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Kapitel 1 – Introduktion  

I en engelsk studie undersöktes olika grupper av medborgare och sambandet 

mellan deras attityder och beteenden som är betydelsefulla för miljön. Fors-

karna identifierade bland annat en grupp av ”Active Environmentalists” som 

visade ett starkt engagemang för hållbar utveckling i sina konsumtionsval, 

åsikter, och livsstil i stort. Men när de undersökte flygresande, som ofta ses 

som ett särskilt miljöskadligt transportmedel, så fann de att det var just de 

”aktiva miljövännerna” som var de allra mest frekventa flygresenärerna 

(BMRB 2007 refererad i Peattie och Collins 2009).  

 

Inom framförallt konsumtionsforskning och sociologi finns en betydande 

mängd forskning som ger anledning att vara skeptisk till att medborgares 

engagemang genom hållbar konsumtion ska kunna driva hållbar utveckling. 

I denna forskning ses inte konsumenter handlande som tillräckligt tillförlit-

ligt, utan istället fyllda med ”gap”, såsom exemplet kring flygresor visar. 

Gapen mellan positiva miljöattityder och förväntat men uteblivet miljövän-

ligt beteende har påvisats i många andra studier (se ex DEFRA 2008, Boul-

stridge och Carrigan 2000, Kollmuss och Agyeman 2002, Vermeir och Ver-

beke 2006, McDonald et al 2009, Jackson och Michaelis 2003). På grund av 

detta frågar sig en del om det är rimligt att förvänta sig att konsumenter på 

ett medvetet sätt ska ta hänsyn till hållbar utveckling i sina konsumtionsval 

(Jackson 2005, Tukker et al 2008, Power och Mont 2010, Naturvårdsverket 

2008, 2011).  

 

En förklaring till att konsumenter är så ”opålitliga” och att gap uppstår antas 

vara att de hindras av olika typer av ”handlingsbarriärer” för hållbar kon-

sumtion (Hobson 2003). Faber et al erbjuder en definition av vad en barriär 

är: 

 
“factors that prevent an intention from being developed or as factors that pre-
vent an intention turning into a behaviour” (Faber et al 2012:17). 

 

Många olika barriärer för hållbar konsumtion har lyfts fram i forskning; det 

kan exempelvis handla om ett dåligt utbud av hållbara varor, att man inte 

litar på att de är effektiva i att uppfylla sitt syfte, eller att man inte tror att det 

är så många andra som engagerar sig (Hobson 2003, Valor 2008, Terragni 

och Kjærnes 2005, Lorenzoni et al 2007, Seyfang 2006, Faber et al 2012, 
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Biel i Johansson 2007, Lorenzoni et al 2007). Finns inget utbud av exempel-

vis märkta varor är det omöjligt att välja dem. Om de inte kan visa att de kan 

göra skillnad för hållbar utveckling är de inte relevanta att välja. Och om 

man inte upplever att det finns en kritisk massa som också engagerar sig i 

hållbar konsumtion så är risken stor att man också ifrågasätter sitt eget an-

svar eller helt enkelt inte tror att det skulle ha någon större betydelse om man 

själv engagerade sig. Hindren och tvivlen på att medborgare ska kunna ta 

ansvar för sina konsumtionsval avtecknar en problematisk situation mot 

bakgrund av att hållbar konsumtion är ett högt uppsatt mål på den globala 

politiska agendan (se vidare diskussion om detta nedan). Och de ohållbara 

konsumtionsmönstren består, konstaterar en del forskare (Thøgersen 2010, 

Hobson 2003, Grötker 2011).  

 

Men bilden av oföränderliga ohållbara konsumtionsmönster är dock inte helt 

korrekt. Studier om ”politisk konsumtion”1 har belyst hur medborgarna (i 

synnerhet i Sverige) mer och mer använder sin konsumtion som ett sätt att 

påverka samhällsutvecklingen. År 1987 då den första nationellt representati-

va mätningen av politisk konsumtion gjordes i Sverige var det 15 % av 

svenskarna som deltagit i en bojkott. Bara tio år senare hade denna siffra 

stigit till 29 % (Petersson et al 1998). Runt dessa år bojkottade svenskar 

bland annat franska viner på grund av Frankrikes kärnvapenprov på Muru-

roa-atollen och deras sänkning av Greenpeace fartyg ”Rainbow Warrior” tio 

år tidigare. En bojkott som enligt vissa källor minskade försäljningen av 

franska viner med 40 % (Andersson 2005, Wexler 1987). 2003 hade dock 

bojkottandet bara ökat med några enstaka procent, men då mättes även hur 

många som hade ”buykottat”, det vill säga aktivt valt en vara för att stödja en 

politisk fråga (Micheletti 2003). Det visade sig att hela 45 % hade buykottat, 

vilket alltså var en vanligare form av politisk konsumtion än bojkottning. 

Senare undersökningar, såsom analyser på datamaterialet som denna studie 

bygger på, kan slå fast att andelen politiska konsumenter2 stigit till 56 % 

(Micheletti et al 2013). Konsumtionen har politiserats och har därmed blivit 

ett relevant område för oss i rollen som medborgare (jag diskuterar vidare 

kring detta nedan).   

 

Politisk konsumtion liknar hållbar konsumtion i stor utsträckning, och jag 

kommer därför att delvis använda forskning kring området som utgångs-

punkt för studien. Begreppen skiljer sig dock på två sätt. Medan hållbar kon-

sumtion har ett avgränsat syfte; att främja hållbar utveckling (se definitioner 

                                                      
1 Politisk konsumtion har definierats som ”consumers’ use of the market as an arena for poli-

tics in order to change institutional or market practices found to be ethically, environmentally, 

or politically objectionable” (Stolle och Micheletti 2013:39).  
2 I detta fall avsågs konsumenter som antingen buykottat och/eller bojkottat (Micheletti et al 

2013). 
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nedan), så kan politisk konsumtion användas av medborgarna för egentligen 

vilka politiska syften som helst. Nedan kommer jag att presentera en kort 

historik som bland annat visar hur politisk konsumtion till och med kan ta 

anti-demokratiska och rasistiska uttryck. Samtidigt är definitionen av politisk 

konsumtion striktare på ett annat plan. Den kräver att medborgarens avsikt 

med sin handling är politisk (se definition av begreppet i fotnot 1). När det 

gäller märkningssystem och andra typer av möjligheter för hållbar konsum-

tion så syftar visserligen de i sig till att främja ett politiskt syfte – en hållbar 

utveckling – men medborgarnas avsikt med engagemanget måste inte nöd-

vändigtvis vara av politiskt skäl. Man kan också tänkas välja hållbara varor 

på grund av socialt tryck, att de har bättre kvalité än andra varor eller råkar 

vara enda alternativet (som påpekats av bl.a. Jager 2004, Young et al 2004).  

 

Den tydligt ökande utvecklingen av bland annat buykottande gör att med-

borgarnas engagemang i hållbar konsumtion antagligen bättre beskrivs som 

”inkonsekvent” (McDonald et al 2009) där vissa konsumenter väljer hållbara 

alternativ i vissa situationer. Konsumenter från olika grupper och länder 

varierar i sitt engagemang för hållbar konsumtion, man väljer hållbart när det 

gäller en del produkter men inte andra, och främjar dimensionerna och pro-

blemområdena inom hållbar utveckling i olika stor utsträckning (ibid., Valor 

2008, Vermier och Verbeke 2006, Thompson 2011). Det tillhör snarare 

ovanligheterna att konsumenters beteenden kring hållbar konsumtion är kon-

sekventa (Austin et al 2011). I artikeln ”Ecological citizenship: coming out 

‘clean’ without turning ‘green’?” av statsvetarna Martinsson och Lundqvist 

(2010) visade de inte bara på medborgare som agerade omiljövänligt trots 

”gröna” attityder (dvs. ovan nämnda gap), utan till och med att det finns de 

som handlade på ett hållbart sätt utan att ha de värderingar som man teore-

tiskt antagit borde krävas (vilket även påvisats tidigare av Vermeir och Ver-

beke [2006]). Martinsson och Lundqvist visar, även om de inte uttalar det 

explicit, är att det kan finnas "omvända gap" mellan attityd och handling. 

 

Att en del konsumenter engagerar sig i hållbar konsumtion, men andra inte, 

kan enkelt förklaras med skillnader i individuella förutsättningar – om inte i 

värderingar och attityder så kanske i resurser såsom pengar, kunskap och 

socialt kapital (Martinsson och Lundqvist spekulerar ex kring detta). Men att 

samma personer agerar olika i olika sammanhang, och att individer utan de 

till synes nödvändiga individuella förutsättningarna ibland engagerar sig, 

antyder att faktorer som har med situationer eller de mer specifika möjlighe-

terna för hållbar konsumtion har betydelse. Med anknytning till ovanstående 

problemformulering kommer denna studie att undersöka varför medborgare 

ibland engagerar sig i hållbar konsumtion och ibland inte, och vissa aldrig. 

Detta kommer att göras genom att studera val av miljö- och/eller Fairtrade-

märkta varor (studiens beroende variabel) utifrån tre kategorier av förklar-

ingsfaktorer: individens motivation, dess resurser och till sist även hur de 
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uppfattar möjligheterna för att engagera sig i hållbar konsumtion (se vidare 

presentation av forskningsfrågor nedan).  

 

Motivation och resurser kommer här att studeras som grundläggande indivi-

duella förutsättningar för att engagera sig. Jag vill sedan utforska vidare om 

och i så fall hur upplevelserna av möjligheterna för hållbar konsumtion kan 

förklara varför medborgare med goda individuella förutsättningar för att 

engagera sig i hållbar konsumtion ändå inte gör det. Det vill säga, kan nega-

tiva upplevelserna av möjligheterna bilda handlingsbarriärer för hållbar kon-

sumtion? Men jag vill också utforska huruvida de kan förklara ”omvända 

gap”, där medborgare med bristande individuella förutsättningar ändå enga-

gerar sig. Kan positivt uppfattade möjligheter även skapa vad jag här kom-

mer att kalla för ”broar till handling”?  

 

Att undersöka både miljö och Fairtrade-märkta varor gör att studiens bero-

ende variabel täcker in alla tre dimensioner av hållbar utvecklings (ekono-

misk social och miljömässig utveckling). Miljö- och Fairtrade-märkta pro-

dukter har hög kännedom och är väl utbredda i svenska matbutiker. Analyser 

av dessa specifika aktiviteter kan därför röra sig bortom de mest uppenbara 

hindren för att engagera sig i hållbar konsumtion, såsom att man inte alls 

känner till möjligheten, eller att den inte överhuvudtaget finns tillgänglig 

(även om kunskap om hållbar konsumtion och graden av tillgänglighet är av 

vikt även för denna studie – se mer nedan). Dess utbreddhet gör det också 

möjligt att analysera olika subgrupper av medborgare och deras engage-

mang.  

 

Jag kommer att utforska ovanstående frågor genom analyser av ett unikt 

enkätdatamaterial, ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”, designat speci-

fikt för att fånga överlappningen mellan just samhällsfrågor och privatkon-

sumtion (se vidare precisering av syfte, frågeställningar, data och metod 

nedan). Enkäten ställer också specifika frågor om både miljö- och Fairtrade-

märkta varor, vilket gör underlaget särskilt lämpat.  

En studie av inkonsekvent hållbara och ohållbara 
konsumtionsmönster 

Bakgrunden till att hållbar konsumtion får allt mer uppmärksamhet är att 

många av dagens konsumtionsmönster i bland annat Sverige utgör allvarliga 

hot mot en hållbar utveckling. Det vill säga; de bidrar till att underminera 

möjligheterna för både dagens och kommande generationers att tillfredsställa 

sina behov och en livsuppehållande miljö (WCED 1987). Det är de flesta 

forskare, politiker, och även många medborgare övertygade om (se ex Dob-
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son 2003, Smith och Pangsapa 2008, Matti 2008, Skr 2005/06:107, Skr 

1994/95:120, IPCC 2007, 2013, Naturvårdsverket 2008 och 2010, Europeis-

ka unionen 2004, UNCSD 2012, High-level Panel of Eminent Persons 2013, 

samt detta projekts undersökning). I ”The Future We Want” från RIO+20-

konferensen år 2012, som var det uppföljande dokumentet till ”Our Common 

Future” från Rio-konferensen 1992, lyftes hållbar konsumtion fram som ett 

av de tre viktigaste områdena för att nå en hållbar utveckling. Här 

konstaterade man att:  

 
“We recognize that poverty eradication, changing unsustainable and promot-
ing sustainable patterns of consumption and production and protecting and 
managing the natural resource base of economic and social development are 
the overarching objectives of and essential requirements for sustainable de-
velopment.” (UNCSD 2012:1) 

 

Vidare så poängterade man att medborgarnas deltagande var helt nödvändigt 

för att främja en hållbar utveckling (UNCSD 2012:8), vilket man också re-

dan poängterat tydligt i deklarationen från 1992:  

 

“Environmental issues are best handled with the participation of all concerned 

citizens, at the relevant level” (UNCED 1992a:Princip 10).  

 

Konsumtionen av vanliga varor såsom kött, frukt och grönsaker och kläder 

ger upphov till utsläpp av växthusgaser och miljögifter som enligt forskning 

kan bidra till höjda havsnivåer, extrema väderförhållanden, svår torka och att 

skog, mark och sjöar försuras (IPCC 2007, 2013, Naturvårdsverket 2008). 

De stigande havsnivåerna beräknas kunna lägga hela nationer under vatten 

Gifter som ofta används i produktionen av exempelvis färgade kläder och 

bananer i låginkomstländer kan skada de anställdas hälsa allvarligt och en 

del fabriker beskrivs ibland som ”sweatshops” där de anställda arbetar långa 

dagar, till mycket låg lön och allmänt dåliga förhållanden (Ibid., Bergman 

2013, Wesseling et al 2001, Eddleston et al 2002, Maldidier 2008). Barnar-

bete är fortfarande ett utbrett problem inom vissa branscher (se ex Diallo et 

al 2010 för en uppskattning). På senare tid har även oro väckts för att den 

utbredda användningen av kemikalier i leksaker och andra plastbaserade 

artiklar kan påverka människors hormonsystem. Sådana hormonförändringar 

tror man kan leda till ökade risker för sterilitet, neuropsykiatriska sjukdomar, 

allergier och fetma (Bornehag et al 2012, Bergman 2013). Dessa förhållan-

den har varit kända i många år, och utgör stora politiska utmaningar. 

 

Utifrån den alltmer tydliggjorda kopplingen mellan privatkonsumtion och 

social, miljömässig och ekonomisk utveckling är det inte konstigt att mer 

och mer fokus riktas mot konsumenter, även inom statsvetenskaplig forsk-

ning och andra discipliner. Hållbar konsumtion ses alltmer som nödvändigt 
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och är en befäst fråga på den globala agendan. Denna utveckling verkar 

dessutom ha tagit diskussionen vidare – från problemformulering till att 

handla om hur ohållbara konsumtionsmönster kan förändras och undvikas. 

Det är också denna övergripande frågeställning som ligger till grund för det 

syfte för studiens som även angetts ovan, det vill säga att undersöka varför 

medborgare ibland engagerar sig i hållbar konsumtion och ibland inte, och 

vissa aldrig. 

 

Svaret på den övergripande frågeställningen kan förstås besvaras utifrån 

många olika perspektiv. I den här avhandlingen är jag främst intresserad av 

den roll som individen och dess förutsättningar spelar, men också hur denne 

relaterar till sin omvärld. Som tidigare nämnts är det tre övergripande kate-

gorier av faktorer som jag kommer att försöka förklara medborgarnas enga-

gemang i hållbar konsumtion utifrån. Angreppssättet innebär att jag synteti-

serar tre olika synsätt på samhällsengagemang, där den främsta drivkraften 

ses som antingen 1) motivation, vilket är vanligt inom ”grön psykologi” (se 

ex Schwarz 1994, Fishbein och Ajzen 1975) och medborgarskapsstudier (ex 

Dobson 2003, Dagger 1997, Heater 1999), 2) individuella resurser (se sär-

skilt Brady et al 1999) och till sist 3) uppfattade möjligheter (studien knyter 

bland annat an till Ostrom et als forskning kring institutioner [Ostrom et al 

1994] – se fortsatt diskussion i teorikapitlet nedan). 

  

Uppfattade möjligheter syftar till att fånga faktorer som utmärker den speci-

fika formen för engagemanget, det vill säga i detta fall hållbar konsumtion 

genom val av miljö- och Fairtrade-märkta varor. Politiska möjligheter har 

traditionellt studerats som objektiva fenomen, men här följer jag istället, och 

bygger på, statsvetarna och sociala rörelserforskarna Sikkink (2005) samt 

McAdam, Tarrow och Tilly (2001) som framhåller att medborgarnas egen 

syn på möjligheterna kan vara mer betydelsefullt. Hur möjligheterna för 

hållbar konsumtion är utformade, fungerar och i slutändan uppfattas antas 

alltså att antingen främja eller motverka medborgarnas engagemang (Kauf-

mann-Hayoz et al 2012).  

 

För hållbar konsumtion som en marknadsbaserad form av samhällsengage-

mang kan uppfattade möjligheter handla om exempelvis tillgången på märk-

ta varor, dess kostnad, eller om det gör skillnad att försöka påverka genom 

hållbar konsumtion antas alltså kunna främja eller motverka hållbar konsum-

tion. Om man upplever att utbudet av miljö- och Fairtrade-märkta varor är 

dåligt så kan det på detta sätt bilda en barriär för dem som annars har moti-

vationen och resurserna för att engagera sig. Men vi kan också tänka oss att 

en positiv bedömning av möjligheterna kan främja engagemang och kanske 

dessutom kompensera bristande individuella förutsättningar, till exempel om 

de märkta varorna är särskilt lätta att hitta. Sådana möjliga faciliterande fak-

torer, eller ”broar till handling” som jag kommer att kalla dem (alt. bara 
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”broar” av språkliga skäl), kan ses som en slags motsats till barriärer. Men 

denna typ av faktorer förbises ofta i tidigare forskning om hållbar konsum-

tion. Särskild uppmärksamhet riktas därför åt att studera förekomsten av 

broar till handling (mer om dem nedan). Jag vill alltså både undersöka det 

traditionella gapet mellan attityd och handling, men också om och i så fall 

varför en del engagerar sig i hållbar konsumtion, när vi utifrån deras motiva-

tion och/eller resurser gör att vi förväntar oss det motsatta.  

 

Därutöver hoppas jag kunna föra analysen vidare bortom generella påståen-

den om vilka faktorer som kan hindra eller främja hållbar konsumtion. An-

delen politiska konsumenter i Sverige är bland den högsta i världen (Stolle 

och Micheletti 2013) och att studera subgrupper till dessa tidigare studerade 

politiska och icke-politiska konsumenter i Sverige blir därför både möjligt 

och relevant. Det verkar som att de strukturella förutsättningarna för åtmin-

stone vissa specifika former av hållbar konsumtion är goda i Sverige (ibid.). 

Det gör att vi kan studera hur förhållanden på individ- och (uppfattad) insti-

tutionell nivå kan skapa variation i engagemanget, utan att analyserna görs 

otydliga av strukturella faktorer som inte är med i modellen. Analyser av de 

olika subgrupperna kan sedan kopplas till deras uppfattningar om möjlighe-

terna för engagemanget för att studera vilken betydelse de har. Det vill säga; 

kan, och i så fall hur, villkorar relationen mellan individuella förutsättningar 

och de uppfattade möjligheterna engagemanget? Kan olika aspekter av de 

uppfattade möjligheterna vara viktiga för medborgare med olika individuella 

förutsättningar och karaktärsdrag?3 

Frågeställningar 

Det trebenta perspektivet på samhällsengagemang som presenterats, det vill 

säga att medborgare behöver motivation, resurser och möjligheter, är inte 

särskilt ovanligt inom forskning kring engagemang, sociala rörelser och mil-

jöbeteenden (se ex Kriesi och Westholm 2007, Adman 2008, Petersson et al 

1998, Teorell, Sum och Tobiasen 2007, Leighly 1995, Koos 2012 och till 

                                                      
3 Studien genomförs inom projektet ”Det hållbara medborgarskapet: möjligheter och barriärer 

för medborgarnas engagemang i hållbar utveckling” (finansierat av Vetenskapsrådet). Projek-

tet har för avsikt att undersöka hur medborgare tänker kring hållbar utveckling i relation till 

privatkonsumtion och om omtanke om hållbar utveckling påverkar deras val och handlingar. 

Detta görs genom en representativ enkätundersökning och tre fallstudier: medelålders kon-

sumtion av mat, ungas konsumtion av kläder och barnfamiljers konsumtion av leksaker. En-

kätundersökningen inkluderar frågor som relateras specifikt till de tre fallstudierna, bland 

annat gällande handlingar, attityder och kännedom och tilltro till olika märkningssystem. De 

övergripande forskningsfrågorna för projektet är: 1) Har svenska medborgare de nödvändiga 

förutsättningarna för att vara hållbara konsumenter? 2) Tänker de på konsekvenserna av deras 

konsumtionsval och handlingar för hållbar utveckling? 3) Gör de hållbara bedömningar i 

deras val och handlingar? 4) Varför/varför inte? För mer information om projektet, se 

www.sustainablecitizenship.com.  



 20 

viss del även Kollmuss och Agyeman 2002, Bamberg och Möser 2007, Aj-

zen och Fishbein 1980, Hines et al 1987). Men tidigare forskning präglas 

ofta av fokus på en av de tre övergripande kategorierna av förutsättningar för 

hållbar konsumtion. Med denna studie vill jag istället studera skärningspunk-

ten mellan dem. Med utgångspunkt i diskussionen ovan och inom det tidiga-

re nämnda syftet med avhandlingen ställs följande frågeställningar upp.  

 

1. Vilka individuella förutsättningar och aspekter av möjligheterna för 

hållbar konsumtion är särskilt viktiga för att engagera sig i hållbar 

konsumtion? Frågan kommer framförallt besvaras teoretiskt med 

hjälp av tidigare forskning kring medborgarskap och samhälleligt 

engagemang (se kapitel 3 nedan), men även testas empiriskt. Som 

nämnts baseras studien på kvantitativa empiriska analyser av materi-

alet från projektets enkätundersökning ”Konsumtions- och samhälls-

frågor 2009” (se mer information i kapitel 5 nedan).  

 

2. Vilka individuella förutsättningar för att engagera sig i hållbar kon-

sumtion har medborgare i Sverige? Studien kommer bland annat att 

intressera sig för om medborgare med olika förutsättningar uppfattar 

möjligheterna för hållbar konsumtion på skilda sätt, och även om 

olika barriärer eller broar kan vara relevanta för grupperna. Därför 

kommer respondenterna att beskrivas utifrån en subgruppsindelning, 

eller typologisering, som baseras på deras individuella förutsättning-

ar. Ett liknande analysupplägg har genomförts av det brittiska miljö, 

mat och jordbruksdepartementet (DEFRA 2008), och även Gilg, 

Barr och Ford (2005). De senare genomför dock sin klusteranalys ut-

ifrån beteenden istället för individuella förutsättningar. Genom an-

greppssättet kan jag i kommande analyser tydliggöra olikheter i hur 

man uppfattar möjligheterna för hållbar konsumtion, och sedan un-

dersöka dem vidare. Detta öppnar också för att i uppföljande studier 

undersöka grupperna kvalitativ, vilket ytterliga kan fördjupa förstå-

elsen för hur olika typer av medborgare förhåller sig till hållbar kon-

sumtion och dess utmaningar.  

 

Tidigare studier har profilerat politiska konsumenter på en generell 

nivå (se ex Ferrer-Fons 2004, Micheletti och Stolle 2004, Tobiasen 

2005, Strømsnes 2004). De kunde fastslå att politiska konsumenter 

var särskilt överrepresenterade bland högutbildade kvinnor med en 

något högre inkomst. Den här studien kommer alltså istället att anta 

ett annat angreppssätt genom att utföra kvantitativa klusteranalyser 

för att identifiera olika typer av medborgare utifrån vilka individuel-

la förutsättningar de har. Att behandla medborgare som en för ho-

mogen grupp kan göra viktiga skillnader otydliga, eller helt radera 

dem. Tidigare forskning visar också att olika konsumentgrupper kan 
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skilja sig åt i inte bara deras engagemang utan också hur de uppfattar 

hållbar utveckling, vilken roll konsumtion spelar i deras liv, vilka 

konsumtionsområden de kan vara villiga att förändra och vilka kon-

textuella faktorer som kan påverka deras ageranden (Peattie och Col-

lins 2009, Jackson 2003). Att specificera analysen kan därför även 

innebära bättre möjligheter att förstå hållbar konsumtion på ett över-

gripande plan.  

 

3. Hur påverkar medborgarnas uppfattningar om möjligheterna för 

hållbar konsumtion engagemanget? Inom denna frågeställning un-

dersöks om dessa uppfattningar kan främja eller motverka hållbar 

konsumtion. Men som resonemanget nedan och ovan utvecklar så 

kommer de också att ställas i relation till de individuella förutsätt-

ningarna, där även interaktionen mellan individuella förutsättningar 

och uppfattade möjligheter är av intresse. Uppfattningar kring fyra 

aspekter av möjligheterna för hållbar konsumtion som kan antas vara 

särskilt viktiga kommer att undersökas, med fokus på hur de relate-

rar till de individuella förutsättningarna. De skilda typerna av med-

borgare funna i fråga 2 kommer alltså att analyseras statistiskt för att 

finna eventuella barriärer som kan hindra engagemanget för de med 

goda individuella förutsättningar, det vill säga om de uppfattar möj-

ligheterna på ett negativt sätt som gör att deras engagemang i hållbar 

konsumtion motverkas. Men jag kommer även att undersöka om det 

kan finnas broar som skapar vägar till engagemang som är mindre 

krävande för dem som är sämre rustade. Kort sagt: villkorar de indi-

viduella förutsättningarna effekten från de uppfattade möjligheterna?  

 

Som synes är de uppställda frågeställningarna till stor del öppet formulerade. 

Studien är alltså utforskande till sin karaktär, och därför ställs inga specifika 

hypoteser upp, även om man kan ha vissa teoretiska förväntningar på resul-

taten (några sådana presenteras i det kommande teorikapitlet). Vidare är 

studien egentligen ingen djupdykning i någon av de tre övergripande katego-

rierna av faktorer (motivation, resurser och upplevda möjligheter), utan fo-

kuserar på hur de relaterar till varandra. Den kommer heller inte att inkludera 

strukturella faktorer såsom politisk kultur, marknadens övergripande organi-

sering eller hur lönebildningsmekanismer påverkar hållbar konsumtion och 

avgränsar sig också till att endast röra uppfattningar om möjligheter som är 

nära förbundna med hållbar konsumtion (även om hållbar konsumtion är 

inbäddat i en stor väv av institutionella arrangemang som möjliggör enga-

gemang – se teoriavsnittet nedan för en kort diskussion kring detta). Å andra 

sidan innebär upplägget en djupare analys av de hållbara, och ohållbara kon-

sumenterna, vilket i dagsläget är relevant att göra av flera orsaker. Hållbar 

och politisk konsumtion är inte längre nya fenomen inom forskningen. Tidi-

gare forskning kring framförallt politiska konsumenter finns redan inom 
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statsvetenskap, och andra discipliner har studerat hållbar konsumtion i rela-

tivt stor utsträckning (ibland som en form av politisk konsumtion [enl. defi-

nition ovan], andra gånger utifrån andra definitioner) (för några goda exem-

pel, se ex Koos 2012, Micheletti 2003, Stolle och Micheletti 2013, Soper och 

Trentman 2008, Hobson 2003, Vermeir och Verbeke 2006, Jackson 2006).  

Avhandlingens upplägg och bidrag 

Härnäst ges en bakgrund och diskussion kring samt definition av begreppet 

”hållbar konsumtion” – dess placering på den politiska agendan, dess mång-

tydiga och till viss del omstridda innehåll. Jag ger här en definition av håll-

bar konsumtion för studien, som bygger på en av de få vetenskapliga defini-

tioner av begreppet.  

 

I nästa kapitel diskuteras konsumentrollens politisering (bl.a. ur ett historiskt 

perspektiv) och hur hållbar utveckling driver på denna process. Jag kommer 

att visa hur detta politiska problem alltmer suddar ut gränserna mellan olika 

samhälleliga och privata sfärer, och drar in privatlivet i politiken. Detta ska-

par i sin tur ett behov av att vidareutveckla medborgarskapsbegreppet. Ett 

syfte med kapitlet är att ge en teoretisk bakgrund till varför och hur hållbar 

konsumtion är kopplat till medborgarrollen, men samtidigt hur det kan tän-

kas skilja sig från andra (mer traditionella) former av samhällsengagemang.  

 

Därefter ger Kapitel 3 den huvudsakliga teoretiska grunden för den analys-

modell som används. Kapitlet diskuterar vilka typer av motivation och resur-

ser som kan vara relevanta för hållbar konsumtion. Jag kommer att förklara 

hur de har studerats traditionellt i forskning kring samhällsengagemang, men 

också att och hur de kan appliceras på hållbar konsumtion. Sedan sätts indi-

viden med dess förutsättningar in i ett större sammanhang genom att beskri-

va hur uppfattade möjligheter för hållbar konsumtion kan utgöra en viktig 

kategori av förklaringsfaktorer. Jag diskuterar här vilka aspekter av dessa 

möjligheter som bör vara särskilt intressanta för studier av den form av 

marknadsbaserat engagemang som studien har som fokus, det vill säga val 

av miljö- och Fairtrade-märkta varor. Diskussionen ger också en teoretisk 

grund till hur ”barriärer” och ”broar” för hållbar konsumtion kan studeras. 

Tidigare studier av barriärer för hållbar konsumtion har ofta en något vag 

teoretisk grund, och de allra flesta ignorerar andra sidan av myntet – att en 

särskilt positiv uppfattning av möjligheterna skulle kunna bilda broar till 

handling.   

 

Efter de teoretiska kapitlen beskrivs det unika datamaterial som ligger till 

grund för analyserna. Kapitlet presenterar hur datan har samlats in och hur 

operationalisering och analys genomförts. Uppmärksamhet riktas särskilt 

mot hur man kan studera hur individuella förutsättningar eventuellt kan vill-
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kora effekterna från uppfattningarna om möjlighetsfaktorerna. Här beskrivs 

klusteranalysen, som är ett underutnyttjat statistiskt verktyg inom statsveten-

skap, men som i avhandlingen har en central roll.  

 

I Kapitel 5 presenteras sedan resultaten av de empiriska analyserna. Detta 

inleds med att testa de teoretiska förväntningarna om vilka individuella för-

utsättningarna som är viktiga för hållbar konsumtion. De faktorer som visar 

sig vara relevanta kommer jag sedan att använda för att forma olika kluster 

av medborgare, som jag efter profileringsanalyser i kapitlet benämner som 

Kritiker, Villkorare och Skeptiker (Kritikerna består av två subgrupper, se 

mer i kapitlet nedan). De olika typerna har distinkta olikheter i karaktärsdrag 

och beteenden, vilka också relaterar till olika faktorer som kan förklara var-

för man engagerar sig eller inte. Framförallt riktas fokus mot hur de uppfat-

tar möjligheterna för hållbar konsumtion och hur dessa kan utgöra inte bara 

barriärer för engagemang, utan också ”broar”.  

 

Till sist sammanfattas hela uppsatsen och övergripande slutsatser dras. Jag 

kommer också bland annat diskutera resultatens betydelse för möjliga vägar 

till engagemang i hållbar konsumtion och utvecklingen av ett hållbart med-

borgarskap, andra vidare implikationer av resultaten, och även ge förslag för 

framtida forskning.   

Vad är hållbar konsumtion? 

25 år efter den välciterade rapporten “Our Common Future” och trots frå-

gans centrala position i både nationell och internationell politik (Thompson 

2011, Jackson 2006) definieras sällan hållbar konsumtion inom forskningen 

på ett övergripande sätt som kan fungera som utgångspunkt över olika per-

spektiv och discipliner (Hobson 2002, Defila et al 2012). Konsumtion är ett 

område som skär genom flera olika forskningstraditioner, och kanske är det 

därför inte så konstigt att det hittills varit svårt att enas kring en tydlig defini-

tion. Särskilt två frågor skär igenom olika uppfattningar om begreppet och 

dess innebörd: vad innefattar begreppet, och hur ska hållbar konsumtion nås? 

I detta avsnitt kommer dessa problematiker diskuteras, i relation till olika 

definitionerna av hållbar konsumtion i policydebatten, för att sen föra oss 

fram till en vetenskapig definition av hållbar konsumtion.   

 

De tidiga definitionerna av hållbar konsumtion i policydebatten utgick ifrån 

den minsta gemensamma nämnaren, alltså att viss konsumtion var ohållbar. 

