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Sammanfattning 

Studien behandlar fenomenet politisk konsumtion och dess effekt på samhället. Med 

begreppet menas att man som konsument tar ställning i etiska frågor och genom sina 

konsumtionsval försöker påverka marknad och politik. Huruvida detta är ett bra sätt för 

att förändra produktionen, diskuteras i forskarvärlden. Naturskyddsföreningen är en 

miljöorganisation i Sverige som till viss del använder sig av politisk konsumtion i sitt 

arbete. Syftet med studien är att utifrån ett kvalitativt perspektiv undersöka hur 

Naturskyddsföreningen ställer sig till politisk konsumtion och vad de menar den 

politiska konsumtionen kan fylla för funktion i miljöarbetet samt hur denna inställning 

förändrats mellan 1980-2012. Utifrån ekonomiska, statsvetenskapliga och sociologiska 

teorier analyseras studiens resultat för att ge en djupare förståelse för 

Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion. Habermas teori om 

samhällets rationalisering samt Zelizers teori om ekonomiska handlingars sociala sida är 

studiens mest basala teorier som får en betydande plats i analysen. Metoden som 

använts i studien är ideologianalys. Materialet består av fem intervjuer med anställda på 

Naturskyddsföreningen och textmaterial hämtat från Naturskyddsföreningens 

medlemstidning, Sveriges Natur, årgång 1980-2012. Ur resultatet framkom att politisk 

konsumtion under perioden 1980-2012 gått från att vara en obetydlig del i föreningens 

arbete till att numera vara ett av de verksamhetsområden föreningen arbetar med. 

Naturskyddsföreningen ser politisk konsumtion dels som ett verktyg för att öka 

efterfrågan av miljövänliga produkter, men också för att visa på ett intresse för 

miljöfrågor och på så sätt vara en hjälp i den politiska påtryckning föreningen utför. 

Utifrån Habermas teori kan man förstå införandet av politisk konsumtion som en 

rationalisering av samhället där handlingar baserade på samförstånd får stå tillbaka för 

handlingar motiverade av ekonomiska skäl. Utifrån Zelizers teori kan man tvärtom se 

införandet av politisk konsumtion som ett sätt att tillföra marknaden sociala värden som 

försvunnit i och med att marknaden expanderat.  

Nyckelord 

Politisk konsumtion, Naturskyddsföreningen, rationalisering, kommunikativt handlande.
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1. Inledning 

Medborgaren har blivit en konsument. Det är egentligen ingen nytt fenomen – utbyte av varor 

har länge varit en väsentlig del i människans liv. Skillnaden är att tidigare har konsumenten 

och medbogaren kunnat agera utifrån den specifika roll som situationen gett. I affären har 

man varit en konsument - med mål att maximera sin nytta, och i övriga samhället en 

medborgare med de rättigheter och skyldigheter samhället kräver (Spaargaren & Mol 2008). 

Uppdelningen mellan konsument och medborgare minskar i betydelse och allt oftare blir 

medborgaren betraktad som en konsument som ska välja mellan olika tjänster samhället 

erbjuder (Jung 2010). Samtidigt förväntas konsumenten använda sina moraliska och etiska 

värderingar när den handlar. Att köpa etiskt och miljövänligt producerade varor är en 

möjlighet för medborgar-konsumenten att ta ställning, främst i frågor som rör 

produktionsförhållanden. Detta beteende kallas för politisk konsumtion och det är detta 

fenomen denna uppsats behandlar. Den samhällsförändring som beskrivs ovan kan liknas vid 

Habermas (1990) syn på hur det moderna samhället rationaliseras genom att ekonomiska 

medel får en allt större betydelse på bekostnad av gemensamma värderingar. Zelizer (1997) 

motsätter sig denna syn på ekoniska handlingar och menar att även ekonomiska handlingar 

kan medverka till gemensamma värderingar. Dessa perspektiv på politisk konsumtion 

kommer ligga till grund för studiens analys. 

 

Politisk konsumtion framförs ofta som ett sätt att bidra till en bättre miljö, inte minst av 

miljörörelsen. Den etiska konsumtionens egentliga effekt är dock omdiskuterad i 

forskarvärlden. Somliga är av den åsikten att politisk konsumtion är en viktig maktfaktor i en 

globaliserad värld (Micheletti 2003), medan andra menar att den politiska konsumtionen inte 

har den effekt den påstås ha (Delacote & Montagné-Huck 2012). Meningarna går alltså isär. 

Hur miljörörelsen förhåller sig till denna problematisering av fenomenet är därför intressant 

och det verkar som att en sådan analys saknas. Miljörörelsen ställer sig som sagt ofta positiva 

till politisk konsumtion, men med vilka motiv? Betyder uppmuntran till politisk konsumtion 

att miljörörelsen accepterar en förskjutning av ansvaret från den politiska sfären till den 

ekonomiska? Van Der Heijden (1999) har i tidigare studier undersökt den västerländska 

miljörörelsens acceptans av det rådande ekonomiska systemet och hur miljödebatten kommit 
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att handla allt mer om ekologisk modernisering
1
. Jag vill i denna studie göra en liknande 

analys, men istället för att analysera miljörörelsens inställning till ett helt politiskt system vill 

jag fokusera på inställningen till marknaden som ett möjligt förändringsverktyg. Jag vill även 

undersöka om man kan se någon förändring inställningen under perioden 1980-2012. Studien 

behandlar endast svenska Naturskyddsföreningen. Analysen bygger på intervjuer och 

föreningens medlemstidning, Sveriges Natur.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur Naturskyddsföreningen ställer sig till politisk 

konsumtion och vad de menar den politiska konsumtionen kan fylla för funktion i föreningens 

arbete. Utifrån en ideologianalys kommer studien behandla vilka ideologiska ståndpunkter 

föreningen tar angående politisk konsumtion och hur dessa förändrats under de senaste trettio 

åren.  

 

Utifrån Habermas teori om samhällets rationalisering samt Zelizers teori om ekonomiska 

handlingars sociala sida ämnar jag undersöka hur föreningens inställning till politisk 

konsumtion kan förstås ur två olika sociologiska perspektiv. Med dessa teorier tror jag mig 

kunna tillföra en förståelse för hur föreningens inställning till politisk konsumtion kan ses som 

en del av hur allt fler områden i samhället kommit att bli en del av marknaden och/eller som 

en aktivitet som bidrar till att ekonomiska handlingar blir mer sociala. 

Studiens frågeställningar är:  

 Vad har Naturskyddsföreningen för inställning till politisk konsumtion?  

 Hur har denna inställning förändrats mellan 1980- 2012?  

 Hur kan Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion förstås som en 

rationalisering av samhället? 

 Hur kan den politiska konsumtionen ses som ett verktyg för att integrera sociala 

värden på marknaden? 

                                                 

1 Med ekologisk modernisering menas att man miljöanpassar det rådande samhället, utan att förändra 

samhällsystemet i grunden (Van Der Heijden 1999). 
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla den svenska Naturskyddsföreningens inställning till 

politisk konsumtion över tid. Val av förening baseras på att Naturskyddsföreningen är 

Sveriges största miljöorganisation med stort förtroende hos allmänheten och myndigheter. 

Tidsperioden som ska undersökas i studien sträcker sig mellan 1980 - 2012. Avgränsningen 

motiveras framförallt av ett intervjusvar som indikerat att runt 1987 skedde en förändring i 

föreningen som gjorde att politisk konsumtion fick en större plats i verksamheten. Detta 

gjorde det nödvändigt att undersöka tiden innan 1987. Att undersökningen inte sträcker sig 

längre bakåt i tiden, beror på studiens tidsramar. 

1.3 Bakgrund 

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitisk obunden miljöorganisation som bildades för 

drygt hundra år sedan. I dagsläget har föreningen runt 192 000 medlemmar och är därmed 

Sveriges största miljöorganisation. Under sin drygt hundraåriga historia har föreningen varit 

med och drivit igenom ett stort antal beslut och har under flera decennier varit Sveriges mest 

inflytelserika miljöorganisation (Om oss). I sin verksamhet arbetar de för människors 

naturkänsla, för ett samhälle som anpassas efter naturens förutsättningar samt att genom 

opinionsbildning påverka beslut angående naturskydd och miljövård (Stadgar för Svenska 

Naturskyddsföreningen). Föreningens värdegrund bygger på att rädda naturens liv, stärka 

människors hälsa samt främja global solidaritet (Verksamhetsriktlinjer 2011-2014). 

Föreningens arbete utgår från tre strategier som tillsammans ska bidra till att påverka 

samhället i en hållbar riktning. Dessa är (1) stimulera naturkänsla hos människor och på detta 

sätt en vilja till förändring, (2) politisk påverkan för att miljöanpassa reglerna för både 

individer och marknadens aktörer samt (3) grön konsumentmakt i väntan på politiska beslut. 

(Verksamhetsriktlinjer 2011-2014). Arbetet med grön konsumentmakt går ut på att 

uppmärksamma miljöproblem som är direkt kopplat till konsumtionen, att lyfta fram 

alternativ och att slutligen uppmana till handling. På detta sätt kan man påverka efterfrågan på 

marknaden av miljövänliga alternativ men också visa att det finns en opinion för behovet av 

miljövänliga produkter (ibid.). Naturskyddsföreningens medlemstidning, Sveriges Natur, ges 

för närvarande ut med fem nummer per år.  
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1.4 Disposition 

I avsnitt 1 introduceras ämnet och studiens syfte. I avsnitt 2 görs en genomgång av 

ekonomiska, statsvetenskapliga och sociologiska teorier som berör politisk konsumtion. I 

avsnitt 3 motiveras val av metod, material och studiens tillvägagångssätt. Metodkritik tas 

också upp. I avsnitt 4 redovisas resultatet och analyseras utifrån det teoretiska ramverket. I 

avsnitt 5 diskuteras studiens resultat på ett mer generellt plan. 

2. Teori 

2.1 Val av teori 

Konsumtion baserad på etiska ställningstaganden studeras utifrån bland annat sociologiska, 

ekonomiska och statsvetenskapliga perspektiv. Benämningen på fenomenet varierar och några 

av de termer jag stött på är etisk-, hållbar- och politisk konsumtion. I studien används följande 

definition som syftar på politisk konsumtion: “…actions by people who make choices among 

producers and products with the goal of changing objectionable institutional or market 

practices” (Micheletti 2003:2). Valet av definition baseras på att den inbegriper 

förändringsviljan som finns i den politiska konsumtionen och inte bara de etiska värdena.  

