skapar en bild av hur 

hållbar utveckling inom livsmedelsproduktion- och konsumtion drivs på. Detta har påvisats i 

tidigare forskning (jmf. Sassatelli, 2004, 2006; Moisander 2001). Organisationen Nätverk 

skriver att konsumenters efterfrågan är den viktigaste faktorn för en ökad hållbar konsumtion 

och produktion. Likväl kommunicerar Organisationen Konsument att det är konsumenter som 

driver på en hållbar utveckling. För att styrka uttalandet om en konsumentdriven hållbar 

utveckling används ofta siffror och statistik. Organisationerna Nätverk, Producent samt 
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Produktmärkning lyfter i sin policy att det ska satsas på kunskap om hur konsumenten fattar 

sina beslut och för att ta reda på vad konsumenten ”egentligen tycker”, som Producent 

formulerar det. Framförallt handlar kunskapssökandet om konsumenten om att förstå hur 

konsumenten tänker, för att därigenom kunna få konsumenten att ”aktivt efterfråga” hållbara 

livsmedel (IP:Producent). Tre av organisationerna uttrycker med andra ord en uppfattning om 

att det finns svar där ute som går att mäta och som kan hjälpa till att förstå hur konsumenter 

tänker (Börjesson, 2003). Den här kunskapen är central i konstruktionen av den hållbara 

konsumenten. Organisationerna Produktmärkning och Producent låter härmed genomföra 

egna konsumentmätningar genom att undersökningsföretag tar fram siffror på hur många och 

vem som väljer att konsumera ”hållbart”. Mätningarna har att göra med deras direkta 

koppling till efterfrågan på marknaden. IP:Produktmärkning säger att det är ”naturligt” att 

genomföra sådana konsumentundersökningar: 

I: Vad är syftet med att göra sådana analyser? 

IP:Produktmärkning: Alltså mycket handlar ju om, vi måste förstå våra kunders och vår marknad 

såklart, men sen handlar det ju ganska mycket om att vi vill kunna bistå våra kunder med den här 

informationen. Det är ganska mycket en kundvårdande aktivitet… Det känns naturligt för oss att vi 

kan ge, den här marknadsrapporten… Både berätta liksom … hur intresset ser ut inom jordbruket, 

men också att berätta om vad köper verkligen konsumenten, och vem är dem… 

I: Men säger den någonting om vem konsumenten är…? 

IP:Produktmärkning: Vi pratar ju lite grann om drivkrafterna bakom köpet, och vi har något litet 

stycke om den typiska konsumenten, men jag tror att alltså det här är inte en väldigt liten grupp utan 

vi måste försöka, vi ska inte försöka liksom cementera någon bild av att det bara är dom här… 

För Konsument problematiseras inte om, hur, när och vem som gör hållbara val då 

utgångspunkten är att intresset finns där redan och arbetet bedrivs utifrån denna tes.  

Organisationen Konsument skriver att både producenter och politiken bör agera för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för konsumenternas starka vilja till medvetna val. Konsumenter 

sätts här i centrum för att påverka övriga aktörer. Genom kommunikationen till konsumenter 

om möjligheter till det hållbara livsmedelsvalet konstrueras de som möjliggörare och 

pådrivande. Interaktiva kategoriseringar (Hacking, 1999) innebär att uttalanden om en grupp 

människor bidrar till att gruppen anpassar sig och formas därefter. Positiva och uppmuntrande 

påståenden om en konsumentdriven hållbar utveckling kan härigenom tolkas som 

meningsskapande och av betydelse för att organisationernas intresse ska ges legitimitet och en 

fortsatt positiv utveckling.  

När det kommuniceras om varför konsumenten vill konsumera hållbart så används en rad 



 

 33 

olika argument. Ett övergripande tema som träder fram i de resonemang kring anledningar till 

konsumentens vilja som organisationerna för, är relationen mellan närhet och distans. Det 

finns en uppfattning att konsumenten gör val som påverkar på olika nivåer; från det egna 

behovet till hela jorden globalt. IP:Nätverk hänvisar exempelvis till möjligheten att påverka 

såväl miljö och djurens välfärd som den egna hälsan som skäl till att konsumenten väljer 

hållbara livsmedel. IP:Konsument talar liknande om både internationell välfärd och 

individuell hälsa, och IP:Produktmärkning och IP:Producent nämner anledningar som både 

ligger nära och långtifrån konsumenten. I Giddens senmoderna samhälle länkas det vardagliga 

samman med det avlägsna och problem och fenomen vi tidigare inte hade en aning om 

kommuniceras till oss i media och skapar en ny medvetenhet och handlingskraft hos 

individerna; ”every cup of coffee contains within it the whole history of Western imperialism” 

(Giddens, 1990, s.120). Denna tendens är tydlig i vad organisationerna uttrycker inom ramen 

för den officiella diskursen. Konsumenter ges handlingsmöjligheter som får globala 

konsekvenser. Sammantaget grundar sig föreställningarna om varför konsumenten väljer 

hållbara livsmedel i en idé om att konsumenten vill ha hållbara livsmedelsalternativ. Ingen 

definierar däremot på ett tydligt sätt vad hållbar konsumtion handlar om för konsumenten. 

Produktmärkning uttrycker i sin officiella kommunikation en vision om att kopplas samman 

med en ”hållbar livsstil”. I intervjun framgår att denna hållbara livsstil får definieras av 

konsumenten själv. 

”Det är vår vision, och ett medvetet val för en hållbar livsstil, det är egentligen vad konsumenten 

själv väljer att lägga i det begreppet så att säga… Alltså vi talar inte om att så här ska du leva och så 

här ska du göra. Men vi vill erbjuda det här alternativet.” IP:Produktmärkning 

Liknande uttalanden om att konsumenten själv får avgöra uttrycker den andra 

marknadsorienterade IP:Producent. 

”Konsumenten får väl fundera själv vad det är som är viktigt för just den i den produkten.” 

IP:Producent 

Att organisationerna väljer att endast lyfta generella anledningar på olika nivåer (individ, 

samhälle, världen) till att välja hållbara livsmedelsalternativ kan ses som en strategi att 

attrahera och tilltala genom anpassningsbara argument. Det speglar också den kontinuerliga 

konstruktionen av hållbarhetsbegreppet i förhållande till föränderlig kommunikation, ny 

kunskap och forskningsrön.  