Hållbar konsumtion fick då innebörden “icke ohållbar konsumtion”, och 

uppgiften blev därför att omvända de ohållbara mönstren (Jackson 2006). 

Snart framkom dock ett behov av att specificera definitionen för att göra 
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begreppet användbart i praktisk politik. Nedan listas4 några av de definitio-

nerna och allmänna beskrivningar som förekommer i debatten:   

 
“Sustainable consumption includes meeting the needs of present and future 
generations for goods and services in ways that are economically, socially and 
environmentally sustainable.” (UNCED 1992a: punkt 42) 

 
“The use of goods and services that respond to basic needs and bring a better 
quality of life, while minimising the use of natural resources, toxic materials 
and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopard-
ise the needs of future generations.” (Norwegian Ministry of Environment 
1994) 

 
“The special focus of sustainable consumption is on the economic activity of 
choosing, using, and disposing of goods and services and how this can be 
changed to bring social and environmental benefit.” (IIED 1998 refererad till i 
Jackson 2003:15) 

 
“Hållbar konsumtion innehåller tre delar: miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. Att konsumera hållbart när man köper en vara eller tjänst innebär 
alltså att visa omsorg om konsekvenserna som ens köp får för miljön, ekono-
min och sociala förhållanden, lokalt och globalt.” (Konsumentverket.se 2011) 

 
“Sustainable consumption is consumption that supports the ability of current 
and future generations to meet their material and other needs, without causing 
irreversible damage to the environment or loss of function in natural systems.” 
(OCSC 2000 refererad till i Jackson 2003:15) 

 
“Sustainable consumption and production is continuous economic and social 
progress that respects the limits of the Earth’s ecosystems, and meets the 
needs and aspirations of everyone for a better quality of life, now and for fu-
ture generations to come.” (DTI 2003a refererad till i Jackson 2003:15) 

 
“Sustainable consumption is an umbrella term that brings together a number 
of key issues, such as meeting needs, enhancing quality of life, improving ef-
ficiency, minimizing waste, taking a lifecycle perspective and taking into ac-
count the equity dimension; integrating these component parts in the central 
question of how to provide the same or better services to meet the basic re-
quirements of life and the aspiration for improvement, for both current and fu-
ture generations, while continually reducing environmental damage and the 
risk to human health.” (UNEP 2001 refererad till i Peattie och Collins 
2009:109, se också SOU 2004:119 för en liknande beskrivning av hållbar 
konsumtion) 

 
“Sustainable consumption is not about consuming less, it is about consuming 
differently, consuming efficiently, and having an improved quality of life.” 
(UNEP, 1999 refererad till i Jackson 2003:15) 

                                                      
4 Jackson (2006) gör en liknande uppställning av definitioner.  
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Vissa av definitionerna är uppenbart olika, andra kräver mer analys. I be-

skrivningarna finns också underliggande diskussioner kring avgörande poli-

tiska frågor. Till att börja med är skillnaderna substantiella, det vill säga att 

de gestaltar olika uppfattningar om vad begreppet innehåller – vad för ut-

vecklingsområden innefattas och vad är målet? Vissa definitioner är specifi-

ka, andra mer allmänna. En ytterligare skiljelinje kan ses mellan de som 

presenterar en idealbild av hållbar konsumtion och de som snarare beskriver 

den som en samling problematiker utan att faktiskt beskriva hur en hållbar 

konsumtion skulle se ut. Exempelvis Agenda21:s definition är mer eller 

mindre en omskrivning av den gängse definitionen av hållbar utveckling i 

stort (”Meeting the needs of the present generation without compromising 

the ability of future generations to meet their needs.” [WCED 1987:43]) för 

att gälla konsumtion, medan UNEP:s snarare påvisar olika områden som är 

viktiga för att hållbar konsumtion ska nås.  

 

Det tredimensionella perspektivet med fokus på såväl miljömässig som soci-

al och ekonomisk hållbarhet dominerar, men som tidigare nämnt så framhävs 

ofta i praktiken den miljömässiga dimensionen. Den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling verkar vara svårgreppbar och är än mer otydligt definierad 

än hållbar konsumtion i sig. Någon tydlig avgränsning för vad den innefattar 

finns inte, och den kan inkludera en mängd frågor såsom arbetares rättighe-

ter, social rättvisa, jämställdhet, kulturell mångfald, livskvalité, demokratiskt 

deltagande (Boström 2012), integration av invandrare, folkhälsa och fattig-

dom (OECD 2006). Konsumentverket utvecklar sin definition av hållbar 

konsumtion med att beskriva den sociala dimensionen på detta sätt: 

 
“Socialt hållbar konsumtion innebär att ingen människa far illa i samband med 
produktionen av de varor man köper. Till exempel råder drägliga arbetsförhål-
landen och arbetsvillkor vid produktionen. Men socialt hållbar konsumtion 
innebär också att du som konsument inte tar skada på grund av vad du köper. 
Till exempel ska de produkter du köpt inte vara farliga att använda eller skad-
liga för din hälsa.” (Konsumentverket.se 2011) 

 

Definitionerna ovan ger också antydningar om två övergripande diskurser 

kring hållbar konsumtion – ”svag” och ”stark” hållbar konsumtion (Fuchs 

Lorek 2005:262). Företrädare för den starka formen av hållbar konsumtion 

framhåller att det är nödvändigt att problematisera konsumtionen i sig och 

minska den totala konsumtionsnivån. Detta kan bara åstadkommas genom att 

samhället förändras på ett genomgripande plan med förändrade livsstilar och 

nya eller ombildade infrastrukturer och institutioner för att tillfredsställa våra 

behov (Ibid.).  

 



 26 

Stark hållbar konsumtion framkommer inte explicit i definitionerna, men 

däremot positionerar sig särskilt UNEP (United Nations Environment Pro-

gramme) (1999) mot perspektivet genom att poängtera att hållbar konsum-

tion inte handlar om att konsumera mindre, utan att konsumera effektivare. 

Detta perspektiv hamnar istället närmare begreppet ”svag hållbar konsum-

tion”. Här framhålls att hållbar konsumtion och utveckling kan nås genom 

att befintliga varor och tjänster görs mer hållbara, och att konsumenter väljer 

dessa varor (Fuchs och Lorek 2005) (se IIED:s definition som exempel).  

 

Medan Agenda 21:s fokusering var på livsstilsförändringar så utvecklades 

perspektivet på hållbar konsumtion istället mer åt den svaga modellen i och 

med “Plan of Implemetation”, som var det uppföljande dokumentet till 

Agenda 21. Här gavs istället utrymme åt vikten av teknikförbättringar och 

bättre utbud av “eco-efficient products”. Enligt Tim Jackson, ekonom och 

professor i hållbar utveckling, innebar implementationsplanen ett tydligt 

institutionellt perspektiv där hållbar konsumtion betydde “(more) consump-

tion of more sustainable products” (paranteser enligt originaltext) (Jackson 

2006:4). 

En vetenskaplig definition av hållbar konsumtion 

Hittills har olika definitioner som förekommer i policydebatten diskuterats. 

Någon tydlig konsensus kring vad hållbar konsumtion är verkar inte finnas, 

och som antytts ovan så kan man också ana en viss ovilja från vetenskaps-

samhället att definiera hållbar konsumtion, åtminstone på ett sätt som kan 

fungera övergripande för ett större antal studier inom olika discipliner (Defi-

la et al 2012). Detta är förvånande med tanke på hur etablerad forskningen 

om hållbar konsumtion har blivit, samtidigt som policydebattens konfliktlin-

jer kanske kan avskräcka från alltför stora pretentioner kring att avgöra vad 

som är hållbar konsumtion och inte. Ett teoretiskt underbyggt förslag har 

dock uppkommit i samband med forskningsprojektet ”From Knowledge to 

Action – New Paths towards Sustainable Consumption”. Fischer et al (2012) 

föreslår här att hållbar konsumtion definieras som:  

 

”the extent to which individual consumption acts contribute to creating or main-

taining the external conditions that allow humans to satisfy their objective 

needs”. (Fischer et al 2012:73) 

 

De förtydligar vidare att hållbar konsumtion idealt både bygger på vilka 

positiva effekter för hållbar utveckling som konsumtionsaktiviteterna syftar 

till att ha, och de faktiska utkomsterna för hållbar utveckling:  
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“individual acts of consumption are sustainable if they are oriented towards the 

objectives of sustainable development (intention-oriented), and actually contrib-

ute to their accomplishment (impact-oriented)” (Fischer et al 2012:74) 

 

Denna studie fokuserar inte på utkomsterna av konsumtionen, det vill säga 

om de val som konsumenter gör faktiskt leder till mer eller mindre hållbar 

utveckling. Det jag intresserar mig av är istället medborgares val av varor 

som syftar till att göra konsumtionen mindre ohållbar. Den vetenskapliga 

definitionen ovan kan därför fungera som en lämplig utgångspunkt för denna 

studie, men avgränsat till det intentionsbaserade perspektivet. För att förtyd-

liga denna utgångspunkt kan en definition för hur hållbar konsumtion stude-

ras i denna avhandling formuleras enligt följande: hållbar konsumtion avser 

konsumtionsaktiviteter som syftar till att bidra till att skapa eller upprätthål-

la de externa förutsättningar som gör det möjligt för människor att tillfreds-

ställa sina objektiva behov.  

 

Man kan förstås föreställa sig en mängd olika typer konsumtionsaktiviteter 

som enligt definitionen kan ses som hållbar konsumtion. Jag kommer dock 

att fokusera på en särskild form av hållbar konsumtion, nämligen buykott-

ande av varor som aspirerar på att vara mer hållbara än andra. I det avslutan-

de kapitlet återkommer jag till andra former för att ställa dem i relation till 

den studerade formen. Buykottande operationaliseras och exemplifieras här 

av medborgares val av två framträdande kategorier av märkningssystem: val 

av miljö- och Fairtrade-märkta varor (se vidare beskrivning av kodning mm 

nedan)5. Konsumtionen av miljö- och Fairtrade-märkta varor har ökat kraf-

tigt i flera europeiska länder det senaste decenniet. Denna utveckling visar 

att hållbart medborgarskap inte bara är ett teoretiskt ideal, utan en nödvändig 

anpassning av medborgarskapsteori till faktiska praktiker och attitydskiften 

bland medborgarna. Idag finns det många miljömärkta produkter i svenska 

butiker – Krav, EU-ekologiskt och ICA:s eget varumärke ”I love Eco” talar 

alla om för konsumenten att varan syftar till att bidra till en positiv utveck-

ling för framförallt miljön, medan Fairtrade-märkningen har fokus på 

mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Sådana märkningar sprids 

alltmer, inte bara i Sverige utan också internationellt (Stolle och Micheletti 

2013). Därför är de inte bara samhälleligt relevanta att studera utan också väl 

lämpade för statistiska analyser.  

 

Definitionen av hållbar konsumtion och den specificerade inriktningen på 

operationaliseringen av studiens beroende variabel har flera konsekvenser 

för hur hållbar konsumtion ses och angrips i studien. Som nämnts riktas fo-

                                                      
5 Jag utgår här alltså från definitionen av hållbar konsumtion när jag talar om buykottande – 

inte politisk konsumtion som kräver att handlandet strikt härleds till att aktörens intention är 

politiskt. Se fortsatt diskussion nedan.  
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kus alltså bort från huruvida handlingarna faktiskt bidrar till att skapa eller 

upprätthålla hållbar utveckling. Även om det förstås är en viktig aspekt för 

den som är intresserad av att hållbar utveckling i sig, så är denna avhandling 

mer inriktad mot medborgares engagemang (och frånvaro av) i marknadssfä-

ren som en av flera möjliga verktyg för att kunna uppnå hållbar utveckling. 

Avgränsningen motiveras också av att datamaterialet inte tillåter analyser av 

faktiska utkomster för hållbar utveckling.  

 

Därutöver kan val av miljö- och Fairtrade-märkta varor beskrivas som 

”svag” hållbar konsumtion, utifrån ovanstående beskrivning av detta kon-

cept. Engagemanget bidrar alltså inte till i grunden förändra samhällets insti-

tutioner och infrastruktur för att tillfredsställa behov, och innebär heller inte 

nödvändigtvis en livsstilsändring hos den engagerade. Istället försöker dessa 

märkningssystem bidra till hållbar utveckling genom att förändra de befintli-

ga formerna för produktion, så att de inte skadar miljön eller människors 

förutsättningar till ett drägligt liv. Diskussionen om svag och stark hållbar 

konsumtion är något som jag också kommer att återkomma till i sista kapit-

let. 

 

Slutligen så tydliggör alltså definitionen också hur begreppet hållbar kon-

sumtion skiljer sig gentemot politisk konsumtion, som diskuterats tidigare. 

Politisk konsumtion liknar hållbar konsumtion men behöver inte ha syftet att 

främja hållbar utveckling, utan beskriver ett mer generellt samhällsengage-

mang som kan vara riktat mot i princip vilka politiska mål som helst – även 

odemokratiska (se mer om detta nedan). 

Hållbar konsumtion i praktiken 

Det finns idag många miljömärkta produkter i svenska butiker, och även 

flera olika märkningar kring kemikalieanvändning specifikt. Krav, EU-

ekologiskt och ICA:s egen märkning ”I love Eco” talar alla om för konsu-

menten att varan är ekologisk, vilket innebär att de syftar till att minimera 

den mänskliga påverkan på miljön, bland annat genom strikta regler kring 

bekämpningsmedel (EU-kommissionen 2013). Och allt fler konsumenter 

känner också igen dessa märkningar. Den mest kända, Krav-märkningen, 

känner inte mindre än 96 % till (enligt projektets enkätundersökning, se även 

Micheletti och Stolle 2004). Krav bildades 1985 av ”Alternativodlarnas riks-

förbund”. KF och LRF stod bakom märkningen tidigt men snart blev också 

producentföreningar, handelns företrädare och ekologiska odlarföreningar 

också medlemmar och senare även konusmentrelaterade organisationer som 

Svenska Naturskyddsföreningen och Djurens rätt (Boström och Klintman 

2011). Kravs kriterier förbjuder all användning av kemiska bekämpningsme-

del och konstgödsel, men täcker också in djuromsorg och vissa sociala krite-

rier kring arbetsvillkor i produktionen (kriterierna kan läsas på Krav.se).  
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När det gäller den sociala och ekonomiska dimensionen är Fairtrade den 

mest välkända och utbredda märkningen i Sverige. Den startade i Sverige år 

1991 av fackförbundet LO och Svenska Kyrkan, men hade etablerats tio år 

tidigare i Nederländerna (under namnet Max Havelaar) (Fairtrade Founda-

tion 2013). Idag finns cirka 1600 produkter på den svenska marknaden – 

framförallt mer eller mindre rena jordbruksprodukter men också andra såsom 

skor och kläder med märkt bomull, glass, bollar, guld och träprodukter. 

Märkningen syftar till att skapa ”förutsättningar för odlare och anställda i 

utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor” (organisatio-

nens verksamhetsidé) (Fairtrade Sverige 2013a, 2013b). Kriterierna innefat-

tar bland annat krav på minimilöner (för anställda), minimipris (för odlare 

som äger sin egen mark), reglerad arbetstid, demokratiska beslutsprocesser, 

att nödvändig skyddsutrustning erbjuds och används, och förbud mot 

diskriminering och barnarbete på plantager. Dessutom inkluderas vissa mil-

jökriterier (såsom en lista över otillåtna miljögifter, vilka också kan skada 

människor) och man försöker också främja ekologisk odling genom ett högre 

minimipris för råvaror som odlats i enlighet med sådana principer (kriterier 

på Fairtrade.net).  

 

De nämnda märkningarna ovan och andra ger alltså konsumenter informa-

tion om hur varan producerats, vilket ger dem ökade möjligheter att buykotta 

dem. Informationen finns till viss del synlig direkt på förpackningen, vilket 

varor utan märkningar oftast saknar. Dessutom bildar de markörer som kan 

trigga konsumenter till att aktivera kunskap och värderingar kring hållbar 

konsumtion och utveckling (Thaler and Sunstein 2009).  

 

Att buykotta märkta varor är förstås inte det enda sättet man kan engagera 

sig i hållbar konsumtion. De olika definitionerna och dess underliggande 

diskussioner antyder flera olika former. Att välja de hållbara produkter som 

erbjuds på marknaden som ett sätt att bidra till mer hållbara konsumtions-

mönster är särskilt vanligt förekommande bland de definitioner som baseras 

på den svagare formen av hållbar utveckling. Likaså framhävs möjligheten 

att undvika att köpa de varor som skadar möjligheterna till hållbar utveck-

ling, men även att förändra sin livsstil i vissa sammanhang. Studiet av poli-

tisk konsumtion inom statsvetenskap beskriver dessa former som bojkott, 

buykott och livsstilspolitik, men lägger även till ”diskursiv politisk konsum-

tion”. Buykott och bojkott har beskrivits ovan. Livsstilspolitik har definierats 

av statsvetarna Michele Micheletti och Dietlind Stolle som ”the choice to use 

an individual’s private life sphere to take responsibility for the allocation of 

common values and resources” (Stolle and Micheletti 2013:41). I deras be-

skrivning av begreppet lägger de stor vikt vid att det finns en kontinuitet och 

konsekvens mellan värderingar och handlingar hos utövaren både i det priva-

ta och offentliga livet. ”Livstilsspolitiker” låter därför sin politiska åskådning 
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reflekteras i så många delar av livet som möjligt – i deras val av matvanor, 

produkter, åsikter, fritidsaktiviteter, med mera. På detta sätt är konceptet 

också starkt relaterat till ”hållbart medborgarskap” som diskuteras i nästa 

kapitel. Veganism och ”frivillig enkelhet” (dvs. ett levnadssätt som innebär 

kraftigt minskad materiell konsumtion) är två exempel på livsstilspolitik 

(Ibid., Bennett 1998, Giddens 1999, Alexander och Ussher 2012).  

 

Ibland är inte en bojkott önskvärd, exempelvis för att det skulle riskera att 

redan ekonomiskt utsatta förlorar sin inkomst, och för många varor saknas 

hållbara alternativ att buykotta. Då (och även vid andra tillfällen) kan det 

enda eller mest lämpliga sättet att påverka vara att genom kommunikation 

uttrycka sin åsikt på marknaden (Micheletti 2006). Diskursiv politisk kon-

sumtion har presenterats som ytterligare sätt för medborgare att påverka. 

Begreppet definieras som “the expression of opinions about corporate policy 

and practice in communicative efforts directed at business, the public at 

large, family and friends, and various political institutions” (Stolle och 

Micheletti 2005:259). Micheletti (2006) menar att även om detta är en mind-

re utforskad form av politisk deltagande så är kommunikation och politisk 

förståelse av stor vikt: 

 
“Informing oneself, keeping oneself informed, informing others, contextualiz-
ing one’s information (a form of reflexivity), and creating information and 
news is an important political task in the world today. It is just as important as 
voting (Ibid:3)…Communication is no longer just a way of getting across 
messages. It is action in its own right. It mobilizes and structures political 
thought and engagement, and it affects the internal and external workings of 
social movements, corporations, and other societal actors.” (Ibid:1). 

 

Sådan ”kommunikation” kan vara att helt enkelt tala med butikspersonal om 

utbudet i relation till hållbar utveckling, eller att (ev illegalt) ändra budskapet 

i en reklam för att driva med ett företag och på så sätt belysa en orätt man 

tycker att företaget begår eller har begått, så kallad ”subvertising” (Stolle 

och Micheletti 2013, Duarte Melo 2011). Detta var en metod som Amnesty 

International mobiliserade aktiva medlemmar till att utöva, som ett sätt att 

försöka utkräva ansvar av oljeföretaget Shell. Amnesty menar att Shell är 

ansvariga för oljeföroreningar i Nigerdeltat som orsakat inte bara miljömäs-

siga problem utan också mänskligt lidande. Amnesty-aktiva uppmanades att 

sprida foton där de såg till att S:et i ”Shell” skymdes, genom att exempelvis 

fota en Shell-mack från en särskild vinkel så att ett träd eller dylikt kom i 

vägen för den delen av Shells logotyp (så att den istället bildade ordet ”hell”) 

(Amnesty International 2013).  

 

Ibland föreslås att de olika formerna för hållbar konsumtion kombineras för 

att få största möjliga inverkan. Bland annat Livsmedelsverket ger förslag på 

hur konsumenter kan “äta smart för miljön och hälsan”. Exemplen är fram-
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förallt former av buykottande, som i sig ofta också innebär att man bojkottar 

en annan typ av vara: “Välj gärna närproducerat … eller när det finns, 

ekologiska alternativ”. Men de föreslår också livsstilspolitiska åtgärder: “Ät 

gärna kött, men minska på mängden” (Livsmedelsverket 2008:1, 2013).  

Sammanfattning 

I det introducerande kapitlet har en problembild kring hållbar konsumtion 

målats upp: hållbar konsumtion ses som en avgörande politisk fråga på den 

globala agendan, av vetenskapssamhället, och även medborgare oroas av 

ohållbar konsumtion. Men ett gap mellan attityder och beteenden har påvi-

sats i flera studier, vilket kan förklaras av att det finns olika barriärer som 

hindrar engagemanget. En del tvivlar därför på att konsumenter ska kunna 

bidra nämnvärt till hållbar utveckling. På en del områden har dock framsteg 

gjorts, och forskning visar att konsumentbeteenden inte bara skiljer sig åt 

mellan individer (med olika värderingar) utan också mellan länder, situatio-

ner, dimensioner av hållbar utveckling, konkreta frågor och former för enga-

gemanget. Beteendena har bland annat därför beskrivits som inkonsekventa 

– ibland väljer konsumenter varor utifrån principer om hållbar utveckling, 

ibland inte. Vidare indikerar tidigare forskning att det kan finnas ”omvända 

gap”, det vill säga medborgare med bristande motivation men som ändå age-

rar hållbart. Detta ger ytterligare stöd för att värderingar inte verkar kunna ge 

en tillräcklig förklaring för hållbar konsumtion. Avhandlingens huvudsyfte 

är att undersöka varför dessa inkonsekvenser uppstår, med fokus på hur 

medborgarnas upplever möjligheterna för hållbar konsumtion.  

 

Utifrån problembilden av både ”traditionella” och ”omvända” gap är av-

handlingens syfte att undersöka varför medborgare ibland engagerar sig i 

hållbar konsumtion och ibland inte, och vissa aldrig. Inom syftet har jag 

ställt tre forskningsfrågor: 1) Vilka individuella förutsättningar och aspekter 

av möjligheterna för hållbar konsumtion är särskilt viktiga för att engagera 

sig i hållbar konsumtion? 2) Vilka individuella förutsättningar för att enga-

gera sig i hållbar konsumtion har medborgare i Sverige? Och 3) hur påverkar 

medborgarnas uppfattningar om möjligheterna för hållbar konsumtion enga-

gemanget? Som exempel på hållbar konsumtion studeras val av miljö- och 

Fairtrade-märkta varor (den beroende variabeln för alla statistiska analyser).  

 

Avhandlingen bidrar till kunskapsutvecklingen om hållbar konsumtion på 

flera sätt. Dels kommer jag att visa hur medborgarna utifrån deras individu-

ella förutsättningar kan delas in i fyra olika kluster som också innebär olika 

sätt som medborgarna kan förhålla sig till hållbar konsumtion: Kritiker (som 

består av två subgrupper), Villkorare och Skeptiker. Dessa är alltså inte bara 

beskrivningar av karaktärsdrag utan ger också förklaringar till varför och hur 
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olika medborgare engagerar sig eller inte. Jag kommer särskilt fokusera på 

hur deras uppfattningar om möjligheterna kan bilda barriärer och broar för 

engagemanget. Dels problematiserar undersökningen den tidigare forskning-

en rörande barriärer för hållbar konsumtion. Tidigare studier har föreslagit 

att barriärer kan förklara varför en del trots goda individuella förutsättningar 

ibland inte engagerar sig i hållbar konsumtion. Men kanske är det än mer 

intressant att undersöka om det finns medborgare som engagerar sig även om 

de har bristande individuella förutsättningar, det vill säga ”omvända gap”. 

Och kan dessa omvända gap förklaras av ”broar till handling”, i form av 

positivt uppfattade möjligheter som erbjuder alternativa, mindre krävande 

vägar till engagemang för dem som är sämre rustade? Sådana broar kan i så 

fall utgöra ett minst lika viktigt koncept som barriärer.  

 

Introduktionskapitlet har också gett en beskrivning och diskussion kring vad 

hållbar konsumtion egentligen innebär, och hur begreppet kan definieras. 

Hållbar konsumtion definierades för denna studie som ”individuella kon-

sumtionsaktiviteter som syftar till att bidra till att skapa eller upprätthålla de 

externa förutsättningar som gör det möjligt för människor att tillfredsställa 

sina objektiva behov”. Denna beskrivning innebär att jag här inte kommer att 

fokusera på faktiska utkomster för hållbar utveckling, utan istället konsum-

tionsaktiviteternas syfte.  
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Kapitel 2 – Konsumenter blir medborgare 

Signaturen ”Reikon” berättar på ett internetforum att denne oftast väljer 

ekologiskt och Fairtrade-märkt, och har anpassat stora delar av sin livsstil för 

att bli mer hållbar.  
 

”Jag försöker köpa ekologiskt och rättvisemärkt, även om jag inte alltid är 
konsekvent. Jag sopsorterar, äter inte kött och har en ambition att köpa kläder 
och prylar som är rättfärdigt tillverkade... ofta följer jag den, ibland inte. Jag 
har en dröm att tillverka min egen el, att rena mitt eget vatten och ta hand om 
mitt eget avfall i framtiden, och håller på och räknar på system för detta.” 
(Signaturen ”Reikon” på forumet Debatthuset.com 2011) 
 

I samma diskussion skriver signaturerna ”Carlito Brigante” och ”Block-
mupp”: 

 
”Orkar helt enkelt inte hålla reda på alla märkningar och annat. Sedan så tror 
jag att det är mycket fuffens med det där också. Sopsortering känns ännu vär-
re, nu ska man tydligen spola ur mjölkkartonger och lämna in tomma chipspå-
sar. Vem orkar? Och att köra till återvinningsstationer är inte bra för miljön 
det heller.” (Signaturen Carlito Brigante, ibid) 

 
”Rättvisemärkt tror jag inte på. Rättvist för vem? Senast i förrgår visade man 
på TV hur illa "rättvisemärkt" fungerade. En fungerande global frihandel är 
mer rättvist. Jag är skittrött på alla svanar, kolhydratknarkar-nyckelhål som 
gör folk fläskiga, rättvisemärken som motverkar global frihandel och verklig 
rättvisa, vegetarianer med konstant sötsug och B12-brist som undrar varför 
arslet blir brett som en ladugårdsdörr, Livsmedelsverk som tagit livet av 
10.000-tals svenskar med sina "kostråd" etc. etc.” (Signaturen Blockmupp, 
ibid) 

 

Sverige och andra höginkomstländer beskrivs ofta som “konsumtionssam-

hällen”. Hur man konsumerar spelar i dessa samhällen en betydande roll för 

bland annat identitetsskapande och dess uttryck, och används som måttstock 

för både individuell och nationell rikedom (Bauman 1999, Peattie och Col-

lins 2009). Men att konsumtionen också har inverkan för hur andra gemen-

samma värden och resurser fördelas auktoritativt (dvs. ”politik” [Easton 

1965]), både inom det egna samhället och utanför konsumtionssamhällenas 

gränser, har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat i forskningen och i 

samhället (Micheletti 2003, Soper 2007, WCED 1987, UNCSD 2012, Euro-

peiska unionen 2004, Oprah.com 2013). Hållbar utveckling och särskilt kli-
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matfrågan har förts upp till toppen på den globala politiska agendan (se mer 

om detta nedan), och målet kräver att medborgare använder sin privatkon-

sumtion för att lösa ett politiskt problem. Detta beror dels på att den privata 

konsumtionen “spiller över” på den politiska arenan, bland annat genom dess 

effekter på klimatet och anställdas villkor i låginkomstländer (Soper 2007). 

Bara konsumenters köttkonsumtion står för en betydande del av de totala 

utsläppen av växthusgaser (Naturvårdsverket 2008, FAO 2006). Privatkon-

sumtionen har alltså gett upphov till politiska problem, men det är också ett 

av de viktigaste verktygen för att lösa dem. Staten och den representativa 

demokratin brukar ses som ansvarig för detta, men Stolle och Micheletti 

(2013) menar att statsmodellen är starkt begränsad att hantera globala pro-

blem där ansvar inte kan isoleras till specifika aktörer (se även (Beck 2000, 

Boström och Klintman 2011). De citerar statsvetarprofessorn John G. Rug-

gie som beskriver förutsättningarna för sådana problemoråden som ”territo-

rially fragmented system of public governance” där problemen ligger utanför 

nationalstaterns effektiva kontroll (Ruggie 2009 i Stolle och Micheletti 

2013:6). Resultatet är en ”ansvarskollaps” (Stolle och Micheletti 2013:34).  

 

Klimatfrågan och hållbar utveckling i stort drar alltså privatkonsumtionen in 

i politiken. Citaten från ”Reikon”, ”Carlito Brigante” och ”Blockmupp” ovan 

visar på två skilda förhållningssätt till dessa brustna skott mellan konsumtion 

och politik, och att vara konsument och medborgare. Det första exemplifie-

rar en engagerad medborgare som är villig att göra stora ansträngningar för 

att uppnå hållbara konsumtionsmönster, men som samtidigt erkänner att 

denne inte alltid följer sina principer. De två andra visar på en större skepti-

cism mot några av de praktiker som framhålls som hållbara. Oviljan att en-

gagera sig i dessa former av hållbar konsumtion hänvisas till ”ork” att hålla 

sig informerad och sålla i informationen kring olika märkningssystem, men 

också fler orsaker nämns: bristande förtroende för effektiviteten av former-

na, hälsoskäl och låg tilltro till Livsmedelsverket. Man kan också uttrycka 

det som att debattörerna saknar vissa individuella förutsättningar och att 

deras upplevelser av möjligheter för hållbar konsumtion motverkar engage-

mang.  

 

Marknadssfärens utvidgning till den politiska arenan har i första hand varit 

en källa till oro för att medborgarskapet ska kommersialiseras och avpolitise-

ras – att medborgare blir konsumenter (Dagger 1997). Farhågor har också 

uttryckts för att framförallt unga flyr det politiska engagemanget (se ex Put-

nam 2000). Men andra hävdar att minskning i själva verket är en förändring i 

politiska uttryck, såsom hållbar och politisk konsumtion, vilka inte fångas 

upp av traditionella mätningar av politiskt deltagande (se särskilt Bennett 

2007, Stolle och Hooghe 2004). Och medan allt färre engagerar sig i många 
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av de traditionella deltagandeformerna
6
 (Putnam 2000) så har politisk kon-

sumtion ökat kraftigt (Petersson et al 1998, Micheletti och Stolle 2004, Stol-

le et al 2010). Att fortsätta se politik och konsumtion som distinkt skilda 

områden riskerar att dölja denna utveckling (Stolle et al 2005). 

  

Utvecklingen av politisk konsumtion visar att parallellt med medborgarska-

pets kommersialisering och avpolitisering (i den mån dessa teser stämmer) 

pågår en parallell process där konsumentrollen politiseras. Historikern Frank 

Trentmann som ledde forskningprogrammet “Cultures of Consumption” 

skriver:  

 
If liberalization and privatization have extended the scope of the commercial do-

main in social life, they have been met by a revitalized discourse about consum-

ers’ human rights and cosmopolitan citizenship and the emergence of new oppor-

tunities for social protest and civic identities at the level of local and global civil 

society.” (Trentmann 2006:13).  

 

Mot bakgrund av överlappningarna mellan medborgarrollen och konsument-

rollen är begreppet “medborgarkonsumenter” en bättre beskrivning av dessa 

samhälleliga aktörer och deras användning av marknaden som en arena för 

politik (Trentmann 2006, Thompson 2011). Och även om bland annat 

Trentmann föredrar att använda begreppet för att beskriva en specifik roll 

bland flera andra som allt fler konsumenter antar, så kan man argumentera 

för att i stort sett alla konsumenter i Sverige dras in i rollen. När matbutiks-

kedjorna uppmanar till att göra ”gröna val” och sätter märkta varor i konsu-

menters blickfång tvingas de göra ett övervägande som kan påverka den 

auktoritativa fördelningen av värden. Övervägandet kan resultera i hållbar 

konsumtion, eller ett mer neutralt laddat alternativ, men valet i sig blir allt 

svårare att undvika.  