 

I följande kapitel görs en genomgång av ekonomiska, statsvetenskapliga och sociologiska 

teorier som behandlar politisk konsumtion. Syftet är att ge en så bred bild som möjligt av hur 

man kan se på politisk konsumtion, både hur fenomenet uppkommit, hur det fungerar och vad 

det får för konsekvenser för övriga samhället. För att fördjupa förståelsen av politisk 

konsumtion har jag valt att använda mig av Habermas teori om det moderna samhällets 

rationalisering samt Zelizers teori om ekonomiska handlingars sociala sida. Dessa teorier 

behandlar inte specifikt fenomenet politisk konsumtion, men de kan bidra till att förklara 

fenomenet i och med att de går djupare i sin förklaring av ekonomisk aktivitet än övriga 

teorier i studien. Habermas och Zelizers teorier betraktar den ekonomiska aktiviteten ur vitt 

skilda perspektiv och motsätter sig därför varandra till viss del. Jag ska inte avgöra vilken av 

dessa teorier som passar bäst in på det studerade fenomenet, utan kommer istället använda 

mig av båda för att få två olika förklaringar till vad som studeras och hoppas på så vis att de 
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kommer komplettera varandra. Teorigenomgången börjar med att redogöra för ekonomiska 

perspektiv på politisk konsumtion, för att sedan gå vidare och behandla sociologiska och 

statsvetenskapliga ingångar.  

2.2 Politisk konsumtion ur ett ekonomiskt 

perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan miljöproblem ses som en följd av marknadsmisslyckanden. 

Med detta menas att kostnaden för de miljöskador som uppstår i produktion inte har 

inkluderats i varans marknadspris. Det är därmed ingen som betalar för miljökostnaderna och 

miljöproblemen kvarstår. Utifrån detta perspektiv betraktas den politiska konsumenten som en 

som frivilligt betalar för dessa kostnader och därmed premierar marknadens miljövänliga 

aktörer (Delacote & Montagné-Huck 2012). Förespråkarna menar att förutsatt att tillräckligt 

många konsumenter använder sin konsumentmakt politiskt, kan man genom konsumtion 

påverka producenter att ta hänsyn till de moraliska aspekter konsumenterna anser viktiga.  

 

Kritik har riktats mot detta perspektiv och många menar att det finns ett antal aspekter som 

gör politisk konsumtion mindre effektiv mot marknadsmisslyckanden. Först och främst krävs 

det att ett stort antal konsumenter koordinerar sina handlingar för att den politiska 

konsumtionen ska ha någon märkbar effekt på marknaden (Delacote & Montagné-Huck 

2012). Ett problem för att detta ska ske är de så kallade allmänningens tragedi, vilket betyder 

att då den enskilda individens egen uppoffring är hög samtidigt som den totala inverkan på 

problemet är låg, är det irrationellt att för den enskilda individen att agera (Hardin 1968). 

Detta leder till att många konsumenter inte är villiga att göra egna, frivilliga uppoffringar 

(Delacote & Montagné-Huck 2012). Brist på information är ytterligare en faktor som minskar 

den politiska konsumtionens effektivitet. Kunskap om vilken vara som är mest miljövänlig 

krävs för att den politiska konsumtionen ska fungera, vilket kräver engagemang från 

konsumenten. Risken finns även att företag börjar marknadsföra sig som ”etiska” utan större 

belägg för det, då de märker att det finns en efterfrågan på etiska produkter. Att veta vilka 

produktmärkningar som är tillförlitliga kan därmed försvåra ytterligare för konsumenten 

(Delacote & Montagné-Huck 2012). Det finns också en risk att så länge som engagemangen 

för den politiska konsumtionen inte är jämt fördelat över samhällets individer, sker bara en 

differentiering av marknaden där olika producenter riktar in sig på olika konsumenters 
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preferenser, däribland etiska aspekter. Detta gör att efterfrågan på etiska produkter endast 

påverkar en liten del av produktionen (Eriksson 2004; Miles 1998). 

2.3 Konsumism, livsvärlden och systemet 

Bauman (2008) betraktar dagens samhälle som ett konsumtionssamhälle. Detta präglas av 

konsumism, vilket till skillnad från handlingen konsumtion är en social ordning som uppstår 

när drivkraften i samhället bygger på att mänskliga begär ständigt måste förnyas (Bauman 

2008:36). Vilken effekt konsumtionssamhällets utveckling haft för miljöhänsynen i samhället 

kommer i följande stycken att diskuteras. Först görs en genomgång av hur miljöhänsyn allt 

mer kommit att likställas med konsumtion. Sedan diskuteras hur man kan vända på 

resonemanget och istället se politisk konsumtion som ett sätt att verka politiskt i ett 

konsumtionssamhälle.  

 

Miles beskriver förhållandet mellan konsumtion och konsumism som”while consumption is 

an act, consumerism is a way of life” (Miles 1998:4). Människor som lever i ett konsumistiskt 

samhälle gör konsumismen till “naturlig”. Konsumismen blir därmed en ideologi som bidrar 

till att legitimera det kaptialistiska systemet. Detta system garanterar människor frihet, 

samtidigt som det medverkar till kommodifiering
2
 av samhället. På detta sätt sker en 

växelverkan mellan kapitalismens utveckling och den sociala förändring som sker i samhället, 

då det kapitalistiska systemet och den konsumistiska ideologin gynnar varandra (Miles 1998). 

Hur denna kommodifiering går till kommer klargöras närmare i följande stycke. 

 

Habermas (1990) har intresserat sig för kapitalismens utveckling och det moderna samhällets 

rationalisering
3
. Han menar att man kan betrakta samhället utifrån aspekterna livsvärld och 

system (Habermas 1990:201). Livsvärlden är den tolkningsram från vilken samhällsaktören 

                                                 

2 Med kommodifiering menas att områden som tidigare inte betraktats som varor blir till varor som kan 

köpas och säljas på en marknad (Miles 1998:16). 

3 Habermas utgår från Webers syn på den västerländska rationalismen. Weber förklarar samhällets 

rationalisering utifrån institutionaliserande av målrationellt handlande. Med målrationellt handlande menas 

att aktören strävar efter ett specifikt mål, vilket nås genom att handlingar kordineras utifrån förväntningar 

på omgivningen (Habermas 1990:163f). Rationaliseringsprocessen menar Weber har sin utgångspunk i 

människors medvetande, till följd av religionspsykologiska förklaringar. Genom målrationellt handlande 

institutionaliseras rationaliteten i samhällssystemet, vilket tar sig uttryck främst genom den kapitalistiska 

ekonomin, den moderna staten och rättssystemet (Habermas 1990:154ff).  
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hämtar sin övertygelse om vad som är sant (Habermas 1990:191). Det är alltså i livsvärlden 

normer och värderingar bildas och vid reproduktion av livsvärden sker även reproduktion av 

dessa. För att förstå denna reproduktion måste två olika handlingstyper som Habermas utgår 

ifrån förklaras. Dessa två handlingstyper är det strategiska- samt det kommunikativa 

handlandet. Det som kännetecknar det strategiska handlandet är att det är framgångsinriktat - 

man använder sin handling för att nå framgång. Det kommunikativa handlandet däremot är 

förståelseinriktat och syftar till att nå ett samförstånd mellan aktörerna
4
(Habermas 1990:164f).  

Reproduktion av livsvärlden sker på både ett materiellt och ett symboliskt plan. I den 

materiella reproduktionen medverkar både det strategiska och det kommunikativa handlandet. 

Den symboliska reproduktionen sker dock enbart genom kommunikativt handlande och det är 

här samhällsnormer reproduceras. Vid den materiella reproduktionen av livsvärlden sker 

förutom de avsedda händelserna, också oförutsedda, vilka kan objektiveras och betraktas som 

ett system. Livsvärlden och systemet är alltså båda produkter av det kommunikativa och det 

strategiska handlandet och till vart och ett hör specifika mekanismer (Habermas 1990:200f).  

 

De mekanismer som hör till systemet är både kommunikativa och strategiska. Det finns dock 

vissa mekanismer som enbart är strategiska. Pengar och makt är två systemmekanismer som 

inte är förenliga med den kommunikativa handlingstypen. Dessa avspråkligade 

kommunikationsmedel bidrar till en social interaktion där normer och värden nästa helt och 

hållet uteslutits (ibid.). Till systemet utvecklas subsystem där endast dessa mekanismer är 

rådande, vilka i sin tur gjort sig självständiga från livsvärden. Dessa system reproduceras 

alltså materiellt och är inte längre beroende av det kommunikativa handlandet. Följden av 

detta blir en frikoppling mellan livsvärden och systemet. Habermas menar att det är först i och 

med det moderna samhället och kapitalismens uppkomst som denna frikoppling sker fullt ut 

och livsvärden får minskad betydelse (Habermas 1990:359).  

 

Den kommodifieringprocess som Miles (1998) talade om till följd av det kapitalistiska 

systemet, kan utifrån Habermas perspektiv ses som en expansion av ett pengastyrt subsystem, 

på bekostnad av livsvärlden. Genom denna expansion har marknadens logik – och därmed det 

strategiska handlandet - kommit att råda över områden som tidigare behandlats av det 

kommunikativa handlandet. Ett exempel skulle i det aktuella fallet kunna vara att man gått 

                                                 

4 Weber använder sig endast av strategiska handlingstyper, vilket Habermas är kritisk till (Habermas 

1990). 
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från att se miljöhänsyn som ett område där gemensamma värderingar är avgörande, till att allt 

mer handla om vad man ska konsumera och genom detta låta marknadsaktörerna avgöra 

vilken miljöhänsyn som ska tas.  

 

Den globaliseringsprocess som under ett antal decennier påverkat det moderna samhällets 

utformning anses betydande för marknadens ökande inflytande. I och med globaliseringen har 

nationalstatens auktoritära kraft minskat och makten delas numera av marknadsaktörer och 

civilsamhället (Beck 1996; Castells 2000:390; Spaargaren & Mol 2008). Omformandet av den 

politiska och ekonomiska arenan har gjort att inflytandet har flyttats från nationalstatspolitiska 

regleringar till att allt mer handla om konsumtion (Spaargaren & Mol 2008). Bauman (2008) 

beskriver det som att i och med globaliseringen har makten inte bara flyttats ”uppåt” mot mer 

internationellt samarbete, utan även ”åt sidan” - mot marknaden.  

 

Ett förskjutande av makten från ett demokratiskt system som bygger på överenskommelser, 

till ett system där pengar är det enda legitima kommunikationsmedlet, kan utifrån Habermas 

(1990) teori, betraktas som en minskning av livsvärdens betydelse till förmån för systemet. 