Konsumenten påstås vara i behov av kunskap för att kunna göra hållbara val. IP:Producent 

skriver att ”konsumenten törstar efter kunskap” och att det är viktigt att stärka kunskapsnivån 
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över lång tid hos konsumenten. I det här fallet handlar det om att ge kunskap om 

klimatfördelarna med produkterna för att konsumenten ska välja dem. IP:Nätverk menar att 

ett av de starkaste skälen till att konsumenten väljer ekologiskt producerade livsmedel är 

hälsoeffekterna. Därför behöver kunskap produceras om dessa effekter. Likväl behöver man 

bilda konsumenterna för att öka deras medvetenhet om det fotavtryck dem lämnar efter sig, 

lokalt och globalt
5
.  

”Vi tror på ekologiskt som modell för att utveckla ekologiskt jordbruk och det är det vi vill förmedla, 

modellen, men också hur forskning säger, hur bekämpningsmedel påverkar hälsa, barns risk för 

ADHD, vi vill förmedla forskning och hoppas nå ut så att folk slutar sätta i sig den typen av 

lisvmedel. Kunskapen är vårt budskap”. IP:Nätverk 

Organisationen Konsument, som har som utgångspunkt att verka i konsumentens intresse 

driver starkt på att saklig information om hållbar konsumtion ska tas fram. Kunskapen man 

pratar om ska enbart förmedlas av organisationerna. Sedan är det upp till konsumenten att 

själv välja vilket argument som får dem att handla på ett hållbart sätt. Man vill genom 

kunskapen ge konsumenten ”motivation” (IP:Produktmärkning) att själv välja. Valen ska 

alltså vara underbyggda och motiverade med ett vetande baserat på den kunskap som 

organisationerna är med och producerar. Med hjälp av Giddens och Beck kan vi förstå 

kontexten i vilken organisationerna, mot bakgrund av hur kunskap väntas påverka beteendet, 

konstruerar konsumenter som reflexiva i en hållbarhetsdiskurs som karakteriseras av 

individualisering (Beck, 1992; Giddens, 1991, 1995). Reflexiviteten är relevant eftersom den 

ger en syn på en medveten individ med stor handlingspotential. I den officiella 

kommunikationen konstrueras konsumenten som pådrivande och responderande på den 

kunskap som samtliga organisationer uttrycker att det finns ett behov av att tillhandahålla. 

Användandet av attitydmätningar och konsumentundersökningar för att styrka sådana 

föreställningar konstruerar en aktiv konsument som efterfrågar hållbart producerade 

livsmedel.  

Den officiella diskursen främjar positiva uttalanden om konsumenten och diskursen inrymmer 

ett allmänt etablerat synsätt om vikten av kunskapsproduktion om hållbara lösningar för att 

möjliggöra hållbara konsumtionsval. I den officiella diskursen uttrycks föreställningar om 

konsumenter som väljer att använda sin konsumtionskraft till att agera politiskt. Den hållbara 

konsumenten görs till en individ som med hjälp av rätt budskap eller kunskap responderar på 

                                                

5 Det ekologiska fotavtrycket är ett standardiserat mått på människans resursförbrukning i förhållande till 

planetens förmåga att återhämta sig. 
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denna och gör hållbara val, i enlighet med den föreställning om konsumenten som Moisander 

(2001) menar dominerar konsument- och marknadsforskning. Likaså ser Beck en individ som 

tar åt sig av kunskapen i risksamhället och har goda möjligheter att ensam eller i grupp agera 

rationellt för att bidra till lösningar (Beck, 1992). Denna bild stämmer likaså överens med den 

tidigare forskning som visar hur individer görs till moraltyngda aktörer (Sassatelli, 2006) och 

hur individer utnyttjar konsumtionen som en ny politisk arena (jmf. Micheletti, 2003). 

Samtliga organisationer i studien ger uttryck för föreställningar om pådrivande konsumenter 

som behöver kunskap. Detta, vid sidan om att det är den här föreställningen om konsumenten 

som kommuniceras till oss officiellt, gör att den officiella diskursen får ses som dominerande 

i den övergripande hållbarhetsdiskursen.  

Vardagsdiskurs: den förvirrade konsumenten 

I det här avsnittet utmanas den dominerande konstruktionen av konsumenten som pådrivande 

av hållbar utveckling som uttrycks i officiell kommunikation. En föreställning om en 

konsument som är mindre intresserad av att välja hållbara livsmedelsalternativ växer fram.  

Samtliga organisationer använder i den externa kommunikationen siffror och påståenden om 

konsumenters vilja att konsumera hållbart (vilket diskuterades i avsnittet ovan). Därmed 

skapas en bild av en stor efterfrågan på marknaden. Samtidigt uttrycks i intervjusituationen en 

något mer splittrad bild över hur svårt det är att förstå konsumenten. Här följer två citat som 

får illustrera detta problematiserande av att mäta konsumenters attityder. 

”Ja eh... intresset för att köpa alltså miljösmarta produkter om man säger så... det verkar som att det 

bara ökar. Stora problemet är att, alltså i alla undersökningar som vi gör nu och när man tittar på 

andras också, så ser det ut som en stor majoritet av konsumenterna vill välja det bästa 

miljöalternativet... och som är beredd och betala… Men SEN, när vi tittar i matkorgarna när man 

går ut ur affären, då ser det inte alls ut sådär, då är det tvärtom en väldigt liten procent fortfarande... 

Vad är det som händer?” IP:Producent 

”…ja alltså konsumenten visar ju att dom är intresserade genom att köpa. Samtidigt så är andelen 

[försäljning av] ekologiskt i dagligvaruhandeln fortfarande låg, den är ju bara runt 4 %.” 

IP:Produktmärkning 

Den kunskap man tillskansar sig om konsumenten hjälper till att underbygga påståenden om 

den hållbara konsumenten. Attitydundersökningarna används i den externa kommunikationen 

och utförs, som vi tidigare sett, dels för att det förväntas och är en service, dels för att den kan 

bidra med avancerad konsumentkunskap (Nätverk) som kan gynna den hållbara 

livsmedelsmarknaden. Men intervjupersonerna uttrycker funderingar över att resultaten 
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(attityderna som mäts) inte överensstämmer med handlingen. IP:Producent lyfter att ”man 

svarar vad man tror man ska svara” på frågorna och IP:Konsument menar att ”ställa frågor 

signalerar att det är något man bör ha en uppfattning om”. Det uttrycks en tanke om att 

frågorna är mer än neutrala påståenden att ta ställning till. Frågorna skapar förväntningar. 

IP:Producent och IP:Konsuments egna ifrågasättande av attitydundersökningar och 

problematiserande av diskrepansen mellan attityd och handling (jmf. Lindén, 1994) föranleder 

en motivering till den konstruktionistiska infallsvinkeln på den hållbara konsumenten som 

Moisander (2001) och Börjesson (2003) efterfrågar. Konstruktionismen betonar språket som 

meningsskapande och att individer är sociala och därmed inte går att mäta (Burr, 2003). 