 

Betydelsen av att agera medborgerligt i sin konsumtion är dessutom väl-

spridd bland medborgare i Sverige och det ökar också antagligen benägenhe-

ten att reflektera över hur ens val påverkar andra. Redan år 1998 kunde en 

undersökning visa att medborgare i Sverige tyckte att hållbar konsumtion var 

ett viktigt ideal för att vara en god medborgare (Petersson et al 1998). Data 

insamlad över tio år senare genom projektet som denna avhandling genom-

förs inom, ”Det hållbara medborgarskapet”, visar att resultatet inte var en del 

av en övergående trend – “Att välja varor som är bra för samhälle och natur 

                                                      
6 “Nedgångstesen” inom deltagandeforskningen (hävdandet att det politiska deltagandet har 

minskat), framförd av Robert Putnam (2000), har blivit kritiserad för att bara gälla USA, eller 

i alla fall vara överdriven i en europeisk kontext, för att vara ett resultat av felberäkningar, 

men kanske framförallt för att inte vara valid då definitionen av deltagande varit för snäv och 

inte tagit hänsyn till former av deltagande som ökat de senaste åren. För en översikt av denna 

kritik, se Stolle och Hooghe 2004.  
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även om de inte är bäst och billigast för en själv personligen” (som formule-

ringen på frågan i enkäten löd) var fortfarande ett betydelsefullt ideal i bil-

den av den goda medborgaren (ej redovisat i tabell). Och faktum är att över-

lappningar mellan politik och konsumtion har en mycket längre historia.  

Hållbar konsumtion: en historik 

Idag närmar sig hållbar konsumtion toppen på den globala agendan, men 

länge var den privata konsumtionen ett område som förbisetts både inom 

miljödebatten (Cohen 2001) och vid studiet av politik. Detta trots att konsu-

menter har spelat en avgörande roll för att sätta fokus på hållbarhetsaspekter 

av produktionen av varor och tjänster (särskilt inom matindustrin) (Newholm 

1999). Vi vet också att bojkotter har använts som ett politiskt verktyg av 

medborgarrättsrörelser, facket och miljörörelsen. Till exempel bojkottade 

300 000 människor i England socker från de karibiska öarna i slutet av 1700-

talet som en protest mot slavhandeln (Hochschild 2006). Och genom hela 

vår moderna historia har frågor relaterade till konsumtion legat till grund för 

såväl protester, revolutioner som internationella konflikter (Micheletti 2003: 

55, The Guardian 2011). Flera av de första protesterna under ”Arabvårens” 

demokratiseringsvåg i mellanöstern bottnade till exempel i att folk var upp-

rörda över matpriserna. Och som en tidig politisk åtgärd för att stävja orolig-

heterna sänkte Algeriet priset på socker och matlagningsolja (The Guardian 

2011).  

Politisk konsumtion som ett verktyg för förändring genom 

historien 

På senare tid har dock konsumtion som påverkansmedel uppmärksammats 

allt mer inom såväl den akademiska debatten som i diskussioner om miljö-

problem och dess lösningar. Politisk konsumtion som uttryck introducerades 

i en dansk studie i mitten av 90-talet (Micheletti 2003), men den politiska 

konsumtionens historia sträcker sig alltså mycket längre tillbaka i tiden, och 

då inte bara när det gäller bojkotter. Märkningssystem finns daterade ända 

tillbaka till slutet av 1800-talet. Dessa var förlagorna åt dagens märkningar, 

såsom Krav, Fairtrade och Svanen och gav konsumenter bättre möjligheter 

att buykotta varor som ett sätt att visa sitt stöd för de principer som ligger till 

grund för hur varan producerats, eller av vem (Micheletti 2003). Ett tidigt 

exempel på märkningssystem är ”The White Label Campaign” som var i 

bruk i USA mellan 1898 till 1919. Den introducerades av en konsumentor-

ganisation och hade vad vi idag skulle kalla fair trade-kriterier för klädes-

plagg (mänskliga rättigheter och en skälig lön) (Micheletti 2003). Kampan-

jen startades i form av en “svart lista” över butiker som inte levde upp till 
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kampanjens krav på betald övertid, lika lön för lika arbete, minimilön för 

försäljare (som var kvinnor), bättre relationer mellan fack och arbetsgivare 

och bättre hantering av frågor kring barnarbete. Fackanslutna uppmanades 

att inte arbeta för dessa företag. Sådana listor var inte ovanliga inom den 

fackliga rörelsen, men de var också problematiska eftersom de negativa om-

nämningarna om företagen kunde orsaka juridiska problem för facket. Där-

för omvandlades den svarta listan till en vit – “The White List”, vilken i sin 

tur senare tog formen av en märkning för de butiker som levde upp till krite-

rierna. Bojkotten gjordes till en buykott (Sklar 1988).  

 

En än tidigare märkning var den till namnet liknande ”White Labor”. I mit-

ten på 1800-talet invandrade många kineser till USA. De anställdes bland 

annat i cigarrfabriker, och snart fanns över 6000 cigarrtillverkare som drevs 

av kineser och bara 150 av de med amerikanskt ursprung. Många fackan-

slutna amerikanska arbetare såg de lågbetalda kinesiska arbetarna som ett 

hot mot deras egna rättigheter och lönenivåer, som var cirka dubbelt så höga 

(Radcliffe 1910). Vissa butiker började sätta upp affischer i sina skyltfönster 

som informerade konsumenter om att de bojkottade cigarrer tillverkade av 

kineser (Cigarhistory.info 2011). Och år 1875 började man trycka texten 

“White Labor” på cigarrkartongerna (se Figur 2) (Radcliffe 1910). Detta för 

att berätta för konsumenterna att cigarrerna var tillverkade av “vita”, ameri-

kanska, fackanslutna arbetare, och inte anställda med kinesiskt ursprung 

(som inte ens var tillåtna medlemskap i facket).  

 

Figur 1. White Labor-märkningen 

 

Kommentarer: Fotot visar baksidan av en cigarrkartong av märket ”Key West Havana”, såld i Colusa 

(Kalifornien, USA) på 1880-talet. Bilden kan ses på Cigarhistory.info (2011, rättigheterna ägs av Tony 
Hyman). 

 

Betoningen av skillnader i arbetsförhållanden blev senare mer framtydande, 

och märkningen spreds också till andra industrier. I den fackliga tidningen 

“Labor Clarion” beskrev M. A. Tierney märkningen (år 1902) (med den 

första beskrivningen avsågs vita arbetare och den andra syftade på de asia-

tiska arbetarna) (Kleehammer [inget datum]):  
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“cigars made by a first-class workman under proper sanitary conditions, and 
by a member of an organized union, as opposed to inferior, rat shop, coolie or 
filthy tenement-house workmanship.”                                

 

White Labor-märkningen syftade till att göra det möjligt för konsumenter att 

främja produktion av varor där de anställda var fackligt anslutna och hade 

bättre arbetsvillkor än på andra fabriker. Men den var också präglad av pro-

tektionism och rasistiska undertoner. Som jag nämnde i inledningen så syftar 

politisk konsumtion alltså inte nödvändigtvis till att endast främja demokra-

tiska värderingar eller hållbar utveckling (ett ytterligare exempel på detta är 

“Köp inte judiskt”-bojkotten i Sverige på 1930-talet [Micheletti 2003]). Det-

ta skiljer alltså politisk konsumtion från hållbar konsumtion. Likaså kan en 

politisk fråga mobilisera både till bojkotter och buykotter. När den danska 

tidningen Jyllands-Posten publicerade karikatyrer av profeten Muhammed år 

2005 startades en bojkott av produkter från Danmark bland muslimer, sär-

skilt i arabvärlden. Men publiceringen resulterade också en buykott där både 

liberaler – som värnade om yttrandefrihet – och rasistiska anti-muslimer 

stödköpte danska varor (The Times 2006, Chinadaily.com 2006).   

Modern historia: hållbar konsumtion på den globala agendan 

Hållbar konsumtion är en del av den större diskursen kring hållbar utveck-

ling, som fördes upp på den globala agendan år 1987. Det var den norska 

statsministern och tidigare miljöministern Gro Harlem Brundtland som fick 

den ambitiösa uppgiften av FN:s generalsekreterare att utarbeta “en global 

agenda för förändring” (WCED 1987:11) (författarens översättning). Ett av 

rapportens delmål skulle vara “to propose long-term environmental strate-

gies for achieving sustainable development by the year 2000 and beyond” 

(WCED 1987:11). Resultatet blev rapporten “Our Common Future”, eller 

Brundtland-rapporten som den också kallas. 25 år tidigare (1962) hade Ra-

chel Carsons bok “Tyst vår” blivit ett av startskotten för den globala miljörö-

relsen och år 1972 hölls den första större FN-konferensen som satte miljöpo-

litik på agendan för både internationell politik och den breda allmänheten 

(Jackson 2006). ”The United Nations Conference on the Human Environ-

ment” år 1972, eller Stockholmskonferensen som den också kallades efter 

sin värdstad, öppnades av den dåvarande svenska statsministern Olof Palme 

(Baylis och Smith 2005). Utanför konferenscentret fanns miljöaktivister på 

plats och delade ut “olympiska medaljer” till de värsta förorenarna (samma 

år hölls sommar-OS i München). Inne inledde Palme med att sammanfatta 

den allmänna diskursen: 

 
"Some years ago public discussion - at least in the industrial countries - cen-
tred around a probable future of affluence and abundance. This optimistic 
view was rooted in the experiences of the first post war decades, with their 
unparallelled technical and economic progress. It was not much disturbed by 
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the reality of poverty and starvation for the vast majority of people in the 
world. They would, it was thought, ultimately share the abundance. Nowa-
days, the debate largely centrers around a future of scarcity on this one earth. 
Progress continues, yes, and world production increases. But we have become 
increasingly aware of the fact that our natural resources are limited." (Olof-
palme.org 2013) 

 

Även om Olof Palmes inledningstal var präglat av vad vi idag skulle kunna 

kalla social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, så var det alltså först år 

1987 som begreppet “hållbar utveckling” började användas för den globala 

agendan7. I rapporten “Our Common Future” från den FN-initierade kom-

missionen myntades den numera välkända definitionen: “En hållbar utveck-

ling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov" (WCED 1987:43). 

 

En sådan utveckling kräver att medborgarnas konsumtionsmönster förändras 

– det stod klart redan för rapportförfattarna till ”Our Common Future”:  

 
“Living standards that go beyond the basic minimum are sustainable only if 
consumption standards everywhere have regard for long-term sustainability. 
Yet many of us live beyond the world's ecological means, for instance in our 
patterns of energy use. Perceived needs are socially and culturally determined, 
and sustainable development requires the promotion of values that encourage 
consumption standards that are within the bounds of the ecological possible 
and to which all can reasonably aspire.” (WCED 1987:54f) 

 

Stater och företag (multinationella storföretag likväl som småföretag) fram-

hölls som viktiga aktörer av rapportförfattarna, men ordförande Gro Harlem 

Brundtland betonade än mer medborgarna, i sin inledning till rapporten: 

 
“But first and foremost our message is directed towards people, whose well 
being is the ultimate goal of all environment and development policies. In par-
ticular, the Commission is addressing the young. The world's teachers will 
have a crucial role to play in bringing this report to them…We call for a 
common endeavour and for new norms of behaviour at all levels and in the in-
terests of all. The changes in attitudes, in social values, and in aspirations that 
the report urges will depend on vast campaigns of education, debate and pub-
lic participation...To this end, we appeal to "citizens" groups, to non govern-
mental organizations, to educational institutions, and to the scientific commu-
nity. They have all played indispensable roles in the creation of public aware-
ness and political change in the past. They will play a crucial part in putting 
the world onto sustainable development paths, in laying the groundwork for 
Our Common Future.” 

 

Fem år efter Brundtlands ord myntas begreppet “hållbar konsumtion”. Och 

under konferensen “Rio Earth Summit” år 1992 var fokuset ännu större på 

                                                      
7 Begreppet myntades av miljövetaren Lester R Brown, 1981. 
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att göra konsumtionen hållbar. Förutom en deklaration (”Rio-deklarationen”) 

skapades “Agenda 21” – en “handlingsplan” för arbetet med hållbar utveck-

ling, som också var konferensens huvudpolicydokument. Dokumentet inne-

höll bakgrund, mål, åtgärder och medel för arbetet att nå en hållbar utveck-

ling. I planen vigdes ett särskilt kapitel åt hållbar konsumtion: “Changing 

Consumption Patterns”. Ohållbara konsumtions- och produktionsmönster är 

de största orsakerna till miljöförstöringen, menade mötet. Två mål sattes 

upp: “a) To promote patterns of consumption and production that reduce 

environmental stress and will meet the basic needs of humanity; och, b) To 

develop a better understanding of the role of consumption and how to bring 

about more sustainable consumption patterns” (UNCED 1992a:§4.7). Rap-

porten redogjorde också för sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring och enade världens miljörörelser genom att etablera Lester 

Browns begrepp ”hållbar utveckling” globalt (Jackson 2006). 

 

Agenda 21 poängterar också att även om länderna bakom dokumentet ser 

behovet av att förändra konsumtionsmönstren, så vet man ännu inte vad det-

ta innebär för människors livsstilar och samhället i stort (UNCED 

1992a:§4.6). Detta, tillsammans med de övergripande målen nämnda ovan 

gav mandat till både politiska ledare och forskare att ifrågasätta och under-

söka rådande konsumtionsmönster, livsstilar och värderingar knutna till kon-

sumtion (Jackson 2006). 

 

Även betoningen på det lokala engagemanget återkom från Brundtland-

rapporten i Agenda 21. Både problem och lösningar på ohållbar konsumtion 

härstammar från lokal verksamhet, framhöll man, och lokala myndigheter är 

därför centrala som den politiska institution som har närmast kontakt med 

medborgarna (UNCED 1992a:§28.1). Under 1990-talet inrättade därför 

många kommuner i Sverige ett “Agenda 21”-kontor som en resurs för med-

borgarnas engagemang i hållbar utveckling (Forsberg 2002).  

 

Om Brundtland-rapporten introducerade hållbar konsumtion på den globala 

agendan så befäste Rio-konferensen dess position. Och sedan dess har frågan 

först allt högre upp. På “Rio Plus 5”-konferensen år 1997 talade man om 

hållbar konsumtion som en kärnfråga som spänner över flera teman inom 

hållbar utvecklings-debatten. Och år 2002, under World Summit on Sustai-

nable Development i Johannesburg, benämndes hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster som ett av tre övergripande huvudmål för hållbar ut-

veckling (Jackson 2006), vilket också gjordes i ”The Future We Want” från 

2012 års Rio+20-konferens (UNCSD 2012). I samband med Rio+20 upprät-

tades ett tioårigt ramverk för hållbar konsumtion. I detta framhölls att hållbar 

konsumtion också var ett viktigt verktyg för att uppnå Millenniemålen, som 

innehåller målsättningar kring framförallt fattigdomsbekämpning och löper 

ut år 2015. Och även i diskussionerna kring det ramverk som ska ta vid efter 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6f%C3%B6rst%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6r%C3%B6relse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lester_Brown
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lester_Brown
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling


 41 

Millenniemålen så ansåg man att hållbar konsumtion var av stor vikt (High-

Level Panel of Eminent Persons 2013).  

 

Men hållbar konsumtion som ett medborgerligt ansvar och marknadsbaserat 

engagemang passar dåligt in i traditionella medborgarskapsteorier som grun-

dar sig i relationen mellan staten och individen. I nästa avsnitt beskriver jag 

därför hur ohållbara konsumtionsmönster drar privatkonsumtion in i politi-

ken, och hur det så kallade ”hållbara medborgarskapet” försöker svara mot 

denna utveckling.  

(O)hållbar utveckling utmanar traditionell 
medborgarskapsteori  

”The purpose of citizenship is to connect the individual and the state in a 
symbiotic relationship so that a just and stable republican polity can be cre-
ated and sustained and the individual can enjoy freedom”.  

 

Så definierar Heater republikanismen (Heater, 1999: 53). Det är endast ge-

nom staten som individen kan bli fri, men staten är också helt beroende av 

individens stöd. Det är alltså en reciprok relation där medborgaren måste 

agera dygdigt med allmänintresset i åtanke, men där det allmännas bästa 

också antas vara i individens intresse. Det liberala synsättet är det omvända - 

frihet uppnås genom att individen handlar i sitt egenintresse, vilket också 

leder till största möjliga gemensamma välfärd (Ibid.). Men de båda synsätten 

tangerar varandra i bilden av att medborgarskapets kärna utgörs av dess 

koppling till staten, och den uppsättning rättigheter och skyldigheter som 

finns dem emellan. Denna bild, och fler aspekter av dessa traditionella teorier 

utmanas när målet om hållbar utveckling aktualiserar de politiska aspekterna 

av konsumtionen.  

 

Som genomgången av hur hållbar konsumtion etablerats på den globala 

agenden visar så fästs alltmer politisk vikt vid konsumtionsfrågor. Konsum-

tionen har dels visat sig vara ett verktyg för att uppnå politiska mål, som vi-

sats av flera framgångsrika bojkottkampanjer, buykotter av märkta varor och 

av aktivister som använt sig av diskursiv politisk konsumtion (Stolle och 

Micheletti 2013). Men hållbar konsumtions betydelse för den globala agen-

dan har till stor del antagligen varit ett resultat av den ökade förståelsen för 

hur konsumtionen på allvarliga sätt kan bidra till en ohållbar utveckling.  

Ohållbar konsumtion 

Miljöproblemen har hittills varit mest tongivande i debatten om hållbar ut-

veckling. Och inom denna dimension överskuggar diskussionerna om kli-
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matförändringarna och energiförsörjningen andra miljöfrågor, såsom biolo-

gisk mångfald, spridningen av kemikalier eller vattenproblematiker (Jinnah 

2011). Att klimatfrågan dominerar är kanske inte så konstigt, med tanke på 

de scenarier som bland annat FN:s klimatpanel, IPCC, försökt förutspå vid 

olika temperaturökningsnivåer (IPCC 2007). Och många anser att det måste 

ske stora förändringar i den privata konsumtionen för att kunna undvika de 

allra värsta scenarierna. Till exempel har Naturvårdsverket gjort uträkningar 

som visar att svenskars utsläpp av växthusgaser (”koldioxidekvivalenter” 

[CO2-e]) från privatkonsumtionen måste minska med 80 % till år 2050, från 

dagens åtta ton till mellan 1,4 och 1,5 ton per år och person (Naturvårdsver-

ket 2008, 2010). Tre konsumtionsrelaterade praktiker har identifierats som 

särskilt skadliga för klimatet och den övriga miljön: resa, bo och matkon-

sumtion. Dessa står enligt vissa uppskattningar för hälften av alla utsläpp av 

växthusgaser (SOU 2004:119). Som exempel så släpper en bensindriven 

personbil ut cirka 2-3 ton Co2-e per år (om den körs 1500 mil om året) och 

en flygresa från Sverige till Asien och tillbaka lika mycket. Kött är den livs-

medelsprodukt som påverkar miljön allra mest (Naturvårdsverket 2010, 

Livsmedelsverket 2008). Köttet står för 18 % av den totala andelen utsläpp 

av växthusgaser (FAO 2006), och kan ge upphov till ett ton Co2-e per person 

om året (beräknat på en bit nötkött om dagen).  

 

Debattens övervikt på klimatförändringarna till trots, så handlar alltså den 

ekologiska dimensionen om fler miljöfrågor. Naturvårdsverket framhåller 

särskilt utarmningen av naturresurser, minskningen av den biologiska mång-

falden och utsläppen av kemikalier (Naturvårdsverket 2010). Forskning visar 

att avverkningen av skog för att odla soja, som används som mat till männi-

skor men framförallt som kött- och mjölkdjursfoder, minskar den biologiska 

mångfalden och därmed hela ekosystems resiliens. Alla former av odling 

kräver också mycket vatten. Jordbruksprodukter (inkl ex bomull som an-

vänds för klädtillverkning) svarar för 70 % av Sveriges vattenanvändning, i 

jämförelse med 5 % som går åt för vattenanvändningen i hushållen. Totalt 

går det åt cirka 5500 liter per person och dag i denna produktion. Om vatten-

åtgången ökas i ett område med vattenbrist kan det leda till uttorkning av 

floder, att livsmiljöer förstörs och arter utrotas (Naturvårdsverket 2010). 

 

Vidare så orsakar konsumtionen av kläder stora utsläpp av kemikalier, ge-

nom plaggens hela livscykel från produktion till avfall. Beräkningar visar att 

det kan gå åt mellan 1,5 - 6,9 kg kemikalier per kilo kläder, beroende på typ 

av plagg och material. Även tillverkningen av elektronikprodukter är kemi-

kalieintensiv, och kemikalier används även vid odling av icke-ekologiska 

jordbruksprodukter. Dessa bidrar bland annat till att ozonskiktet tunnas ut, 

haven övergöds och försämringar för vilda djurs levnadsmöjligheter (Ibid). 
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Den sociala dimensionen av hållbar utveckling framhävdes dock tydligare än 

tidigare i rapporten ”The Future We Want” där man skriver att ”Eradicating 

poverty is the greatest global challenge facing the world today” (UNCSD 

2012:1). Social hållbar utveckling brukar annars också ofta beskrivas med 

begrepp som “internationell solidaritet” eller “social rättvisa”, men även 

jämställdhet, global och personlig hälsa, och demokrati inkluderas. Social 

rättvisa handlar oftast om arbets- och levnadsvillkoren för producenter och 

anställda i låginkomstländer som producerar varor, barnarbete och handels-

villkor (Boström 2012, OECD 2006). Den sociala dimensionen är därför 

också tydligt sammanlänkad med den ekonomiska. De båda dimensionerna 

kan också vara svåra att skilja från miljödimensionen – konsumtion kan ha 

både direkta effekter för sociala och ekonomiska villkor såväl som indirekta 

genom att försämringar i miljön i sin tur påverkar människors ekonomiska 

och sociala situation. 

 

Konsumenters handlingar kan ses som potentiellt avgörande för vilka villkor 

som ska råda för dem som tillverkar varorna (Maldidier 2008, Micheletti och 

Stolle 2007). Genom deras val av produkter är de socialt sammanbundna 

med dem och kan därför också i viss utsträckning ses som ansvariga för de-

ras förhållanden, enligt den politiska teoretikern Iris Marion Young’s “social 

connection model of responsibility” (2006). När det gäller jordbruksproduk-

ter har detta uppmärksammats särskilt av Fair Trade-rörelsen (Stolle och 

Micheletti 2013) och inom klädindustrin genom bland andra Rena Kläder-

nätverket (Micheletti och Stolle 2007). De försöker därför mobilisera kon-

sumenter att aktivt “använda sin konsumentmakt” för att förbättra villkoren 

inom dessa sektorer. 

 

Många avslöjanden har gjorts om mycket svåra situationer för anställda och 

jordbrukare i låginkomstländer. Bland annat påvisades år 2007 att H&M 

köpte in bomull från leverantörer i Uzbekistan som använde sig av barnarbe-

tare (DN 2007, SvD 2007, Svt 2007). Och de snabbt skiftande modetrender-

na har visat sig vara inte bara negativa för konsumenters självkänsla, utan 

skapar också korta tidsfrister för producenterna. Detta ger fabriksägare få 

andra möjligheter än att tvinga de anställda att i perioder arbeta orimligt 

mycket övertid, menar forskare (Peled 2005). 

 

Till indirekta miljöeffekter på sociala och ekonomiska förhållanden hör 

bland annat det ökande antalet “miljöflyktingar”. Detta och andra sociala och 

ekonomiska problem adresserades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons 

tal till Säkerhetsrådet i juli 2011: 
 

“Competition between communities and countries for scarce resources —
especially water — is increasing, exacerbating old security dilemmas and cre-
ating new ones.  Environmental refugees are reshaping the human geography 
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of the planet, a trend that will only increase as deserts advance, forests are 
felled, and sea-levels rise. “ (FN 2011) 

 

Antalet miljöflyktingar beräknas idag vara runt 20-25 miljoner (Urdal 2008) 

(begreppet saknar dock en entydig definition) och den uppmärksammade 

Stern-rapporten, som försökte mäta klimatförändringarnas kostnad i pengar, 

uppskattade att vid 2050 kommer denna siffra stiga till 200 miljoner. Detta 

på grund av stigande havsnivåer, ökenspridning och torka som förväntas 

följa med klimatförändringarna (Stern et al 2006). Människor kan också 

tvingas på flykt av vattenbrist. De sötvattensreserver som finns på jorden är 

inte jämt fördelade, och en del av dessa reserver är mycket ansträngda. Mer 

än en miljard människor lever med mycket knappa vattenresurser (FAO 

2006). I takt med minskade vattenresurser förväntas också konflikter kring 

vatten att öka. Enligt Pacific Institute har konflikter kring vatten funnits se-

dan 3000 år före Kristus, och är idag utbredda (Pacific Institute 2013) (en del 

hävdar till och med att Darfur-konflikten underblåstes av klimatförändringar 

[Byers and Dragojlovic 2004 refererad till i Urdal 2008]).  

 

Som nämnt innebär köttkonsumtionen inte bara stora utsläpp av CO2-e, utan 

också stor vattenåtgång. En hög nivå av köttätande kan därmed också bidra 

till fler miljöflyktingar. Därutöver bidrar köttkonsumtionen även till sprid-

ningen av kemikalier och gifter. För att odla fodersoja används ibland giftet 

Parakvat för att hålla skadedjur borta, ett mycket vanligt bekämpningsmedel 

i låginkomstländer som dock är förbjudet i Sverige och många andra högin-

komstländer. Parakvat är det bekämpningsmedel som orsakat flest dödsoffer 

i hela världen och något motgift mot Parakvat-förgiftning finns inte. I vissa 

låginkomstländer är kemikalieförgiftning till och med vanligare än att man 

dör av infektioner. Skyddsutrustning saknas i dessa länder, och förgiftning 

kan exempelvis ske genom att bekämpningsmedlen burits i en läckande 

ryggsäck som gjort att kläder och hud kommit i direkt kontakt med giftet. 

Vidare kan sanitära anläggningar saknas vilket gör att de får i sig kemikali-

erna från händerna när de äter och dricker (Wesseling et al 2001, Eddleston 

et al 2002).  

 

Även konsumtionen av elektronik ger upphov till spridning av kemikalier, 

som inte bara påverkar miljön utan också människor. Elektronikskrot expor-

teras ofta (på illegal väg) till länder utanför OECD-området som inte har 

möjlighet att återvinna det. I många av länderna saknas både kunskap och 

lagstiftning kring återvinning och kemikalier. Och även om vissa kemikalier 

är förbjudna så kan kontrollerna ofta vara bristfälliga (Naturvårdsverket 

2010). Men inte sällan är det mycket billigare för exportören att skicka avfal-

let till dessa länder för att utvinna värdefulla metaller. Utvinningen görs se-

dan ibland genom att bränna materialet över öppen eld, vilket frigör de farli-

ga kemikalierna (Ibid.).  
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Sjukdomar som är vanliga i samband med kemikalieförgiftningar är cancer, 

astma, allergier, skador på nervsystemet och impotens. Många barn som 

lever i fattigdom vistas, och till och med arbetar i sådana kemikalieutsatta 

miljöer. Dessa barn och andra människor med låga inkomster är extra utsatta 

– fattigdomsrelaterade sjukdomar såsom uttorkning, undernäring, försvagat 

immunsystem och infektionssjukdomar förvärrar kemikalieförgiftning, och 

barn får dessutom proportionellt i sig mer kemikalier än vuxna eftersom de 

andas snabbare och äter mer i förhållande till sin vikt (Ibid).  

 

När det gäller just köttkonsumtionen menar vissa att den även kan hota både 

global och personlig hälsa på fler sätt. Svenskars höga nivå av köttätande 

som beskrivits ovan kan inte relateras till hälsobehov, enligt Livsmedelsver-

ket, utan det vore snarare en tjänst för både människors hälsa och miljön att 

minska köttätandet, menar man (Livsmedelsverket 2008). För mycket kött 

anses vara en orsak till både hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och ett 

överdrivet proteinintag utarmar kalcium ur kroppen vilket kan leda till ben-

skörhet. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man äter maximalt 

knappt 1000 gram kött i veckan. 

 

Livsmedelsverkets råd om köttätande visar att konsumtion innebär en ba-

lansakt. För mycket av en viss konsumtion gör att den går från att tillfreds-

ställa behov till att få motsatt effekt. Konsumtionen har blivit vad ibland 

kallas för ”överkonsumtion” (Murphy och Cohen 2001). Överkonsumtion 

kan också beskrivas som “consumption with no benefits for well-being, such 

as overeating until obese” (Dauvergne 2008:14). Den kan alltså vara ett hot 

mot både miljöns livsuppehållande funktioner som hållbar personlig hälsa 

eller ekonomi. Exempelvis blir alltfler hushåll skuldsatta (Hamilton 2002), 

och de sociala normerna kring konsumtion kan göra föräldrar benägna att 

arbeta allt mer för att upprätthålla den förväntade konsumtionsnivån, men 

därmed försumma familjen tidsmässigt (Ibid, Shor 1999). Överkonsumtion 

är därför ett problem för alla tre dimensioner av hållbarhet, och kan beröra 

både ens egen situation och andras. De sociokulturella effekterna av över-

konsumtion adresserades också redan år 1979 av den dåvarande amerikanska 

presidenten Jimmy Carter i en nationell tv-sändning: 

 
“In a nation that was proud of hard work, strong families, close-knit commu-
nities, and our faith in God, too many of us now worship self-indulgence and 
consumption. Human identity is no longer defined by what one does but by 
what one owns ... [0]wning things and consuming things does not satisfy our 
longing for meaning. We have learned that piling up material goods cannot fill 
the emptiness of lives which have no confidence or purpose.” (Cohen 
2001:34). 
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Tre problem för traditionella medborgarskapsteorier 

De negativa effekterna som privatkonsumtionen skapar innebär förstås stora 

utmaningar för att kunna nå en hållbar utveckling. Medborgarskapet har lyfts 

fram som en av flera möjliga verktyg för att komma till rätta med problemen, 

men traditionella medborgarskapsteorier är inte lämpade för att hantera det 

komplexa politiska problem som hållbar utveckling utgör.  

 

Särskilt tre grundläggande svagheter har uppmärksammats hos republikansk 

och liberal medborgarskapsteori och dess statsorienterade modell av medbor-

garskap. För det första har den alltför skarpa gränsdragningen mellan privat-

liv och vad som är relevant för det offentliga kritiserats. Feminister har länge 

påpekat att uppdelningen dragits godtyckligt och på basis av rådande makt-

förhållanden, det vill säga av män. Det är därför arbetslivet har ansetts vara 

politiskt intressant och något som staten kan engagera sig i, men inte det 

obetalda arbetet i hemmet. När den privata arenan fråntogs dess politiska 

relevans gavs medborgarskapet därmed en patriarkal grund, eftersom kvinnor 

inte har haft likvärdig tillgång till den offentliga sfären som män (Lister 

2003, Phillips 1998). Dikotomin har också anklagats för att sätta upp barriä-

rer för att utesluta det civila samhällets organisationer från det politiska livet, 

som annars underlättar engagemanget för medborgare utan hög utbildning, 

kunskap om det politiska systemet, och gott om tid (Heater 1999).  

 

Den rigida uppdelningen mellan privat och offentligt har inte bara kritiserats 

av ideologiska jämställdhetsskäl, utan också utifrån hur relationen mellan de 

två övergripande sfärernas ser ut empirisk. Överlappningar mellan dem har 

egentligen funnits sedan länge, bland annat genom att konsumenter sedan 

åtminstone 200 år tillbaka i tiden använt sin privatkonsumtion som ett verk-

tyg för politik (Trentmann och Soper 2008, Stolle och Micheletti 2013).  

 

Det andra problemet för traditionell medborgarskapsteori är den accelereran-

de globaliseringen8. Det har blivit allt tydligare att politiska processer ofta 

inte kan inrymmas inom nationalstatens suveränitet. Globaliseringen skapar 

problem för egentligen två (relaterade) aspekter av traditionell medborgar-

skapsteori: avgränsningen till relationen mellan medborgare och stat, och att 

medborgarnas ansvarsskyldigheter anses gälla gentemot den egna politiska 

gemenskapen (som också är tydligt relaterat till nationen) (Bullen och 

Whitehead 2005). Eftersom nationalstatens funktion är tydligt kopplad till 

kontroll över avgränsade territorium och populationer måste därför dess roll 

omvärderas när betydelsen av geografi förändras. Lister (2003) relativiserar 

statens funktion genom att hävda att egentligen är nationalstaten bara en typ 

                                                      
8 Globalisering är ett begrepp som används i många olika sammanhang och kan beskrivas som 

en omorganisation och kompression av tid och rum, där det avlägsna kommer närmare, men 

där det lokala också kan förflyttas bort från individen (Giddens 1991).  
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av aktör med makt bland andra, även om den fått en särskild roll historiskt.  