Den politiska konsumentens handlande tolkar jag som strategiskt i och med att det är 

framgångsinriktat, med ett specifikt mål i sikte. Det som Habermas betecknar det 

kommunikativa handlandet, skulle i det aktuella fallet motsvara handlingar som syftar till att 

nå samförstånd angående miljöåtgärder mellan samhällets olika aktörer och på så sätt 

genomföra förändringar baserade på gemensamma beslut. Ett exempel på sådana handlingar 

skulle kunna vara kampanjer för att uppmärksamma miljöproblem, med förhoppning om att få 

politiker och allmänhet att vilja göra något åt problemet. Den politiska konsumenten däremot 

använder sig inte av det kommunikativa handlandet och därmed nås inget samförstånd om vad 

som är ett problem. De mål den politiska konsumenten når sker inom ramen för det subsystem 

där enbart strategiskt handlande räknas.  

2.4 Medborgar-konsumenten och subpolitik 

Medborgaren och konsumenten har länge betraktats som vitt skilda fenomen och behandlats 

av olika vetenskaper. Medborgaren har setts som en av samhället utbildad individ som deltar i 

debatter och beslutsfattande, medan konsumenten har varit fri från etiska och politiska 

ställningstaganden med målet att maximera sin nytta (Spaargaren & Mol 2008). Denna 

differentiering håller nu på att suddas ut och man talar i allt högre grad om medborgar-
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konsumenten (Barr et al. 2011; Spaargaren & Mol 2008; Trentmann 2007). Genom detta 

koncept försöker man skapa en ny syn på medborgaren som en marknadsaktör vilken genom 

sin roll som konsumtent tillskrivs både makt och ansvar (Barr et al. 2011). Denna utveckling 

kan ses som ett steg i hur det politiska deltagandet blivit allt mer individualiserat. Från att på 

1960- och 70-talet ha handlat om gruppbaserad identitetspolitik har det politiska 

engagemanget kommit att till stor del handla om livsstilsvärderingar, där konsumtionsmönster 

utgör en del (Bennet 2012).  

 

Beck (1996) kallar det moderna samhällets nya politiska yttringar, vilka går utanför de 

traditionella politiska handlingsramarna, för subpolitiska. Boycott och utmålning av företag 

och stater som ”onda” är två tillvägagångssätt för subpolitiska handlingar. Medborgar-

konsumenten tokar jag som en del i den subpolitiska utvecklingen då den förväntas använda 

sig av marknaden som politisk arena. Subpolitikens uppkomst förklarar Beck (1996) som en 

följd av staters minskade auktoritet i en globaliserad värld. I och med den minskande 

auktoriteten uppstår en ”organiserad ansvarslöshet” där degradering av naturen normaliseras. 

Den ekologiska krisen är inte en bara ett miljöproblem, utan en institutionell kris i det 

moderna samhället, där den legala ordningen inte garanterar social trygghet utan är med och 

legitimerar osäkerheten. Denna utveckling leder till agerande, men istället för att använda sig 

av de traditionellt politiska arenorna går man andra vägar, och det är dessa Beck (1996) kallar 

subpolitiska. Miljörörelsen är en del i denna utveckling där man genom subpolitik verkar som 

en påtryckande kraft på marknad och stater. Boström (2001) har studerat svenska 

miljörörelser och menar att det i dessa organisationer finns en växelverkan mellan politik och 

subpolitik. Boström håller med Beck om att subpolitiken ofta är en reaktion mot staters 

tröghet, men att det inte är ett accepterande av att miljöproblemen lämnas åt marknaden, utan 

snarare att miljörörelsen genom att sätta upp frivilliga regleringar för företag statuerar 

exempel på hur lagstadgade regleringar skulle kunna se ut (Boström 2001:234). 

 

Van Der Heijden (1999) har analyserat miljörörelsens utveckling under de senaste 

decennierna och menar att i många av de västerländska länderna har miljörörelsen uppnått en 

rad förändringar och miljöfrågor är numera en viktig del av den politiska agendan. Dock 

menar Van Der Heijden att det är tveksamt om miljörörelsen egentligen lyckats åstadkomma 

någon konkret förbättring av miljötillståndet. Vad Van Der Heijden ser som de miljömässigt 

förödande strukturerna – obegränsad tillväxt och industriell kapitalism – är fortfarande 

rådande och det verkar snarare som att miljörörelsen själv har anpassat sig till denna struktur. 
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Van Der Heiden menar att miljödiskursen har utvecklats från att handla om radikal social 

förändring till att numera endast tala om ekologisk modernisering. I den ekologiska 

moderniseringen kan den politiska konsumenten betraktas som en viktig aktör i och med att 

den handlar inom det rådande systemet med tillväxtpositiva medel. 

 

Konsumentaktivismen är enligt Bauman (2008) en effekt av besvikelsen över politikens 

misslyckande. Bauman och Beck (1996) tycks således vara överens om att det finns en kris i 

den nuvarande demokratins funktion och att resultatet av detta har lett medborgare att agera 

utanför det politiska fältet, vilket styrks av Vad Der Heijdens (1999) studie. Ur en 

demokratisk synvinkel är risken med ett samhälle där subpolitik (och då framförallt 

konsumentaktivism) får en allt större betydelse, att samhället utvecklas till en så kallad 

”consumarchy” – ett samhälle där det råder en acceptans av att medborgares inflytande ökar 

ju mer pengar man har. Vid de miljöproblem där fattiga människor drabbas hårdast – vilket 

ofta är fallet – leder detta till att de drabbade inte har lika stor makt att påverka marknaden 

som de icke-drabbade (Delacote & Montagné-Huck 2012). 

 

Ovanstående resonemang handlar om hur man i större utsträckning kommit att behandla 

etiska frågor som ett marknadsproblem och hur man i högre grad lägger lösningarna på 

marknaden. Detta är exempel på hur man i konsumtionssamhället kommit att likställa 

miljöhänsyn med konsumtionsval. Relaterat till Habermas teori kan talet om en medborgar-

konsument och subpolitik ses som ett steg i utvecklingen av det kommunikativa handlandets 

tillbakagång. Medborgar-konsumenten använder sig av strategiskt handlande i och med att 

den agerar med pengar som kommunikationsmedel. Zelizer (1997) är dock kritisk till detta 

synsätt och i nästa avsnitt ska vi titta närmare på hur man kan se politisk konsumtion som en 

del i hur man gör den ekonomiska aktiviteten mer social. 

2.5 Den sociala sidan av politisk konsumtion 

Att politisk konsumtion bidrar till en avpolitisering av samhället håller inte alla med om. 

Micheletti (2003) har studerat politisk konsumtion ur ett statsvetenskapligt perspektiv och 

menar att politisk konsumtion kan bidra till att skapa socialt kapital, dels genom att bygga 

broar mellan olika grupper men också genom att knyta homogena grupper starkare till 

varandra. Nava (1991) är ur ett kulturvetenskapligt perspektiv av liknande åsikt och menar att 

den politiska konsumtionen snarare skapar sammanhållning och ger en gruppidentitet istället 
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för att bidra till en individualisering. Både Micheletti (2003) och Nava (1991) menar att 

politisk konsumtion nås av ett större antal individer än traditionella politiska verktyg och 

därmed ger annars marginaliserade grupper (exempelvis kvinnor och ungdomar) större 

inflytande. Genom sina konsumtionssval kan man även bidra till att sätta den politiska 

agendan och på så vis indirekt påverka vilka politiska beslut som fattas (Micheletti 2003). 

 

Zelizer (1997) har ur ett ekonomiskt sociologiskt perspektiv kritiserat bland annat Habermas 

för synen på ekonomiska handlingar som alldeles för snäv. Zelizer nämner inte huruvida man 

kan se ekonomiska handlingar som demokratiska eller inte, men delar Michelettis och Navas 

åsikt om att marknadens ökande betydelse inte måste leda till individualisering. Zelizer menar 

att vid det moderna samhällets expandering av marknaden, har människor återskapat nya 

former av hur pengatransaktionerna går till, som alla har en social dimension. Pengar har 

alltså inte gjort samhället mer osocialt utan snarare har pengar blivit en del av det sociala livet 

(Zelizer 1997:2). Politisk konsumtion kan ur detta perspektiv tolkas som ett verktyg som gör 

det möjligt att ta hänsyn till etiska värden i ett samhälle där marknaden får en allt större 

betydelse. Genom att konsumera etiskt kan man utifrån detta resonemang se det som att man 

”röstar” på den vara man tycker stämmer bäst överens med sina etiska ställningstaganden. 

 

Utifrån Zelizers (1997:208) teori tillförs ekonomiska handlingar sociala dimensioner genom 

att pengar ”öronmärks” för olika ändamål. I vissa fall kan pengar omvandlas till en annan 

valuta som bara går att användas för vissa ändamål (ett exempel på denna omvandling är 

presentkort). Men även då pengar inte omvandlats till en annan form öronmärks de beroende 

på ändamål, givare och mottagare. Utifrån detta perspektiv kan man tolka politisk konsumtion 

som en handling där man genom att ”öronmärka” en del av det man betalar för en vara till 

etiska ändamål, visar att man har andra avsikter med sitt handlande än nyttomaximerande. 

Man kan också tolka det som att denna handling bidrar till den politiska konsumentens 

självbild som en person som tar ställning i etiska frågor.  

 

För att återknyta till där vi började med Baumans (2008) syn på samhället som ett 

konsumtionssamhälle kan man utifrån ovanstående resonemang se politisk konsumtion som 

ett sätt att i konsumtionssamhället ta miljöhänsyn och därmed införa etiska värden på 

marknaden. I och med det ökande inflytande marknaden får i ett konsumtionssamhälle är man 

tvungen att ta till andra verktyg än de traditionellt politiska för att få ett så stort inflytande 
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som möjlig. På detta sätt blir politisk konsumtion ett viktigt verktyg för att i ett 

konsumtionssamhälle göra skillnad.  

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Studien syftar till att få en förståelse av Naturskyddsföreningens inställning till politisk 

konsumtion och därför har jag valt att använda mig av ideologianalys som metod. Termen 

ideologi är mångtydig och i denna studie används Tingstens (1941) definition av begreppet, 

vilken delar in ideologin i tre dimensioner. För det första grundläggande värdepremisser, för 

det andra verklighetsomdömen och för det tredje rekommendationer på handlingar. En 

ideologi bildar därmed en samhällsåskådning som av dem som delar ideologin ses som sann. 

Utifrån detta perspektiv på ideologi hoppas jag kunna tydliggöra tre faktorer: (1) Vad 

föreningen ser som eftersträvandsvärt (faktorer relaterade till konsumtion) – vilket jag tolkar 

vara en del av de grundläggande värdepremisserna, (2) vilken funktion politisk konsumtion 

kan ha för att nå detta mål – detta tolkar jag som en del i föreningens verklighetsomdömen, 

samt (3) vilka åtgärder som bör genomföras för att underlätta detta arbete – vilket här tolkas 

som rekommendationer. På detta sätt kan Tingstens ideologidefinition användas på ett 

praktiskt sätt i studien som hjälper till att ”bena ut” olika ställningstaganden angående politisk 

konsumtion.  