Frågorna i undersökningar kommer i sig att påverka dem som svarar och läser resultaten 

eftersom de skapar förväntningar om att man bör agera och ha åsikter om hållbara 

livsmedelsval (jmf. Hacking, 1999; Hargreaves, 2010), något som organisationerna ovan ger 

uttryck för en medvetenhet om.   

Vid sidan av det som organisationerna säger i sin externa kommunikation och intervjuerna om 

att det är konsumenten som driver på den hållbara utvecklingen har en nyanserad och något 

pessimistisk bild av konsumentens drivkraft framkommit i intervjun. Organisationerna 

uttrycker reflektioner om konsumentens valsituation som komplicerad. 

”Samhället är komplext, hållbarhet innebär så mycket. Valen är svårare idag.” IP:Konsument 

Likaså har de två organisationer som arbetar med produktmärkning (Produktmärkning och 

Producent) en uppfattning om att konsumenten har det svårt. 

”… och sen har vi trott väldigt mycket på det här med olika märkningar förut, men också har dom 

här undersökningarna när man har då konsumenter på plats, visat att dom är ju helt förvirrade va… 

över märken.” IP:Producent 

IP:Producent är den som i intervjun uttrycker störst oro för att konsumenten blir förvirrad i 

hållbarhetsdiskursen.   

”Och sen så ser vi väl också ett problem att vissa delar av klimatfrågan krockar ju faktiskt med 

andra miljöfrågor – biologisk mångfald bland annat, som också är en fråga vi jobbar med. Eh, så 

ifall vi tycker det är svårt att kommunicera, vad ska då konsumeten tycka om vad man ska välja?” 

IP:Producent 

De varierande budskap om problem och hållbara lösningar som förknippas med 

livsmedelsproduktion och -konsumtion, rön om fördelar för hälsan, den lokala miljön och 

klimatet sägs således bidra till att skapa förvirring och svårigheter för konsumenten att göra 

hållbara livsmedelsval. Den förvirring och ambivalens som organisationerna menar att 

konsumenter upplever kan kopplas till resonemanget om de ständigt utbytbara budskapen om 
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vad som ska ses som hållbarhet. I intervjusituationen om konsumentens drivkraft och 

efterfrågan träder således en alternativ föreställning om konsumenten fram. Konsumenten vill 

välja, men har det svårt. Därför ser organisationerna som en av sina främsta uppgifter att 

producera och förmedla information till konsumenten. På samma gång lyfter de 

problematiken med all denna kunskap och att det blir svårt för konsumenten att sortera den. 

Härmed talar alla återkommande om konsumentens behov av enkelhet.  

Organisationen Konsument har, vilket tidigare nämnts, som mål att underlätta för 

konsumenten. Ett av kraven man driver är att det ska vara just enkelt att vara en hållbar 

konsument. Man ser produktmärkningar som en lösning på detta krav om tydlig information. 

För IP:Producent handlar enkelheten i liknande termer om att erbjuda en ”tydlig och enkel 

produktmärkning” som underlättar att hitta de produkter som stämmer in på konsumenternas 

värderingar där bland annat ekologiskt är viktigt och IP:Nätverk menar att 

kunskapsförmedling kommer att förenkla och stimulera ekovalet. Men istället för de många 

anledningarna till hållbara livsmedelsval som organisationerna uttryckt (allt ifrån hälsa till 

friska jordar globalt), så handlar förenklandet om att anspela på det som ligger nära 

konsumenten, vilket följande citat visar. 

”… för jag kan förstå att det är svårt att ta till sig med… ja med bekämpningsmedel… Ja, men dem vi 

använder i Sydamerika framförallt, dem har varit förbjudna i Europa i tjugo år liksom, folk får 

cancer av dem och dör. Alltså, i fall man ska förenkla det lite… Eh… men det kan ändå vara svårare 

att ta till sig. Men jag tänker just på djurvälfärden, så borde det vara så mycket enklare. Alltså hur en 

kossa har det liksom… Sverige…” IP:Producent 

Kon ger konsumenter ”associationer som är konkreta att agera på” (IP:Producent). Även 

IP:Produktmärkning hänvisar till kon som ett argument som biter på konsumenten.  

”… för det är till produkten konsumenten har relationen också, för att det är den du stoppar i 

munnen… Och ju mer vi kan pinpointa det och ”ja men hållbart producerad mjölk – det är det 

här”… och förstå att de här har varit ute och betat, de här korna, alltså det blir mera konkret då. Det 

är ju så att jag menar, valen som görs i butik, det är ganska stressigt, det är ganska mycket val som 

ska göras. Så det handlar mycket om att förenkla också tror jag.” IP:Produktmärkning. 

IP:Produktmärkning och IP:Producent är dem som uttrycker sig mest explicit i sin diskussion 

om vad konsumenten behöver för typ av enkelhet. Det handlar om att skapa en egen 

motivation för konsumenten att välja hållbara livsmedelsalternativ. Och det är enligt 

IP:Produktmärkning svårare när man talar om avlägsna saker: 

I: Men vari ligger er stora utmaning att få fler att köpa framöver tror du? 
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IP Produktmärkning: Ja... det är så många utmaningar, men det... att få fler att köpa, det är mycket 

det här att... att dom ska få en egen drivkraft, en egen motivation att förstå vad, alltså vad gör det för 

skillnad för mig. Sen får det gärna vara skillnad för mig OCH för planeten, så att säga. Det får gärna 

vara en kombination, men att man, eh för har man väl börjat köpa så hoppas och tror jag att man 

inte slutar och man förstår att det här gör skillnad.” 

Organisationerna ger sammantaget uttryck för att konsumenter behöver enkelhet, närhet och 

positiva budskap för att göra hållbara livsmedelsval enligt organisationerna. Lindén (1994) 

har tidigare visat att konsumenter mest sannolikt genomför hållbara konsumtionsval där man 

känner att man kan åstadkomma något för sig själv. Konsumtionsvalet väntas skapa en form 

av egennytta och samtidigt ha konsekvenser som inte direkt kan mätas av konsumenten själv 

(jmf. Beck, 1994; Giddens, 1991), och organisationerna uttrycker att konkreta anledningar 

och det som ligger nära konsumentens vardag mest sannolikt får konsumenten att välja 

hållbara livsmedelsprodukter. 