 

I förlängningen innebär nationalstatens förändrade roll att medborgarskapets 

hårda knytning till den också måste lösas upp. Redan idag har en del med-

borgare gjort en sådan omförhandling genom sitt agerande som kosmopoliter, 

eller “världsmedborgare”. Kosmopolitiskt medborgarskap praktiseras när 

Greenpeace-aktivister utövar påtryckningar mot multinationella företag som 

skadar miljön, när medborgare skänker pengar till internationella välgören-

hetsorganisationer, eller när Internet-aktivister hjälper bloggare i länder med 

strikt censur att få ut sitt politiska budskap. Sådant globalt samhällsengage-

mang har skapat möjlighetsstrukturer för vidare engagemang. Deras agerande 

har upprättat kommunikationslinjer och organisatoriska plattformar som bi-

drar till en global politisk arena och globalisering av medborgarskapet. Där-

med har den till synes okomplicerade traditionella relationen mellan medbor-

garen och staten fragmenterats, och medborgare kan idag ha flera överlap-

pande lojaliteter och identiteter (Lister 2003, Dobson 2003).   

 

Två svåra utmaningar för traditionell medborgarskapsteori har nämnts ovan, 

det vill säga globaliseringen och den privata sfärens politiska relevans. Båda 

dessa utmaningar konvergerar i ett av de politiska problem som står högst 

upp på den globala agendan; hållbar utveckling, och mer specifikt; klimatför-

ändringarna. Hållbar utveckling i sig skapar också ett tredje problem för tra-

ditionella medborgarskapsteorier – den kräver ansvarstagande gentemot 

kommande generationer, som så tydligt poängterats i ”Our Common Future” 

(se ovan). En del menar att vi även har ett ansvar för handlingar gentemot 

dåtida levande folk, eftersom vi har privilegier som härstammar från forna 

oförätter mot andra (Bullen och Whitehead 2005, Lister 2007). Även om 

sådana ansvarsrelationer inte inryms i traditionell medborgarskapsteori så är 

tanken på ett ansvar som sträcker sig långt framåt och bakåt i tiden egentligen 

inget nytt. Den fanns med i bland annat Edmund Burkes grundläggande prin-

ciper där han framhöll att eftersom den nuvarande generationen är temporära 

utnyttjare av naturen, så är samhällskontraktet inte bara ett partnerskap mel-

lan nu levande. Det innebär också en relation till de redan döda och de som 

ännu inte fötts, framhöll Burke i ”Reflection on the Revolution in France” 

(Heater 1999).  

Mot ett hållbart medborgarskap 

Hållbar utveckling kräver alltså att medborgarskapsmodellen utvecklas för att 

kunna bemöta de tre problematiker som presenterats ovan: globaliseringen, 

den politiska betydelsen av den privata sfären som tydliggjorts allt mer, och 

ansvaret för kommande och dåtida generationer. Teori som angriper dessa 

problem har också under de senaste två decennierna utvecklats. Kosmopoli-

tisk medborgarskapsteori bemöter en del av de problem som väckts i och 
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med de stora samhälleliga förändringar som skett, såsom globalisering, post-

modernisering och globala miljöproblem. Det kosmopolitiska medborgarska-

pet (se ex Delanty 2000, Archibugi 2008) adresserar frågor kring hur demo-

krati kan fungera på ett globalt plan, och Archibugi (2008) föreslår exempel-

vis ett “globalt parlament”. Men det kosmopolitiska medborgarskapet är en-

ligt en del forskare fortfarande för fokuserat på stat-medborgare-relationen.  

 

Därför menar vissa forskare att en ny medborgarskapsmodell behövs för att 

medborgarna ska kunna fylla det “ansvarsgap” som uppstått i samband med 

statsmodellens svårigheter att adressera de tre utmaningarna från hållbar 

utveckling. De lyfter fram det “hållbara medborgarskapet” som ett möjligt 

alternativ. Hållbart medborgarskap innebär ett kontinuerligt ansvarstagande 

som sträcker sig över flera av individens samhälleliga roller, inte bara den 

traditionellt politiska. Därmed behöver politiskt handlande inte nödvändigt-

vis vara riktat mot eller kanaliseras genom statsmakten. Det innebär också 

att medborgarskapet anpassas till globaliseringens komprimering av tid-

rummet – ansvarstagande inom det hållbara medborgarskapet gäller såväl för 

folk på stora geografiska och kulturella avstånd som framtida generationer 

(Bullen och Whitehead 2005, Lister 2007, Micheletti och Stolle 2012).  

 

Bullen och Whitehead (2005) beskriver hållbart medborgarskap som “a brand 

of citizenship which stretches the spatial, temporal and material bounds of 

citizenship” (Bullen och Whitehead 2005:512). Syftet är alltså att utveckla ett 

medborgarskap som kan hantera ansvarstagande för globala problem som kan 

härstamma från tidigare generationer, påverka framtida, och som innebär 

handling i privatlivet. Beskrivningen kan lämna en att tro att det fortfarande 

egentligen bara handlar om just en utsträckning av medborgarskapet till fler 

områden. Men, hållbart medborgarskap skiljer sig på ett mer avgörande sätt 

från traditionella medborgarskapsmodeller. Snarare än en “lista” över rättig-

heter, skyldigheter, dygder och specificering av arenor där de ska utövas 

utgår ekologiskt och hållbart medborgarskap från de ansvarsrelationer som 

uppstår av medborgarnas ageranden (Bullen och Whitehead 2005). Genom 

att beskriva ansvaret som relationellt så blir spatiala, tidsmässiga och materi-

ella gränser flytande - vilka ansvarsskyldigheter och dygder som är av vikt 

och hur och var de ska utövas är endast beroende av vad som krävs för att 

agera hållbart (Dobson 2003).  

 

Hållbart agerande beskrivs ibland som att ha ett rättvist ”hållbart fotavtryck”. 

”Fotavtrycksmetaforen” används för att beskriva effekten har våra handlingar 

på hållbar utveckling, och den spelar en särskilt stor roll för Dobsons form av 

ekologiskt medborgarskap, om än i en avgränsad, miljömässigt inriktad form. 

“Ekologiskt fotavtryck” har definierats som “the land (and water) area that 

would be required to support a defined human population and material stand-

ard indefinitely” (Wackernagel och Rees 1996:158). Även om Dobson anser 
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att ekologiskt fotavtryck i förlängningen inrymmer även sociala och ekono-

miska dimensioner (Dobson 2003) så har det ekologiska medborgarskapet 

fått kritik för att inte anamma det dominerande tredimensionella perspektivet 

på hållbar utveckling. Andra forskare talar bland annat därför hellre om 

“hållbart fotavtryck” och hållbart medborgarskap (se särskilt Bullen och 

Whitehead 2005, Lister 2007, Micheletti et al 2012). I sin kritik framhåller de 

också att ekologiskt medborgarskap målar upp en alltför instrumentell be-

skrivning av relationen mellan människan och dess icke-mänskliga omgiv-

ning. Djur och natur får i det ekologiska medborgarskapet endast betydelse 

som en form av allmänningar vars värde bestäms av dess användbarhet för nu 

levande och framtida generationer. Dessutom menar man att ekologiskt med-

borgarskap inte tar hänsyn till de ansvarsskyldigheter som kan finnas gent-

emot tidigare generationer, och inte bara framtida. Som jag kommit in på 

tidigare så emanerar inte sådant ansvar från vårt eget agerande, utan från de 

privilegier som vi kan ha på grund av historiska orättvisor såsom kolonialism 

och rasism (Ibid.).  

 

Medborgarskapskonceptet måste alltså genomgå flera förändringar för att 

kunna hantera utmaningarna från idealet om en hållbar utveckling. Och for-

mer för att praktisera hållbart medborgarskap måste därför kunna bejaka att: 

 

 Politiska ansvarsrelationer kan uppstå i den privata sfären, och an-

svarstagande kan vara nödvändigt att utöva i denna och inte bara den 

offentliga. Samhällsengagemang måste inte ske genom den parla-

mentariska demokratin.  

 Ansvarsrelationerna begränsas inte av vare sig tiden eller nationalsta-

tens gränser utan uppstår av de handlingar som utförs. De kan därför 

sträcka sig från dåtida till framtida generationer och till folk inom 

och utanför den egna nationella gemenskapen. 

 Vilket ansvar medborgaren har avgörs genom självreflexivitet snara-

re än allmänt gällande regler eller utifrån specifika dygder. 

Dessa principer relaterar tydligt till Michelettis begrepp “individualiserad 

kollektiv handling” som beskriver hur politisk konsumtion skiljer sig från 

“kollektivistisk kollektiv handling”, såsom att engagera sig i ett parti eller att 

delta i en demonstration (Micheletti 2003:27). Hållbar konsumtion som en 

del av ett hållbart medborgarskap kan därför antas dela karaktärsdragen av 

politisk konsumtion som en form av individualiserad kollektiv handling. Likt 

hållbart medborgarskap beskrivs individualiserad kollektiv handling som ett 

agerande baserat på självreflexivitet mer än stora ideologiska narrativ. Det är 

också ett agerande som kan utföras på egen hand eller tillsammans med 

andra, och kan ta plats på vardagliga arenor och inte nödvändigtvis inom 
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etablerade politiska strukturer eller hierarkiska organisationer (ibid.).  

Sammanfattning 

Detta kapitel har visat hur konsumtion, politik och medborgarskap vävs 

samman av målet om hållbar utveckling – dels historiskt, men framförallt i 

den moderna politiken. Hållbar konsumtion är långt ifrån ett nytt fenomen. 

Studier av politisk konsumtion visar att bojkotter som syftar till att främja 

mänskliga rättigheter (och som därmed alltså kan anses vara en form av 

hållbar konsumtion) använts i åtminstone över 200 år, och att det fanns 

märkningssystem med samma mål för över 100 år sedan. Men särskilt från år 

1987 med dokumentet ”Our Common Future” så har hållbar konsumtion 

förts upp till toppen av den globala politiska agendan. 

 

Hållbar konsumtion har fått ökad status i samband med högre medvetenhet 

om privatkonsumtionens utbredda negativa effekter för den sociala, ekono-

miska och miljömässiga utvecklingen. Bland annat framhölls i kapitlet att 

vissa uppgifter pekar mot att utsläppen av växthusgaser från svenskars pri-

vatkonsumtion måste minska med 80 % fram till år 2050 för att inte riskera 

svåra konsekvenser. Resande, boende och matkonsumtion är områden som 

ger upphov till stora utsläpp och är därför särskilt viktiga.  

 

Utöver målet om hållbar utveckling bildar globaliseringen och uppluckring-

en av gränserna mellan den privata och offentliga sfären i sig övergripande 

processer som formar medborgarskap idag (Boström och Klintman 2011, 

Lister 2007). I allt högre grad suddas gränserna ut mellan medborgarrollen 

och konsumentrollen. Dessa processer utmanar traditionella former av poli-

tiskt ansvarstagande, engagemang och medborgarskap (Heater 1999), vilka 

inte är skapade eller lämpade för att inkorporera hållbar konsumtion som ett 

medborgarskapsideal. Hållbar utveckling ställer också upp en omöjlig utma-

ning för de traditionella medborgarskapsteorier genom att kräva att medbor-

gare inte bara agerar genom sin konsumtion (i den privata sfären) utan att 

ansvaret ska sträckas ut till att gälla för människor på stora geografiska och 

kulturella avstånd och till och med personer som ännu inte fötts. 

 

Utvecklingen har hållbart medborgarskap är ett försök att möta de nämnda 

utmaningarna, genom att sträcka ut medborgarnas ansvar i tid, geografiskt 

rum och till den privata sfären (Bullen och Whitehead 2005, Lister 2007, 

Micheletti et al 2012). I avslutningen av kapitlet diskuterade jag också ”indi-

vidualiserad kollektiv handling” (Micheletti 2003) som en form av samhälls-

engagemang som kan vara särskilt lämpad för att praktisera hållbart med-

borgarskap, och som har använts för att beskriva politisk konsumtion. Be-

greppet fångar också karaktären på hållbar konsumtion som något som kan 
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utföras individuellt i vardagen och inte tvunget kräver etablerade politiska 

strukturer medlemskap i hierarkiska organisationer.  
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Kapitel 3 – Teori och tidigare forskning om 
individuella förutsättningar och möjligheter för 
hållbar konsumtion 

Vad som händer med samhällsengagemanget och dess förutsättningar när 

politiska problem inte går att lösa inom ramen för nationalstaten, det politis-

ka ansvaret sträcks ut till att gälla både framtida och dåtida generationer, och 

den privata arenan blir politiskt laddad? Hittills har jag i kapitel 2 och 3 be-

skrivit hur hållbar konsumtion vuxit fram historiskt, och hur det kan förstås 

som ett svar på dessa utmaningar genom att anta en form av individualiserad 

kollektiv handling och del av ett hållbart medborgarskap. Hållbar konsum-

tion kan alltså skilja sig i karaktär från mer traditionella former av engage-

mang, såsom att rösta, eller engagera sig i ett politiskt parti. Syftet med detta 

kapitel är i första hand att skapa en teoretisk grund som underlag för analys-

modellen. Detta görs genom att utgå ifrån etablerad teori och tidigare forsk-

ning om vilka förutsättningar som krävs för engagemang och politiskt delta-

gande i stort, och sedan diskutera hur dessa kan förstås utifrån de ovan 

nämnda utmaningar som hållbar konsumtion ställer upp, och vilka teoretiska 

anpassningar som kan krävas.  

 

Teoriramen är nödvändig för att kunna göra fortsatta operationaliseringar, 

sätta resultaten i ett sammanhang och dra förklarande slutsatser. Den byggs 

upp av framförallt statsvetenskaplig teori, vilket är en given utgångspunkt 

utifrån att hållbar konsumtion här studeras som en form av problemlösning, 

samhällsengagemang och en politisk målsättning. Andra discipliner såsom 

psykologi, sociologi och konsumtionsforskning har en längre tradition av 

studier inom hållbar konsumtion och har utvecklat skräddarsydda teorier 

kring miljöbeteenden och hållbar konsumtion. Denna tidigare forskning kan 

studier om hållbar konsumtion inom statsvetenskap inspireras av, men som 

detta kapitel kommer att visa så kan också den statsvetenskapliga utgångs-

punkten ge värdefulla teoretiska bidrag till forskningsfältet. Att studera kon-

sumtion ur ett konsumtionsforskningsperspektiv med fokus på att exempel-

vis identifiera konsumenters önskemål och hur produkter kan formas för att 

tillfredsställa dessa preferenser skiljer sig avsevärt gentemot det perspektiv 

som anammas i denna avhandling. Här ses istället konsumenters handlingar 
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ses som ett möjligt verktyg för att lösa komplexa och gränsöverskridande 

politiska problem (Jackson 2005). 

 

Den dominerande modellen för samhällsengagemang i stort studerar ofta 

engagemanget som en följd av att medborgaren har någon form av motiva-

tion att engagera sig (se ex Schwarz 1994, Fishbein och Ajzen 1980) och de 

resurser som krävs (se särskilt Brady et al 1999). Några resurser som brukar 

framhållas som särskilt viktiga är pengar, kunskap och andra samhälleliga 

färdigheter såsom att tala inför en grupp eller att organisera ett möte, men 

också sociala nätverk. Andra perspektiv fokuserar istället på de möjligheter 

som finns för att engagera sig, och vilka barriärer som kan motverka enga-

gemanget. Som vi ska se i detta kapitel så fungerar denna övergripande mo-

dell för samhällsengagemang i stort även för hållbar konsumtion (dvs. moti-

vation + resurser + möjligheter  engagemang). Men dess innehåll, alltså de 

typer av resurser, motivation och möjligheter som krävs är inte nödvändigtvis 

desamma för denna form av individualiserat kollektivt handlande och del av 

ett hållbart medborgarskap.  

 

Motivation och resurser ses ofta som interna faktorer för individen, det vill 

säga egenskaper och resurser som individen innehar, och som jag här beskri-

ver som grundläggande individuella förutsättningar för engagemanget. Ett 

sådant perspektiv förutsätter att engagemang drivs av individuella aktörers 

avsikter, i den mån de har resurser nog att genomföra aktiviteterna (Koos 

2012). I mer vardagligt språk handlar avsnittet om att vilja konsumera håll-

bart, och att ha förmågan att göra det. Detta perspektiv kommer dock att 

kompletteras genom att föra in betydelsen av hur man uppfattar karaktären på 

de praktiska möjligheterna för engagemanget. Men även om dessa ”möjlighe-

ter” ibland kan ses som externa faktorer, så kommer de alltså inte analyseras 

på en annan nivå, utan det är fortfarande individens uppfattningar om dem 

som står i centrum för analysen (mer om detta nedan). 

 

Innan möjligheterna för hållbar konsumtion diskuteras så kommer nästa av-

snitt att beskriva de individuella förutsättningarna. Dessa innefattar tre di-

mensioner av motivation: problemformulering, omtanke och ansvarskänsla, 

och även tre dimensioner av resurser: fysiskt kapital, humankapital och soci-

alt kapital. Faktorerna har lyfts fram i tidigare forskning som särskilt viktiga 

för samhällsengagemang i stort och ibland också hållbar konsumtion speci-

fikt, men kan också härledas teoretiskt till hållbar konsumtion.  

Att vilja 

Att vilja, och att vara motiverad till att konsumera hållbart, analyseras i psy-

kologisk forskning ofta som ett komplex av en mängd olika komponenter, 
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som kan vara förbundna av seriella relationer (se ex Schwartz 1977, Ajzen 

och Fishbein 1980, m.fl. för sådana typer av modeller). Den beroende varia-

beln i denna studie är dock inte motivation, utan hållbar konsumtion (närma-

re bestämt val av miljö- och Fairtrade-märkta varor), och därför kommer fler 

förutsättningar än motivation att studeras som förklarande faktorer. Motiva-

tion studeras här också som mer statiskt och genom en mindre samling vari-

abler som alla har en direkt effekt på den beroende variabeln. Det innebär att 

jag inte tar hänsyn till att vissa specifika faktorer kan vara orsaken till upp-

komsten av andra, och att andra faktorer medierar dem eller är efterlöpande, 

med mera. Motivation kommer också att avgränsas till de tre dimensioner 

som antas vara viktigast för hållbar konsumtion som en del av ett hållbart 

medborgarskap. Följande breda och öppna definition av motivation fungerar 

väl för detta syfte och det ovan nämnda intentionella perspektivet på indivi-

dens handlande: “Motivation is the reason for a behavior or a strong internal 

stimulus around which behavior is organized” (Wilkie 1990, refererad till i 

Kollmuss och Agyeman 2002:249).  

 

Men vad är det för slags “internt stimulus” eller “skäl till ett beteende” som 

hållbar konsumtion kräver? Micheletti et al beskriver hur hållbart medborgar-

skap praktiseras: “When citizens practice sustainable citizenship, they inte-

grate the principle of sustainable development into everyday practices. For 

this to occur, citizens must accept the sustainability view of the common 

good and apply it in their different roles in society” (Micheletti et al 2012:6). 

Hållbar konsumtion kräver alltså att medborgarkonsumenter har värderingar 

och attityder9 som samklingar med teoretiseringen av hållbart medborgarskap 

ovan. Dessa värderingar och attityder motiverar individen till att agera och 

fungerar som en guide för att kunna välja bland olika handlingsalternativ. De 

bredare värderingarna, såsom att det är viktigt att bry sig om andra än sig 

själv, kan hjälpa medborgarkonsumenter att anta generella principer om att 

man ska göra det till vana att fundera över hur de varor man köper påverkar 

andra. Attityderna kan sedan påverka vilka specifika handlingsalternativ som 

är mest önskvärda. Om man till exempel tycker att konsumenter i Sverige har 

större ansvar för hur deras konsumtionsval påverkar miljön än den ekono-

miska situationen för de som producerar varan, så kan vi förvänta oss att 

denne är mer benägen att välja miljövänliga alternativ än exempelvis Fair-

                                                      
9 Värderingar kan definieras som “önskvärda transsituationella mål, av varierande betydelse, 

som tjänar som vägledande principer i en persons liv eller i en annan social enhet” (Schwartz 

1994). Värderingar är alltså generella preferenser som gäller och kan användas i många olika 

sammanhang. Sådana värderingar kan vara jämlikhet, frihet, självförverkligande med mera. 

Den övergripande karaktären av värderingar gör att en de kan inrymma en mängd möjliga 

handlingar, men också attityder, som är kompatibla med värderingen. Attityder kan alltså ses 

som mer specifika, ytliga och möjligen också mer kortvariga (Rokeach 1973) och har definie-

rats som “the enduring positive or negative feeling about some person, obejct, or issue” 

(Newhouse 1991 refererad till i Kollmuss och Agyeman 2002:252). 
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trade-produkter.   

 

Värderingarna och attityderna kan inordnas i tre dimensioner av motivation 

som är särskilt intressanta för hållbar konsumtion. Från tidigare forskning om 

samhällsengagemang vet vi för det första att ”missnöje” är en grundläggande 

form av motivation. För hållbar konsumtion skulle det betyda att det bör krä-

va någon form av problematisering av de egna och samhällets konsumtions-

mönster. Anledningen till detta är att när man är nöjd med något finns det 

inga eller få incitament för att problematisera eller förändra det – “hälsan 

tiger still”, menar man (se ex Kriesi och Westholm 2007, Peterson et al 1998, 

Adman 2008). I forskningen mäts missnöje ofta genom frågor kring “nöjdhet 

med det politiska systemet” och “nöjdhet med sin egen livssituation i allmän-

het”, men även missnöje kring mer specifika områden kan inkluderas (Ad-

man 2008). Och ju mer det man är missnöjd med påverkar en, desto större 

kan motivationen antas vara. Överfört på hållbar konsumtion handlar “miss-

nöje” om att ha problematiserat hur sina egna och samhällets konsumtions-

mönsters påverkar förutsättningarna för att dåtida, nutida och framtida gene-

rationer människor över hela världen ska kunna tillfredsställa sina ”objektiva 

behov” (minns de vetenskapliga definitionerna av hållbar utveckling och 

konsumtion ovan).    

 

Men det räcker antagligen inte med att erkänna att det finns hållbarhetspro-

blem, för att engagera sig behöver man också bry sig om dem. Detta bildar 

den andra dimensionen av motivation. Att man upplever att det finns ett pro-

blem är inte samma sak som att oroas över det eller dem som problemen 

drabbar, eller så kanske man tycker att andra problem är viktigare och att de 

bör prioriteras. Man kan exempelvis känna väl till problemen med att vissa 

varor man köper har en mycket större klimatpåverkan än andra, men inte 

uppleva intresset, känslan och engagemanget för problemet. Tidigare statsve-

tenskaplig forskning om samhällsengagemang och politisk konsumtion speci-

fikt har funnit att “politiskt intresse” är en viktig förklaringsfaktor (Verba et 

al 1995:272, Stolle et al 2005, Koos 2012:39). Variabeln mäts ofta på ett 

generellt plan, men kan också inriktas mot särskilda frågor, såsom hållbar-

hetsfrågor som miljö, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter i 

detta fall. Men man kan utifrån ovanstående resonemang och tidigare forsk-

ning också förvänta sig att fler faktorer kan motivera hållbar konsumtion, 

som till exempel oro för utvecklingen inom ett visst område eller att man har 

typiska post-materialistiska värderingar10 i stort. 

 

Vi kan dock tänka oss att även om man upplever ett problem och bryr sig om 

det, så är det inte säkert att man tycker att det är ens eget ansvar att försöka 

                                                      
10 Inglehart beskriver postmaterialistiska värderingar som ”emphasizing self-expression and 

quality of life” (Inglehart 1997:4). 
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åtgärda det genom att engagera sig i hållbar konsumtion. Kanske anser man 

att det är företagens ansvar, staten, eller någon annan aktör, såsom FN eller 

bara någon annan än en själv. Särskilt inom de republikanska medborgar-

skapstraditionerna finns övertygelsen om att medborgerligt engagemang mo-

tiveras av viljan att göra det som är rättvist – man vill handla ansvarsfullt 

(Dobson 2003, Armingeon 2007, Heater 1999). Normer kring vad som för-

väntas av medborgare, och vad medborgarna förväntar av sig själva kallas 

“medborgarskapsnormer” och utgör en tredje dimension av motivation för 

samhällsengagemang i tidigare forskning (Peterson et al 1998, Denters, Gab-

riel och Torcal 2007, Stolle et al 2010). Medborgarskapsnormer definieras av 

Dalton som “a shared set of expectations about the citizen’s role in politics” 

(Dalton 2008:78). Att uppleva ansvarskänsla anses vara särskilt viktigt för 

engagemang där ens egna intressen inte nödvändigtvis är hotade (Martín och 

van Deth 2007), även om en del framhåller att det också kan gynna egenin-

tresset genom den psykologiska tillfredsställelse man kan få av att agera som 

en god medborgare (Armingeon 2007).  

 

Medborgarskapsnormer kan i sin tur delas upp i flera dimensioner. “solida-

riskt medborgarskap” är en sådan dimension som visat sig vara särskilt viktig 

för politisk konsumtion (Stolle et al 2010), medan exempelvis normer som 

rör ”pliktkänsla” är av mindre vikt (såsom att alltid följa lagar, se nedan för 

mer information om vilka enskilda ideal som kan inbegripas). Därutöver 

finns också en tredje dimension som fångar normer kring att vara en aktiv 

medborgare som inte väntar på att staten ska lösa problem, och som skaffar 

sig information på eget initiativ. Även denna dimension kan tänkas vara be-

tydelsefull för hållbar konsumtion eftersom hållbar konsumtion har diskute-

rats som ett komplement till statsmodellens politiska problemlösning (Stolle 

och Micheletti 2013), men solidariskt medborgarskap är kanske än mer tyd-

ligt kopplat till hållbart medborgarskapsteori. Dimensionen innefattar normer 

såsom att vara solidarisk med människor i Sverige och världen som har det 

sämre än en själv, och att välja hållbara varor även om de inte är de bästa 

eller billigaste för en personligen (Ibid.). Jag förväntar mig därför att synen 

på konsumenters ansvar för hållbar utveckling även kan förklara varför med-

borgare engagerar sig i hållbar konsumtion11.  

Att ha förmåga 

Statsvetenskapliga studier av politisk jämlikhet intresserar sig ofta för rela-

tionen mellan medborgarnas motivation – deras vilja att försöka påverka 

samhällsutvecklingen - och deras resurser. Om jämlikhet är ett ideal så bör 

                                                      
11 De tre nämnda formerna av motivation relaterar även till vad man inom miljöpsykologisk 

teori har beskrivits som ”value belief norm”-kedjan (VBN) (Stern et al. 1999).  



 57 

samhällsengagemanget vara “ambition-sensitive” och inte “endowement-

sensitive”, det vill säga att om man engagerar sig eller inte ska vara beroende 

av hur motiverad man är att delta och inte vilka resurser man har (Adman 

2008). Många studier har dock funnit att så är ofta inte fallet, utan resurser är 

viktiga för samhällsengagemang och kan därmed också begränsa det (Ibid., 

Brady et al 1995, Kriesi och Westholm 2007, Koos 2012). Och eftersom 

resurserna inte är jämnt fördelade i samhället så uppstår politisk ojämlikhet 

mellan grupper med olika social bakgrund. Kön, etnicitet, och klass med 

mera blir därför till viss del vattendelare för samhällsengagemang (Brady et 

al 1995, Adman 2008).  

Pengar, utbildning och kunskap 

Vad är det då för resurser som krävs för att engagera sig i samhällsfrågor? 

Tidigare forskning kring traditionella former av samhällsengagemang har 

visat att även denna övergripande kategori av förutsättningar kan indelas i tre 

dimensioner: fysiska, humana, och sociala resurser (Coleman 1994). De fy-

siska brukar i empiriska studier oftast representeras av inkomst. Pengar kan 

vara nödvändigt för engagemang för att exempelvis transportera sig till ett 

politiskt evenemang (Fraser och Gordon 1994). Men även andra former av 

fysiskt kapital kan krävas (Coleman 1994). Om deltagandet sker på Internet 

krävs en dator, om det kräver transport och kollektivtrafik saknas kan en bil 

vara nödvändig, och för en demonstration kan plakat vara en önskvärd om än 

relativt lättförskansad resurs (pengar är dock oftast en bakomliggande nöd-

vändig resurs även för dem). 

 

För hållbar konsumtion är det dock inte givet att en särskilt hög inkomst 

krävs. Vissa former av hållbar konsumtion snarare innebär en besparing av 

privata ekonomiska resurser. Men andra, såsom buykottande av mer hållbara 

produkter, kan istället vara en särskilt ekonomiskt kostsam engagemangs-

form. Och ekonomisk trygghet kan också bidra till en individs generella 

känsla av trygghet som krävs för att utveckla postmaterialistiska värderingar 

(Inglehart 1997), vilka antas ha en generell påverkan på hållbar konsumtion 

(se också Koos 2012:51 för relationen mellan individers benägenhet att kon-

sumera politiskt och ekonomisk välfärd på nationell nivå). Empiriska resultat 

från tidigare forskning kring politisk konsumtion är också något tvetydiga när 

det gäller inkomst. Micheletti och Stolle (2005) fann en positiv effekt av 

inkomst i Sverige medan andra studier från Norge och Danmark inte kunnat 

tillskriva inkomst samma betydelse (Strømsnes 2005, Tobiasen 2005). Koos 

(2012) analyser av European Social Survey 2002/2003 (19 länder) visar att i 

linje med det teoretiska resonemanget ovan så kräver buykottande en högre 

inkomst medan bojkottande inte är beroende av inkomst (Ibid.:47).  

 

Studier kring politisk konsumtion visar dock oftast på skillnader i inkomstni-
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våer hos politiska konsumenter jämfört med de icke-politiska, oavsett resulta-

ten av inkomstens effekt som refererats ovan. Förklaringen till detta ligger i 

att de med högre utbildning också har högre inkomst, och att det är just ut-

bildningen som är den avgörande faktorn för politisk konsumtion (här är 

forskningen i princip helt samstämmig, se ex Micheletti och Stolle 2005, 

Strømsnes 2005, Tobiasen 2005, Koos 2012, Berlin 2012). Utbildning kan 

beskrivas som en form av humankapital, det vill säga de färdigheter och kun-

skaper som en individ eller grupp besitter (Coleman 1994:304). Det är en 

faktor som verkar vara viktig även för traditionella former av samhällsenga-

gemang (Verba et al 1995, Kriesi och Westholm 2007), men det finns också 

teoretiska skäl att anta att den är särskilt nödvändig för politisk och hållbar 

konsumtion: “education plays a critical role in empowering consumers to 

understand the underlying complexities and issues in the production and sup-

ply of goods through the market”, förklarar Koos (2012:39). Detta antagande 

får stöd i empirisk forskning där mer traditionella former av samhällsenga-

gemang jämförts med konsumtionsbaserade (Armingeon 2007). När det gäll-

er andra mer miljöinriktade forskningsöversikter om miljöbeteenden i stort 

ges dock kunskap om hållbar utveckling mindre betydelse (Kollmuss och 

Agyeman 2002).  

Färdigheter för ”kritiska medborgarkonsumenter” 

För att engagera sig behöver man inte bara ha kunskap om den fråga man vill 

engagera sig i och kanske också om samhällets fungerande i stort, utan också 

om hur man gör för att påverka och vad engagemanget i olika former kan 

antas få för utkomster. Men även om man har god kännedom om problemati-

ken kring frågan och hur man kan göra för att förändra situationen så är det 

inte säkert att man har de färdigheter som krävs för att utföra praktikerna. 

Flera former av samhällsengagemang är starkt beroende av ens förmåga att 

analysera, kommunicera, och organisera (exempelvis en demonstration eller 

ett politiskt möte) (Brady et al 1995). Sådana samhälleliga färdigheter behö-

ver läras in och övas på, men detta behöver inte ske i ett politiskt samman-

hang – de kan praktiseras i lagsporter på skolans idrottslektioner, genom att 

organisera ett projekt på arbetsplatsen, eller på ett möte i en icke-politisk 

organisation, med mera. Forskare som studerar samhälleliga färdigheter me-

nar att steget till att använda färdigheterna i politiska syften behöver inte vara 

stort och medborgare som praktiserar dessa färdigheter i icke-politiska sam-

manhang kan därför antas ha större förmåga att också engagera sig i politik 

(Brady et al 1995).   

 

De flesta former av hållbar konsumtion som en form av medborgerligt age-

rande i marknadssfären skiljer sig antagligen från andra former av engage-

mang när det kommer till samhälleliga färdigheter. Teoretiskt sett verkar 

färdigheter som att tala inför en grupp, organisation och ledarskap vara av 
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mindre betydelse, åtminstone när det handlar om att buykotta eller bojkotta. 