 

Tingstens (1941) definition av begreppet är statsvetenskapligt och att jag väljer att använda 

mig av den i en sociologisk studie kräver en extra motivation då det finns ett flertal 

sociologiska perspektiv på ideologier att tillgå. Ur ett marxistiskt perspektiv ses ideologin 

antinget som ett sätt att upprätthålla makten, då den döljer samhällets motsättningar eller som 

en återspegling av en grupps sociala villkor (Bergström & Boréus 2005:154). Det görs i denna 

definition skillnad på ideologi och vetenskap, vilket gör att man betraktar ideologin som 

”falsk kunskap” (Dant 2011:74). Den kritiska teorin utgår från det marxistiska 

ideologibegreppet, men ställer sig kritisk till synen på ideologin som ett falskt medvetande. 

Istället ses ideologin som det som legitimerar samhällets utformning och olika typer av 

sociala hierarkier (Dant 2011:85ff). Utifrån ett kunskapssociologiskt perspektiv är all kunskap 
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socialt situerad, vilket betyder att all kunskap skapas utifrån en viss position i samhället 

(Berger och Luckmann 2010). Den process där kunskapen formas kallas för diskurs, där 

kunskapen görs till ett socialt fenomen och formar ideologier (Dant 2011:207). Som en 

alternativ metod hade diskursanalysen kunnat ge en annan förståelse för hur kunskapen (och 

därmed ideologin) inom föreningen är konstruerad. Att jag här väljer att använda mig av en 

ideologianalys med Tingstens definition av begreppet beror på att studien syftar till att förstå 

vad Naturskyddsföreningen betraktar som sant. Utifrån de mer kritiska ingångarna till 

ideologibegreppet är Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion beroende av 

den sociala kontexten, men det är inte den som här ska undersökas. Vilken syn 

Naturskyddsföreningen har på politisk konsumtion kommer dock att återspegla den sociala 

kontext föreningen och representanterna själva befinner sig i. Att använda sig av Tingstens 

definition som hjälper till att bena ut de olika antagandena i ideologin kan därmed även bidra 

till att få en förståelse av det samhälle där Naturskyddsföreningen verkar. 

 

Ideologianalysen fokuserar på studieobjektets föreställningar. Vad studieobjektet försöker 

förmedla är därmed inte det väsentliga, utan snarare vilka grundläggande idéer om 

verkligheten som präglar den (Bergström & Boréus 2005:16–19). Detta fokus är lämpligt för 

studien, då det är vad Naturskyddsföreningen menar att man kan åstadkomma med politisk 

konsumtion som är studiens fokus. Ideologianalysen kommer ske på två olika typer av 

material, dels intervjuer och dels textmaterial.  

 

3.1.1 Tolkning av text och samtal 

För att få en förståelse för ett fenomen måste man som forskare kunna identifiera den mening 

aktören lägger i det studerade fenomenet. Forskarens förståelse måste vara grundad i aktörens 

mening. Meningen i ett fenomen kräver att forskaren tolkar situationen, och genom detta 

försöker förstå aktörens subjektiva uppfattning. Tolkning ingår i både textanalys och i 

mellanmänsklig forskning, och där är förförståelsen ett grundläggande element. Förförståelsen 

bildar en ram där alla nya intryck tolkas in och blir en del av förståelsen. Förförståelsen är på 

detta sätt nödvändigt i och med att utan den är det svårt att förstå någonting, men också ett 

hinder för att se fenomen utifrån andra människors perspektiv (Aspers 2011:40ff). Aspers 

(2011:41) menar att man i texttolkning missar praktiken i ett fenomen och därmed inte kan få 

en förståelse för vissa ”tysta” delar av praktiken. Exempelvis de handlingar som inte kan 

beskrivas med ord eller inte ligger i medvetandet. Detta gör att man aldrig fullt ut kommer 
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förstå den mening aktören som skrivit texten lägger i fenomenet. Att jag i min studie använder 

mig av två olika metoder tror jag kan öka min förståelse, vilket jag ser som en fördel. 

 

I texttolkning måste det sociala sammanhang som texten skrevs i, för vem det skrivs, vem 

författaren är och vem som tolkar texten beaktas. Utifrån dessa faktorer kan man urskilja olika 

tolkningsstrategier. Den strategi som använts i denna studie är avsändarorienterad tolkning, 

vilket betyder att den lägger fokus på textens betydelse vid dess produktion. Vid denna typ av 

tolkning är det viktigt att veta vilken typ av text det är man tolkar (Bergström & Boréus 

2005:24ff). I det aktuella fallet kommer texten vara tidningsartiklar, men vissa typer av texter 

kommer att väga tyngre i resultatet än andra typer. I avsändarorienterad tolkning är det även 

viktigt att vara insatt i språkanvändningen samt ha god kännedom om kontexten som texten 

skrevs i (ibid.). Detta ser jag inte som några stora förhinder då språket i tidningen är 

lättförståeligt och min kontextkännedom är god.  

3.1.2 Epistemologiska ställningstaganden 

Tingstens ideologidefinition utgår från att en ideologi kan prövas empiriskt och därmed 

förkastas om den visar sig inte vara ”sann” (Bergström & Boréus 2005:152). Detta perspektiv 

på verkligheten – att kunskap är prövbar – visar på en objektiv syn på kunskap. Det 

kunskapssociologiska perspektiv menar tvärtom att kunskap är socialt situerad och går 

därmed inte att pröva, då världsbilden utgår från betraktarens ögon. I denna studie väljer jag 

att se den ideologi som definieras med hjälp av Tingstens (1941) tre grundelement som en 

kontextberoende kunskap, vilket gör synen på ideologibegreppet mer socialkonstruktivistiskt
5
 

än i Tingstens definition. Detta ställningstagande stämmer överens med studiens inställning 

till kunskap i övrigt. Den kunskap jag förmedlar i denna studie är beroende av mig som 

person. Analysen av både text och intervjuer är en tolkning gjord på mina villkor och med 

min förförståelse. Studien kommer därför inte kunna ge en helt objektiv bild av hur 

Naturskyddsföreningen ställer sig till politisk konsumtion, utan kommer speglas av mina 

personliga tolkningsramar. Målet är dock att genom noggrannhet och öppenhet inför nya 

perspektiv försöka ge en så objektiv beskrivning som möjligt. Resultatet kommer sedan att 

analyseras utifrån valda teorier. Denna tolkning är givetvis också färgad av min förförståelse, 

mitt val av teorier och min tolkning av dessa.  

                                                 

5 Med socialkonstruktivism menas att man ser verkligheten som konstruerad i människors samspel med 

varandra (Berger & Luckmann 2010). 
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3.2 Tillvägagångsätt 

Studien började med en inläsning på fältet samtidigt som olika metoder studerades och 

slutgiltig metod valdes. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

samt läsning av utvalda texter. Intervjuerna utfördes enskilt och spelades in, därefter 

transkriberades de ordagrant. Läsningen av tidningen har gått till så att varje tidning har gåtts 

igenom för att få en överblick över innehållet i artiklarna. Urvalsmetoden förändrades alltefter 

studiens gång. I början av datainsamlingen var de artiklar som valdes ut inte enbart 

fokuserade på konsumtion, utan behandlade även andra ämnen, exempelvis behov av 

lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Efter ett tag insåg jag att det som var intressant för 

studien var hur resonemangen kring konsumtion fördes och inte vilken plats lagstiftning och 

andra åtgärder fick, vilket gjorde att jag ändrade urvalet av artiklar en aning. 

 

Ideologianalysen av intervjumaterialet syftar till att besvara min första frågeställning: Vad har 

Naturskyddsföreningen för inställning till politisk konsumtion?  Ideologianalysen av 

textmaterialet syftar till att besvara den andra frågeställningen: Hur har denna inställning 

förändrats under de senaste trettio åren?  När ideologianalysen är gjord ska dessa ideologier 

tolkas utifrån valda teorier med avsikt att diskutera den tredje och fjärde frågeställningen: Hur 

kan Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion förstås som en rationalisering 

av samhället? och Hur kan den politiska konsumtionen ses som ett verktyg för att integrera 

sociala värden på marknaden?  

 

Ideologianalysen kommer inte att resultera i en fullständig redogörelse för föreningens 

ideologi, utan kommer endast beröra vissa delar som jag väljer att tolka som en del av 

ideologin. 

3.2.1 Ideologianalys 

Ideologianalysen som metod syftar till att tydliggöra en aktörs ideologi. I denna studie, som 

utgår från Tingstens (1941) ideologidefinition betyder detta att ideologins tre grundläggande 

element tydliggörs genom att olika påståenden delas in under de tre ideologi-elementen. Detta 

för att tydliggöra den världsåskådning som präglar föreningens resonemang angående politisk 

konsumtion. Påståenden kopplas sedan ihop med teorin för att fördjupa förståelsen. 
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Som analysverktyg har två olika kodningsscheman använts, ett anpassat för intervjuerna och 

ett anpassat för texterna. Kodningsschemat till intervjuerna är i grunden deduktivt då jag 

utgått från Tingstens tre ideologi-element. Från dessa har sedan koder bildats induktivt i möte 

med empirin. Huvudkoden representation bildades också då jag ansåg det viktigt att veta vem 

som representerade i intervjun i och med att ibland talade respondenterna om hela föreningens 

inställning och ibland endast för sig själva. Huvudkoderna i kodningsprocessen för 

intervjuerna var: (1) Grundläggande värdepremisser med underkoderna miljöansvar; mål; 

frivillighet; medvetenhet. (2) Verklighetsomdömen med underkoderna hur samhället fungerar 

idag; politisk konsumtion som ett medel för att förändra marknaden; politisk konsumtion som 

ett medel för att påverka politiskt; nackdelar med politisk konsumtion; handla miljömässigt 

bra produkter för sin egen skull. (3) Rekommendationer med underkoderna lagstiftning; ökad 

medvetenhet. (4) Representation med underkoderna respondentens egen uppfattning; olika 

åsikter inom föreningen; hela föreningen representeras; enighet inom föreningen. 