I den här diskursen ger organisationerna uttryck för en förståelse för konsumenters 

vardagssituation eller verklighet. En insikt om att konsumenten inte tar på sig det politiska 

ansvar som konstruktionen av konsumenten i den officiella diskursen om hållbarhet uttrycker, 

ger en förvirrad och inte fullt så hållbarhetsintresserad konsument. Ambivalensen (Bauman, 

1991, jmf. Giddens, 1990) kan hjälpa oss med en teoretisk förståelse för den kontext av 

förvirring och passivitet som olika bud om hållbar utveckling innebär. Beck (1992) diskuterar 

likväl hur individen slits mellan global solidaritet och vardagliga begränsningar och 

problematiserar den politiska påverkan individen kan ha genom sin konsumtion. Samtidigt är 

individualiseringen och den reflexiva individ som Giddens och Becks teorier beskriver 

fortfarande central i konstruktionen av den förvirrade konsumenten. Detta synliggörs i 

empirin genom att organisationerna uttrycker en föreställning om att det finns ett 

kunskapsbehov hos konsumenten, som behöver förpackas på ett tydligt och enkelt sätt som är 

möjligt att relatera till för att bidra till att handen flyttas i butiken. Den idé om att 

informationen leder till handling bara den är korrekt förpackad som Moisander (2001) menar 

präglar konsumentforskningsfältet, syns genomsyra det som samtliga organisationer uttrycker.  

Heiskanen (2005) och Phillips (2000) visar hur konsumenter uttrycker vardagliga 

begränsningar när de ombeds beskriva hur dem svarar på uppmaningar om att konsumera 

miljövänligt. Detta ligger i linje med organisationerna i den här studiens föreställning om 

konsumenter som har det ”svårt” i sina val och behöver hjälp i form av förenklad kunskap. 

Denna mindre övertygade bild av drivkraften hos den hållbara konsumenten uttrycks 

framförallt i intervjusituationen. Officiellt är positiva budskap om den pådrivande 
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konsumenten dominerande, även om behovet av enkel kunskap understryks i policydokument. 

Vardagsdiskursen får därmed anses något mindre officiell. 

Traditionell konsumtionsdiskurs: Den vanliga konsumenten 

Mot bakgrund av den ovan beskrivna föreställningen om att konsumenter är förvirrade så 

hittar de två organisationer i studien med mest tydlig koppling till marknaden och försäljning 

av hållbara livsmedel – Producent och Produktmärkning – nya sätt att arbeta gentemot 

konsumenten. IP:Producent reflekterar till exempel i intervjun över att få förebilder i 

samhället att tala ”med egna ord” om vikten av hållbara livsmedelsalternativ, för att på så vis 

inspirera och skapa intresse. Intervjupersonen menar även att det för organisationen handlar 

om att kommunicera positiva budskap till konsumenten: 

”… jag uppfattar det som att man vill inte köpa någonting på grund av ett hot och har man en 

klimatmärkning, det blir lite, ja men det är klimathotet och det här ska man köpa för att bättra på sitt 

samvete, det kanske inte är så positivt för alla… Köper du naturbeteskött, då är det liksom korna har 

varit ute och betat, och de har haft det trevligt… och jag kan tänka mig att även med eko så är det 

också det, jag menar djuren får gå lösa och man använder inte gifter, det blir liksom positivt på ett 

annat sätt. Jag tror att klimatet ändå känns som en lite såhär tung fråga.” IP:Producent 

IP:Producent talar även om att det kan finnas en ”allmän uppgivenhet” eftersom konsumenter 

i Sverige inte upplever att det spelar någon roll vad dem gör, när USA och Kina inte agerar. 

IP:Produktmärkning som arbetar med kommunikation i butik har gått steget längre i sitt arbete 

för att få konsumenter att själva vilja välja hållbara livsmedel. Det handlar om att anspela på 

andra aspekter än ren kunskap för att attrahera konsumenten, något som följande citat visar. 

”… nu måste vi hitta andra knappar att trycka på. Vi måste hitta, liksom vad är det som gör att man 

köper ett visst livsmedel – ja det är ju faktiskt vad det smakar. […] Det är det du ska koppla ihop – 

för då blir steget att göra valet kortare, tror vi. För att så fort det handlar om, så funkar ju många, de 

flesta svenskar idag i alla fall att, när det handlar om dig och din familj – ja då är du beredd att göra 

ett val. Men när det handlar om saker som känns mer långt ifrån, som att rädda planeten, då blir 

valet svårare och det blir liksom, känns mer abstrakt.” IP:Produktmärkning 

Den hållbara konsumenten konstruerades i den officiella diskursen som en 

kunskapsbehövande och till och med kunskapstörstande person. Uppfattningen om att 

kunskap och information om hållbara livsmedel ska spridas delas av samtliga organisationer. 

Samtidigt framkommer här en alternativ bild i intervjuer med de två organisationer som 

arbetar direkt med försäljning av produkter. IP:Produktmärkning fokuserar nu på att inspirera 

framför att informera. Intervjupersonen säger: 
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”Men traditionellt sett då har vi mer jobbat med vad jag kallar för bekräftande marknadsföring, 

alltså att vi har talat om vad våra ben står för osv, men vi har inte jobbat så mycket med inspiration 

eller sådana saker.” IP:Produktmärkning 

IP:Producent tror att kunskap, forskningsrön och mediala drev egentligen bara är förvirrande 

för konsumenten. Den här konsumenten, oavsett om det beror på ignorans, okunnighet, stress 

eller annat, kan inte heller hjälpas med information och kunskap (jmf. Moisander, 2001). I den 

här diskursen konstrueras konsumenten inte som kunskapsbehövande och inte heller som en 

som villigt driver på den hållbara utvecklingen. Nu blir konsumenten istället någon som 

behöver inspiration och lockelse. Den hållbara konsumtionen ska vara något lustfyllt. Man 

kan här ana en föreställning hos de organisationer som arbetar med produktkommunikation 

om att konsumenten behöver attraheras av andra argument än sådana som handlar om 

hållbarhet. Konsumenten blir inte den aktiva och medvetna, utan en som gör ”snabba val i 

matbutiken” (IP:Produktmärkning). Det är emellertid viktigt att påminna oss om att både 

IP:Producent och IP:Produktmärkning producerar och sprider kunskap om hållbar konsumtion 

och hållbar utveckling till konsumenten, och fortsätter att se det som en viktig del i arbetet. 

Vikten av kunskapsproduktion om hållbarhet till konsumenten tycks institutionaliserad i den 

dominerande marknadsrelaterade hållbarhetsdiskursen som samtliga organisationer ger 

uttryck för. Samtidigt söker de marknadsorienterade organisationerna alternativa vägar att öka 

efterfrågan på och konsumtionen av hållbara livsmedel. 

En tredje diskurs om konsumenten uttryckts således i form av ett problematiserande av den 

dominerande diskursen som konstruerar en pådrivande konsument som sägs ta ansvar 

förutsatt att rätt information kommuniceras. I intervjuerna uttrycker IP:Produktmärkning och 

IP:Producent viss pessimism i sina föreställningar av konsumenters hållbara livsmedelsval. 