Detta innebär nödvändigtvis inte att dessa eller andra färdigheter är irrelevan-

ta för att konsumera hållbart, men färdigheter som är närmare knutna till 

karaktären av handlingarna och arenan de utförs på bör vara viktigare. En 

studie av olika former för samhällsengagemang i Europa har också visat att 

för frågor som kvinnor engagerar sig mer i, såsom utbildning och sjukvård, 

så är de konventionella formerna av samhälleliga färdigheter inte lika viktiga 

som för annat traditionellt samhällsengagemang (Kriesi och Westholm 2007). 

 

Utifrån beskrivningen av hållbart medborgarskap och hållbar konsumtion kan 

vi förvänta oss att färdigheter för hållbar konsumtion bör ha mer att göra med 

förmåga att kritiskt granska produkter och praktiker på marknaden, om än 

inte av politiska skäl. Konsumenter som är aktiva och intresserar sig för sin 

konsumtion genom att granska deras kvalité och vad de är gjorda av, frågar 

om råd i butiken när något är oklart, och aktivt söker upp information på 

annat sätt, kan vara bättre utrustade för att vara “kritiska medborgarkonsu-

menter”, för att parafrasera Norris begrepp “kritiska medborgare” (Norris 

1999). Norris har visat hur medborgare i allt större utsträckning tenderar att å 

ena sidan ha låg tilltro till centrala politiska institutioner inom den representa-

tiva demokratin såsom regering och myndigheter, men samtidigt visar ett 

starkt stöd för demokratin och dess grundläggande värderingar i sig. Därut-

över är inte kritiska medborgare segregerade från samhället och andra männi-

skor i stort, utan känner samhörighet med den politiska gemenskapen (Norris 

1999). På liknande sätt kräver ett hållbart medborgarskap reflekterande, kri-

tiska medborgarkonsumenter som värderar hållbar utveckling högt, känner 

hög samhörighet med människor över hela världen, och samtidigt förhåller 

sig kritiska till olika samhälleliga institutioner. Det innebär att de antagligen 

inte visar låg eller hög tilltro generellt, utan att de utvärderar institutioner 

olika beroende på deras bidrag till hållbar utveckling. Eller med andra ord, 

hållbara medborgare är varken naiva eller för skeptiska och misstroende.  

 

Daniel Berlin (2012) visar i sin studie av relationen mellan institutionell till-

tro och politisk konsumtion att engagemanget till och med kan motverkas av 

alltför hög, okritisk tilltro till vissa institutioner. Det är snarare domänspeci-

fik tilltro som främjar politisk konsumtion, närmare bestämt hög tilltro till 

statliga hållbarhetsinstitutioner såsom Konsumentverket och Naturvårdsver-

ket och låg tilltro till regeringens arbete med hållbar utveckling. Berlins re-

sultat pekar mot att kritiska medborgarkonsumenter antagligen är en viktig 

komponent för hållbar konsumtion.  

Socialt kapital – nätverk och tilltro till andra 

Att som en kritisk medborgare känna samhörighet med den politiska gemen-

skapen är antagligen till stor del beroende av hur inbäddad man är i sociala 
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nätverk av förtroendefyllda relationer, det vill säga ens sociala kapital (Put-

nam 2000). Socialt kapital har i tidigare forskning och teori visat sig ha flera 

olika förtjänster, och Stolle och Micheletti (2013) har också hittat ett starkt 

samband mellan socialt kapital och politisk konsumtion. Att vara medlem i 

organisationer eller ha en bred bekantskapskrets ökar chansen att man får 

information om möjligheter till politiskt deltagande och gör det lättare att 

undvika kollektiva handlingsproblem, såsom sociala dilemman (dvs. när 

kortsiktiga individuella intressen kan stå i konflikt med det långsiktiga intres-

set för hela samhället [Dagger 1997]) (Stolle och Micheletti 2013, Putnam 

2000). Detta bland annat genom att ett brett kontaktnät skapar möjligheter för 

kommunikation och att man kan skapa sig en bild av hur andra agerar. 

Kommunikationen kan också handla om gemensamma värden och normer 

kring hur man bör agera och vilka sociala påföljder som ett engagemang eller 

icke-engagemang kan ge (Ostrom 1999, Micheletti och Stolle 2005, Brady et 

al 1995). Men för engagemanget är det då också viktigt att man inte är över-

drivet misstroende gentemot andra medborgare. Ett sådant misstroende mins-

kar möjligheterna till all form av samarbete (Putnam 2000), antagligen även 

för individualiserad kollektiv handling. Därför är även förtroendet till andra 

en ytterligare viktig komponent av socialt kapital (Stolle och Micheletti 

2013). Slutligen så kan socialt kapital också fungera som ett verktyg för att 

realisera sina intressen, genom att det skapar kontakter som kan engageras 

för en fråga man själv tycker är viktig (Brady et al 1995).   

 

Hållbar konsumtion som en form av individualiserad kollektiv handling är 

inte baserat på traditionella politiska institutioner (Micheletti och Stolle 

2005) och saknar därmed vissa former av institutionaliserad kommunikation. 

Ett politiskt parti erbjuder till exempel goda möjligheter att interagera med 

andra engagerade och till exempel skapa sig en uppfattning om det är till-

räckligt många andra som engagerar sig för en fråga. Vid en demonstration 

ser man ganska tydligt hur många andra som deltar. Detta leder mig att tro att 

de sociala nätverken kanske kan fungera som ett alternativt verktyg för 

kommunikation och information om hållbar konsumtion och andras engage-

mang.  

Relationen mellan motivation och resurser 

Ovan har motivation och resurser framförallt behandlats som två separata 

förutsättningar, men de är också relaterade till varandra. En del beskriver 

denna relation som additiv, det vill säga att motivation är en grundläggande 

förutsättning. Först när man är motiverad att engagera sig blir resurser rele-

vanta, och har man inte resurser så uppenbarar sig inte möjligheterna. Andra 

teorier betonar istället dess ömsesidiga påverkan. Hög motivation kan näm-

ligen göra att man skaffar de resurser som krävs för att omsätta sin vilja i 

faktisk påverkan, eller att man engagerar sig trots att den relativa kostnaden i 
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resurser är hög (Kriesi och Westholm 2008, Leighly 1995). Och likaså kan 

exempelvis bristande ekonomiska resurser ha effekt på politiskt engagemang 

– fattigdom tär på energin och det självförtroende som krävs, menar bland 

andra Lister (2003, se även Östling 2009b för ett relaterat resonemang).  

 

Slutligen så kan relationen mellan och vikten av motivation och resurser 

också vara direkt beroende av hur möjligheterna för engagemanget är utfor-

mat och uppfattas (Adman 2008, Kriesi och Westholm 2007). I nästa avsnitt 

av detta kapitel kommer diskussionen kring motivation och resurser 

kompletteras av uppfattade möjligheter som ännu en övergripande kategori 

av förklaringsfaktorer för hållbar konsumtion.  

Uppfattningar om möjligheterna för hållbar konsumtion 
skapar gap 

Diskussionen ovan antyder att individens beteenden drivs av de två övergri-

pande individuella förutsättningarna; motivation och resurser. Tidiga model-

ler av miljöbeteende från 1970-tal antog också att kunskap om miljöproblem 

och ”rätt” attityd var tillräckligt för att medborgaren skulle handla miljövän-

ligt (Kollmuss och Agyeman 2002, Gaspar 2013). Utifrån detta resonemang 

skulle man kunna förvänta sig att en person till exempel väljer ekologiska 

bananer bara denne känner till problemen med bekämpningsmedel i jordbru-

ket, bryr sig om dessa problem och anser att denne har ansvar att bidra till att 

lösa dem, såvida denne också har de resurser som krävs, såsom pengar för att 

kunna betala det ofta högre priset för ekologiska bananer och kunskap om 

hur man känner igen en ekologisk vara. Detta individfokuserade perspektiv 

har dock kritiserats (Koos 2012) och forskning inom hållbar konsumtion och 

miljöbeteenden finner ofta ett “gap” mellan attityd och beteende som är svårt 

att förklara utifrån ett strikt individperspektiv (se ex DEFRA 2008, Kollmuss 

och Agyeman 2002, Vermeir och Verbeke 2006, McDonald et al 2009, Jack-

son och Michaelis 2003).  

 

Gapet behöver dock inte vara generellt över alla miljöbeteenden. En del 

medborgare kanske sopsorterar, väljer ekologiska matvaror och åker buss till 

jobbet, men tar inte hänsyn till hållbar utveckling när man väljer tv-apparat, 

eller kläder och andra gör det endast när de handlar kläder och mat. Forsk-

ning har hittat gap mellan medborgarkonsumenters attityder och handlingar 

för olika dimensioner av hållbar utveckling (Stolle och Micheletti 2013, 

McDonald et al 2009, Jackson och Michaelis 2003), beroende på vilket land 

man bor i (se ex Koos 2012), vilken produktgrupp det handlar om, och mel-

lan olika typer av situationer (McDonald et al 2009). Variation av gap indi-

kerar att faktorer bortom individens egna grundläggande förutsättningar kan 
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vara relevanta (Koos 2012). Det är här diskussionen om barriärer för hållbar 

konsumtion kommit in som ett övertygande sätt att förklara gapen.  

Barriärer hindrar dem som annars skulle ha engagerat sig 

Inom statsvetenskap beskrivs hinder för engagemang ofta som ”trösklar” för 

att fånga hur olika former av engagemang kan vara mer eller mindre krävan-

de av individen (Dalton 2008). I relation till andra former av politiskt delta-

gande beskrivs dock politisk konsumtion som en engagemangsform med låg 

tröskel (Ibid., Strømsnes 2009, Micheletti 2003), men studier inom sociologi 

och andra discipliner har kartlagt en mängd olika barriärer. De flesta studier 

erbjuder trots detta inte någon definition av barriärer likt Faber 2012 ovan12. 

Kategoriseringarna av barriärer i forskningen ser dessutom lite olika ut, och 

indelningen i kategorierna är inte alltid tydligt motiverad.  

 

Generellt brukar de delas upp i två övergripande grupper: individuella (eller 

psykologiska och socioekonomiska), och samhälleliga barriärer (eller exter-

na/kontextuella) (Faber et al 2012, Lorenzoni et al 2007, Kollmuss och Agy-

eman 2002, Blake 1999). Barriärer på individnivå som brukar framhållas är 

exempelvis attityder kring bland annat ansvar, intressen, övertygelser om 

hållbar utveckling och konsumtion, vanor som cementerar gamla beteende-

mönster och socioekonomiska faktorer såsom utbildning och inkomst (Faber 

et al 2012, Lorenzoni 2007). Vissa forskare lyfter också fram psykologiska 

barriärer, såsom neutraliseringsmekanismer som gör det möjligt för individer 

att inneha ”gröna” värderingar men ändå handla omiljövänligt. Man kan 

exempelvis ha olika argument för varför den så kallade kognitiva dissonan-

sen kan rättfärdigas, eller åtminstone inte är något som kräver en förändring i 

beteende (Chatzidakis et al 2007, Krantz Lindgren 2001). Därutöver kan 

distansen mellan konsumenters handlingar och hållbarhetsproblem göra det 

svårt att engagera sig emotionellt (Thaler och Sunstein 2008, Lorenzoni et al 

2007). Man kan också sakna kunskap om konsumtionens påverkan på håll-

bar utveckling och/eller hur man kan göra för att engagera sig i hållbar kon-

sumtion (Lorenzoni et al 2007, Faber et al 2012). Slutligen nämns ibland 

även ”individuella omständigheter” (ex sjukdom) som en form av individuell 

barriär (Hobson 2003, Valor 2008). Även om dessa typer av barriärer är 

intressanta så skulle en analys av alla möjliga barriärer bli alltför omfattande. 

Därför avgränsas denna studie till att handla om de barriärer som ibland be-

skrivs som ”samhälleliga”, vilket också är ett försök att göra teoretiseringen 

och analyserna av barriärer (och broar) tydligare (se vidare diskussion om 

detta nedan).  

                                                      
12 Minns definitionen från inledningskapitlet: “factors that prevent an intention from being 

developed or as factors that prevent an intention turning into a behaviour” (Faber et al 

2012:17). 
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De samhälleliga barriärerna kan handla om att påverkansformerna inte upp-

levs vara effektiva, att produkter som aspirerar på att vara ”gröna” inte lever 

upp till de förväntningar som företagen skapat genom sin marknadsföring, 

eller att det är dålig tillgång på hållbara produkter (Hobson 2003, Valor 

2008, Terragni och Kjærnes 2005, Lorenzoni et al 2007, Seyfang 2006, Fa-

ber et al 2012). Sociala normer och traditioner kan också motverka hållbar 

konsumtion, exempelvis genom matkulturer och dieter kring köttätande och 

hälsa, eller förväntningar på ansvarstagande för konsumtionsval (Lorenzoni 

et al 2007, Faber et al 2012). Vidare kan bristande informationsutbud utgöra 

en barriär på flera olika sätt. Konsumenter möter en mängd komplexa val i 

butiken, och även om information finns tillgänglig kan den vara svårt att 

sortera och plocka fram informationen i varje enskild valsituation. Informa-

tionen om vad de olika alternative innebär kan också anses vara otillförlitlig 

eller svår att förstå (Lorenzoni et al 2007). Därutöver kan konsumenter drab-

bas av både informations- och ”valöverbelastning”, visar forskning (Östling 

2009a:24, Lorenzoni et al 2007). Sådana överbelastningar ger standardalter-

nativet en fördel gentemot andra, även om det kanske är ett sämre val (Öst-

ling 2009a:25, Thaler och Sunstein 2008). 

 

En ytterligare barriär som tidigare forskning lyft fram är förekomsten av 

”sociala dilemman” (Biel i Johansson 2007, Dagger 1997, Lorenzoni et al 

2007). Även om det vore bättre för hela samhället om vi valde mer hållbara 

varor så kan individens kortsiktiga intressen hindra engagemanget om man 

inte tror att tillräckligt många kommer att engagera sig för att den kollektiva 

vinsten ska uppnås. I så fall har ju engagemanget och kostnaden det innebu-

rit för individen varit förgäves (i form av tid, pengar, energi eller andra re-

surser). Diskussionen om sociala dilemman knyter även an till det som Ga-

rett Hardin beskrev i den omtalade artikeln ”The Tradegy of the Commons”, 

år 1968. Själva ordet “commons” (eller “allmänningar”) härstammar ifrån 

betesmark (Rheingold 2002), och Hardin beskrev hur hanteringen av betes-

marken som en gemensam resurs kunde bli ett politiskt problem. Om her-

darna följde sin individuella rationalitet och egna kortsiktiga intressen locka-

des de att beta så många djur som möjligt. Men detta skulle utarma betes-

marken, och individens rationalitet stod därmed i konflikt med det gemen-

sammas bästa (som också skulle drabba individen).  

 
“Picture a pasture open to all. It is to be expected that each herdsman will try 
to keep as many cattle as possible on the commons. Such an arrangement may 
work reasonably satisfactorily for centuries because tribal wars, poaching, and 
disease keep the numbers of both man and beast well below the carrying ca-
pacity of the land. Finally, however, comes the day of reckoning, that is, the 
day when the long-desired goal of social stability becomes a reality. At this 
point, the inherent logic of the commons remorselessly generates tragedy.” 
(Hardin 1968:3). 
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Uppfattade möjligheter 

Den tidigare forskningen av de samhälleliga barriärerna som just presente-

rats beskriver problem hos möjligheterna för engagemang i hållbar konsum-

tion. Det finns framförallt två olika men liknande begrepp som används för 

att beskriva de kontextuella förutsättningar som möjliggör engagemang. 

Särskilt inom studiet av sociala rörelser talar man om ”politiska möjligheter” 

(eller politiska möjlighetsstrukturer) (se ex Meyer 2004, Rootes 1999, Leigh-

ly 1995, Kurzman 1996), som kan definieras just som den kontext som be-

gränsar eller möjliggör politisk handling (Rootes 1999). I forskning om 

bland annat politiskt deltagande framhålls ibland istället att engagemang 

möjliggörs genom ”politiska institutioner”, såsom ett politiskt parti eller 

röstningsproceduren vid val till parlament (Koos 2012). Även om institutio-

ner ofta tar fysiska uttryck i form av en organisation, lagtext, eller ett röst-

ningsbås så är kärnan i vad vi menar med en institution osynligt. Ostrom 

(1999) definierar institutioner som “the shared concepts used by humans in 

repetitive situations organized by rules, norms, and strategies” (Ostrom 

1999:37). Institutioner ger upphov till utkomster genom att fördela makt 

mellan aktörer (Koelbe 1995).  Koos (2012) förklarar vidare hur politiska 

system i form av institutioner relaterar till möjligheter för marknadsbaserat 

engagemang:  

 
“Political systems provide opportunities for consumer activism by the institu-
tions, rules and orientations they inhibit. The underlying mechanism relating 
political systems to activism is determined by the historically shaped institu-
tional logics of a system. According to Meyer (2004: 128), political institu-
tions outline the ‘rules of the game’ that structure individual agency. Thus, the 
choice of political action for instance, traditional versus unconventional po-
litical participation, is conditioned by the scripts and norms embodied in insti-
tutions and learned in political socialization.” (Koos 2012:40f). 

 

Såväl politiska möjligheter som institutioner beskriver i grunden fenomen på 

makro- eller mesanivå, men de båda begreppen har framgångsrikt använts 

även ur individperspektiv. Till exempel demonstrerade en sociologisk studie 

av hur revolutionen i Iran år 1979 gick till att det kan vara nödvändigt att 

skilja på strukturella möjligheter och uppfattade möjligheter. Författaren 

argumenterade här för att de strukturella möjligheterna inte borde ha främjat 

ett regimskifte, det vill säga i detta fall en stabil iransk stat, vilket ur ett mer 

klassiskt synsätt på politiska möjligheter borde gjort att revolutionen miss-

lyckats. Men, folket uppfattade ändå att protester skulle kunna få regimen på 

fall, och i slutändan trumfade dessa upplevda möjligheter de strukturella 

förutsättningarna. Uppfattade politiska möjligheter luckrar på detta sätt upp 

ensidiga perspektiv på antingen individ eller struktur (Kurzman 1996). 

Forskningen visar till och med att subjektiva uppfattningar ibland kan vara 

mer betydelsefulla än de strukturella (Ibid., Rootes 1999, se även Westholm 
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och von Erlach 2007 för en senare statsvetenskaplig studie av uppfattade 

möjligheter). 

 

Och även institutionsbegreppet används alltså ibland ur ett individperspektiv. 

Till exempel är medborgarnas tilltro till politiska institutioner såsom reger-

ing, riksdag, polisen, medier med mera vanligt förekommande förklarings-

faktorer i statsvetenskapliga studier av politiskt deltagande (se ex Norris 

1999, Ostrom 1990, Levi och Stoker 2000, Kaase 1999, Berlin 2012). En sak 

som dessa studier visar är att medborgarnas tilltro till en och samma institu-

tion varierar, bland annat i relation till deras socioekonomiska bakgrund. En 

förklaring till detta är att man kan fästa olika vikt vid omgivningens egen-

skaper beroende på ens individuella förutsättningar (Gaspar 2013). En nyli-

gen utförd statsvetenskaplig studie analyserade effekten av uppfattade insti-

tutionella förutsättningar, och fann att de hade stor betydelse, även i jämfö-

relse med institutioner som mer strukturella fenomen, och socioekonomiska 

faktorer (Rose och Borz 2013). Rootes (1999:11) skriver vidare:  

“what actors ‘know’ or perceive to be true about political situations is at least 
as important to the construction of collective action as is their evaluation of 
what they ‘know’ or perceive (Rootes 1983). Both erroneous knowledge and 
ignorance have consequences. The belief that opportunities are lacking will 
generally discourage collective action even when the actual obstacles are few 
but, on the other hand, although the erroneous belief that few or no obstacles 
to successful collective action exist may serve to encourage action, it will 
probably only rarely be sufficient to impel the creation of opportunities where 
none existed. Actors’ perceptions of the pattern of opportunities and con-
straints that confront them are thus extremely important to the decision to act 
and to the choice of strategies and tactics employed in the pursuit of collective 
goals.” 
 

Att ”institutioner spelar roll”, som March och Olsen (1989) uttrycker sig, 

innebär alltså inte nödvändigtvis att medborgarna saknar rationalitet eller att 

deras bedömningar inte är betydelsefulla. ”Institutional rational choice”-

perspektivet utesluter inte betydelsen av individens karaktäristika och val, 

utan utgår snarare från vad bland andra Ostrom kallar för ”second-generation 

model of rationality” (även kallat “bunden” eller “tunn” rationalitet [se även 

ex Jones 2001]). Inom detta synsätt ses människor som ”complex, falliable 

learners who seek to do as well as they can given the constraints that they 

face and who are able to learn heursitics, norms, rules and how to craft rules 

to improve achieved outcomes” (Ostrom 1999:9). Perspektivet passar därför 

väl för denna och andra studier som tar hänsyn till medborgarnas motivation 

och resurser, och som samtidigt ser dem som både inbäddade i specifika 

lokala förhållanden och felbara i sin bedömning av dem. Det är alltså inte 

konstigt att medborgarnas bild av hållbar konsumtion i stort och dess speci-

fika former skiljer sig åt, som citaten från ”Debatthuset” i inledningen av 

detta kapitel visade. Vi kan istället förvänta oss att exempelvis uppfattning-
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arna om ett och samma märkningssystem varierar betydligt.  

 

Den avgörande frågan i denna undersökning handlar inte om det är möjlighe-

terna, medborgarnas motivation eller resurser som är den mest avgörande 

faktorn, utan hur relationen ser ut mellan dem. Med hänvisning till detta 

förhållande fortsätter Rootes (Ibid:12):  

“Collective action is a dialectical process, a complex journey toward an im-
precisely defined destination with side-trips and diversions, with opportunities 
seized or foregone, constraints avoided, surmounted or conceded in a series of 
more or less complex interactions with other actors encountered in its course.” 

 

Statsvetenskaplig forskning har sedan många år påvisat det dialektiska för-

hållandet mellan politiska möjligheter och medborgarnas individuella förut-

sättningar. Dessa studier har visat att politiska institutioner kan ändra den 

annars enkla, positiva relationen mellan mer resurser och ett större samhälls-

engagemang, så att även de med sämre resurser engagerar sig (Verba et al 

1987, Kriesi 1995). Verba, Nie och Kim beskriver i sitt inflytelserika verk 

“Participation and Political Equality: a seven-nation comparison” (Ibid.) att 

ju mer beroende samhällsengagemanget är av institutioner och ju starkare 

institutionerna är, desto mer kan de förväntas påverka. Dessutom beror ef-

fekten på vilken samhällsgrupp institutionen engagerar – ett parti har exem-

pelvis en given målgrupp (traditionellt baserat på klass). De förklarar bland 

annat att i ett ”dominant institutionellt system” spelar en grupps resurser inte 

någon roll alls. De grupper som institutionen engagerar deltar och de andra 

inte alls (Ibid.:86).    

 

Ett liknande angreppssätt hade exempelvis Westholm och von Erlach (2007) 

i sin studie av att försöka påverka sin egen situation (i så kallad ”small scale 

democracy”). Westholm och von Erlach refererar till en komparativ studie 

mellan Sverige och Danmark (Andersen och Hoff 2001 i Westholm och von 

Erlach 2007):  

 

”…perceived opportunities to influence one’s own situation is less a function of 

personal resources than of citizens’ firsthand experiences with the institutions in 

question.” (Westholm och von Erlach 2007:285)  

 

Jag återkommer i analysdelen nedan till att särskilt knyta an till teoribild-

ningen kring uppfattade möjligheter, men också ta hjälp av institutionsforsk-

ningen för att diskutera vilka karaktärsdrag hos möjligheterna som är avgö-

rande för hållbar konsumtion.  
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Vilka aspekter av möjligheterna är viktiga? 

Detta kapitel har hittills presenterat hur motivation och resurser utgör indivi-

duella förutsättningar för hållbar konsumtion, och kort beskrivit varför och 

hur uppfattningar om möjligheterna för hållbar konsumtion kan vara viktiga 

för om och hur mycket man engagerar sig. Resten av kapitlet kommer att 

ägnas åt att konkretisera vilka mer specifika faktorer som formar möjlighe-

terna för hållbar konsumtion, för att sedan avslutas med att förklara hur upp-

fattningar om dessa faktorer både kan innebära barriärer för och broar till 

handling.  

 

Diskussionen om politiska möjligheter inom sociala rörelser-forskningen och 

övrig statsvetenskap är dock ofta för snävt inriktad mot traditionella politiska 

arenor för denna studie, precis som mycket av den teoretiska och empiriska 

grunden för vilka individuella förutsättningar som krävs för att engagera sig. 

Teorin behöver därför diskuteras i en bredare kontext där möjligheterna för 

engagemang som kan påverka politiskt är marknadsbaserade och kopplade 

till den privata sfären. I denna studie kommer därför blickfånget att vändas 

helt mot uppfattade marknadsbaserade möjligheter för engagemang. Jag låter 

Elenor Ostroms forskning kring institutioner tjäna som en utgångspunkt för 

diskussionen. Hennes “institutional rational choice”-perspektiv är särskilt 

lämpat eftersom det utformats för att kunna hantera komplexa analysområ-

den som sträcker sig över olika sfärer. Men jag kommer också att ta hjälp av 

forskning som ligger närmare hållbar konsumtionsområdet för att diskutera 

vilka konkreta faktorer som kan vara viktiga.  

 

Ostrom et al (Ostrom, Gardner och Walker 1994) identifierar först en hand-

lingsarena i sitt ramverk. Denna formas av dess fysiska förutsättningar, olika 

regler för hur man interagerar med institutionen, och karaktären på den sam-

hälleliga gemenskapen som handlingsarenan är situerad i. Dessutom kan 

institutionen utvärderas utifrån många olika kriterier, exempelvis effektivitet 

(Ostrom 1999), vilka också kan tänkas påverka om eller hur man engagerar 

sig i institutionen. De samhälleliga barriärer som nämns ovan kan alla sägas 

fångas in av dessa fyra olika faktorer, vilket ger ytterligare argument för 

användbarheten av Ostroms et als forskning i denna avhandling.  

Utbudet av hållbara varor 

De fysiska förutsättningarna avgör vad som går och inte går att göra på 

handlingsarenan. Sådana förutsättningar villkorar hur utkomster skapas, hur 

de är länkade till olika handlingar och vilken information som finns att tillgå 

för aktörerna. En del handlingar är starkare beroende av fysiska förutsätt-

ningar än andra. Ostrom exemplifierar med att jämföra att rösta genom 

handuppräckning och koordinerad kommunikation. Medan det inte krävs i 

stort sett några fysiska förutsättningar för handuppräckningen behövs desto 
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mer för att koordinera kommunikationen inom till exempel en lagstiftande 

församling där endast en person kan höras och förstås samtidigt (Ostrom 

1999).  

 

Överför vi resonemanget till hållbar konsumtion och butikshyllan så utgör 

utbudet antagligen den viktigaste fysiska förutsättningen för medborgarkon-

sumenters möjligheter att engagera sig i hållbar konsumtion. Buykottning är 

särskilt starkt beroende av tillgängligheten av märkta varor (Stolle och Mi-

cheletti 2013), även om man kan buykotta varor utifrån andra premisser, 

exempelvis en viss typ av kött, eller en produkt från ett företag man tycker 

har en god hållbar profil. Empirisk forskning har dock här påvisat att det kan 

råda ett “mis-match” förhållande mellan medborgarkonsumenters efterfrågan 

på hållbara varor och utbudet av sådana fysiska förutsättningar. En norsk 

studie pekade på att medan konsumenter förklarade sitt låga engagemang till 

ett bristande utbud så sa företagen å andra sidan att konsumenters efterfrågan 

var för låg för att kunna öka utbudet (Terragni och Kjærnes 2005: 478). Där-

utöver måste också information vara tillgängligt för medborgarkonsumenten 

om vilka utkomster handlingarna antas innebära. Märkningssystem kan tän-

kas tjäna som en särskilt lämplig sådan informationskälla, eftersom de är 

direkt relaterade till olika val som kan göras. Samtidigt kräver de att man har 

kännedom om vad märkningarna innebär och till viss del om hållbar kon-

sumtion i stort.   

 

Andra former av hållbar konsumtion (som dock inte är i fokus i de komman-

de analyserna) kan kräva olika fysiska förutsättningar. För att bojkotta varor 

behöver det också finnas varor som aktivt kan väljas bort (och helst även 

substitut till dem). Diskursiv politisk konsumtion, såsom att prata med en 

butikschef om uppförandekoder och miljöpåverkan av varorna som säljs i 

butiken, kan antas vara mindre beroende av materiella attribut. Livsstilspoli-

tiska former av hållbar konsumtion kan kräva olika mycket av den fysiska 

världen: för att praktisera veganism behöver det finnas produkter som kan 

ersätta de animaliska, medan frivillig enkelhet i grunden handlar om att fri-

göra sig från just materiella förutsättningar.  

 

Utöver faktiska valmöjligheter mellan varor så kan dessa val i butiken orga-

niseras utifrån många olika faktorer, såsom produktgrupp, pris, leverantör 

med mera. Ibland exponeras märkta varor för sig. Organiseringen av den 

kontext som valen görs inom kallas ibland för ”valarkitektur”13 (Thaler och 

Sunstein 2008:3) och antas vara viktigt för medborgarkonsumenter som vill 

                                                      
13 Konceptet kan liknas vid begreppet “task environment” som definieras som “opportunities 

and constraints that affect an individual’s efforts toward goal accomplishment” (Jones 

2001:7). Det kan även sägas vara kopplat till Rikers beskrivning av “heresthetics” som olika 

politiska maktstrategier för att forma kontexten av den politiska processen (se ex Riker 1990).   
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handla hållbart (Stolle och Micheletti 2013). En valsituation är aldrig neu-

tral, menar Thaler och Sunstein, utan det finns alltid ett standardalternativ, 

det vill säga det alternativ som väljs åt en om man inte gör något aktivt val 

själv. Vidare kan komplexa val struktureras på olika sätt och man kan få 

olika informationsfeedback om valets effekt. Märkningssystem och butiks-

skyltning är två exempel på sådan information (Ibid.).  I valarkitekturen kan 

också finnas olika typer av markörer som triggar en till att uppmärksamma 

särskild information och faktorer som kan vara relevanta när vi gör val (Jo-

nes 2001). Beroende på hur valarkitekturen ser ut så kan den alltså ge kon-

sumenter en ”knuff” (författarens översättning av eng. ”nudge”) i ”rätt” eller 

”fel” riktning, beroende på vad som är det önskvärda beteendet (Thaler och 

Sunstein 2008).  

 

Märkningarna på vissa varor kan alltså ses som multifunktionella i detta 

sammanhang – de ordnar valen genom att skapa en sortering för de varor 

som lever upp till dess kriterier, och jag har tidigare nämnt att de utgör en 

visuell markör som bland annat kan göra konsumenten uppmärksam att det 

är relevant att fundera kring varornas relation till hållbar utveckling (Koos 

2012:40, Thaler och Sunstein 2009). Men kanske framförallt så ger de feed-

back om vad valet av varan kan få för konsekvenser för hållbar utveckling. 

Hållbara produkters privatekonomiska kostnad 

Alla former av engagemang innebär kostnader för individen (Coleman 

1994). Därför kräver de också resurser, som teoretisk och empirisk forskning 

redovisad ovan visar. Men kostnaden för olika former av engagemang är inte 

lika. Att engagera sig i ett parti kräver exempelvis mer samhälleliga färdig-

heter och mer tid, och därför även ett större politiskt intresse än att rösta 

(Ibid.). ”Slacktivism” är en form av engagemang som benämnts just utifrån 

dess låga kostnad (”low-cost, low-risk online activism” [Lee och Hsieh 

2013], och avser bland annat att skriva under ett upprop på Internet eller 

”gilla” en sida på Facebook i politiskt syfte. 

 

För att engagera sig i politisk konsumtion behövs generellt sett en ganska låg 

nivå av resurser och motivation, åtminstone när vi talar om att buy- och boj-

kotta (Micheletti 2003). Men som nämnt så kan miljö- och Fairtrade-märkta 

varor ha ett högre pris. Inom institutionell teoribildning kan priset för en vara 

förstås som en ”regel” som styr hur institutionen ska fungera och kopplar i 

sin tur ageranden till utkomster14. Ostrom definierar regler som “shared un-

derstandings among those involved that refers to enforced prescriptions 

about what actions (or states of the world) are required, prohibited or permit-

ted” (Ostrom 1999:50). Sådana regler existerar inte av sig själva utan skapas, 

upprätthålls och ändras av individer. De är alltså inte helt stabila och totalt 

                                                      
14 Ostrom har specificerat flera olika typer av regler, vilka kan hittas i Ostrom 2010.  



 70 

delad förståelse av vilka regler som gäller existerar sällan. Missuppfattning-

ar, oklarheter, regler under förändring och individers eget initiativtagande till 

att börja följa andra regler bidrar till att beteenden är svåra att förutsäga 

(ibid.)15.  