Kodningsschemat för textmaterialet är till stor del deduktivt konstruerat, då jag utgått från 

vilka möjliga motiv som kan ligga bakom politisk konsumtion, relaterat till den teoretiska 

bakgrunden. Inspiration till kodningstekniken har jag fått från vad Bergström och Boréus 

(2005) kallar den idealtypiska modellen, där de konstruerar renodlade idealtypiska
6
 

föreställningar om olika politiska ideologier. I och med att jag här inte intresserat mig för 

politiska ideologier har jag istället använt mig av begrepp från aktuell teori. Kodingsschemat 

har anpassats till viss del i mötet med empirin. Kodningsschemat är utformat enligt figur 1. 

                                                 

6 Begreppet idealtyp är myntat av Weber och syftar på en tankekonstruktion där man tagit bort 

verklighetens komplexitet för att kunna studera verkligheten utifrån förenklade exempel (Boglind et. al. 

2009).  

Figur 1 Bilden visar hur de olika koderna skapats ur de möjliga inställningar som finns till politisk 

konsumtion. 
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De koder som funnits med i kodningen av texterna är således: nämns ej; nämns negativt; 

genom politisk opinion; genom marknaden; för konsumentens egen skull. 

3.3 Empiriskt material 

Materialet består av fem inspelade intervjuer med personer som arbetar inom 

Naturskyddsföreningen samt utvalda delar av tidningen Sveriges Natur, utgivna mellan 1980-

2012. Intervjupersonernas arbetsposition inom föreningen varierar mellan riksnivå och 

länsnivå. Urvalet har varit strategiskt då jag velat prata med personer som har stor kännedom 

om föreningen samtidigt som jag velat få en variation mellan olika arbetsområden. Detta för 

att fånga den eventuella bredd av åskådningar som kan tänkas finnas inom föreningen. Jag 

skickade intervjuförfrågan till åtta personer, varav alla kunde ställa upp på intervju. Tre av de 

möjliga respondenterna svarade dock efter att övriga intervjuer avslutats, vilket gjorde att jag 

valde att inte utföra dessa intervjuer. Detta berodde främst på att de intervjusvar jag fått 

dittills påminde om varandra och bilden över föreningen var redan då ganska tydlig. De finns 

dock inget som tyder på att de personer jag intervjuat har en annan inställning till politisk 

konsumtion än de som jag valde att inte intervjua. Att det skulle uppstått en skevhet i 

intervjuurvalet är därmed inte troligare än den skevhet som uppstår till följd av slumpen. 

Intervjuerna utfördes enskilt under vecka 45 och 46, år 2012 och varade i genomsnitt 25 till 

30 minuter. Efter den första och andra intervjun modifierades intervjufrågorna en aning för att 

bli mer tydliga och för att de aspekter som kom upp under dessa intervjuer också skulle tas 

med i intervjuguiden. Intervjuernas struktur liknar vad Aspers (2011) kallar semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna skedde under samtalsform med tydligt formulerade frågor. Intervjun 

var styrd av mig som intervjuare, men när respondenterna tog upp något av intresse för 

studien som inte fanns med i intervjuguiden bad jag respondenterna berätta om det också. För 

intervjuguide se bilaga 1. Textmaterialet är hämtat från tidningen Sveriges Natur ur tidningar 

som getts ut mellan 1980 till 2012 och finns tillgängliga på Stockholms universitets bibliotek. 

Visst bortfall har förekommit då en del tidningar saknas i samlingen. Tidningarna från år 

1995, 1996, 2000 och 2001 saknas helt, vilket kan ha haft en viss betydelse för studiens 

resultat. De artiklar som valts ut från tidningen behandlar alla huvudsakligen politisk 

konsumton. För urvalsmetod se Tillvägagångsätt. 
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3.4 Etiska aspekter 

För respondenternas bekvämlighet har jag valt att inte uppge några namn eller vilka 

arbetspositioner respondenterna som deltar i studien har. Det inspelande materialet har endast 

lyssnats på av mig och förstörts efter att det transkriberats. Jag vill betona att om någon inom 

Naturskyddsföreningen inte känner igen sig i den beskrivning jag ger, är det min tolkning som 

ligger till grund och jag som bär ansvaret för den bild som förmedlas i studien. 

3.5 Kritik av litteratur, metod och material 

Litteraturen som använts i studien består av forskningsartiklar i tidskrifter hämtade från 

Stockholms universitets databas och böcker skrivna av forskare. Politisk konsumtion är en 

omdebatterad fråga och handlar till stor del om hur man vill att samhället ska utformas. 

Merparten artiklar är därför på ett eller annat sätt normativa, det vill säga att de argumenterar 

utifrån en viss utgångspunkt för en viss handling. Vinklingen som förekommer i litteraturen 

har vägts upp genom att jag försökt få en så bred bild av fältet som möjligt och på så vis tagit 

med olika perspektiv och argument.  

 

Naturskyddsföreningen är en bred organisation och huruvida man kan tala om en gemensam 

ideologi är tveksamt. Genom att använda ideologianalys som metod är studiens syfte att 

klargöra Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion. Huruvida detta kan ses 

som ett ideologiskt ställningstagande är tveksamt, men säkert är att denna inställning rör både 

hur man vill att samhället ska se ut och hur man utifrån sin kunskapsbas menar att politisk 

konsumtion kan bidra till att nå dit. Att jag valt att använda mig av ideologibegreppet kan 

kritiseras då det kan förvirra läsaren till att tro att jag ämnar klargöra en tydlig ideologisk 

ståndpunkt. För att minska risken för detta har jag försökt att förklara hur den valda 

ideologidefinition praktiskt kan användas för att förtydliga den grundläggande strukturen i 

den gemensamma världsuppfattning som präglar föreningens arbete.  

3.5.1 Validitet och reliabilitet 

Att alla respondenter arbetar inom Naturskyddsföreningen måste inte betyda att de delar 

föreningens officiella ståndpunkter angående det berörda ämnet. Respondenterna ombads att i 

intervjusituationen svara för föreningens åsikt och att förtydliga om det inte fanns någon 
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officiell ståndpunkt i frågan, eller om de inte visste vad den var. Att öka antalet 

intervjupersoner inser jag dock så här i efterhand hade ökat studiens tillförlitlighet. 

 

Att använda sig av flera olika källor kallas för triangulering och Creswell (2013:251) menar 

att detta är en bra metod för att säkra studiens validitet. I denna studie har två 

datainsamlingsmetoder använts, vilket utifrån Creswell bör ses som en styrka. En annan 

metod för att öka validiteten är att forskaren redogör för sin egen förförståelse och motiv 

(ibid.). Idén till studien fick jag då jag ett längre tag har funderat över vad som händer när en 

miljörörelse som har som mål att minska den negativa miljöpåverkan använder sig av de 

verktyg som enligt min världsuppfattning har ett stort ansvar för just miljöproblemen. Min 

ingång till ämnet var därför kritiskt och detta har säkerligen färgat studien. Dock har jag gjort 

mitt bästa för att förstå argument som talar mot detta, både i teorier och i intervjusvar.  

 

Reliabiliteten i studien säkras främst av noggrannhet och öppenhet inför teorier och empiriskt 

material. Att transkribering och kodning sker noggrant är mycket viktigt (Creswell 2013:253). 

I denna studies kodningsprocess har kodningsschemat gjorts om ett antal gånger och både 

intervjuer och texterna lästs igenom och kodats om för att bli så bra som möjligt. 

4. Resultat och analys 

4.1 Inställningen till politisk konsumtion 

I följande stycken redovisas det resultat som framkommit ur ideologianalysen av intervjuerna 

och tidningsgenomgången och som besvarar den första frågeställningen Vad har 

Naturskyddsföreningen för inställning till politisk konsumtion? och den andra frågeställningen 

Hur har denna inställning förändrats mellan 1980- 2012? Redogörelsen för 

Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion är indelat i tre teman som är 

direkt kopplade till Tingstens ideologidefinition. Det framgår av texten om det som sägs är 

respondenternas syn på föreningens inställning eller om det är respondenternas privata åsikt. 

Efter redogörelsen av resultatet, sker en analys av intervjuerna och texterna där tidigare 

nämnda teorier tas in för att förklara fenomenet och diskutera den tredje och fjärde 

frågeställningen Hur kan Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion förstås 
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som en rationalisering av samhället? och Hur kan den politiska konsumtionen ses som ett 

verktyg för att integrera sociala värden på marknaden? 

4.1.1 Grundläggande värdepremisser 

Med grundläggande värdepremisser menas här faktorer som Naturskyddsföreningen ser som 

eftersträvansvärda och kan kopplas till konsumtion. För det första så uppger flera 

respondenter att ett långsiktigt mål med arbetet är ett samhälle där det är enkelt att leva 

miljövänligt. Frivillighet ser de som en styrka i arbetet för att nå dit, då frivilligheten gör att 

den miljövänliga livsstilen inte upplevs som ett tvång, utan snarare som ett eget val. 

Respondenterna menar att frivilligheten kan leda till större engagemang och vilja att göra 

ytterligare miljöförbättrande åtgärder. De menar dock att för att hela samhället ska bli 

miljövänligt krävs mer än frivillighet. De miljömässigt bra alternativen måste vara de 

enklaste. En respondent säger:  

Vi tycker inte man ska få sälja saker som inte är bra. Så det är ju det långsiktiga 

målet, att vi inte ska ha några produkter på marknaden som inte är miljövänliga. Så 

vi försöker, vi håller på att jobba för miljösäkerhetsdirektiv. Man ska bevisa att 

någonting är ofarligt för att använda det, tvärtom mot vad det är nu då. 

Vikten av miljömedvetenheten hos individen betonas av flertalet respondenter som menar att 

kunskapen om olika samband är viktiga för att individerna ska förstå varför regleringar införs 

och vad man kan göra själv som individ för att minska sin egen miljöbelastning. Det betonas 

dock av flera respondenter att information inte kan lösa alla problem utan att det även behövs 

andra åtgärder. Dessa återkommer vi till under rubriken Rekommendationer.  

 

Respondenterna har svårt att avgöra Naturskyddsföreningens officiella inställning till vem i 

samhället som bär ansvaret för miljön. Deras personliga åsikt går isär, men de flesta menar 

dock att miljöansvaret bör delas mellan samhällets olika aktörer. Det betonas att politiker har 

större befogenheter att besluta om lagar och direktiv, vilket gör att de flesta respondenterna 

anser att politikerna trots allt har det största miljöansvaret. En respondent uttrycker det så här 

angående om hur föreningen arbetar med miljöansvar: 

...det jobbar vi jättemycket med, vi är jättenoga med att alla har ansvar för vad dom 

gör. Du som konsument kan inte luta dig tillbaks och säga att lagarna är dumma 

liksom, och politikerna kan inte heller luta sig tillbaks och säga att det där fixar 
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konsumenterna. (Och handlarna är)
7
 experter på att luta sig tillbaks och säga att vi 

säljer bara det folk vill ha. Men DU har ansvar för vad du säljer, hallå liksom! 