Samtidigt som organisationerna ger uttryck för en officiell diskurs om hållbarhet så framträder 

en alternativ konstruktion av konsumenter som inte är intresserade av eller kapabla att fatta 

hållbara beslut i livsmedelsbutiken, inte vill ha eller behöver kunskap och är ”jätteless” på 

klimatfrågan (IP:Producent, tidigare citerad). Den här föreställningen skiljer sig ifrån det som 

tidigare forskning har påvisat: organisationerna önskar i det här fallet inte göra konsumenten 

till en moralisk aktör som agerar på nyförvärvad kunskap om problem och själv bidrar till 

lösningen. Man anspelar inte på problemen utan på lust, inspiration, positiva budskap och 

använder sig av kända profiler. Sätten att öka försäljningen av hållbara livsmedel börjar likna 

traditionell eller konventionell konsumtion. Den här konstruktionen av konsumenten kan 

förklaras med hjälp av Bauman, som till skillnad från Giddens (1991) och Becks (1992) 

aktiva individ med stor handlingspotential menar att konsumenten – trots att ansvar för vår 
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utveckling konstrueras som något konsumenten kan och bör bära – fortsätter att konsumera 

underhållning snarare än politiskt engagemang (Bauman, 1991, s.261, 276) och kopplingen 

mellan privatkonsumtion som lösning på avlägsna problem som Giddens (1991) framhäver är 

misslyckas. Dock uttrycker ingen av organisationerna till skillnad från Bauman (1991) att 

konsumenter känner skam för att de inte agerar. Bilden av den ointresserade konsumenten 

uttrycks inte officiellt, men genom nya strategier att närma sig konsumenten syns nu den 

”vanliga” lustdrivna konsumenten adresseras i butiker och sociala medier, på bekostnad av 

kommunikation av hållbarhetsagendorna, av visionen och om problemen man försöker 

adressera. Moisander (2001) efterfrågar alternativa sätt att adressera den ’gröna konsumenten’ 

på, bortom det etablerade kunskaps- och informationsspridandet som organisationerna i den 

här studien uttrycker i vad som benämnts som den officiella diskursen. Författaren menar att 

man bör tillerkänna konsumentdiskursen en konstruktionistisk dimension som betonar 

interaktionen mellan konsumenter samt konsumenter och försäljare för att underlätta 

alternativa konstruktioner av konsumenter som inte är statiska, rationella individer som mottar 

information och agerar därefter. Den här analysen ger stöd för behovet av ett sådant 

angreppssätt, men något överraskande visar den att en konventionell konsumtionsagenda 

konstrueras som ett pålitligt alternativ att kommunicera för att öka den hållbara 

konsumtionen.  

Sammanfattning 

Tre diskurser har lokaliserats i empirin och den övergripande hållbarhetsdiskursen; en officiell 

diskurs, en vardagsdiskurs och en traditionell konsumtionsdiskurs. I diskurserna konstrueras 

konsumenter på olika sätt. Den dominerande bilden ingår i en marknadsrelaterad officiell 

diskurs, som tillåter och främjar positiva officiella uttalanden om den hållbara konsumenten. 

Konsumenten konstrueras som pådrivande av hållbar utveckling och görs till en rationell 

konsument som kommer att agera på och i enlighet med kunskap om hållbara konsumtionsval 

som kommuniceras. I vardagsdiskursen ser vi en alternativ och problematiserande 

konstruktion av konsumenten växa fram, som inte är lika kommunikativ och därför kan 

uppfattas som mindre officiell. I den här diskursen förhåller sig organisationerna till 

konsumenten på ett mer reflexivt och problematiserande sätt. En förståelse för att 

konsumenten har svårt att göra hållbara livsmedelsval och ta till sig av kunskapen i sin vardag 

framträder. Avslutningsvis finner vi i relation till konstruktionen av konsumenten som 

uttrycks i vardagsdiskursen, en diskurs som handlar om att formulera arbetet för hållbar 
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konsumtion i enlighet med traditionell konsumtion genom att attrahera och inspirera 

konsumenten på ett lustfyllt sätt, bortom kommunikation om hållbarhet.  

 

Övergripande kan sägas att samtliga organisationer ger uttryck för både den officiella 

marknadsrelaterade- och den alternativa vardagsdiskursen. En skillnad i konstruktionen av 

konsumenten kan dock anas. De två organisationer som är marknadsorienterade i hög grad 

(Produktmärkning och Producent) konstruerar hållbarhet och konsumenten inom ramen för 

både officiella och mindre kommunikativa diskurser (olika diskurser konkurrerar). Det är 

också IP:Produktmärkning och IP:Producent som konstruerar en vanlig konsument i enlighet 

med diskursen om traditionell konsumtion. De två övriga organisationerna, Konsument och 

Nätverk, gav med sin ideologiska övertygelse om konsumentens drivkraft i huvudsak uttryck 

för den officiella marknadsrelaterade hållbarhetsdiskursen som konstruerade en aktiv och 

hållbar konsument, samtidigt som betonandet av konsumenten som behöver hjälp och 

enkelhet för att göra hållbara val ger inryms i vardagsdiskursen. 

Diskussion 

Uppsatsens konstruktionistiska fokus tog sin utgång i kommunikationen om en 

konsumtionsdriven hållbar utveckling som organisationerna kommunicerar ut. Hållbarhet har 

visat sig vara ett begrepp som är föremål för omförhandling och som används av ideologiska 

såväl som marknadsstrategiska skäl. Med hjälp av urvalet synliggjordes hur organisationerna 

ger uttryck för olika diskurser som konstruerar konsumenten på varierande sätt. Diskussionen 

kopplar analysresultatet till de teoretiska begreppen om individualisering, reflexivitet, 

ambivalens och länken mellan det lokala och globala.  

Hållbarhetsbegreppet konstrueras av samtliga organisationer i enlighet med 

individualiseringens sammanlänkande av det lokala med det globala, baserat på idén om 

individens handlingspotential och ansvarstagande för globala problem och där individen 

manövrerar i kommunikationen om risker och ohållbarhet och agerar enligt de lösningar som 

erbjuds. Konstruktionen av hållbarhetsbegreppet är tätt sammanlänkad med den hållbara 

konsumenten som uttrycks av samtliga organisationer i officiell kommunikation. Den hållbara 

konsumenten är politisk, aktiv och medveten. Giddens och Becks individualisering ger en 
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förståelse för denna aktiva konsument som tar på sig och förhåller sig till det ansvar som 

kommuniceras som möjliga lösningar på globala risker. På samma gång ger organisationerna 

uttryck för ett föränderligt hållbarhetsbegrepp. Detta skapar i sin tur förvirring, vilket visades i 

avsnittet om konstruktionen av konsumentens vardagssituation. Giddens och Beck påpekar att 

den ombytlighet som präglar kommunikationen av risk och miljöhot skapar passivitet och 

uppgivenhet hos individen som upplever att det inte finns något man kan göra (Beck, 1992; 

Giddens, 1990). Bauman (1991) hyser å andra sidan tvivel på den aktiva individens val och 

potential att driva en hållbar samhällsutveckling genom att kritiskt påpeka att endast grova 

förenklingar av miljöhot och avlägsna risker kan paketeras in i det privata konsumtionsvalet. 