 

Det kan också vara stora prisskillnader på miljö- och Fairtrade-märkta pro-

dukter i olika butiker och städer, vilket borde göra att medborgare inte upp-

fattar den privatekonomiska kostnaden av dessa varor på samma sätt. Kost-

naden kan också upplevas olika beroende på vilka resurser man har (Kurz-

man 1996). Dessa uppfattningar av kostnaden är antagligen framförallt rela-

terat till ens inkomst, men också hur man värderar varan i förhållande till 

priset. Enligt en “Low cost/high cost”-modell för miljöbeteenden (Diekmann 

och Preisendoerfer 1992 refererad till i Kollmuss och Agyeman 2002:252, 

används även i Koos 2012) blir motivation mindre relevant ju mer kostsamt 

miljöbeteendet är – då krävs istället resurser. Att välja hållbara produkter 

med mycket hög prispremie är förmodligen relativt mycket mer beroende av 

ekonomiska resurser framför motivation än om de kostar nästan lika mycket 

som konventionella varor. Och vi kan förstås också tänka oss det omvända – 

när den ekonomiska ”tröskeln” är låg blir valet av en hållbar eller konven-

tionell vara troligtvis mest en fråga om motivation. 

 

Den privatekonomiska kostnaden kan alltså tänkas påverka engagemang på 

olika sätt i relation till de individuella förutsättningarna. De med högre in-

komst borde inte uppfatta priset på hållbara varor som lika högt som andra, 

och borde kanske heller inte påverkas lika mycket av det. Men å andra sidan 

har motivation antagligen stor betydelse för om man tycker att en mer håll-

bar vara är värd det högre priset.  

Betydelsen av en effektiv påverkansform  

Statsvetenskaplig forskning har sedan länge påvisat att ”politisk effektivitet” 

är ett av de viktigaste kriterierna för dem som vill engagera sig politiskt. Po-

tentiella deltagare behöver känna att deras engagemang har möjlighet att 

påverka faktiska utkomster för att det ska var meningsfullt för dem att enga-

gera sig (Milbrath 1965). Att ha en hög tilltro till sin egen förmåga att påver-

ka verkar också vara särskilt viktigt för okonventionella former av samhälls-

engagemang (Stolle et al 2005, Verba et al 1995).  

 

Även Ostrom framhåller att utkomsterna av en institution ständigt utvärderas 

                                                      
15 Även i valet mellan varor på en öppen marknad är en mängd regler aktuella, särskilt i insti-

tutionell mening. Butiken anses oftast vara en plats för endast dem som avser köpa något 

(eller arbetar där), och berusade eller till och med bara dåligt klädda personer kan bli nekade 

inträde. När man ska betala ställer man sig i en kö. Men framförallt måste konsumenter betala 

ett visst pris för varor de vill äga, konsumera eller få tillgång till. 
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(Ostrom 1999). Detta kan göras av en aktör som inte är direkt involverad i 

institutionen, exempelvis en forskare, men det kan även göras av potentiella 

deltagare som vill försäkra sig om att sina ansträngningar kan ha betydelse. 

Medborgarkonsumenter kan därför ses som ”institutionella analytiker” då de 

utvärderar exempelvis ett märkningssystem utifrån dess effektivitet i att upp-

nå sitt syfte och dess trovärdighet, eller engagemangsformen som sådan. 

Brist på detaljerad kunskap kan visserligen kompenseras med tillit, utifrån 

Giddens beskrivning av begreppet som ”den tilltro till personer eller abstrak-

ta system som möjliggörs genom ett ’språng in i tron’, som sätter parentes 

om okunnighet eller bristande informationer” (Giddens 1991:276). Men en-

ligt principerna för hållbart medborgarskap kan sådant inte vara baserat på en 

så hög grad av tillit att den övergår till naivitet eller att man förlitar sig alltför 

mycket mot auktoriteter. Som nämnt behöver hållbara medborgare vara kri-

tiska medborgarkonsumenter som inte lutar sig mot överindividuella regelsy-

stem för att bedöma sitt ansvar och vilka ageranden som ansvaret kräver.  

Andras engagemang 

Slutligen sätter även andra medborgares ageranden och förväntningar upp 

förutsättningar för möjligheter till engagemang. Hur politiska möjligheter 

formas och vilka resultat de kan ge upphov till är starkt beroende av bland 

annat vilka sociala normer16 som råder kring olika beteenden, och vilka och 

hur många som är engagerade i institutionen. Ostrom framhåller exempelvis 

att när man delar preferenser och sociala normer är det mer sannolikt att man 

lyckas skapa mekanismer för tillsyn och eventuella påföljder om någon bry-

ter mot institutionens regler. Empiriska studier har visat att människor är mer 

villiga att engagera sig i bland annat sociala rörelser om de förväntar sig att 

många andra också gör det, det vill säga om de tror att den specifika politis-

ka möjlighetsstrukturen kan engagera tillräckligt många för att den ska ha 

chans att få betydelse – en kritisk massa (Kurzman 1996). Och tror man inte 

att nog många kommer att engagera sig är risken stor för att det istället upp-

står ett socialt dilemma (Ostrom 1999). Huruvida det existerar ett socialt 

dilemma inom hållbar konsumtion är utifrån detta resonemang alltså inte 

givet, utan istället beroende av hur medborgarkonsumenter uppfattar andras 

engagemang.  

 

Dagger (1997) försöker teoretiskt att lösa problemet med sociala dilemman 

med hjälp av medborgarskapsideal. Genom att främja att människor handlar 

som medborgare, och därmed utifrån en mer holistisk syn på individualism
17

, 

                                                      
16 Sociala normerna är individens uppfattningar om vilket värde andra tillskriver ett beteende, 

och vilken positiv återkoppling som denne förväntar sig att få från dem genom att följa nor-

men (Ajzen och Fishbein 1980). 
17

 Holistisk individualism innebär ett erkännande av individens inbäddning i sociala samman-

hang samtidigt som man värderar individens frihet och individuella skillnader högt (Taylor 

1989 refererad till i Dagger 1997). 
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och vad han kallar ”villkorad altruism” kan kollektivt handlande möjliggöras 

till både det gemensammas och individens bästa. Villkorad altruism innebär 

att man agerar för det allmännas bästa, men bara så länge man kan förutsätta 

att andra inte utnyttjar ens välvilja. Begreppet relaterar också till vad en del 

inom forskningen om sociala dilemman beskriver som ”conditional co-

operators” (se ex Fischbacher et al. 2001). ”Villkorande samarbetare” (för-

fattarens egen översättning) tenderar att bara engagera sig om andra också 

gör det. Jag antar därför att uppfattningen om andra också engagerar sig i 

hållbar konsumtion kan ha betydelse, särskilt för villkorande samarbetare, 

men kanske inte lika mycket för dem med starka medborgarskapsideal som 

är i linje med hållbar konsumtion.  

 

Utifrån Daggers resonemang om medborgerligt agerande och villkorad altru-

ism krävs alltså att man bryr sig om andra, men kanske framförallt att man 

kan skapa sig en rimlig förväntan av andras ageranden. Men hur ska en indi-

vid kunna avgöra hur många som kommer att engagera sig på förhand, och 

hur kan sociala dilemman kunna undvikas? Ofta innebär tillräckligt många 

åtminstone en större grupp av människor, även om enskilda individers på-

verkan i vissa sammanhang och genom vissa former för engagemang också 

kan ha effekt. Därför måste individen redan innan den agerar göra en be-

dömning av hur många denne tror kommer att engagera sig för samma sak 

(Ibid., Rootes 1999). För att kunna göra bedömningen av om tillräckligt 

många andra kommer att engagera sig är det viktigt att andras ageranden är 

observerbara, att tillräckligt många har bidragit historiskt och att man har 

tilltro till sina medmänniskor (Dagger 1997).  

 

Möjligheten att observera andras agerande och att man bryr sig om de andra 

medlemmarna i kollektivet är till stor del styrt av storleken och stabiliteten 

på gruppen, menar Dagger. I en mindre och stabilare grupp är möjligheten 

att känna till de andras ageranden större, och god kommunikation är enklare 

att uppnå. För kommunikationen krävs ett forum, som också är viktigt för att 

medborgarna ska kunna utröna sina preferenser så att de överensstämmer 

med deras intressen. Här ser Dagger ett stort problem: dagens nationalstater 

är för stora och komplexa för att medborgarna ska kunna överblicka sina 

potentiella ansvarsskyldigheter (Dagger 1997).  

 

För hållbar konsumtion som en form av praktiserat hållbart medborgarskap 

är de nämnda förutsättningarna för att skapa sig en korrekt bild av andras 

engagemang till synes orimliga. För det första har den politiska gemenska-

pen i det hållbara medborgarskapet ovan beskrivits som flytande och kan till 

och med binda samman människor över icke-existerande generationer. 

Dessutom har hållbar konsumtion beskrivits som en individualiserad form av 

kollektiv handling där ageranden sker individuellt och beteenden är inte all-

tid synliga för andra medborgare. Det gör det säkerligen svårt att avgöra 
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såväl vem man har ansvar gentemot, vilka andra man delar ansvaret med, 

som hur andra i gemenskapen agerar.  

 

McFarland (2010) beskriver också hur sociala dilemman lätt uppstår för 

”scattered individuals”, en benämning som kan passa in på konsumenter. 

”Scattered individuals” måste göra en uppskattning utan direkt information, 

vilket vi då kan anta kommer att baseras på ens tilltro till andra. Teori har 

dock antytt att olika institutioner kan underlätta kommunikation och minska 

risken för sociala dilemman (McFarland 2010). Vidare kan sociala nätverk, 

medier, organisationer i civila samhället och andra institutioner tänkas vara 

viktiga för att gynna kommunikation mellan medborgarkonsumenter kring 

dessa frågor. Därför kan också sociala nätverk bli än viktigare för att kunna 

bedöma normer och andras beteenden. Sociala dilemman behöver därför inte 

innebära låsta situationer – att medborgare inte engagerar sig eftersom andra 

inte gör det (”moment 22”). Även när risken för sociala dilemman är över-

hängande så har forskning identifierat många olika strategier för att undvika 

dem, bland annat de ovan nämnda (Lichbacher 1995). När och för vem soci-

ala dilemman uppfattas uppstå och få betydelse är därför inte självklart. Det-

ta leder mig att tro att uppfattningar om andras ageranden och preferenser 

kring hållbar konsumtion kan skilja sig åt mellan olika medborgare, samti-

digt som de kan vara avgörande för engagemanget.  

 

De empiriska resultaten för betydelsen av tilltro till andra (”social tilltro”) 

varierar dock. Flera studier har endast funnit svaga effekter på engagemang 

(Bäck 2012, se också ex Armingeon 2007 som studerat dess effekt på flera 

former av politiskt deltagande i tolv europeiska länder [Citizenship and In-

volvement in European Democracies-studien]) och andra ingen (ex Krantz 

Lindgrens studie om bilåkande och miljöattityder [2001]). Bäck visar dock i 

sin avhandling (2012) hur social tilltro kan interagera med andra faktorer och 

på så sätt visa sig ha större betydelse.   

Barriärer och broar som särskilda relationer mellan 
individuella förutsättningar och möjligheter 

Ovan har de faktorer som formar möjligheterna för hållbar konsumtion dis-

kuterats och jag har poängterat vikten av hur medborgarkonsumenterna upp-

fattar dem. Hur de upplevs kan tänkas antingen främja eller motverka hållbar 

konsumtion. Därutöver har jag tidigare nämnt att det kan skapas gap mellan 

attityd, resurser och handling när barriärer motverkar engagemanget hos per-

soner med annars goda individuella förutsättningar. Jag har också ställt frå-

gan om det på liknande sätt kan finnas broar som leder dem med lägre moti-

vation och resurser till hållbar konsumtion.  
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Teoretiseringen av barriärer för hållbar konsumtion i tidigare forskning är 

tyvärr för vag för denna studie, med några undantag. Faber et als [2012] sät-

ter in barriärer i Ajzens och Fishbeins ”theory of planned behavior” och 

Kollmuss och Agyeman [2002] visar också hur barriärer passar in i en ut-

vecklad version av traditionella miljöpsykologiska beteendemodeller. Ibland 

särskiljs inte barriärer på olika nivåer, och man klargör inte alltid vad som 

avgör om en faktor kan antas utgöra en barriär. Alla typer av faktorer som 

kan motverka engagemang kan då ses som barriärer, vilket gör begreppet 

mindre användbart (se Sartoris diskussion om ”konceptuell utsträckning” 

[1970, Goertz 2006]).  

 

I ett försök att förtydliga den teoretiska diskussion kring barriärer kommer 

jag i denna studie att endast studera barriärer som en specifik relation till 

individuella förutsättningar för hållbar konsumtion. Om vi vill studera barriä-

rer för engagemang som olika faktorer som hindrar medborgare att engagera 

sig bör denna betydelse för tydlighetens skull innebära att det finns grundläg-

gande individuella förutsättningar att engagera sig till att börja med. Finns 

ingen sådan drivkraft, så kan barriären logiskt inte antas hindra något. Den 

tidigare forskningen kring barriärer har till viss del också använt begreppet på 

detta sätt – som en förklaring till gap mellan positiva ”miljöattityder” och 

”miljöbeteenden”, även om detta inte alltid tydliggörs.  

 

Utifrån resonemanget om ”restriktiv rationalitet” passar Faber et als andra del 

av deras definition av barriärer som en utgångspunkt, det vill säga att hand-

lingsbarriärer utgörs av ”factors that prevents an intention turning into a be-

haviour” (2012:17) (intention utgörs här av ”motivation”). Sådana hinder kan 

antas finnas på såväl strukturell nivå (ex hur marknadsekonomin och lönear-

betet påverkar konsumtionsnivåer [Sanne 2002]) som institutionell och indi-

viduell nivå (ex psykologiska handlingsbarriärer såsom vanor). Fokus i denna 

studie ligger på uppfattningar om möjligheter, och med handlingsbarriär av-

ses därför en aspekt av möjligheterna för hållbar konsumtion som motverkar 

engagemang för medborgare med goda individuella förutsättningar. Ett tänkt 

exempel på barriärer för hållbar konsumtion utifrån detta resonemang skulle 

vara en person som ser stora problem med hur villkoren för anställda i länder 

med utbredd fattigdom ser ut, men som inte tror att det skulle göra någon 

större skillnad att ändra sina egna konsumtionsmönster, exempelvis genom 

att välja Fairtrade-märkta varor. Personen kanske heller inte anser sig ha råd 

med dessa varor, inte hittar dem butiken, eller inte tror att andra engagerar sig 

i hållbar konsumtion. På detta sätt kan begreppet användas för att analysera 

gap mellan individens förutsättningar och handlingar. Förutom motivation 

anser jag alltså här också att vissa resurser bör ses som grundläggande förut-

sättningar för en individs engagemang, åtminstone om det är samhälleliga 

handlingsbarriärer som ska studeras och som då behöver kunna isoleras nå-

gorlunda som förklaringsfaktorer.  
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Barriärer ses därmed i denna studie som en specifik form av motverkande 

faktor, men hur ska vi då förstå en främjande faktor i samma sammanhang? 

Främjande faktorer brukar förbises i studier om barriärer för hållbar konsum-

tion. Man kan dock ana faktorer som kan fungera på liknande sätt i studier 

som utgår mer generellt från motverkande och främjande faktorer. De främ-

jande faktorerna kan då benämnas som ”facilitators”, ”levers” (se ex Tanner 

och Wölfing Kast 2003, Young et al 2010, Walker och Brammer 2009, Mur-

tagh 2006), eller det mer neutrala begreppet ”knuffar” (som kan påverka i 

olika riktningar, se Thaler och Sunstein 2008). Men på samma sätt som barri-

ärer motverkar engagemang för dem med goda förutsättningar skulle vi kun-

na tänka oss att det finns faktorer som underlättar eller stödjer engagemang 

för individer med låg motivation och/eller bristande resurser. De skulle på 

detta sätt kunna fungera som ”katalysatorer” som minskar ”energibehovet” 

som en handling behöver, för att använda uttryck lånade från kemin. Detta 

genom att erbjuda en mindre krävande väg, en bro.  

 

Jag kommer alltså att kalla dessa faktorer för ”broar till handling” och avser 

då en aspekt av möjligheterna för hållbar konsumtion som främjar engage-

mang för medborgare med bristande individuella förutsättningar. I den empi-

riska analysen kommer jag att undersöka om särskilt positiva upplevelser av 

möjligheterna för hållbar konsumtion kan bilda sådana broar som minskar 

behovet av hög motivation och goda resurser. På samma sätt som handlings-

barriärer har använts för att förklara varför gap uppstår mellan positiva miljö-

attityder och bristande handling kan broar tänkas kunna möjliggöra att med-

borgare med dåliga individuella förutsättningar ändå kan engagera sig. En 

sådan situation skulle teckna ett ”omvänt gap”, med broar som förklarar hur 

medborgare kunnat överskrida det.   

 

Barriärer och broar till handling ses därmed i denna studie som olika möjliga 

aspekter av en och samma sak, nämligen de aspekter av möjligheterna som 

formen för engagemanget är inbäddat i. Möjligheternas utformning och fun-

gerande antas kunna vara avgörande för om medborgarkonsumenter engage-

rar sig i hållbar konsumtion, eller inte (och hur). Samtidigt har jag alltså ock-

så argumenterat att vi bör förstå dem i relation till de grundläggande indivi-

duella förutsättningarna – en barriär kan bara tänkas ha betydande effekt för 

individer med goda egna förutsättningar, och tvärtom när det gäller broar18.  

 

Att möjligheternas utformning och hur de uppfattas kan sätta upp både barri-

ärer och broar är i linje med exempelvis Verba et als (1987) resonemang 

                                                      
18 Undersökningen utgår ifrån individnivån (se även ovanstående kommentar) och diskussio-

nen om hur vi kan förstå barriärer utgår ifrån detta perspektiv. Studier som tar sin utgångs-

punkt i andra nivåer kan behöva anpassa resonemanget till detta.  
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kring olika typer av institutioner. Jag beskrev ovan hur Verba et al förklarar 

att politiska partier som institutioner engagerar vissa väljargrupper vilket har 

betydelse för om man engagerar sig politiskt, och hur denna funktion kan 

förändra den förväntade relationen mellan resurser och engagemang (d.v.s. 

skapa ”gap”). Vi kan också anta att butiker, produkter och märkningar appel-

lerar till olika målgrupper, och jag antar därför att de också kan påverka en-

gagemanget i hållbar konsumtion på liknande sätt. Villkoren för hållbar kon-

sumtion kan skilja sig avsevärt om man handlar i en lågprisbutik eller dyrare 

butik med fokus på kvalitet och miljö, om man är intresserad av teknik eller 

inredning, eller om man har särskilda behov. Butiker som marknadsbaserade 

institutioner kan kanske också beskrivas som olika starka och svaga, exem-

pelvis genom hur de restriktiva de är i sitt utbud och hur priser sätts.  Daglig-

varuhandelskedjan Sainsbury’s and Spencer’s har till exempel valt att endast 

erbjuda Fairtrade-märkta bananer i sina butiker (Carrigan och De Pelsmacker 

2009). Konsumenter ges här alltså inget val mellan icke-Fairtrade-märkta och 

märkta bananer. Butikerna tar på detta sätt formen av dominanta institutioner 

som påverkar alla dess kundgrupper i stort sett oberoende av dess inbördes 

skillnader i resurser (man kan förstås fortfarande välja att inte köpa bananer 

överhuvudtaget).  

 

Resonemanget ovan ger oss fyra logiskt följande scenarier, beroende på hur 

relationen mellan individuella förutsättningar och hur man uppfattar möjlig-

heterna: 1) En individ med bristande förutsättningar uppfattar också möjlig-

heterna som bristande. Vi kan då anta att möjligheternas olika motverkande 

aspekter inte har särskilt stor effekt, eftersom individen antagligen inte skulle 

ha engagerat sig i hållbar konsumtion ändå, även om de gör engagemanget än 

mer osannolikt. 2) En individ med goda förutsättningar uppfattar möjlighe-

terna som bristande. Här kan uppfattningar om möjligheterna för att konsu-

mera hållbart få avgörande betydelse genom att ta formen av en “barriär” 

som hindrar motiverade och resursstarka medborgarkonsumenter. 3) En indi-

vid med goda förutsättningar uppfattar även möjligheterna som goda. I denna 

situation kan antagligen de främjande aspekterna av möjligheterna stärka 

engagemanget hos de redan motivera och kapabla individerna, men kanske 

inte ha lika stor effekt som i scenario två. 4) En individ med bristande indivi-

duella förutsättningar uppfattar möjligheterna som goda. I detta scenario är 

det inte helt självklart vilka förväntningar vi ska ha. Eventuellt får möjlig-

hetsfaktorerna endast låg effekt, eftersom man inte har de grundläggande 

individuella förutsättningarna. Men kanske kan de kompensera deras brister i 

motivation och resurser, och därmed spela en mer betydande underlättande 

roll för engagemanget i hållbar konsumtion. Nedan visas de olika scenariona 

i en fyrfältsfigur.  
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Figur 2. Fyra scenarios för relationen mellan individuella förutsättningar 
och möjlighetsfaktorer 

 Bristande individuella 

förutsättningar 

Goda individuella förut-

sättningar 

Uppfattar möjligheterna 

som bristande 

1 2 (barriär) 

Uppfattar möjligheterna 

som goda 

4 (bro?) 3 

Sammanfattning 

Jag har i detta kapitel fört en teoretisk diskussion kring vad medborgarkon-

sumenter behöver för att engagera sig i hållbar konsumtion. Väletablerad 

tidigare forskning om politiskt deltagande och engagemang i stort har mar-

kerat att medborgare behöver vara motiverade, ha de resurser som krävs, 

men också möjligheter. Dessa tre övergripande kategorier av förklaringsfak-

torer har jag applicerat på hållbar konsumtion som en form av engagemang 

på marknadsarenan, och därmed gett förslag på hur mer traditionella teorier 

kan användas i denna kontext.  

 

Motivation för att engagera sig i hållbar konsumtion antas bestå av att man 

upplever ett problem i hur konsumtionsmönster påverkar möjligheterna till 

en hållbar utveckling, att man bryr sig om detta problem och att man anser 

att man bör ta ansvar för dem genom sin konsumtion. Resurser bidrar till 

medborgarens förmåga att agera utifrån sin motivation, och kan utgöras av 

fysiska resurser såsom pengar (fysiskt kapital), utbildning, kunskap och 

samhälleliga färdigheter (humankapital), samt socialt kapital (nätverk och 

tilltro till andra). Särskilt kunskap och samhälleliga färdigheter kräver att de 

omtolkas för att vara relevanta för hållbar konsumtion (åtminstone den form 

som är av intresse för studien). Jag har betonat att kunskapen måste vara 

relaterad till hur man kan engagera sig i hållbar konsumtion, och de samhäl-

leliga färdigheterna behöver kompletteras med faktorer som stärker medbor-

garnas kompetens som konsumenter.  

 

Motivation och resurser är antagligen av stor vikt för engagemang i hållbar 

konsumtion, men både de traditionella och omvända gapen mellan individu-

ella förutsättningar och hållbar konsumtion antyder att hänsyn måste tas till 

andra typer av förklaringar. Jag föreslår här att vi använder negativt uppfat-

tade möjligheter för att fånga vad vi menar med barriärer. Men de måste 

sättas i relation till individuella resurser. Medborgarkonsumenter som inte 

vill eller har förmåga att engagera sig kan inte anses hindras av deras upp-

fattningar om möjligheterna. De kan däremot ges broar. Tidigare forskning 

har alltför ofta ignorerat att möjligheterna kan uppfattas särskilt positivt, och 
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jag tror att sådana positiva uppfattningar skulle kunna innebära broar till 

handling för dem som har bristande individuella förutsättningar. Sådana 

broar kan fungera som katalysatorer genom att de gör att engagemanget inte 

kräver lika hög motivation eller goda resurser.  

 

Fyra aspekter av möjligheterna för hållbar konsumtion bör vara särskilt vik-

tiga: utbudet av hållbara varor, dess kostnad, effektiviteten av hållbar kon-

sumtion och andras engagemang. Teori och tidigare forskning föreslår att om 

man inte tror att tillräckligt många andra engagerar sig kan det åtminstone 

för vissa medborgare motverka deras eget engagemang.  
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Kapitel 4 – Data och metod 

Jag har beskrivit motivation och resurser som grundläggande och övergri-

pande individuella förutsättningar för hållbar konsumtion. Därutöver förvän-

tar jag mig att uppfattade möjligheterna för hållbar konsumtion också kan 

påverka om, när och hur mycket man engagerar sig. Jag har också satt upp 

ambitionen att fördjupa analysen genom att dela in respondenterna i olika 

typer av medborgarkonsumenter, samt studera om och hur deras uppfatt-

ningar om möjligheterna kan främja eller motverka engagemang genom att 

bilda barriärer eller broar för hållbar konsumtion. Detta kapitels syfte är att 

förklara hur en sådan analys ska genomföras; hur analysmodellen ser ut, 

vilket datamaterial som analyserna utgår ifrån, och vilka mätinstrument och 

statistiska metoder som används.  

Specificerad modell av förutsättningarna för hållbar 
konsumtion 

Teorikapitlet ovan lyfte alltså fram olika faktorer som borde vara viktiga för 

hållbar konsumtion. Till att börja med behöver man vara motiverad att kon-

sumera hållbart. Det kan vi anta att man är om man ser problem i hur kon-

sumtionen kan påverka hållbar utveckling, om man oroas av detta, och om 

man känner ansvar för att ändra sin konsumtion för att motverka problemen. 

Dessutom behövs olika resurser för engagemanget. För att engagera sig i den 

form av hållbar konsumtion som denna studie har avgränsat sig till, det vill 

säga val av miljö- och Fairtrade-märkta varor, så bör det vara särskilt viktigt 

med en god ekonomi, utbildning, kunskap om hållbar konsumtion, konsum-

tionsfärdigheter och socialt kapital (i form av sociala nätverk och tilltro till 

andra). Till sist är medborgarkonsumenters engagemang också beroende av 

möjligheterna för att engagera sig. Teori och tidigare forskning ovan lyfte 

fram några faktorer som formar möjligheterna. Till att börja med sätter utbu-

det upp de viktigaste fysiska förutsättningarna för engagemanget. Hur myck-

et de hållbara varorna kostar kan också ha betydelse, och även att formen för 

engagemanget upplevs som ett effektivt sätt att påverka. Till sist utgör 

andras engagemang en ytterligare faktor.  
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Med hjälp av det teoretiska resonemanget och frågeställningarna för studien 

kan vi nu specificera den övergripande modellen av förutsättningar för sam-

hällsengagemang som diskuterades tidigare (dvs. motivation + resurser + 

möjligheter  engagemang), och göra den applicerbar på hållbar konsum-

tion. I de kommande statistiska analyserna kommer jag att undersöka i vil-

ken utsträckning dessa faktorer har effekt på engagemang i hållbar konsum-

tion, men också studera om och hur de individuella förutsättningarna kan 

modifiera den eventuella effekten från de uppfattade möjlighetsfaktorerna. 

Syftet med denna analys är att klargöra om grupper med olika individuella 

förutsättningar kan uppleva olika barriärer och broar för engagemang. Ned-

anstående figur fångar denna specificerade modell som de statistiska analy-

serna sedan kommer att undersöka empiriskt.  

 

Figur 3. Specificerad modell över individuella förutsättningar och uppfatt-
ningar om möjligheterna för hållbar konsumtion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som man kan se i figur 2 ovan så är inte utkomster med i modellen, eftersom 

faktiska utkomster inte är av intresse för denna studie. Det är istället med-

borgarnas försök till att påverka utkomster, det vill säga genom att välja 

miljö- och/eller Fairtrade-märkta varor, som är analysens beroende variabel 

(konstrueras som en skala från 0-10 av hur ofta man väljer miljö- och/eller 

Fairtrade-märkta varor – se nedan för vidare redogörelse av operationalise-

ringar). Däremot är deras uppfattning om vilka utkomster engagemanget kan 

få högst intressant, eftersom det relaterar till deras känsla av politisk effekti-

vitet, det vill säga att deras konsumtionsval har betydelse för hållbar utveck-

ling. Motivation, resurser och uppfattningar om möjligheterna bildar alltså 

de övergripande kategorierna av oberoende variabler.  

 

Uppfattningar om möjligheterna 

Utbud 
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Engagemangets effektivitet 

Andras engagemang 

Engagemang i  

hållbar konsumtion 
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Fairtrade-märkta 

varor) 

Individuella förutsättningar 

Motivation: 

Konsumtionens 

konsekvenser 

Oro 

Ansvar  

Resurser: 

Ekonomi 

Utbildning 

Kunskap 

Färdighet 

Sociala nätverk 

Generaliserad tilltro 
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De förklarande faktorernas effekt på engagemanget i hållbar konsumtion 

visas genom de tunnare pilarna. Den streckade pilen visar istället hur de 

individuella förutsättningarna eventuellt kan modifiera effekten från möjlig-

hetsfaktorerna. På detta sätt kan vi få en uppfattning av om dessa kan vara 

olika viktiga beroende på hur motiverad man är eller vilka resurser man har, 

som teori ovan föreslog. Till exempel, ju mer akuta man tycker att frågor 

kring (o)hållbar utveckling är, desto mer benägen kanske man är att bortse 

från att det är få andra som engagerar sig och istället ta på sig en slags ledar-

roll. Och en högre nivå av resurser kanske kan ha samma effekt, eftersom 

engagemanget då inte får lika hög relativ kostnad. För dem med lägre nivå 

av motivation och/eller resurser kanske ett särskilt gott utbud kan göra enga-

gemanget mindre krävande och på så vis bilda en bro till hållbar konsumtion. 

Exempelvis kanske ett mer iögonfallande utbud kan göra att de med mindre 

kunskap om hållbar konsumtion och konsumtionsfärdigheter ändå engagerar 

sig. Likadant antog jag i teorin ovan att priset på de märkta varorna borde ha 

större betydelse för dem med svaga resurser och/eller låg motivation. Slutli-

gen kan vi också tänka oss att effektiviteten blir allt viktigare om ens enga-

gemang bygger på en genuin oro eller problemformulering kring ohållbar 

utveckling och konsumtion. Ens val av hållbara varor är då antagligen en 

följd av att man vill försöka bidra till att lösa hållbarhetsproblemen, vilket 

kräver en effektiv form för engagemanget.  

 

Vidare så framhöll teorikapitlet att barriärer var något som endast kunde 

sägas existera då en faktor hindrar någon med goda individuella förutsätt-

ningar, och att broar till handling är något som tvärtom kan sporra någon 

med bristande förutsättningar. Genom modellens analysupplägg kan vi alltså 

få en indikation om dessa relationer. 

 

Analysmodellen innehåller bara fyra möjlighetsfaktorer, men man kan för-

stås tänka sig att det finns många fler som kan vara relevanta. Men eftersom 

de är så pass generella i sin utformning (se operationaliseringar nedan) så 

kan de dock mycket väl ge indikationer om vilken roll många andra, mer 

specifika faktorer kan spela. Och som tidigare nämnts så är inte studien en 

djupdykning i vare sig vilken motivation eller resurser som krävs, eller de 

institutionella förutsättningar som bildar möjligheterna. Jag kommer istället 

att framförallt försöka analysera hur de fyra möjlighetsfaktorerna fungerar i 

relation till de individuella förutsättningarna och hur de eventuellt kan utgöra 

barriärer eller broar.     
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En representativ enkätundersökning om medborgarskap 
och hållbar konsumtion 

De kommande statistiska analyserna bygger på datamaterialet från den na-

tionellt representativa enkätundersökningen ”Konsumtion och samhällsfrå-

gor 2009”. Enkäten skickades ut till 3000 slumpmässigt utvalda personer 

mellan 18-78 år under sommaren 2009. Efter fyra påminnelser hamnade 

svarsfrekvensen slutligen på 35 % (N=1053). Studier såsom SOM-

undersökningen får visserligen ett mycket bättre bortfallsresultat (efter 

många fler och mer gedigna påminnelser), men denna nivå är i linje med 

många andra stora undersökningar och undersökningsinstitut (ex SHARP, 

Demoskop, Novus). Bortfallsanalysen visar också på god representativitet. 