Ingen kan lämna över ansvaret på någon annan. 

4.1.2 Verklighetsomdömen – hur politisk konsumtion fungerar 

som ett marknadsverktyg 

I följande stycke identifieras vilken funktion Naturskyddsföreningen anser att politisk 

konsumtion kan ha som förändringsverktyg, vilket här definieras som en del av deras 

verklighetsomdömen. Samtliga respondenter är överens om att man genom att välja 

miljövänliga produkter kan bidra till en efterfrågan på miljövänliga produkter, vilket gör att 

produktionen av dessa ökar. En respondent förklarar:  

Dels så får vi ju, sätter vi tryck på marknaden, att du, om du handlar en miljövänlig 

produkt så blir ju den såld och då vill man ju producera mer av den. Det är ju ren 

marknadsekonomi. 

Föreningen arbetar med organiserad politisk konsumtion, dels genom att driva kampanjer och 

att varje år anordna den så kallade ”Miljövänliga Veckan”, då det görs reklam för en specifik 

produkt över hela landet. Att organisera konsumtionen menar de ger en större effekt än om 

man enskilt konsumerar politiskt. En respondent beskriver resultatet av en kampanj: 

Så det dom hade sagt var omöjligt, det fixa man på två år med konsumentmakt. Det 

var en väldigt tydlig signal till oss och andra liksom att man kan använda 

konsumentmakt som påtryckningsmedel, och det spelar stor roll vad du väljer. Och 

det är klart att om man organiserar konsumentmakten, går det fortare liksom. 

Flera av respondenterna beskriver också hur föreningen använder sig av sin egen 

miljömärkning Bra Miljöval för att miljöanpassa produktionen. Det går till så att när man 

introducerar miljömärkningen på en ny vara är kraven låga. Det gör att många producenter 

gör små förändringar i produktionen för att nå upp till märkningens krav. Sedan höjer man 

succesivt kraven och producenterna miljöanpassar produktionen allt mer för att få behålla 

märkningen. 

 

Vid genomgången av Sveriges Natur framkom att under perioden 1980 – 2012 har det skett en 

förändring i hur Naturskyddsföreningen arbetar med politisk konsumtion. Mellan år 1980 till 

                                                 

7 Min korrigering. 
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1987 har politisk konsumtion en mycket liten betydelse i tidningen. Det märks dock att 

tankarna kring miljövänlig konsumtion finns och i ett fåtal artiklar tas konsumtion upp som ett 

möjligt förändringsverktyg.  

 

År 1988 ger Naturskyddsföreningen ut boken Handla Miljövänligt och 1989 inför föreningen 

politisk konsumtion som ett verksamhetsområde. Konsumentupplysning om olika produkter 

blir från och med nu ett återkommande inslag i tidningen och 1990 införs ”Miljövänliga 

Veckan”, vilken är en kampanj som uppmanar till miljövänlig konsumtion. Den politiska 

konsumtionens potential att förändra marknaden framförs i artiklar som exempelvis kopplar 

förekomsten av öppen hagmark till konsumentens beteende i köttdisken och då framställer 

konsumtion som ett verktyg att direkt påverka produktionen. Andra artiklar motiverar politisk 

konsumtion på liknande sätt och kopplar därmed miljöproblem direkt till konsumentens 

beteende och hur man genom att köpa ”rätt” varor ska kunna påverka produktionens utseende.  

 

Under andra halvan av 90-talet kan man se en viss tillbaka gång i vilken plats den politiska 

konsumtionen får i tidningen. I varje nummer finns återkommande konsumentsidor som 

behandlar konsumentupplysning och miljövänlig livsstil, men i övrigt skrivs inte mycket om 

konsumentens roll i miljöarbetet. Efter en period med litet fokus på politisk konsumtion börjar 

konsumentens beteende få större plats i tidningen igen. Under perioden 2003 till 2007 står 

politisk konsumtion högt på agendan och det finns en stark tilltro till att man kan förändra 

produktionen med hjälp av konsumtionsval. Under perioden 2008- 2012 är den politiska 

konsumtionens ställning i tidningen ganska låg, dock finns den alltid med i form av 

konsumentupplysningssidor eller liknande.  

4.1.3 Verklighetsomdömen - hur politisk konsumtion fungerar som 

ett politiskt påtryckningsmedel 

Politisk konsumtion ses dock inte enbart som ett verktyg för att visa producenterna vad man 

vill ha, utan i intervjuerna framställs det också som ett verktyg som kan påverka politiska 

beslut. Detta definierar jag också som en del i föreningens verklighetsomdömen. Fyra av fem 

respondenter beskriver uttryckligen att politisk konsumtion kan användas som ett 

påtryckningsmedel för att visa politiker vad som efterfrågas. Exempelvis kan tjänstemän inom 

Naturskyddsföreningen som jobbar mot politiker i olika frågor använda sig av människors 

miljömedvetenhet i butiken som ett bevis på att det här är en fråga som människor bryr sig 

om. En respondent beskriver ett av konsumentarbetets syften: 
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Det ska va en hjälp, dels för oss, våra sakkunniga i till exempel hav och fiskefrågor. 

Det är dom som har kontakt med politiker och försöker lobba på både EU och i 

Sverige, det är ett enormt stöd för dom om dom har det här trycket från 

konsumenter...  

Även här tas föreningens miljömärkning, Bra miljöval, upp som ett verktyg att påverka 

produktionen genom politiska beslut. Exempelvis har tvättmedel märkt med Bra Miljöval inte 

fått innehålla fosfat. Naturskyddsföreningen har använt detta i politiska påtryckningar och har 

tillslut fått igenom ett allmänt förbud mot fosfat i tvättmedel. På detta sätt menar de att man 

kan statuera exempel med hjälp av fungerande miljömärkningar och sedan genomföra en 

lagstiftning utifrån miljömärkningens krav. 

 

Detta sätt att se på politisk konsumtion, som ett verktyg för att visa på en opinion för olika 

frågor, tas endast i liten utsträckning upp i Sveriges Natur. Tidningens vanligaste ingång till 

ämnet är genom konsumentupplysning, där en motivation till varför man bör köpa en viss 

produkt framför en annan inte motiveras mer precist än att den ”är bättre för miljön”. Ibland 

förklaras skillnaden mellan hur den miljövänliga varan och den konventionella är producerad, 

men sällan skrivs det ut på vilket sätt köpet förväntas påverka produktionen av varan. När det 

anges motivation till köp är den vanligaste motivationen den som togs upp tidigare - att man i 

artikeln direkt kopplar konsumtionen till miljöproblemet - men ibland skrivs det också att man 

genom sitt konsumtionsval kan påverka politiken genom att visa att det finns en opinion i en 

fråga. Exempel på detta är en artikel från 2006 där konsumenten uppmanas till att inte äta 

torsk. Av artikeln framgår att föreningen försöker få till ett torskfiskestopp på politisk väg. Att 

inte köpa torsk kan, utifrån denna uppmaning, både ses som att man försöker påverka 

marknaden, men också som att man visar sitt stöd i en politisk fråga.  

 

Denna typ av motivering förekommer i viss utsträckning även innan 1989. Exempelvis så 

genomförs år 1982 en kampanj som propagerar för minskad användning av 

bekämpningsmedel i hemmet. Motivet för kampanjen är dels att minska användningen, men 

också att bidra till en attitydförändring bland politiker och allmänhet angående 

bekämpningsmedel. Denna kampanj visar på en vilja att genom sin konsumtion bidra till att 

nå en politisk attitydförändring. Från och med att konsumentarbetet införs 1989 förekommer 

denna typ av motivation i viss utsträckning i tidningen, men är aldrig framträdande. 
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4.1.4 Verklighetsomdömen – problem med politisk konsumtion 

Samtliga respondenter menar att det finns problem med politisk konsumtion. För det första 

krävs det engagemang och kunskap hos konsumenterna men för det andra finns det också en 

viss risk att den politiska konsumtionen motverkar sitt syfte. Dessa faktorer definieras här 

som negativa verklighetsomdömen. En respondent menar att arbetet med den politiska 

konsumtionen inte skulle ha fungerat om man inte också arbetade mot politiker. Det skulle i 

så fall ge sken av att man tyckte miljöproblem var en marknadsfråga som miljöintresserade 

individer fick ansvara för att lösa, vilket inte är föreningens åsikt. Respondenten menar att det 

politiska arbetet och konsumtionsarbetet måste samverka. En risk som flera respondenter ser 

är att när beslutsfattare märker att konsumenternas engagemang gör skillnad läggs ansvaret 

över på marknaden. En respondent berättar: 

8
Det har ju funkat jättebra som påverkningsmetod, också när vi la in att vi började 

jobba med miljömärkning.(...)Men när det började gå bra, då började politikerna 

luta sig tillbaks – det fixar konsumenterna. Att man liksom lämnar över ansvaret till 

konsumenterna. Det är ju helt fel...om det i det långa loppet ska fortsätta så behöver 

vi lagar.(...) Så det här med konsumentmakten är i väntan på bättre lagar. 

En annan aspekt som flera respondenter lyfter fram som ett problem är att det genom att se 

konsumtion som ett förändringsverktyg, läggs mycket ansvar på den enskilda individen. När 

det gäller komplexa problem kan det vara svårt för människor utan expertkunskap att förstå 

sambanden och därmed blir det svårt för den politiska konsumenten att göra rätt, trots att 

viljan finns. Det är ett ständigt arbete med att hålla uppe den medventehet som krävs för att 

man ska konsumera miljövänligt. En respondent lyfter problemet med greenwashing - att 

något utger sig att vara miljövänligt utan att det finns belägg för det - vilket skapar ytterligare 

svårigheter för konsumenten att göra ett bra val. Respondenten förklarar:  

Jo för ett annat problem är väl också greenwashing kan jag tänka mig. Att företag 

marknadsför sig som miljövänliga fast att det inte ligger så stor grund i det. Och 

sånt kan ju påverka politiken också, att det tas politiska beslut som leder till att 

verka bättre men det inte sker så stor förändring egentligen. 

Ett problem som flera respondenter menar kan uppstå är att man i och med fokus på vilka 

produkter som är bra ur miljösynpunkt, riskerar att bortse från överkonsumtionens negativa 

miljöpåverkan. Risken att personer skulle konsumera miljömässigt i butiken för att sedan inte 

                                                 

8 Talspråk korrigerat. 
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göra några andra mer påtagliga förändringar i sin livsstil, menar respondenterna är mycket 

liten. De konsumenter som är mest engagerade kommer troligtvis att engagera sig utanför 

butiken också. Ytterligare ett problem med politisk konsumtion, som en respondent nämner, 

är att det innebär ett ojämlikt maktsystem då välbesuttna konsumenter har mest makt. 