De globala problemen kan inte lösas lokalt (Bauman, 2004). Alla organisationerna förhåller 

sig till vad som kan ses som en begränsning i individualiseringens uppmuntrande av privata 

lösningar på samhällsproblem genom att sträva efter att förpacka budskapen till konsumenten 

på ett förenklat sätt och i kommunikationen fokusera på det närliggande såsom kon eller 

hälsan. Produktmärkningar är ett exempel på en annan sådan förenkling som paketerar in de 

varierande dimensioner som hållbarhetsbegreppet innebär. Då individuell hälsa, det svenska 

och kon framhålls specifikt i produktvalet så osynliggörs kopplingen till det globala och 

abstrakta. Konsumenten konstrueras här som främst intresserad av det lokala och den egna 

hälsan och det teoretiska sammanlänkandet av det lokala med det globala separeras på ett sätt 

som studiens post- och senmodernitetsteorier inte ger stöd för, men som kan förstås med 

Baumans pessimistiska syn på lokalt ansvarstagande av globala problem. Konsumenten 

konstrueras med andra ord i vardagsdiskursen som begränsad i sin möjlighet att göra hållbara 

konsumtionsval. Samtidigt konstrueras konsumenten som reflexiv genom att 

kommunikationen av och kunskapen om risk och miljöproblem är av betydelse om den är 

förpackad på rätt sätt och fokuserar på det närliggande. Konsumenten som är förvirrad och i 

behov av enkelhet är inte lika kommunikativ och uttrycks av samtliga organisationer i 

intervjun.   

Studiens mest marknadsorienterade organisationer, Producent och Produktmärkning, ger 

uttryck för en föreställning om konsumenten som tidigare forskning om hur kommunikationen 

konstruerar ansvarstagande konsumenter inte har diskuterat. Baumans pessimistiska syn på 

privatiseringen av samhällsproblem innebär att individer kommer fortsätta agera som 

självcentrerade nöjeslystna konsumenter som omöjligen kan ta globalt ansvar (1991). Det här 

ger en tydlig koppling till studiens empiriska resultat från intervjun. Denna föreställning inom 

ramen för hållbarhetsdiskursen skapar konsumenter som av olika skäl inte väntas förhålla sig 
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till hållbarhetsfrågan; varken ta avstånd från eller ställning för. I den traditionella 

konsumtionsdiskursen begränsas konsumentens reflexivitet i förhållande till 

kommunikationen om hållbarhet. Den här konsumenten ska attraheras på nya sätt som inte rör 

det som produkten står för (hållbarhet) utan värden som ger lust och inspiration, mer likt 

vanlig konsumtion. Resultatet som konstruerar en ’traditionell konsument’ skiljer sig från 

tidigare studier som visar att konsumenten genom kommunikation åläggs ta ansvar för en 

hållbar utveckling. Av de studier om hur konsumenten positionerar sig i förhållande till 

kommunikationen om hållbarhet kan Autio et al. (2009) sättas i viss relation till det här 

resultatet. Konsumenten som beskrivs som ’antiheron’ tar helt avstånd från att göra 

konsumtionen till en politisk arena. Analysresultatet visar härmed hur två av organisationerna 

i viss mån går utanför ramen för hållbarhetsagendan för att inspirera konsumenter till hållbara 

val.  

Sammantaget ser vi olika diskursiva praktiker konkurrera i den övergripande 

hållbarhetsdiskursen; konsumenten som aktiv och politisk; en förvirrad konsument som 

behöver hjälp; och konsumenten som av olika skäl (tidsbrist, olust, okunskap) negligerar 

kommunikationen om ohållbarhet och fortsätter konsumera för nöjes skull. Diskursen som 

främjar uttalanden om en aktiv hållbar konsument är dominerande och Becks och Giddens 

individualiseringsteori kan, som tidigare beskrivits, kopplas till det empiriska materialet som 

kommuniceras offentligt. Att positiva budskap kommuniceras om att konsumenten är den som 

driver på en hållbar utveckling genom sina konsumtionsval trots att alternativa synsätt finns 

kan möjligen förklaras med utgång i konstruktionismen. Det är genom språket som 

verkligheten blir till. Språkliga utsagor som gynnar organisationens intresse kan därför ha 

konkreta positiva verkningar. Hackings (1999) interaktiva kategoriseringar beskriver att 

individer kommer att anpassa sig till de utsagor eller konstruktioner som finns om dem. De 

positiva budskapen uttrycks i den dominerande officiella diskursen. Den officiella diskursen 

kan därmed anses främja positiva uttalanden om konsumenten, medan tvivel om 

konsumentens potential och vilja snarare uttrycks inofficiellt. Troligen är detta på grund av att 

sådana uttalanden/konstruktioner inte uppmanar till handling. Dock uttrycker organisationerna 

Nätverk och Konsument begränsningar med individualiseringen. Organisationerna, som är 

övertygade om konsumentens vilja är på samma gång noga med att poängtera att samlade 

krafttag och politiken spelar en viktig roll. Samtidigt uttrycks tvivel rörande politikens 

begränsningar. Denna tvetydiga bild ges stöd av individualiseringens begränsande av politiska 

institutioner och är på samma gång möjlig att förklara med Baumans (1991) efterfrågan på 
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starkare sociala och politiska gemensamma åtaganden. Det individualistiska synsättet har 

även kritiserats i tidigare studier, som adresserar behovet av en vidare samhällelig kontext 

som underlättar och möjliggör en hållbar konsumtion, till exempel i form av politiska åtgärder 

(Seyfang, 2005; Burgess et al., 2003). 

Något överraskande nämner ingen av organisationerna hur konsumtion av hållbara livsmedel 

kan kopplas till ett identitets- eller statusbyggande. Det är heller inget tema som post- och 

senmodernitetsteorierna erbjuder oss att reflektera över. Tidigare forskning beskriver i några 

fall denna aspekt (se t.ex. Yates 2011). Möjligen kan detta vara en ingång för vidare studier 

om vad som avgör det hållbara livsmedelsvalet och detta fokus kan även ses ligga inom ramen 

för traditionell konsumtion och därmed utnyttjas av de marknadsorienterade organisationerna 

att hitta nya sätt att sälja hållbara livsmedel utan att kommunicera hållbarhet. En Bourdieu-

inspirerad analys skulle kunna vara ett angreppssätt i att förstå och uppmuntra valet av 

hållbara livsmedelsprodukter som statusmarkörer, förenligt med signalerande om en viss 

livsstil. Produkternas förpackningar och ofta högre prisnivå kan tänkas locka andra 

konsumentgrupper än dem som organisationerna konstruerar i den här studien.  