Framförallt hittades ingen skevhet när det gäller ”miljöattityder” (enligt jäm-

förelse med undersökningar med bättre svarsfrekvens, ex SOM [se Michelet-

ti et al 2012 för mer information om bortfallsanalysen]). För denna studie 

innebär dock bortfallet att det blir svårare att uppnå signifikanta resultat än 

om datamaterialet hade varit större. Men analysernas representativitet för 

medborgare i Sverige antas alltså vara god.   

 

Enkätmaterialet är unikt med ett stort antal frågor om konsumtionsbeteenden 

och attityder i relation till medborgarskap och samhällsfrågor på individnivå. 

Andra enkäter saknar de allra flesta av denna studies beroende och oberoen-

de variabler. Förutom konsumtionsvanor ställdes frågor om politiskt delta-

gande, acceptans av policyförlag på miljöområdet, medborgarideal, fördel-

ningen av ansvar för hållbar utveckling, tilltro till institutioner och andra 

medborgare, oro för hållbarhetsrisker, och kännedom om märkningssystem. 

Dessutom ställdes bakgrundfrågor om respondenten med bland annat flera 

frågor om ens ekonomiska situation. Datamaterialet ger därför mycket bra 

möjligheter att empiriskt undersöka de teoretiska koncept som beskrivits 

ovan.  

Enkätmetodens förtjänster och begränsningar 

Det goda enkätmaterialet till trots så innebär alla metodval begränsningar. 

Medan enkäter generellt sett har god reliabilitet kritiseras ibland validiteten – 

att mätningen av det som den försöker studera är för oprecis. Det är flera 

problem som ger viss trubbighet till enkäter som mätinstrument. Responden-

ter tvingas oftast in i på förhand bestämda svarskategorier till på förhand 

givna frågor, och metoden kan därför missa nyanser och värdet av att utgå 

mer ifrån respondentens egen berättelse. Enkäter frågar också ofta om hur 

man brukar tänka eller göra i en viss situation, exempelvis när man handlar, 

vilket inte alltid är lätt att komma ihåg. Här har metoder som samlar in data i 

direkt samband med skeendena en fördel (George och Bennett 2005, Flyvb-

jerg 2006).  
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Vidare har forskare påvisat att svaren i enkätundersökningar av ”good cau-

ses” ibland lider av social önskvärdhet, det vill säga att respondenterna sva-

rar enligt sociala normer istället för faktiskt eget beteende (Granqvist 2012). 

Det kan göra att man överskattar exempelvis hur ofta man väljer hållbara 

varor. I denna avhandling är jag mindre intresserad av absoluta nivåer av 

hållbar konsumtion, och istället mer fokuserad på relationen mellan olika 

variabler. Därför bör inte detta problem vara avgörande. En undersökning av 

val av Fairtrade-produkter har dessutom visat att denna specifika form av 

hållbar konsumtion inte påverkas av social önskvärdhet på samma sätt som 

val av miljömärkta varor (Ibid.). Att jag inkluderat denna form i indexet som 

bildar den beroende variabeln bör därför ytterligare minska problemet.  

 

Enkätundersökningar har dock även flera förtjänster framför andra metoder 

(såsom kvalitativa intervjuer eller observationer). Det mest uppenbara är 

kanske möjligheten att undersöka ett stort antal respondenter, vilket oftast 

inte är möjligt genom exempelvis den mer tidskrävande intervjumetoden. 

Denna enkät ger oss en generaliserbar och övergripande bild av konsumenter 

i Sveriges värderingar, attityder, resurser, beteenden, och socioekonomiska 

bakgrund. Även om allt fler hävdar att det går att dra generaliserande slutsat-

ser om orsakssammanhang utifrån studier av enskilda fall (Flyvbjerg 2006; 

George och Bennett 2005) så är grunden för detta långt ifrån lika befäst som 

för representativa enkäter (Ruddin 2006). Resonemangen kan dock användas 

för att föra en diskussion kring om och hur resultaten från denna studie av 

medborgarkonsumenter i Sveriges val av miljö- och Fairtrade-märkta pro-

dukter eventuellt kan vara gällande även för andra länder och specifika for-

mer av hållbar konsumtion. Enligt Flyvbjergs resonemang kan detta göras på 

teoretisk väg istället för empirisk som annars är grunden för generalisering 

av kvantitativa analyser. Ju mer lika ett annat land eller en annan form av 

hållbar konsumtion är Sverige och val av miljö- och Fairtade-märkt är, desto 

större är sannolikheten att resultaten är användbara för att förstå även dessa 

(Flyvbjerg 2006).  

Hållbar konsumtion och dess förklaringsfaktorer 

Enkäten ”Konsumtions- och samhällsfrågor 2009” inrymmer flera frågor 

som kan fånga variablerna som angetts i modellen ovan, och här följer nu en 

genomgång av hur de kan användas för att göra dem mätbara. Variablerna 

presenteras en och en och presentationen av en ny variabel markeras med 

dess namn i kursiv stil. I vissa fall kommer benämningen på en variabel att 

förkortas i den kommande texten. Dessa förkortningar är satta inom paren-

tes. Hela avsnittet avslutas med en tabell som visar deskriptiv statistik för 

alla variabler (se också bilaga 1 för en sammanfattad uppställning av variab-

lerna). 
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Den beroende variabeln: val av miljö- och Fairtrade-märkta 

varor 

Hållbar konsumtion. Som tydliggjordes ovan handlar hållbar konsumtion i 

denna studie om att välja varor som aspirerar på att främja hållbar utveck-

ling. I enkäten finns flera frågor kring denna form av svag hållbar konsum-

tion, men två frågor är särskilt lämpliga. Den första frågan handlar om håll-

bar konsumtion med fokus på den miljömässiga dimensionen av hållbar ut-

veckling. Frågeformuleringen lyder: ”Hur ofta har du under de senaste 12 

månaderna gjort något av följande?”, där en av handlingarna är ”Köpt mil-

jömärkt vara”. Svarsalternativen för frågan är ”ingen gång, någon gång 

under de senaste 12 månaderna, någon gång i halvåret, någon gång i kvar-

talet, någon gång i månaden, någon gång i veckan, flera gånger i veckan”. I 

samma frågebatteri finns en fråga om val av Fairtrade-märkta produkter: 

”Köpt en rättvisemärkt vara” (märkningen hette ”Rättvisemärkt” då enkäten 

skickades ut). Denna fråga lämpar sig mycket väl för att fånga ytterligare ett 

exempel på svag hållbar konsumtion, men utifrån en märkning som riktar 

mest uppmärksamhet åt de ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar 

utveckling. Även om både Fairtrade-märkningen och flera miljömärkningar 

har vissa kriterier för alla tre dimensioner så har de alltså tydligt olika fokus. 

De kompletterar därför varandra väl för att fånga alla tre dimensioner av 

hållbar utveckling. De två faktorerna är också korrelerade (Pearsons korrela-

tionsmått=.64 [sig.<,01]) och Cronbachs alfa-måttet indikerar att de bildar en 

god skala (0-10, Cronbachs alfa=,78). Måttet anger variablernas interna kon-

sistens, vilket vill säga att det talar om för oss hur väl de kan mäta en gemen-

sam endimensionell konstruktion. Värden över 0,7 brukar i enkätforskning 

anses vara ett acceptabelt tröskelvärde. Att välja miljö- och Fairtrade-märkt 

kan alltså antas mäta samma sak; graden av engagemang i hållbar konsum-

tion, och de har därför slagits samman i en additiv skala. Nedanstående två 

figurer visar hur svaren på dessa två konstituerande faktorer fördelar sig, och 

dess svarsalternativ.    

 

Av de två diagrammen i Figur 4 och 5 kan vi se att det är vanligare att välja 

miljömärkt än Fairtrade-märkt – endast 7 % uppger att de aldrig köper mil-

jömärkta varor. 66 % väljer miljömärkt minst någon gång i månaden medan 

42 % väljer Fairtrade-märkt lika ofta19. För några av analyserna används 

istället en dikotom beroende variabel; om man väljer miljö- och Fairtrade-

märkt regelbundet, eller inte. Att välja dessa varor som allra minst någon 

gång i månaden har här räknats som ett regelbundet engagemang i hållbar 

konsumtion. En lägre frekvens skulle antagligen innebära att man avstod 

många möjligheter att köpa miljö- eller Fairtrade-märkt, och att engage-

                                                      
19 Observera att ”miljömärkt” innefattar många olika märkningar, medan formuleringen 

”Fairtrade-märkt” syftar till en enskild märkning.  
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manget därför bättre beskrivs som sporadiskt. En högre nivå, det vill säga 

någon gång i veckan, är orimligt med tanke på att alla kanske inte ens hand-

lar en gång i veckan, och exempelvis många Fairtrade-märkta varor såsom 

kaffe och socker är produkter som man vanligtvis inte köper så pass ofta. 

 

Figur 4. Frekvensfördelning över val av miljömärkt (%) 

Kommentarer: N=780. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”.  

 

Även andra indikatorer övervägdes, såsom i vilken utsträckning man har 

bojkottat varor. Men de valda är de som har tydligast koppling till hållbar 

utveckling. Dessutom finns frågor i enkäten som gör att vi också kan under-

söka hur respondenterna uppfattar möjligheterna att välja just miljö- och 

Fairtrade-märkta varor, medan sådana saknas för andra specifika former av 

hållbar konsumtion.  
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Figur 5. Frekvensfördelning över val av Fairtrade-märkt (%) 

Kommentarer: N=780. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”.  

 

Härnäst presenteras de oberoende variabler som inkluderas i analyserna. 

Först beskrivs de variabler som rör motivation, sen resurser, följt av uppfat-

tade möjligheter, och slutligen inkluderas även två kontrollvariabler.  

Operationalisering av motivation 

Konsumtionens konsekvenser för hållbar utveckling (Konsumtionens konse-

kvenser). Variabeln visar respondenternas problematisering av konsumtio-

nen, och är precis som den oberoende variabeln konstruerad som en additiv 

skala från 0 till 10 (Cronbachs alfa=,72), utifrån i vilken utsträckning man 

instämmer i följande två påståenden: ”Många varor vi konsumerar i Sverige 

leder till negativa konsekvenser för miljön och människor i andra länder” 

och ”Många varor vi konsumerar i Sverige leder till negativa konsekvenser 

för kommande generationer” (svarsalternativ: skala 1-7 där 7 innebär ”In-

stämmer helt och hållet” och 1 ”Instämmer inte alls”, samt möjlighet att 

välja ”Ingen uppfattning” som kodats som mittenalternativet, 4, för att 

minska bortfallet i analyserna).  

 

Oro för ohållbar utveckling (Oro). I enkäten ställs en fråga om hur oroad 

man är för den framtida utvecklingen när det gäller olika områden. Av dessa 

har en additiv skala från 0 till 10 (Cronbachs alfa=,78) konstruerats. Områ-

23

15

7

13

25

14

3

0

5

10

15

20

25

30

Ingen gång Någon gång 

under de 

senaste 12 

månaderna

Någon gång 

i halvåret

Någon gång 

i kvartalet

Någon gång 

i månaden

Någon gång 

i veckan

Flera gånger 

i veckan



 87 

dena som skalan innefattar är20: ”Miljöförstöring”, ”Försämrad havsmiljö”, 

”Förändringar i jordens klimat”, ”Fattigdomen i tredje världen”, ”Brott 

mot mänskliga rättigheter” (svarsalternativ: ”Mycket oroande”, ”Ganska 

oroande”, ”Inte särskilt oroande”, ”Inte alls oroande”).  

 

Konsumenters ansvar för hållbar utveckling (Ansvar). Även denna variabel 

är en additiv skala från 0 till 10 (Cronbachs alfa=,88) av två frågor om vilket 

ansvar som åligger följande grupper att försöka förbättra arbetsvillkoren för 

människor i fattiga delar av världen, samt ansvar att arbeta för ett miljövän-

ligare samhälle: ”Dig själv”, ”Människor i allmänhet/konsumenter” (svars-

alternativ: skala 1-7 där 7 innebär ”I mycket stor utsträckning”, och 1 ”I 

mycket liten utsträckning”) samt ”Ingen uppfattning” (har kodats som 4). 

Operationalisering av resurser 

Ekonomisk situation (Ekonomi). Enkäten innehåller flera frågor kring sin 

ekonomiska situation, vilket de kommande analyserna kommer att dra nytta 

av. Variabeln har konstruerats som en skala (0-10) av dessa olika subjektiva, 

relativa och objektiva mått, för att få en så valid bild som möjligt av vilka 

möjligheter att konsumera hållbart ens ekonomi ger. (Cronbachs alfa=,78). 

De tre frågorna var 1) ”På det hela taget, hur skulle du beskriva ditt hushålls 

ekonomiska situation?” (svarsalternativ: ”Klart sämre än genomsnittet i 

Sverige”, ”Något sämre än genomsnittet i Sverige”, ”Ungefär som genom-

snittet i Sverige”, ”Något bättre än genomsnittet i Sverige”, ”Klart bättre än 

genomsnittet i Sverige”), 2) ”Hur klarar sig ditt hushåll på nuvarande in-

komst?” (svarsalternativ: ”Mycket Dåligt”, ”Ganska Dåligt”, ”Varken bra 

eller dåligt”, ”Ganska bra”, ”Mycket bra”), 3) ”Var vänlig sätt ett kryss i 

den ruta som motsvarar den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kro-

nor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt” (svarsalternativ mellan 

”100 000 eller mindre” till ”mer än 700 000”). Den tredje frågan har kodats 

om till kvintiler av respondenternas fördelning innan skalan skapats för att 

den ska ha samma relativa vikt i den sammanslagna skalan som de andra 

delvariablerna.  

 

Utbildning. Utbildningsnivå mäts genom en standardformulerad fråga med 

åtta alternativ från ej fullgjord grundskola till examen från forskarutbildning 

(kodad 1-8).  

 

Kunskap om hållbar konsumtion (Kunskap). Utöver utbildningsnivå kommer 

även en faktor som mäter mer specifik kunskap kring hållbar konsumtion 

med inriktning mot kunskap om institutioner som möjliggör medborgarnas 

                                                      
20 Frågeformulering: ”Om du ser till läget idag, vad upplever du själv som mest oroande inför 

framtiden?”. 
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engagemang i hållbar konsumtion. Tidigare forskning har visat att hand-

lingsrelaterad kunskap är särskilt viktig för engagemang i hållbar utveckling 

(Tanner och Wölfing Kast 2003, Kemmerly och Macfarlane 2009, Wyles et 

al 2013). En studie om besökares beteenden efter att ha besökt ett akvarium 

visade till och med att besökarna kände att de hade mindre förmåga att på-

verka marin hållbar utveckling efter besöket om de inte hade fått handlings-

relaterad information (Yalowitz 2004). Enkäten gör det möjligt att undersöka 

effekten från handlingsrelaterad kunskap genom en fråga om kännedomen 

om 13 olika märkningssystem21 (med svarsalternativen: ”Känner till”, 

”Känner inte till”). Frågan har sedan gjort om till en skala där varje märk-

ningssystem man känner till ger 1 poäng (dvs. 0-13).  

 

Konsumtionfärdigheter (Färdighet). Operationaliseringen av ”konsumtions-

färdigheter” som en variant av de välanvända ”samhälliga färdigheterna” 

kräver en utvecklad diskussion. Brady et el (1995) mätte den tänkta nivån av 

samhälleliga färdigheter genom att fråga efter i vilken utsträckning man 

skrivit brev, talat inför en grupp, suttit ordförande för ett möte med mera. 

Man antog att om man kunde utföra dessa saker i ett icke-politiskt samman-

hang så skulle det kunna främja att de användes för politiskt deltagande, 

vilket också de empiriska studierna bekräftade. Men dessa färdigheter är 

anpassade för studier med snävare inriktning mot mer traditionella former av 

samhällsengagemang, och aktiviteterna har en väldigt svag teoretisk kopp-

ling till hållbar konsumtion.  

 

Men vilka aktiviteter kan då tänkas bidra till ens kompetens som konsument, 

och då särskilt som ”hållbar konsument”? Enkäten inkluderar flera olika 

aktiviteter kopplade till konsumtion. Många av dem kan per definition be-

tecknas som ”hållbara” (såsom ”Köpt en miljömärkt vara”), eller indirekt (ex 

”Kontrollerat att varan är miljövänlig” eller ”Granskat ursprungsmärkning-

en”) men för att analysen ska kunna skilja på oberoende och beroende vari-

abler behöver dessa separeras från dem som är mer neutrala. Att läsa infor-

mation om varans innehåll eller att be personalen i butiken om råd är två 

aktiviteter som inte är lika självklara om de i realiteten handlar om hållbar 

konsumtion, eller om de kan fungera som oberoende variabler. En principal-

komponentsanalys kan visa vilka variabler som har mest gemensamt med de 

dessa hållbarhetsbeteenden, och vilka som bildar egna urskiljbara kompo-

nenter (Kim och Mueller 1978)22. Analysen visar fyra distinkta komponenter 

                                                      
21 Märkningssystemen som inkluderats är (namn som angavs i enkäten): Krav, Bra miljöval, 

Svanen, CE-märkning, Nyckelhålet, Rättvisemärkt, Forest Stewardship Council (FSC), TCO-

märkningen, Marine Stewardship Council (MSC), Energy star, EU-ekologiskt, I love ECO, 

EU-blomman. 
22 Ibland likställs principalkomponentsanalys (PCA) med faktoranalys, men de båda analys-

metoderna skiljer sig åt till viss del. Bland annat bygger faktoranalys på antaganden om en 

underliggande kausal modell medan PCA kan ses som ett mindre anspråksfullt sätt att reduce-
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som inte överlappar varandra – två som innefattar aktiviteter nära förbundna 

med hållbar konsumtion, och två som inte nödvändigtvis inte har samma 

koppling (se Tabell 1). Flera olika rotationsmetoder har testats, alla med 

mycket lika resultat. Tabellen nedan visar analysen med en oblik Promax-

rotation, vilket vanligen används då komponenterna som i detta fall kan tän-

kas korrelera med varandra (notera att laddningarna inte används i de kom-

mande analyserna).  

 

Tabell 1. Principalkomponentsanalys av konsumtionsaktiviteter  

 Sökt efter 

hållbara 

varor 

Hållbar 

konsumtion 

Ekonomisk 

rationalitet 

Aktiv 

konsument 

Köpt en miljömärkt vara -,030 ,929 ,021 -,028 

Köpt en Fairtrade-märkt vara ,023 ,844 -,036 ,092 

Bett personalen i butiken om råd  -,110 ,161 ,062 ,752 

Sökt information om konsumenträttigheter ,100 -,080 ,004 ,840 

Jämfört priser  ,050 ,102 ,851 -,026 

Utnyttjat rabatterbjudande  -,030 -,109 ,873 ,080 

Granskat ursprungsmärkningen ,817 ,009 ,080 -,129 

Läst information om varans innehåll  ,736 -,027 ,218 -,022 

Kontrollerat att varan är miljövänlig  ,732 ,264 -,096 -,021 

Kontrollerat att de som tillverkat varan har  

god arbetsmiljö 

,812 -,162 -,164 ,176 

Eigenvalue 2,898 2,246 1,754 1,686 

Förklarad varians (totalt 71%) 34% 15% 12% 10% 

Kommentarer: N=780. Rotationsmetod; Promax med Kaiser-normalisering. Värden över ,40 i fet stil. 

Endast komponenter med initialt Eigenvalue > 1 visas i tabellen. Data från enkäten ”Konsumtion och 

samhällsfrågor 2009”. 

 

Den första dimensionen inkluderar aktiviteter som handlar om att försöka ta 

reda på hur hållbar en vara är genom att granska dess ursprung, innehåll, om 

den är miljövänlig eller hur arbetssituationen för de som framställt varan ser 

ut. Att läsa information om varans innehåll skulle teoretiskt kunna tänkas 

utgöra ett lämpligt exempel på något som stärker ens färdigheter som kon-

sument. Men analysen visar alltså att detta är tydligt kopplat till att ”söka 

efter hållbara varor” och är alltså för närliggande den beroende variabeln. 

Nästa komponent bildar de aktiviteter som jag redan angett som den beroen-

de variabeln: att ha köpt en miljö- eller Fairtrade-märkt vara. Därefter följer 

en dimension som fångar vad vi kan kalla ”ekonomisk rationalitet”, och in-

nefattar att jämföra priser eller att utnyttja rabatterbjudande. Till sist finner 

vi en dimension av aktiviteter som kännetecknar en ”aktiv konsument”. De 

                                                                                                                             
ra antalet variabler (Kim och Mueller 1978). Både faktoranalys och olika rotationsmetoder har 

testats och nästan alla ger liknande resultat med fyra komponenter konstruerade av samma 

variabler som i analysen som presenteras här. En testanalys gjordes även där ”Köpt en miljö-

märkt vara” och ”Köpt en Fairtrade-märkt vara” exkluderades (dvs. de faktorer som tillsam-

mans bildar den beroende variabeln). Även detta test gav samma struktur.    
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är alltså inte nödvändigtvis relaterade till att varken konsumera hållbart 

(komponent 2) eller söka efter hållbara varor (komponent 1). Samtidigt kan 

de tänkas bidra till ens färdighet som konsument, även när det gäller att en-

gagera sig i hållbar konsumtion.  De två variablerna som ingår i komponen-

ten är ”Frågat personalen i en butik om råd” och ”Sökt information om mina 

konsumenträttigheter”. De bildar dock ingen bra skala (Cronbachs alfa< ,70) 

och i detta fall låter jag därför ”Frågat om råd” exemplifiera hela komponen-

ten (denna visade sig har störst förklaringskraft i tester inför de kommande 

analyserna). Variabeln kodas från 0-10 där 0 betyder ”Ingen gång” och 10 

”Varje gång”23.  

 

Förhoppningsvis kan kommande studier inkludera fler aktiviteter som kan 

tjäna som indikatorer på konsumentfärdigheter. Det vore även önskvärt att 

dessa studeras kvalitativt och teoretiskt för att stärka och förklara hur de kan 

bidra till ens förmåga att engagera sig i hållbar konsumtion. Men för denna 

studie kan den nämnda variabeln åtminstone ge en indikation på om och i 

vilken utsträckning konsumtionsfärdigheter har betydelse.  

 

Sociala nätverk. Den sista individuella förutsättningen utgörs av en individs 

sociala kapital och har operationaliseras dels som en dikotom variabel som 

mäter om man är engagerad i någon organisation eller inte (baserat på ett 

frågebatteri om respondentens engagemang i nio olika typer av organisatio-

ner24). De flesta är inte organiserade i någon organisation alls och variabeln 

blir alltför snedfördelad om fler skalsteg skulle läggas in.  

 

Att använda engagemang i organisationer är ett vanligt sätt att mäta socialt 

kapital (tillsammans med ex generaliserad tilltro som även inkluderas här) 

(se ex Putnam 2000 och Brady et al 1995 för två prominenta exempel). Jag 

har i teorikapitlet resonerat att sådant engagemang även kan ha betydelse för 

hållbar konsumtion. Men samtidigt har hållbar konsumtion beskrivits som en 

individualiserad form av kollektiv handling, och som alltså inte är lika bero-

ende av organisationer på samma sätt som kollektivistisk kollektiv handling 

(ex att engagera sig i ett parti). Konstruktionen av även denna variabel hade 

därför blivit starkare om fler indikatorer på socialt kapital hade kunnat in-

kluderas, såsom informella sociala kontakter, nätverk inom sociala medier, 

med mera.  

 

                                                      
23 Frågan som ställdes i enkäten var ”Hur ofta har du under de senaste 4 veckorna gjort föl-

jande när du köpt mat?”. Alternativen i enkäten var 1-7 men har kodats om för att skapa jäm-

förbarhet med andra faktorer.  
24 Idrotts- eller friluftsförening, miljöorganisation, politiskt parti/förbund, facklig organisa-

tion, humanitär hjälporganisation, människorättsorganisation, konsumentorganisation, kyr-

ka/religiöst samfund, annan typ av förening/organisation.  
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Generaliserad tilltro. Utöver sociala nätverk bildar också en persons tilltro 

till andra en viktig komponent av socialt kapital. Denna mäts genom frågan 

”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i all-

mänhet?”, skala 0-10 där 0 betyder ”Det går inte att lita på människor i all-

mänhet” och 10 ”Det går att lita på människor i allmänhet”.  

Operationalisering av uppfattade möjligheter och 

kontrollvariabler 

När det gäller analyserna av möjlighetsfaktorerna så kommer de alltså inte 

att analyseras på en annan nivå, utan det är fortfarande individens uppfatt-

ningar om möjligheterna för hållbar konsumtion som står i centrum för ana-

lysen (se vidare diskussion ovan).  

 

Utbud av märkta varor (Utbud). Variabeln mäter hur medborgarna uppfattar 

utbudet av butiker med ett bra utbud av miljö- och Fairtrade-märkta produk-

ter genom frågan: ”Hur bedömer du din tillgång till följande: Butiker med ett 

bra utbud av miljövänliga varor, Butiker med ett bra utbud av rättvisemärkta 

varor (två delfrågor vilka bildar en skala från 0-10 [Cronbachs alfa=,885], 

där 0 betyder ”Mycket dålig tillgång” och 10 ”Mycket god tillgång”).  

 

Privatekonomisk kostnad för märkta varor (Kostnad). Variabeln mäts genom 

påståendet ”Miljövänliga och rättvisemärkta varor är oftast för dyra för 

mig” (skala 1-7, 1=”Instämmer inte alls”, 7=”Instämmer helt och hållet”, 

samt alternativet ”ingen uppfattning” vilket kodats som 4). Skalan har vänts 

och skalats om till 0-10 för att bli jämförbar med de andra variablerna och ha 

samma antagna riktning på effekten.  

 

Engagemangets effektivitet. Politisk effektivitet kan operationaliseras utifrån 

många olika aspekter, men här används bedömningen av huruvida ens val av 

varor är betydelsefulla för hållbar utveckling. Detta mäts genom påståendet 

”Mina val av varor gör skillnad för samhället och naturen” (kodning som 

”Kostnad” men utan att skalan vänts).   

 

Bedömning av andras engagemang (Andras engagemang). Enkätmaterialet 

har olika frågor som kan belysa frågeställningar kring betydelsen av andras 

agerande för individens egna engagemang. Tillsammans bildar de dock ing-

en bra skala, utan därför har ett påstående valts ut för att representera fråge-

batteriet: ”De flesta i Sverige lever sina dagliga liv utan att bry sig om mil-

jön” (kodad på samma sätt som ”Kostnad”).  

 

Två kontrollvariabler har också förts in i analysen: 
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Kön. All tidigare känd forskning kring politisk konsumtion har funnit att 

kvinnor är mer benägna att konsumera politiskt än män. Variabeln har därför 

kodat ”Kvinna” som 1 och ”Man” som 0.  

 

Ålder. Även ålder är en avgörande faktor och den förs därför in i analysen 

som en kontinuerlig variabel. Men eftersom det är personer i medelåldern 

som engagerar sig i politisk konsumtion mest förs även en kvadrerad version 

av ålder in i regressionsanalyserna för att kunna visa eventuella kurvlinjära 

effekter. 

 

De två kontrollvariablerna faller inte in i någon av övergripande kategorierna 

av faktorer som är av intresse i denna studie (motivation, resurser eller möj-

ligheter). Men de skulle kunna utgöra bakomliggande faktorer, och har dess-

utom visat sig vara viktiga i tidigare studier. Därför bör även dessa variabler 

tas med i analysen, för att försäkra oss om att det är just motivation, resurser 

och uppfattade möjligheter som undersökts.  

 

Tabell 2 nedan visar en sammanfattning av alla variabler, deras skala, me-

delvärde, och annan deskriptiv statistik. Alla variabler som valts ut har en 

god svarsfrekvens, och är inte alltför snedfördelade.  

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för operationaliserade variabler 

Beroende variabler  Skala Medelvärde 

Standard-

avvikelse 

Cronbachs 

alfa 

Hållbar konsumtion 0-10 5,4 2,69 ,78 

 

Motivation 

    

Konsumtionens konsekvenser 0-10 6,6 2,14 ,72 

Oro 0-10 7,2 1,95 ,78 

Ansvar 0-10 6,1 2,32 ,88 

 

Resurser 

    

Ekonomi 0-10 5,8 2,36 ,78 

Utbildning 1-8 4,8 1,83 - 
Kunskap 0-13 6,4 1,99 - 

Färdighet 0-10 3,8 2,76 - 

Sociala nätverk 0-1 0,4 0,50 - 
Generaliserad tilltro 0-10 6,37 2,23 - 

 

Uppfattningar om institutionella 

förutsättningar 

    

Utbud 0-10 6,00 2,46 ,89 

Kostnad 0-10 4,50 3,16 - 

Engagemangets effektivitet 0-10 6,27 2,69 - 

Andras engagemang 0-10 4,88 2,54 - 

 

Kontrollvariabler 

    

Kön 0-1 0,53 0,50 - 

Ålder 18-78 48,9 16,15 - 

Kommentarer: N=780 (för alla variabler). Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”.            
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Två statistiska verktyg för att studera villkorade 
orsaksrelationer 

I de kommande analyserna kommer jag att fästa stor vikt vid relationen mel-

lan de individuella förutsättningarna och dess samspel med möjlighetsfakto-

rer. För att kunna göra detta kommer jag först att dela in medborgarna i klus-

ter för att sedan se hur medborgare med olika nivåer av motivation och re-

surser kan tänkas bli påverkade av hur de uppfattar möjligheterna för hållbar 

konsumtion. På detta sätt kan vi se om det finns medborgare med goda förut-

sättningar som verkar hindras av vad vi därmed kan kalla handlingsbarriärer, 

men också om det finns de som har sämre förutsättningar men som hjälps till 

engagemang av broar till handling.  

 

Klusteranalysen formar subgrupper genom att mäta avstånd mellan enheter 

och skapa en lösning där individerna inom varje kluster är så lika varandra 

som möjligt, samtidigt som avstånden mellan klustren är så stor som möjligt 

(Aldenderfer och Blashfield 1987, Hair et al 2006). På detta sätt reducerar 

analysen komplexiteten i materialet och kan hjälpa mig att hitta meningsfulla 

relationer mellan och inom olika subgrupper. Klusteranalysen startar med de 

individuella förutsättningar som visar sig vara viktiga utifrån både den teore-

tiska diskussionen ovan och de empiriska analyserna nedan (mulitvariata 

regressionsanalyser). Utifrån dessa faktorer skapar den lika många kluster 

som respondenter och för dem sedan samman stegvis (dvs. en ”hierarkisk” 

klusteranalys), genom att mäta medelavstånden mellan respondenter, givet 

utgångsfaktorerna (”average linkage”-metod).  

 

Hur många kluster man sen ska stanna vid är till stor del ett teoretiskt val. 

Flera ”stopp-regler” har utvecklats, men ingen av dem dominerar i använd-

ningen av analysmetoden. Ett sätt är att leta efter ”hopp” i medelavstånd 

mellan ett antal kluster och ett annat (Hair et al 2006). Sådana hopp fanns 

vid tre, fyra och nio kluster i denna analys. Av huvudsakligen teoretiska skäl 

valdes klusterlösningen med fyra kluster, vilket också visade sig vara en 

relativt stabil lösning när andra urvalsvariabler fördes in. Den kanske mest 

övertygande valideringen utgörs dock av huruvida klusterlösningen skapar 

ett meningsfullt resultat, med grupper som inte bara är olika vad det gäller 

utgångsfaktorerna. Som den utökade profileringen nedan visar så har klus-

teranalysen lyckats mycket väl med detta25.  

 

                                                      
25 En grundläggande validering av klusterlösningen har också gjorts genom MANOVA-

analyser (se bilaga 3). MANOVA visar om klustrens medelvärden uppvisar signifikanta skill-

nader, över alla variabler som använts för att skapa klustren (vilket de bör göra om inte något 

allvarligt analysfel inträffat). Även denna analys stödjer klusterlösningen som presenteras i 

resultatkapitlet nedan. 
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Ovan nämndes att klusteranalys inte är ett särskilt vanligt analysverktyg i 

statsvetenskaplig forskning (med bl.a. det ansedda undantaget Verba och 

Nies studie om politiskt deltagande från 1972). Men det är ett bra angrepps-

sätt när man vill dela in respondenter utifrån en mer komplex samling vari-

abler än till exempel kön, ålder, klass eller utbildningsnivå. Och för att stu-

dera förutsättningar för hållbar konsumtion behöver vi ta hänsyn till inte bara 

exempelvis samhällsklass, utan olika typer av både motivations- och resurs-

faktorer som dessutom har anknytning till flera sfärer. Detta för att skapa en 

uppdelning som är användbar för såväl denna som andra studier. Därefter 

kan vi göra grupperna lättare att identifiera och hitta genom att bland annat 

profilera dem utifrån socioekonomiska förhållanden. Men dessa bör inte vara 

utgångspunkten för uppdelningen, eftersom vi här kan anta att det åtminsto-

ne delvis är andra faktorer som är mer drivande för engagemanget och där-

med mer relevanta.   