 

Innan politisk konsumtion blev en del av föreningens arbete runt 1989 var man varken kritisk 

eller positivt inställd till metoden. De få gånger politisk konsumtion nämns innan 1989 var det 

oftast i positiva sammanhang. Det verkar alltså inte som att man innan 1989 har sett 

konsumtion som ett dåligt verktyg, utan enbart som att det inte funnits ett intresse för det. När 

man inför grön konsumtion runt 1989 betonar man att det bara är en del av föreningens arbete, 

vilket ska fungera som ett komplement. Negativa perspektiv på politisk konsumtion är sällan 

förekommande i tidningen, men det betonas att det även krävs annat arbete. Under perioden 

2008 till 2012 läggs allt större fokus på kemikalier i olika produkter. I dessa artiklar betonas 

det att man som konsument inte kan avgöra vilka produkter som är skadliga och att det därför 

krävs strängare lagstiftning kring märkning av produkter och vilka ämnen som får användas.  

4.1.5 Rekommendationer på åtgärder 

Som det framkommit under rubriken Grundläggande värdepremisser, tolkas det här som att 

Naturskyddsföreningen strävar efter ett samhälle där det är enkelt att leva miljövänligt. I 

följande stycke redogörs för vad jag tolkar som en del av de åtgärder Naturskyddsföreningen 

rekommenderar för att detta ska bli möjligt. Vem som bär det största ansvaret för miljön i 

samhället är respondenterna oense om, men merparten menar att alla bär någon form av 

ansvar för sitt eget handlande. Politisk konsumtion identifieras som ett viktigt verktyg genom 

vilket den enskilde individen kan ta sin del av miljöansvaret. Detta kräver en medvetenhet om 

vad som är bra och dåligt ur miljösynpunkt, både bland konsumenter, producenter, 

beslutsfattare och medborgare överlag. Respondenterna beskriver denna 

informationsspridning som ett av sina uppdrag och hoppas på så sätt öka medvetenheten hos 

alla samhällets aktörer. En respondent uttrycker behovet av att inte göra det allt för 

komplicerat:  

Och där försöker vi kommunicera att det behöver verkligen inte vara krångligt.(...) 

Utan att bara göra några, några små förändringar i sitt köpbeteende och så där, 

speciellt när det gäller maten då, räcker väldigt väldigt långt.  
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En ökad medvetenhet menar respondenterna inte är tillräckligt, utan politiska styrmedel ser de 

som nödvändiga för att få ett samhälle där en miljövänlig livsstil är ett självklart val. En del 

av syftet med miljöarbetet som det uttrycks av två respondenter är att ändra regelverket för 

produktionen av varor. Problemet menar de ligger i att priset på konventionellt producerade 

varor idag inte inkluderar miljökostnader och är därför billigare att producera än miljömässigt 

bra produkter. En respondent menar: 

Men vi jobbar ju för att dom politiska spelreglerna ska ändras. Det är ju 

förorenaren som ska betala. Så det är det konventionella jordbruket som ska vara 

dyrare än det ekologiska... 

Förbud mot direkt skadliga ämnen menar de också är viktigt och arbetar för detta. 

Lagstiftning kan dock vara tveksamt ibland och man vill inte inskränka den enskildes 

valmöjligheter allt för mycket då människor har så olika behov. En respondent ser 

lagstiftningen och den enskildes miljömedvetenhet gå hand i hand. För att lagstiftning ska 

accepteras måste individen veta varför det är nödvändigt. Respondenten förklarar: 

Jag tror nog det är en kombination. Att man då både skärper lagstiftningen och att 

man på det sättet också då når ut till konsumenter om varför man gör det. Och att 

det kan öka medvetenheten också och det frivilliga valet. 

4.2 Analys 

De grundläggande värdepremisserna som framkom ur intervjuerna var att man genom stor 

del frivillighet och engagemang strävar efter ett samhälle där det är enkelt att leva 

miljövänligt. Detta framtidsscenario är vagt och vilka medel man ska använda för att nå dit är 

oklart. Dock kan man toka det som att Naturskyddsföreningen ställer sig negativa till den 

”organiserade ansvarslöshet” som Beck (1996) menar finns i dagens samhälle. Exempelvis 

menar de att producenter bör kunna bevisa att en vara är ofarlig för att få sälja den istället för 

(som det är nu i många fall) att en vara måste bevisas vara farlig för att den ska bli förbjuden. 

Man skulle kunna säga att Naturskyddsföreningen strävar efter en ”organiserad 

ansvarfullhet”. Huruvida detta begrepp inbegriper politisk konsumtion är inte klart, men man 

kan tolka det som att det i ett samhälle med organiserad ansvarsfullhet, skulle det vara ett 

självklarare val att konsumera miljömässigt, antinget för att miljöfarliga produkter är 

förbjudna eller för att miljökostnader integrerats i varans pris och på så sätt gjort det olönsamt 

att producera sådana varor. Det politiska i konsumtionen skulle på så sätt delvis försvinna. 

Min tolkning är således att Naturskyddsföreningen ser politisk konsumtion mer som ett medel 
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än ett mål i sig, trots att de menar att medvetenheten i den politiska konsumtionen är 

värdefull. 

 

Naturskyddsföreningens uppfattning om hur politisk konsumtion fungerar, vilket här har 

tolkats som verklighetsomdömen, kan utifrån resultatet delas in i två olika perspektiv, ett 

ekonomiskt och ett politiskt. Följande analys behandlar först det ekonomiska perspektivet, 

sedan det politiska. Problematiseringen av politisk konsumtion tas in i båda analyserna.  

 

Naturskyddsföreningens syn på politisk konsumtion är till viss del ekonomisk. Genom att 

handla vissa produkter, menar de att man kan miljöanpassa marknaden. Detta är inte det enda 

tillvägagångssättet, menar de, men ser den politiska konsumtionen som ett bra sätt för den 

enskilda individen att ta sitt miljöansvar. De menar att när individen väljer att konsumera 

miljövänligt, bidrar den till en ökad efterfrågan på miljövänliga produkter, vilket i sin tur 

leder till en ökad miljövänlig produktion. På samma sätt bidrar individen till en minskad 

miljöskadlig produktion om den väljer att inte köpa miljöskadliga produkter. Greenwashing, 

menar de är en faktor som gör den politiska konsumtionen mindre effektivt. Detta borde dock 

kunna åtgärdas med hjälp av ökad medvetenhet hos konsumenterna. Problem som 

allmänningens tragedi, nämner respondenterna inte, vilket kan tolkas som att de inte ser det 

som ett stort problem. Flera av respondenterna menar att en annan tveksamhet med politisk 

konsumtion är att den fokuserar på just konsumtion. I och med att överkonsumtion är ett stort 

miljöproblem, blir risken att man genom att fokusera på vad man ska köpa ignorerar 

problemet med konsumtionssamhället. Miles (1999) menar att konsumtionen legitimerar 

kapitalismen och därmed konsumtionssamhället. Då konsumtionssamhället är ett problem ur 

miljösynpunkt, kan politisk konsumtion, ur Miles perspektiv, vara problematiskt då det 

legitimerar systemet. 

 

Att Naturskyddsföreningen ser marknaden som ett verktyg för att förändra samhället kan ses 

som ett tecken på att miljöproblem till viss del har kommodifierats. Sedan konsumtion 

infördes i föreningens arbete 1989 har lösningen på miljöproblem till viss del kommit att 

handla om konsumtionsbeteende istället för att man genom gemensamma beslut ska 

bestämma vad som är tillåtet i miljösammanhang. Genom att lägga över visst ansvar på 

marknaden överger man det Habermas (1990) kallar det kommunikativa handlandet. När 

marknadens logik får bestämma under vilka former produktionen sker, överges strävan att nå 

ett samförstånd kring miljömässiga värden och istället använder man sig av strategiskt 
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handlande. Naturskyddsföreningens syn på politisk konsumtion och därmed de möjligheter 

som marknaden som förändringsverktyg ger, kan till viss del ses som att man har förflyttat 

miljöfrågan från livsvärlden till att tillhöra det ekonomiska systemet. Det måste dock 

poängteras att Naturskyddsföreningen inte har övergett det kommunikativa handlandet, utan 

arbetar även med andra verktyg för att nå ett samförstånd bland allmänhet och politiker 

angående miljöåtgärder. I sitt arbete med politisk konsumtion använder de till viss del 

kommunikativt handlande, då en del av arbetet syftar till att öka medvetenheten om 

miljöfrågor, vilket kan bidra till att människor tar ställning för miljömässiga värden även 

utanför butiken.  

 

Som tidigare nämndes kan Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion också 

ses ur ett politiskt perspektiv. Respondenterna motiverade politisk konsumtion med, förutom 

de ekonomiska skälen som redogörs för ovan, att man genom konsumtion visar att det finns 

ett intresse för miljöfrågor och att man är beredd att betala för de miljökostnader som idag 

inte ingår i priset på konventionella produkter. Detta kan ses som ett exempel på Zelizers 

(1997) teori om hur människor gör ekonomiska handlingar sociala. Ur ett rent ekonomiskt 

perspektiv så är marknaden osocial. Den tar inte hänsyn till normer om vad som är ”bra” eller 

”dåligt”. Naturskyddsföreningens syn på politisk konsumtion som ett sätt att visa vad man 

tycker, kan utifrån Zelizers (1997) perspektiv tolkas som att man har tillfört sociala värden till 

marknaden. Man vill inte bara genom sin konsumtion säga vad som efterfrågas, utan även vad 

man tycker det är viktigt att man fokuserar på politiskt. Genom detta handlande får 

marknaden även en normgivande funktion. 

 

Micheletti (2003) och Nava (1990) delar denna syn på politisk konsumtion. De säger inte 

uttryckligen att man tillför sociala värden till marknaden, men menar att politisk konsumtion 

är ett bra sätt att visa vad man tycker, framförallt för människor utan annat politiskt 

inflytande. En respondent såg ett problem i detta handlande då det bara är de rika som kan 

visa vad de tycker. Detta stämmer överens med teorin om att ett samhälle där konsumentens 

makt blir för stark riskerar att bli en ”consumarchy” (Delacote & Montagné- Huck) och 

därmed legitimerar människors ojämlika rätt att påverka samhället. Respondenterna såg dock 

den politiska påverkan konsumtionen hade som främst positiv och menade att den inte 

riskerade att ersätta annan politisk aktivitet. Politisk konsumtion skulle kunna ses som en 

form av subpolitik, vilket Beck (1996) och Boström (2001) pratar om. 

Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion verkar rymma både Becks och 
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Boströms hållning i frågan. Exempelvis använder man sig av frivilliga miljömärkningar för att 

motivera lagstiftning, vilket är ett exempel på hur subpolitik kan fungera enligt Boström, det 

vill säga att subpolitiska handlingar kan hjälpa politiska handlingar på traven. Man ser dock 

en viss risk i att den politiska konsumtionen fungerar så bra att politiker inte behöver göra 

något åt problemet och istället lämnar över problemet till marknaden, vilket är ett exempel på 

den effekt Beck (1996) menar att subpolitik kan ha. Händer detta har man genom den 

politiska konsumtionen bidragit till att marknadisera miljöproblemet, vilket inte är 

Naturskyddsföreningens avsikt. 

 

För att samhället ska bli mer miljövänligt arbetar Naturskyddsföreningen med att skapa 

miljömedvetenhet och att få en mer miljöanpassad lagstiftning. Detta identifierar jag som 

föreningens rekommendationer. Rekommendationerna berör politisk konsumtion så tillvida 

att en ökad medvetenhet troligtvis leder till ett ökat engagemang. En mer miljöanpassad 

lagstiftning skulle dock göra den politiska konsumtionen mindre nödvändig, då vissa ”dåliga” 

valmöjligheter skulle försvinna från marknaden. Utifrån rekommendationerna kan man 

återigen förstå att politisk konsumtion är ett verktyg och inte ett mål i sig. 

5. Diskussion 

Studiens syfte var att genom en ideologianalys undersöka hur Naturskyddsföreningen ställer 

sig till politisk konsumtion och hur denna inställning har utvecklats sedan 1980 fram tills 

idag. Relevanta teorier har sedan använts för att öka förståelsen för hur man kan betrakta det 

givna resultatet på ett mer generellt plan. Studiens två första frågeställningar var Vad har 

Naturskyddsföreningen för inställning till politisk konsumtion? och Hur har denna inställning 

förändrats mellan 1980- 2012? Ur resultatet framkom att politisk konsumtion under perioden 

1980-2012 gått från att vara en obetydlig del i föreningens arbete till att numera vara ett av de 

verksamhetsområden föreningen arbetar med. Naturskyddsföreningen ser politisk konsumtion 

som ett verktyg för att öka efterfrågan av miljövänliga produkter, men också för att visa på ett 

intresse för miljöfrågor och på så sätt vara en hjälp i den politiska påtryckning föreningen 

utför.  
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Studiens tredje och fjärde frågeställning var Hur kan Naturskyddsföreningens inställning till 

politisk konsumtion förstås som en rationalisering av samhället? och Hur kan den politiska 

konsumtionen ses som ett verktyg för att integrera sociala värden på marknaden? Ur 

Habermas (1990) perspektiv visar den ovan beskrivna utvecklingen på att det skett en 

rationaliseringsprocess i vilken den del av samhället där överenskommelser är avgörande, får 

stå tillbaka för en expansion av marknadens ökade betydelse. Det går inte att avgöra om det 

skett en rationalisering av samhället genom att titta på en enstaka förening, men det är 

intressant att konstatera att Naturskyddsföreningens har förflyttat en del av sitt arbete mot 

marknaden. I jämförelse med Van Der Heijdens (1999) studie som också berör 

miljöorganisationers utveckling, visar denna studie på vissa likheter då Van Der Heijden 

menar att miljöorganisationer blivit mindre systemkritiska och mer positiva till ekologisk 

modernisering. Politisk konsumtion är ofta - i likhet med de verktyg som använts vid 

ekologisk modernisering - inte systemkritiskt, utan försöker nå förändring inom rådande 

system. I denna studie kan man därmed också utläsa ett visst accepterande hos 

Naturskyddsföreningen av det rådande samhällssystemet. Utifrån Zelizers (1997) perspektiv 

är denna analys inte tillräcklig. Tvärtemot skulle man utifrån Zelizers synvikel kunna säga att 

Naturskyddsföreningens inställning till den politiska konsumtionen är en reaktion på att 

samhället har blivit mer marknadsfokuserat och för att inte förlora sin möjlighet att bidra till 

en bättre miljö, har man utvecklat en ny strategi som fungerar i det moderna samhället. Man 

kan till viss del tala om att man har accepterat konsumtionssamhället som sådant, dock har 

man inte accepterat de problem som detta samhälle är upphov till och därför har man tillfört 

konsumtionen en etisk dimension. 

 

I ett vidare sammanhang kan denna studie ge en förståelse för hur en rationaliseringsprocess 

kan se ut och hur marknaden tillförs sociala värden. Det är inga stora förändringar som skett i 

Naturskyddsföreningen – mycket av det politiska arbete som skedde tidigare sker fortfarande 

– men det är ändå en utveckling av en samhällsaktör där en annan logik förs in i arbetet. Att 

Naturskyddsföreningens inställning till politisk konsumtion motiveras av både ekonomiska 

och politiska argument, gör att man kan betrakta den inställning som föreningen har till 

politisk konsumtion som dubbel. Å ena sidan bidrar man till en rationalisering, å andra sidan 

försöker man föra in sociala värden på marknaden. Utifrån denna synvinkel kan man se 

Habermas och Zelizers resonemang som kompatibla med varandra. Föreningen har till viss 

del genomgått en rationalisering - kommunikativt handlande har bytts ut mot strategiskt 

handlande. För att bevara de värden som inte kan motiveras av strategiskt handlande, förs 
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dessa värden in som en social dimension på marknaden. På detta sätt är det marknadens logik 

som råder, men andra värden än rent ekonomiska ses i många fall som viktiga – även av 

strategiskt handlande aktörer. För att förtydliga: en konsument är en strategiskt handlande 

aktör, den använder sig av pengar, vilket är ett icke-socialt medel (enligt Habermas (1990)). 

Konsumenten kan ha etiska värderingar som den vill värna om och tar därmed hänsyn till 

dessa i sin konsumtion. Trots de etiska motiven till konsumtionshandlingen är den dock 

fortfarande strategisk, då den använder sig av medel som inte kan fungera för kommunikativt 

handlande. Detta gör att trots att man inför sociala sidor på marknaden, så är det ändå 

marknadens logisk som råder. Marknaden blir genom detta handlande etisk, så länge och i den 

utsträckning dess aktörer vill göra den etisk. 

 

Hur miljöorganisationer ställer sig till denna utveckling tror jag kan vara betydelsefullt för 

vad som sker på miljöområdet. Vad miljöorganisationer ser som bra miljöarbete kan antas ha 

betydelse för både hur miljöpolitiken utformas och hur enskilda människor ställer sig i olika 

frågor. Under den för studiens aktuella perioden har det skett en ekonomisk liberalisering, 

både i Sverige och globalt. Om ideologier och kunskap är kontextberoende, vilket 

kunskapssociologin säger, är det inte konstigt att en organisations ideologi ändras i ett 

samhälle som genomgår en förändring. Att en praktiskt arbetande organisation anpassar sig 

till det rådande systemet och att Naturskyddsföreningen därmed blivit mer ekonomiskt 

inriktad är en naturlig utveckling för att kunna fortsätta påverka samhället. Dock ser jag ett 

problem i att man genom att likställa miljöhänsyn med en viss typ av konsumtion riskerar att 

glömma bort att miljötillståndet inte behöver ligga på hur konsumenterna agerar i butiken. 

Gemensamma värderingar om hur man vill att samhället ska vara utformat kan, utifrån teorin 

om det kommunikativa handlandet, forma de politiska beslut som tas angående vilka 

miljömässiga värden man ska värna. Detta menar jag är viktigt att tänka på då - hur man än 

vrider och vänder på konsumtionens sociala sida - makten att påverka som konsument alltid 

kommer vara beroende av hur mycket pengar man har.  

 

I studien tas det upp ett antal teorier som alla berör politisk konsumtion. Att dessa teorier 

skulle ge en heltäckande bild av fältet är inte troligt, men förhoppningsvis kommer de bidra 

till att öka förståelsen för den politiska konsumtionens verkningar och biverkningar. Hur de 

aktuella teorierna ställer sig till politisk konsumtion beror till stor del på vilka utgångspunkter 

de tar; vill de förändra samhället till att bli mer miljövänligt utifrån hur det ser ut just nu? 

Eller, menar de att det är andra system som bidrar till miljöförstörningen som måste ändras i 
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första hand? Detta måste tas i beaktande när man värderar teorierna och båda dessa 

utgångspunkter bidrar med relevanta aspekter.  

 

Intressant fortsatt forskning skulle vara att undersöka andra områden som också rör 

miljöorganisationers inställning till ekonomi. Vid läsningen av Sveriges Natur noterade jag att 

det ofta betonades att man som organisation skulle visa på miljöåtgärders ekonomiska sida. 

Utifrån detta skulle det vara intressant att undersöka hur ekonomiska argument används för att 

motivera annat miljöarbete. 
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Bilaga 1 Intervjuguide (förkortad): 

Beräknad intervjutid 30-40min.  

Intervjun inleds med att det kort redogörs för studiens syfte. Sedan förs en kort diskussion om 

i vilken utsträckning intervjupersonen kan representera föreningen eller inte. Intervjupersonen 

uppmanas betona vem som representeras.  

 

Tema 1 Konsumtion 

 Vad tror du att man kan uppnå för förändring genom att handla miljövänliga 

produkter? 

 Vad tror du idag är det största hindret för människor att handla miljövänligt?  

 Om du fick välja på att fler människor frivilligt handlade miljövänliga produkter eller 

en strängare miljölagstiftning, vad skulle du välja då? Varför?  

 Ser du några problem med konsumtion som förändringsverktyg? Vad i så fall? 

 Upplever du att det finns några konflikter inom föreningen angående vilken betydelse 

konsumentmakt ska ha?  

 

Tema 2 Miljöansvar 

 Vem eller vilka anser du har det största miljöansvaret i samhället? Exempelvis 

politiker/ den enskilde individen/ företag?  

 Spelar det någon roll vem som tar det största miljöansvaret i samhället? Vad tror du 

det finns för negativa och positiva effekter av att människor tar ett eget ansvar och 

"väljer" att handla miljövänligt?  

 För att man ska handla miljömässigt bra produkter krävs det att man har information 

om vilka produkter som är "dåliga” och vilka som är "bra". Vem tycker du borde ha 

ansvaret för att denna information förs ut? 

 Som jag ser det idag är en miljövänliglivsstil frivillig. Bör den vara det? Vad finns det 

för för- och nackdelar med att den är det? 

 Tror du att det finns någon risk att när man gjort sitt miljövänliga val i butiken nöjer 

sig med den handlingen och anser sig klar med miljöengagemanget där? 