Med hjälp av diskursanalysen och det teoretiska ramverket om individualisering och 

globalisering, kompletterar uppsatsen den bild som tidigare forskning visar på konsumentens 

vardagliga begränsningar i att göra hållbara livsmedelsval. Detta bör sättas i relation till ett 

unisont kommunicerande om att konsumenter vill agera hållbart. Den bidrar även med ny 

empirisk insikt om att marknadsorienterade organisationer nu hittar alternativa sätt att sälja 

hållbarhet, genom att inte kommunicera kunskap om hållbarhet utan i stället trycka på sådant 

som lockar den ”vanliga” konsumenten; lust och egennytta beskrivet i enkla och positiva 

termer. Konsumenten konstrueras här utanför den teoretiska ram som individualiseringen 

erbjuder. Med hjälp av diskursanalysen och det selektiva urvalet synliggjordes även att 

konstruktioner är kopplade till specifika kontexter. Den officiella kommunikationen av den 

hållbara konsumenten nyanseras på ett sätt som ger medvetenhet om att det finns inofficiella 

diskurser som konstruerar en konsument med begränsad potential för att driva en hållbar 

utveckling genom livsmedelskonsumtion.   



 

 46 

Referenser 

Adams, M. & Rainsborough, J. (2010). Making a difference: ethical consumption and the 

everyday. The British Journal of Sociology, 61( 2), 256-274. Hämtad från Wiley Online 

Library 2013 Full Collection.  

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 

Autio, M., Heiskanen, E., Heinonen, V. (2009). Narratives of 'green' consumers – the 

antihero, the environmental hero and the anarchist. Journal of Consumer Behaviour, 8(1), 40-

53. Hämtad från Business Source Premier. 

Bakir, V. (2010). Media and risk: old and new research directions. Journal of Risk Research, 

13(1), 5-18. Hämtad från Business Source Premier. 

Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press. 

Bauman, Z. (1997). Postmodernity and its Discontents. Cambrigde: Polity Press. 

Bauman, Z. (2004). Samhälle under belägring. (C. Hjukström, övers.). Göteborg: Daidalos. 

Beck, U. (1992). The Risk Society. London: Sage. 

Beck, U. (1994). The Reinvention of Politics. In U. Beck, A. Giddens & Lash, S. (Eds.), 

Reflexive modernization: politics, tradition and aesthetics in the modern social order. 

Stanford: Stanford University Press.  

Beck, U. (1995). Ecological Enlightenment: Essays on the Politics of the Risk Society. 

Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press. 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality: a treatise in the 

sociology of knowledge. New York: Anchor books. 

Bergström, G. & Boréus, K. (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.   

Bruner, M. S. & Meek, J. D. (2011). A Critical Crisis Rhetoric of Seafood. In J. M. Cramer, 

C.P. Greene & L.M. Walters (Eds.), Food as Communication: Communication as Food (pp. 

271-296). New York: Peter Lang Publishing. 

Burgess, J., Bedford, T., Hobson, K., Davies, G. & Harrison, C. (2003). (Un)sustainable 

Consumption. In F. Berkhout, M. Leach & I. Scoones (Eds.), Negotiating Environmental 

Change: New Perspectives from Social Science (pp. 261–291). Cheltenham: Edward Elgar. 

Burr, V. (2003). Social Constructionism (2
nd

 ed.). London: Routledge. 

http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=5546265
http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=5546265


 

 47 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

Eder, K. (1996). The social construction of nature: A Sociology of Ecological Enlightenment. 

London: SAGE. 

Ekoweb (2012). Om Ekoweb. Hämtad 23 februari, 2012, från 

http://www.ekoweb.nu/?p=5981&m=2034 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan. 

Vällingby: Norstedts Juridik. 

Förenta nationerna (1987). Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future. Från http://www.un-documents.net/our-common-

future.pdf 

Gibson, W. J.  & Brown A. (2009). Working with Qualitative Data. Los Angeles: SAGE. 

Giddens, A. (1990). The Consequences of modernity. Cambridge: Polity Press. 

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. 

Stanford: University Press. 

Giddens, A. (1995). In U. Beck, A. Giddens & Lash, S. (Eds.), Reflexive modernization: 

politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford: Stanford University 

Press.  

Hacking, I. (1999). Social construction of what? Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Hall, S. (1997). Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London: 

SAGE. 

Hannigan, J. (1995). Environmental Sociology. A Social Constructionist Perspective. London: 

Routledge. 

Hargreaves, T. (2010). Putting Foucault to work on the environment: Exploring pro-

environmental behaviour change as a form of discipline (Working Paper EDM 10-11). Centre 

for Social and Economic Research on the Global Environment (CSERGE), University of East 

Anglia. Hämtad från Academica.eu.  

Heiskanen, A. (2005). The Performative Nature of Consumer Research: Consumers’ 

Environmental Awareness as an Example. Journal of Consumer Policy, 28(2), 179–201. 

Hämtad från Springer Link 

Jackson, T. (2005). Live Better by Consuming Less? Is There a “Double Dividend” in 

Sustainable Consumption? Journal of Industrial Ecology, 9(1-2), 19–36. Hämtad från Wiley 

Online Library 2013 Full Collection.  

http://srmo.sagepub.com/view/contrib/623773
http://srmo.sagepub.com/view/contrib/626835
http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=5546265
http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=5546265
http://www.sub.su.se/sok/soktraff.aspx?librisid=5546265
http://link.libris.kb.se/sfxsub?ctx_tim=2004-10-20T13%3A22%3A7CDT&rft.volume=&rft.issn=8A170379&rft.genre=&ctx_ver=Z39.88-2004&svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&rft.issue=&url_ctx_fmt=10_1&rft.aufirst=&rft.atitle=Putting+foucault+to+work+on+the+environment%3a+Exploring+pro-environmental+behaviour+change+as+a+form+of+discipline&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&ctx_id=10_1&url_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rft.aulast=&res_id=http://link.libris.kb.se/sfxsub&rft.epage=&rft.spage=&rft.pages=&rft.isbn=&rft_id=&rft.jtitle=&rft.date=2010
http://link.libris.kb.se/sfxsub?ctx_tim=2004-10-20T13%3A22%3A7CDT&rft.volume=&rft.issn=8A170379&rft.genre=&ctx_ver=Z39.88-2004&svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&rft.issue=&url_ctx_fmt=10_1&rft.aufirst=&rft.atitle=Putting+foucault+to+work+on+the+environment%3a+Exploring+pro-environmental+behaviour+change+as+a+form+of+discipline&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&ctx_id=10_1&url_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rft.aulast=&res_id=http://link.libris.kb.se/sfxsub&rft.epage=&rft.spage=&rft.pages=&rft.isbn=&rft_id=&rft.jtitle=&rft.date=2010


 

 48 

Kiple, K (2007). A movable feast. Ten Millennia of Food Globalization. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Lagerberg Fogelberg, C. (2008). På väg mot miljöanpassade kostråd. Vetenskapligt underlag 

inför miljökonsekvens-analysen av Livsmedelsverkets kostråd. Hämtad 19 oktober, 2012, från 

Livsmedelsverket, http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Miljosmarta-matval  

Lang, T. & Heasman, M. (2004). Food wars: the global battle for mouths, minds and markets. 

London: Earthscan. 

Lind, D. & Barham, E. (2004). The social life of the tortilla: Food, cultural politics, and 

contested commodification. In Agriculture and Human Values, 21(1), 47-60. Hämtad från 

Springer Link. 

Lindén, A-L. (1994). Människa och miljö: om attityder, värderingar, livsstil och livsform. 

Stockholm: Carlsson.  

Lindén, A-L. (2009). Klimat och konsumtion. Tre fallstudier kring styrmedel och 

konsumentbeteende. Lund: Department of Sociology, Lund University. 

Maniates, M. (2002). Individualization: plant a tree, buy a bike, save the world? In T. Princen, 

M. Maniates & K. Konca, (Eds.), Confronting Consumption (pp. 43–66). London: MIT Press. 

Marsden, T., Morgan, K., & Murdoch, J. (2006). Worlds of food: place power and 

provenance in the food chain. Oxford: Oxford University Press. 

Micheletti, M. (2003). Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism and 

Collective Action. New York: Palgrave. 

Micheletti, M. & Stolle, D. (2006). The Gender Gap Reversed: Political Consumerism as a 

Women-Friendly Form of Civic and Political Engagement. In B. O’Neil & E. Gidgengil, E 

(Eds.), Gender and Social Capital (pp.45-72). London: Routledge 

Moisander, J. (2001). Representation of green consumerism: a constructionist critique. 

Doctoral Dissertation, Helsinki School of Economics and Business Administration. 

Mol, A.P.J. & Spargaaren, G. (2000). Ecological Modernization Theory in Debate: A review. 

In A.P.J. Mol & D.A. Sonnenfeld (Eds.), Ecological Modernization Around the World (pp. 17-

49). London: Cass.  

Pettenger, M.E. (Ed.). (2007). The social construction of climate change: Power, Knowledge, 

Norms, Discources. Aldershot: Ashgate. 

Phillips, L. (2000). Mediated Communication and the Privatization of Public Problems: 

Discourse on Ecological Risks and Political Action. European Journal of Communication, 

15(2), 171-207. Hämtad från SAGE Premier 2013. 



 

 49 

Sassatelli, R. (2001). Trust, choice and routines: Putting the consumer on trial. Critical 

Review of International Social and Political Philosophy, 4(4), 84-105. Hämtad från Taylor & 

Francis Social Science and Humanities Library. 

Sassaletti, R. (2004).  Discourses, contestation and alternative consumption. In M. Harvey, A. 

McMeekin & A. Warde (Eds.), Qualitites of Food (pp. 1176-1191). Manchester: Manchester 

University Press. 

Sassatelli, R. (2006). Virtue, Responsibility and Consumer Choice. Framing Critical 

Consumerism. In J. Brewer & F. Trentmann (Eds.), Consuming Cultures, Global 

Perspectives: Historical Trajectories, Transnational Exchanges (pp. 219-250). New York: 

Berg.  

Seyfang, G. (2005). Shopping for Sustainability: Can Sustainable Consumption Promote 

Ecological Citizenship? Environmental Politics, 14(2), 290-306. Hämtad från Taylor & 

Francis Social Science and Humanities Library. 

Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data. (3
rd

 ed.). London: SAGE. 

Skr 2005/06:88. Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010. Hämtad 

17 oktober, 2012, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-

och-skrivelser/Ekologisk-produktion-och-konsu_GT0388/?text=true   

Weis, A. (2007). The global food economy: the battle for the future of farming. London: Zed  

Books. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Hämtad 10 mars, 2013, från 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf  

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. 

London: SAGE. Hämtad från www.ebrary.com  

Vogel, D. (2006). The Market for Virtue. The Potential and Limits of Corporate Social 

Responsibility. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 

Yates, L. S. (2011). Critical Consumption. European Societies, 13(2), 191-217. Hämtad från 

Taylor & Francis Online. 

 

file:///C:/Users/AA41227/AppData/Local/Microsoft/loi/fenp20%3fopen=14%23vol_14
https://ezp.sub.su.se/login?url=http://www.tandfonline.com/openurl?volume=14&date=2005&issn=0964-4016&spage=290&issue=2&genre=article
https://ezp.sub.su.se/login?url=http://www.tandfonline.com/openurl?volume=14&date=2005&issn=0964-4016&spage=290&issue=2&genre=article
http://www.ebrary.com/


 

 50 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Kan du i korta drag beskriva organisationens uppdrag? 

Hur definierar ni hållbar utveckling? 

Varför arbetar ni med hållbar utveckling? 

Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

Varför är konsumtion av hållbara livsmedel viktig enligt er? 

Vad och vem/vilka driver enligt er på utvecklingen av konsumtionen av hållbara livsmedel? 

Vilka möjligheter har konsumenter enligt er att driva en hållbar utveckling? 

Hur arbetar ni i dag gentemot konsumenter och varför har ni valt detta/dessa sätt? 

Har ert arbete gentemot konsumenter genomgått förändringar på något sätt jämfört med 

tidigare och vad har i så fall varit bakgrunden till detta? 

Vilka argument använder ni när ni riktar er med information till livsmedelskonsumenter? 

Vad lägger ni tyngdpunkt på i er kommunikation om hållbar konsumtion i stort? 

Använder ni er i ert arbete av utgångspunkter eller beskrivningar av vem konsumenten är? 

Och i så fall, vem är konsumenten? 

Riktar ni er till någon specifik konsument - vem i så fall? 

Vilka utmaningar har ni upplevt i ert arbete gentemot konsumenter av hållbara livsmedel? 

Om du spekulerar fritt, hur skulle du önska att utvecklingen av hållbar konsumtion ser ut? 

 

 