 

Efter att klusteranalysen utförts och olika typer av medborgarkonsumenter 

har identifierats kommer alltså de olika subgrupperna att profileras för att få 

en bättre bild av vilka konsumenter som engagerar sig i hållbar konsumtion, 

och vilka som inte gör det. Men sedan möjliggör dessutom analysen att vi 

undersöker om de olika grupperna upplever olika främjande eller motver-

kande möjligheter för engagemang (och därmed också barriärer och eventu-

ella broar). Klusteranalysen är alltså ett lämpligt verktyg om man vill studera 

komplexa interaktioner mellan flera olika set av variabler (Aneshensel 

2002)26.   

 

Klusteranalysen och profileringen av subgrupperna kan ge information om 

hur de olika grupperna uppfattar möjligheterna, och om de verkar möta bar-

riärer eller broar för sitt engagemang. Möjlighetsfaktorernas eventuella bety-

delse valideras sedan genom multivariata regressionsanalyser. Till sist för 

även interaktionseffekter mellan individuella förutsättningar och möjlighets-

faktorer in. De testar hur effekten av en faktor kan modifieras av en annan. 

Det vill säga, blir effekten av exempelvis hur man bedömer andras beteen-

den på ens eget engagemang större eller mindre om man är väldigt oroad 

över en ohållbar utveckling? Och kan sådana interaktionseffekter hjälpa till 

ytterligare för att förklara varför gap mellan individuella förutsättningar och 

engagemang uppstår? En fördel med att undersöka de uppfattade möjlighe-

terna och dess interaktion med motivation och resurser gentemot klusterana-

lysen är att vi kan se eventuella interaktioner mellan specifika faktorer. Klus-

                                                      
26 Även PCA som använts ovan är en datareduktionsteknik. PCA sorterar dock materialet 

genom att föra samman variabler som liknar varandra, medan klusteranalys bildar grupper av 

liknande enheter. Den senare är bättre lämpad utifrån syftet att beskriva vilka förutsättningar 

för hållbar konsumtion som medborgare i Sverige har och relatera detta till hur de kan upple-

va möjligheterna för hållbar konsumtion på olika sätt.  
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teranalysen ger å andra sidan en mer övergripande bild av hur relationen ser 

ut mellan olika typer av individuella förutsättningar och uppfattningar möj-

ligheterna. De båda analyserna kompletterar på detta sätt varandra i utfors-

kandet av relationen mellan individuella förutsättningar och hur möjligheter-

na för hållbar konsumtion upplevs. 
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Kapitel 5 – Resultat: Broar över omvända gap?  

25 % av medborgarna upplever att de har dålig tillgång till butiker med ett 

bra utbud av miljö- och Fairtrade-märkta varor, 45 % tycker att sådana varor 

är för dyra för dem, 19 % anser att deras val av varor inte gör någon större 

skillnad för miljön och samhället, och 41 % tror inte att de flesta människor 

försöker ta hänsyn till miljön i sina dagliga liv27. Detta är resultat som kan 

vara problematiska för att hållbar konsumtion ska kunna vinna ett brett en-

gagemang bland medborgarna, och i detta kapitel ska jag studera dessa fak-

torer vidare. Hur påverkar medborgarnas uppfattningar om möjligheterna för 

hållbar konsumtion i vilken utsträckning de väljer ”hållbara”, märkta varor? 

Påverkar de alla medborgare på samma sätt, eller är det avhängigt vilka indi-

viduella förutsättningar man har? Kan de uppfattade möjligheterna bilda 

handlingsbarriärer för dem som annars har hög motivation och goda resur-

ser? Och kanske än mer intressant, kan de skapa broar för dem med sämre 

förutsättningar?  

 

Men innan jag presenterar resultaten kring hur uppfattade möjligheter påver-

kar medborgarkonsumenters engagemang i hållbar konsumtion kommer jag 

att presentera analyserna av vilka individuella förutsättningar som är särskilt 

viktiga för hållbar konsumtion. Genom dessa kan jag sen skapa en taxonomi 

av hur förutsättningarna fördelar sig över olika typer av medborgarkonsu-

menter. Som vi ska se är typernas unika karaktärsdrag viktiga för att förstå 

hur de på skilda sätt förhåller sig till hållbar konsumtion.  

Individuella förutsättningar för hållbar konsumtion 

Teorikapitlet ovan och den specificerade modellen har föreslagit några fakto-

rer som borde kunna förklara varför man engagerar sig i hållbar konsumtion, 

eller varför inte. Vi ska nu studera dessa empiriskt och börjar med de indivi-

duella förutsättningarna. Tabell 3 nedan visar en korrelationsmatris mellan 

den beroende variabeln (val av miljö- och Fairtrade-märkta produkter) och 

individuella förutsättningar, i form av motivation och resurser.  

                                                      
27 Resultat enligt denna studie (ej redovisat i någon tabell). Nivåerna anger andel som väger 

över åt ett håll i sina svar på påståenden med skalan 1-7 där 1 innebär ”instämmer inte alls” 

och 7 ”instämmer helt”.  
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Tabell 3. Korrelationer mellan hållbar konsumtion och individuella förutsättningar 

 Hållbar 

konsum-
tion 

Ekonomi Utbildning Kunskap Färdig-

heter 

Sociala 

nätverk 

General-

iserad 
tilltro 

Konsum-

tionens 
konse-

kvenser 

Oro Ansvar 

Hållbar konsumtion 1          

Ekonomi ,180** 1         

Utbildning ,237** ,265** 1        

Kunskap ,384** ,139** ,168** 1       

Färdighet ,302** ,117** ,159** ,166** 1      

Sociala nätverk ,080* ,090** ,141** ,103** ,077* 1     

Generaliserad tilltro ,201** ,208** ,194** ,122** ,100** ,147** 1    

Konsumtionens konsekvenser ,229** -,010 ,094** ,161** ,060 ,076* ,068* 1   

Oro ,260** -,092** ,053 ,111** ,003 ,025 ,036 ,311** 1  

Ansvar ,368** ,093** ,184** ,203** ,109** ,077* ,200** ,333** ,363** 1 

Kommentarer: N=780. Pearsons korrelationsmått. Korrelationer över ,300 i fet stil. **sig.<,01 *sig.<,05. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. 
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Matrisen visar signifikanta korrelationer för alla de oberoende variablerna 

som resonemanget ovan föreslagit som relevanta faktorer för hållbar kon-

sumtion. De är alla i linje med tidigare empirisk forskning och teori som 

presenterats. Kunskap, färdighet, och ansvar uppvisar ganska starka korrela-

tioner, medan sociala nätverk tillhör dem med svagare samband. Några obe-

roende variabler korrelerar också med varandra. Motivationsvariablerna har 

alla relativt hög intern korrelation, och de har också samband med hur man 

uppfattar engagemangets effektivitet. I de fortsatta regressionsanalyserna har 

därför särskild uppmärksamhet riktats åt risken för multikollinearitet, men 

utan att hitta några problematiska värden. Analysen fortsätter därför med att 

sätta in de individuella förutsättningarna i en multivariat regressionsanalys, 

för att studera deras unika effekter på hållbar konsumtion28.     

 

Tabell 4. Individuella förutsättningars effekt på hållbar konsumtion (OLS) 

 Modell 1 

Motivation 

Modell 2 

Resurser 

Modell 3 

Individuella 

förutsättningar 

Kontrollvariabler29    

Kön (Kvinna=1) ,543** (,182) ,867*** (,168) ,487** (,166) 

Ålder (18-78 år) ,135*** (,033) ,094** (,032) ,094** (,030) 

Ålder, kvadrerad -,001*** (,000) -,001** (,000) -,001** (,000) 

 

Motivation 

   

Konsumtionens konsekvenser ,141** (,044) - ,106** (,040) 

Oro ,178*** (,050) - ,177*** (,046) 

Ansvar ,276*** (,042) - ,191*** (,039) 

 

Resurser 

   

Ekonomi - ,065 (,038) ,086* (,036) 

Utbildning - ,099* (,050) ,036 (,048) 

Kunskap - ,418*** (,044) ,360*** (,042) 

Färdighet - ,226*** (,031) ,222*** (,029) 

Sociala nätverk - ,156 (,170) ,064 (,163)  

Generaliserad tilltro - ,113** (,040) ,073 (,039) 

Justerat R2 ,18 ,26 ,33 

Kommentarer: N=780. Värdena avser ostandardiserade B-koefficienter av en ordinary least squares-

regression (standardfel inom parentes). Alla variabler utom kön, ålder och sociala nätverk är centrerade så 
att medelvärdet är lika med noll. ***sig.<,001 **sig.<,01 *sig.<,05. Data från enkäten ”Konsumtion och 

samhällsfrågor 2009”.   

 

Tabell 4 redovisar tre olika modeller av individuella förutsättningar. Först 

har endast motivationsvariablerna förts in, sedan bara resurser, och till sist 

                                                      
28 Alla regressionsanalyser som presenteras har genomgått olika diagnostiska test, utan att 

problematiska värden kring exempelvis heteroskedactitet eller multikollineartitet påkommits.  
29 Justerat R2 för endast kontrollvariablerna är ,06.  
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båda kategorierna. De två första modellerna visar signifikanta resultat för 

alla motivations- och resursvariabler, utom för sociala nätverk som inte ver-

kar ha någon effekt på hållbar konsumtion. Generaliserad tilltro, den andra 

komponenten av socialt kapital ger effekt i Modell 2, men är inte signifikant 

i Modell 330. Detta resultat är inte helt i linje med tidigare forskning och teo-

retiska förväntningar (Micheletti och Stolle 2005, 2013, Brady et al 1995). 

Men det bör noteras att det är en specifik form av hållbar konsumtion som 

avses (val av hållbara, märkta produkter) och likaså sociala nätverk (enga-

gemang i organisation), vilka också kan skilja sig från tidigare studiers vari-

abler och operationaliseringar. Resultaten kan därför inte avfärda att andra 

typer eller operationaliseringar av sociala nätverk kan ha effekt på andra 

former av eller sätt att mäta hållbar konsumtion.  

 

Resultaten indikerar vidare att effekten från ålder är kurvlinjär, vilket också 

dokumenterats tidigare. ”Ålder” visar att högre ålder ger större sannolikhet 

för hållbar konsumtion, medan ”Ålder, kvadrerad” visar att denna effekt 

dock är avtagande, vilket innebär att de som är medelålders är mest sannoli-

ka att konsumera hållbart31. Att vara ”Kvinna” har också en positiv effekt i 

alla tre modeller, vilket är ett välbefäst resultat. Effekten från kön verkar 

dock vara något mindre när hänsyn tagits till respondenternas motivation, än 

i resursmodellen. Det antyder att en del av effekten som Modell 2 visar för 

variabeln kön har att göra med motivationsnivån. 

 

Alla tre motivationsvariabler ger god förklaringskraft i de båda modeller 

som de är inkluderade i (1 och 3). Ekonomi har en signifikant men inte sär-

skilt stark effekt i Modell 3, men ingen signifikans i Modell 2. Ett mer över-

raskande resultat är att när motivation förs in i Modell 3 så försvinner effek-

ten från utbildning helt. Det är intressant med tanke på att detta är den varia-

bel som tillskrivits störst relevans i tidigare forskning om politisk konsum-

tion. Resultaten antyder att effekten från utbildning som då hittats kan bero 

på att högre utbildning innebär en insocialisering i gemensamma värden. Det 

kan också antas att den mer specifikt kunskapsinriktade variabeln (”Kun-

skap”) minskat den unika effekten från utbildningsnivån, utifrån resultaten i 

Modell 2. Detta stärker tesen om att handlingsrelaterad information är vikti-

gare än generell kunskap om hållbar utveckling eller utbildning i sig. Kun-

skap är för övrigt den variabel som ger störst effekt av de individuella förut-

sättningarna. Det är också intressant att även ”Färdighet” ger en så pass stark 

                                                      
30 Som Tabell 3 visade är generaliserad tilltro till viss del korrelerad med ansvar vilket till viss 

del eventuellt kan förklara varför tilltro tappar i signifikans när motivationsvariablerna förs in 

i modellen.  
31 Den modifierande effekten från den kvadrerade variabeln ser ut att vara väldigt liten, men 

värdet anger alltså ostandardiserad B-koefficient och ska tolkas utifrån skalan 18-78 (år) där 

varje skalenhet innebär en minskning av effekten med ,001.  
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effekt. Resultatet är ett bidrag till utvecklingen av alternativ till de traditio-

nella samhälleliga färdigheterna mot färdigheter för ett hållbart medborgar-

skap.  

Subgrupper med olika individuella förutsättningar  

Regressionsanalysen av vilka individuella förutsättningar som är viktiga för 

hållbar konsumtion talade alltså om för oss att alla de tre motivationsvariab-

lerna är viktiga, samt ekonomi, kunskap, och konsumtionsrelaterad färdig-

het. I nästa steg kommer dessa att användas för att forma kluster av medbor-

gare som liknar varandra gällande dessa egenskaper. Eftersom resurserna 

utbildning, sociala nätverk och generaliserad tilltro inte hade någon signifi-

kant effekt utelämnas de alltså här. Respondenterna har förts samman genom 

att minimera medelavstånden mellan respondenter utifrån de sex faktorerna, 

samtidigt som medelavstånden mellan olika kluster hålls så hög som möjligt 

(se metodkapitel för vidare beskrivning). På detta sätt kan klusteranalysen 

hjälpa oss att beskriva medborgarkonsumenter på ett sätt som inte gjorts i 

tidigare forskning om politiska konsumenter inom statsvetenskap. 

 

Analysen skapade fyra distinkta kluster. Medelvärdena för klustrens indivi-

duella förutsättningar som legat till grund för analysen visas i Tabell 5.  

 

Tabell 5. Fördelning av individuella förutsättningar över fyra kluster (me-
delvärden) 

 Alla resp. 

(N=780  
[100 %]) 

1 – Hög 

motivation, 
hög nivå av 

resurser 

(n=149  

[19 %]) 

2 – Hög 

motivation, 
låg nivå av 

resurser 

(n=138  

[18 %]) 

3 – Låg 

motivation, 
hög nivå av 

resurser 

(n=334  

[43 %]) 

4 – Låg 

motivation, 
låg nivå av 

resurser 

(n=159  

[20 %]) 

Motivation      

Konsumtionens 
konsekvenser 

6,6 7,6 7,1 6,5 5,4 

Oro 7,2 8,5 8,2 6,6 6,5 

Ansvar 6,1 8,1 7,6 5,5 4,0 

Totalt medelvärde för 
motivationsvariablerna 

6,6 8,1 7,6 6,2 5,3 

 

Resurser 

     

Ekonomi 5,9 5,3 5,5 6,7 4,8 
Kunskap 4,9 6,2 4,6 4,8 4,0 

Färdighet 3,8 5,3 1,9 5,3 1,1 

Totalt medelvärde för 
resursvariablerna 

4,9 5,6 3,9 5,6 3,3 

Kommentarer: Skalan är 0-10 för alla variabler, inklusive “Kunskap” som har skalats om till 0-10 (från 0-
13 [antal märkningssystem i skalan]) för att kunna jämföras med de andra variablerna. Data från enkäten 

”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. 
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Kluster 1 har högst medelvärden både när det gäller motivation och resurser 

(resursnivån delas med Kluster 3). När det gäller resurser har de inte lika god 

ekonomi som Kluster 3, men desto bättre kunskap och även god färdighet för 

hållbar konsumtion. De har tydligt högre motivation än alla de andra klust-

ren, även om de motiverade men resurssvaga i Kluster 2 ligger ganska nära 

när det kommer till oro för ohållbar utveckling. Kluster 3 har dock inte alls 

lika god motivation – särskilt låg är deras känsla för ansvar för hållbar ut-

veckling. Kluster 2 har å andra sidan svaga resurser jämfört med Kluster 1 

och 3. Deras ekonomi är dock ändå på ungefär samma nivå som de generellt 

resursstarka Kluster 1, men deras konsumtionsfärdighet är mycket lägre. 

Allra lägst på alla faktorer hamnar Kluster 4. Deras oro är visserligen i stort 

sett på samma (låga) nivå som Kluster 3, men annars ligger de på en tydligt 

lägre nivå både när det gäller motivation och resurser. Vi kan alltså se att det 

inte finns någon grupp som saknar motivation eller resurser helt och hållet – 

Exempelvis så hamnar det ”omotiverade” Kluster 3:s motivation på 6,2 på 

den tiogradiga skalan och Kluster 4-typens generella resursnivå är 3,3. Vi 

kan alltså anta att frågan om hållbar konsumtion i stor utsträckning är en 

”good cause” – något som de flesta sympatiserar med, om än bara till viss 

del.  

 

Nedan visas en förenklad av klustren (Figur 7) där jag har konstruerat skalor 

av motivations- och resursvariablerna (de båda skalorna består egentligen av 

flera dimensioner). Figuren visar hur de fyra klustren placerar sig på dessa 

två skalor utifrån sammanvägda medelvärden av alla sex variabler, och även 

ungefärligt hur stor andel varje kluster utgör av det totala materialet (se stor-

leken på cirklarna). Dessutom visar de cerisea fälten hur många i varje klus-

ter som engagerar sig i hållbar konsumtion, genom att välja miljö- och Fair-

trade-märkt minst någon gång i månaden. 
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Figur 6. Kluster av medborgarkonsumenter utifrån deras individuella förut-
sättningar och deras engagemang i hållbar konsumtion 

 

Kommentarer: N=780. Den cerisea ytan visar andelen medborgare inom varje kluster som väljer miljö- 

och Fairtrade-märkt minst någon gång i månaden (”Hållbar konsumtion”). ”Motivation” och ”Resurser” 
är skalor av ”Konsumtionens konsekvenser”, ”Oro”, och ”Ansvar” samt ”Ekonomi”, ”Kunskap” och 

”Färdighet” (skala 0-10). Mittenlinjerna utgörs av de totala medelvärdena för motivation och resurser (se 

Tabell 9 ovan). Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. 
 

Kluster 2, 3, och 4 har alla bristande individuella förutsättningar, men en 

ansenlig mängd konsumenter i grupperna engagerar sig ändå i hållbar kon-

sumtion. Resultaten visar alltså inte bara på det traditionella gapet mellan 

attityd och handling (hos Kluster 1, och även Kluster 2 utifrån tidigare 

forskning som inte brukar inkludera resurser). Vi kan också se ”omvända 

gap” där medborgarkonsumenter engagerar sig i hållbar konsumtion, trots 

svaga individuella förutsättningar. Innan vi tittar närmare på hur uppfatt-

ningar om möjligheterna för hållbar konsumtion kan bidra till att skapa så-

dana gap så ska vi granska klustren lite mer. Vad är det för medborgarkon-

sumenter som utgör de olika klustren? Nedan profileras de fyra typerna ut-

ifrån socioekonomiska faktorer, värderingar, attityder och beteenden (se 

Bilaga 4 för exakta värden i tabellform).  
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Kluster 1 – Kapabla kritiker 

Kluster 1 är alltså den enda av grupperna som både har hög nivå av motiva-

tion och resurser. Och tittar vi närmare på andra typiska karaktärsdrag så 

visar det sig att de kan liknas vid ”kritiska medborgarkonsumenter”, som 

diskuterats ovan. Kritiska medborgare, i Pippa Norris mening, är personer 

med stark koppling till den politiska gemenskapen, och som stödjer demo-

kratiska värderingar i stort men förhåller sig kritisk till politiska institutioner. 

Översatt till hållbar konsumtion och begreppet kritiska medborgarkonsumen-

ter kan de förstås som medborgare med kosmopolitisk samhörighetskänsla, 

värderingar i linje med hållbar utveckling, och som varierar i sin tilltro till 

politiska, civila och marknadsbaserade institutioner. Kapabla kritiker har 

hög motivation för hållbar utveckling, känner stor samhörighetskänsla med 

inte bara andra medborgare i Sverige, utan hela världen, och har stor tilltro 

till andra i allmänhet. Men de är inte godtrogna naivister. Gruppen visar 

istället också högst variation i sin tilltro vid en jämförelse mellan riksdag och 

regering, statliga miljöorganisationer och konsumentverket, fack, miljö och 

konsumentorganisationer, internationella organisationer, märkningssystem 

samt när det gäller statens arbete med hållbarhetsfrågor. Det är framförallt 

den sistnämnda som Kapabla kritiker har lägst tilltro till (även jämfört med 

alla andra kluster) medan de hyser särskilt hög tilltro till märkningssystem.   

 

Därutöver värderar Kapabla kritiker de solidariska och aktiva medborgar-

skapsidealen högst av alla kluster, och ligger faktiskt även högt på pliktro-

genhetsidealet, även om det inte är utmärkande (de har således också högst 

totala förväntningar på medborgarskapet). Plikttrogenhetsidealet mäter hur 

viktigt man tycker att det är att följa lagen, inte fuska med skatt eller bidrag, 

och att rösta (additiv skala, Cronbachs alfa=,74). Aktivt medborgarskap 

handlar om att hålla sig informerad om vad som händer i samhället, att ta 

egna initiativ och inte vänta på att staten ska lösa problem, att vara beredd att 

bryta mot lagen när ens eget samvete så kräver och att aktivt försöka påverka 

beslut i samhällsfrågor (additivt skala, Cronbachs alfa=,71). I teori ovan 

antogs det att det skulle vara tydligast kopplat till det solidariska medborgar-

skapsidealet, som bland annat innehåller en fråga om huruvida man tycker 

det är viktigt att välja sådana varor som är bra för samhälle och natur även 

om de inte är bäst och billigast för en själv personligen. Idealet speglar också 

vikten av att inte behandla invandrare sämre än infödda svenskar, och att var 

solidarisk med dem i Sverige och i resten av världen som har det sämre än en 

själv (additivt index, Cronbachs alfa=,81). 

 

Kapabla kritikers värderingar kring medborgarskap och positiva attityder till 

märkningssystemen avspeglas också i de flesta av gruppmedlemmarnas be-

teenden. 91 % köper miljömärkta varor regelbundet (minst någon 

gång/månad), och 70 % handlar Fairtrade-produkter lika ofta. Övriga mått på 
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hållbar och politisk konsumtion generellt, såsom att buykotta mat för att 

stödja god djurhållning, buy- och bojkottning i stort (oavsett för vilken poli-

tisk sakfråga), visar att även här är Kapabla kritiker mer engagerade än de 

andra typerna. De deltar också mer i politik genom andra påverkansformer, 

såsom att skriva under en namninsamling, delta i en demonstration, eller att 

kontakta politiker. Deras engagemang i hållbar konsumtion verkar alltså inte 

”tränga ut” andra former, vilket viss forskning har uttryckt oro för (Inglehart 

1997, Putnam 2000), medan andra studier har pekat åt samma håll som den-

na (se ex Micheletti och Stolle 2004, Stolle och Hooghe 2005, Tobiasen 

2005). Resultaten visar även att de sopsorterar och försöker spara på hus-

hållsel oftare än andra.  

 

Vidare så äter 14 % av medlemmarna i klustret till stor del vegetarisk kost 

(äter kött högst någon gång per månad), vilket är den näst högsta nivån bland 

de fyra grupperna. De är också mer aktiva än de andra när det gäller att 

granska ursprungsmärkningar, arbetsvillkoren för de som producerat varan 

och dess miljöpåverkan, och i att försöka påverka sortimentet i butiken av 

politiska, etiska eller miljömässiga skäl, vilket inte är förvånande utifrån de 

andra resultaten. Men Kapabla kritiker jämför också priser och utnyttjar 

rabatterbjudanden i till och med större utsträckning – de är inte alltså inte 

obrydda över sin egen privatekonomi bara för att de också tar hänsyn till 

andra i sina konsumtionsval. Tidigare forskning om politiska konsumenter 

har också fått liknande resultat. De har kunnat demonstrera att dessa konsu-

menter har ett lika stort egenintresse som andra (Micheletti och Stolle 2004), 

att en stor andel av dem (49 %) tycker att priset är viktigare än att varan har 

tillverkats med miljöhänsyn (Tobiasen 2005), och att de jämför priser och 

utnyttjar rabatter i lika stor utsträckning som icke-politiska konsumenter 

(Micheletti och Stolle 2012 [samma dataunderlag som denna studie]).  

 

När det gäller socioekonomiska bakgrundsfaktorer är kvinnor tydligt överre-

presenterade bland Kapabla kritiker (65 %), och likaså yngre och medelål-

ders. De har lägst andel äldre i gruppen av alla typer. 46 % beskriver sitt hem 

som ett ”tjänstemannahem”, vilket också är högst bland de fyra klustren, 

men bara 10 % tillhör ”högre tjänstemannahem” eller ”företagarhem”, vilket 

är lågt i jämförelse med de andra. Kapabla kritiker karaktäriseras också av 

att många har ett arbete – 66 %, vilket kan jämföras med exempelvis Skepti-

ker-gruppen där bara 45 % försörjer sig genom arbete. Men samtidigt är 

många Kapabla kritiker studerande – 13 % (högst av alla de fyra typerna). 

De har den största andelen som bor på landsbygden och även i en storstad, 

samtidigt som alla andra kluster har en högre andel som bor i en stad eller 

tätort. Vidare så har nästan var tredje person i gruppen barn, vilket är näst 

högst av de fyra klustren. De socioekonomiska bakgrundsfaktorerna hos 

gruppen, med hög andel kvinnor, studerande, yngre, och låg andel företagare 
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eller högre tjänstemän, ger en viss förklaring till varför klustret har något 

lägre ekonomiska resurser än humankapital.   

Kluster 2 – Resurssvaga kritiker 

Resurssvaga kritiker liknar Kapabla kritiker i stor utsträckning (som namnet 

antyder). Den avgörande skillnaden i individuella resurser är att de har tyd-

ligt mindre kunskap om hållbar konsumtion, och även sämre konsumtions-

färdighet. Deras totala motivationsnivå är också något lägre än Kapabla kri-

tikers, vilket följer det teoretiska resonemanget ovan om relationen mellan 

motivation och resurser – bristande resurser kan göra att man känner sig 

mindre motiverad. Detta återspeglas också i de utmärkande faktorerna för 

medborgarkritiska konsumenter (dvs. samhörighetskänsla, stöd för hållbar-

hetsvärderingar och varierande tilltro till institutioner). På alla faktorer liknar 

de Kapabla kritiker, om än med något lägre nivåer. Faktum är att om klust-

ren skulle minskas ner i antal från fyra till tre så är det just dessa två som i 

nästa steg slås samman, enligt en ytterligare klusteranalys som utförts.  

 

När det gäller beteenden kommer dock Resurssvaga kritikers bristande hu-

mankapital till uttryck. Trots deras goda motivation och kritiska värderings-

profil så är de markant mindre engagerade. Deras politiska deltagande ligger 

på snittet, och ”bara” 46 % väljer Fairtrade-märkta varor (till skillnad från 70 

% av de Kapabla kritikerna). Här är de alltså mer lika nästa kluster, Villkora-

re. Gruppen utnyttjar inte rabatterbjudande lika ofta som Kapabla kritiker, 

vilket kan tänkas vara i linje med att de har en låg nivå av konsumtionsfär-

dighet och att vara en aktiv konsument, även om denna aktivitet i faktorana-

lysen ovan hamnade under dimensionen ”ekonomisk rationalitet”. Men på 

flera faktorer är de ändå mer involverade än Villkorarna. De bojkottar, buy-

kottar och använder sig av diskursiv politisk konsumtion för att påverka i 

högre utsträckning, och de allra flesta sopsorterar (83 %), samt har den högs-

ta andelen vegetarianer av alla kluster (16 %), detta alltså trots deras låga 

nivå av resurser.  

 

Relativt få Resurssvaga kritiker har barn (18 %, totalt medelvärde=28 %), 

och de har den högsta andelen av personer som bor själva (ca en tredjedel). 

Dessutom har de den lägsta nivån av respondenter som beskriver sitt hem 

som ”högre tjänstemannahem” eller ”företagarhem”. Kring de andra socio-

ekonomiska faktorerna ligger Resurssvaga kritiker nära det totala medelvär-

det och särskiljer sig inte särskilt gentemot de andra klustren (andelen kvin-

nor är dock något högre och gruppen har en viss övervikt för boende i stad 

eller större tätort).  
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Kluster 3 – Villkorare 

Det tredje klustret, Villkorarna med goda resurser men bristande motivation, 

kan beskrivas som en omvänd spegelbild av Resurssvaga kritiker. Som 

nämnts tidigare har de särskilt låg ansvarskänsla (ansvar för hållbar utveck-

ling), men de har däremot mycket god ekonomi och konsumtionsfärdighet. 

De lutar också något åt höger i sin politiska åskådning, medan Resurssvaga 

kritiker har en lätt lutning åt vänster. När det gäller medborgarideal så värde-

rar inte denna typ de soldariska normerna särskilt högt. Plikttrogenhets- och 

aktivt medborgarskapsidealen ligger båda nära snittet och deras totala för-

väntning på medborgarskapet hamnar lägre än både de Kapabla och Resurs-

svaga kritikerna. Jämfört med framförallt Kapabla kritiker som har det högs-

ta totalvärdet menar de alltså att det inte är lika viktigt att man följer något 

av de beteendena som ingår i indexen för att vara en god medborgare (Stolle 

och Micheletti [2013] fick ett likadant resultat i sin jämförelse av hur politis-

ka och icke-politiska konsumenter skiljer sig åt i sin syn på dessa ideal).  

 

Men det som särskilt karaktäriserar denna typ av medborgarkonsumenter är 

att deras inställning till och betydelsen av andras engagemang i hållbar kon-

sumtion. De menar att det inte är särskilt meningsfullt att engagera sig i håll-

bar konsumtion om inte andra gör det. Samtidigt passar de inte alls lika tyd-

ligt in i profilen för kritiska medborgarkonsumenter. Förutom att de inte har 

särskilt hög motivation för hållbar utveckling och konsumtion så har de lägre 

kosmopolitisk samhörighetskänsla, och deras tilltro till exempelvis statens 

arbete med hållbarhetsfrågor är högre än genomsnittet32. Dessutom varierar 

inte deras institutionella tillit mellan olika institutioner lika mycket som de 

tidigare beskrivna typerna. Istället liknar de alltså mer ”conditional coopera-

tors”, som tenderar att bara engagera sig så länge som andra också gör det, 

och har därför getts namnet Villkorare. Som vi ska se i kommande analyser 

av hur olika medborgare uppfattar möjligheterna för hållbar konsumtion så 

kommer även de resultaten att ytterligare tydliggöra karaktärsdragen hos 

både Villkorarna och de båda grupperna av kritiska medborgarkonsumenter.  

 

Villkorare deltar inte lika mycket i politik generellt, politisk konsumtion 

(bojkott, buykott, diskursiva former såsom att försöka påverka sortimentet i 

en butik), sopsortering eller i att spara på hushållsel. Det är bara Skeptiker 

som uppvisar lägre nivåer av dessa beteenden. Vidare är det en väldigt liten 

del Villkorare som kan beskrivas som vegetarianer – gruppen har den lägsta 

andelen av de fyra klustren med 6 % som bara äter kött någon gång per må-

nad som oftast.  

 

                                                      
32 När man tolkar hur detta kluster förhåller sig till det totala medelvärdet bör man dock ha i 

åtanke att Villkorare utgör det i särklass största klustret och påverkar därmed också snittet 

mer än de andra. 
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När det gäller de olika formerna av hållbar konsumtion som gruppen profile-

rats utifrån så sticker inte Kapabla kritiker ut nämnvärt. De ligger ungefär 

runt snittet kring de flesta aktiviteterna, men köper miljömärkt i en något 

högre utsträckning än den totala gruppen. Att de ändå väljer miljömärkt är 

förstås anmärkningsvärt med tanke på att de har en ganska låg nivå av i vil-

ken utsträckning de problematiserar konsumtionens konsekvenser, oro för 

ohållbar utveckling och framförallt ansvarskänsla för miljön och andra män-

niskor.  

 

Könsfördelningen i denna grupp är jämn, och även åldersmässigt ligger 

klustret mycket nära snittet för alla respondenter. Detsamma gäller för hur de 

försörjer sig (även om andelen som arbetar ligger något över snittet) samt 

var de bor någonstans – cirka en tredjedel vardera bor i storstad, stad/större 

tätort, och mindre tätort/landsbygd. Villkorare utmärker sig dock något ge-

nom att ha den största andelen som har barn, och tydligt lägst andel ensam-

boende (bara 13 %). Många Villkorare beskriver sitt hem som ”högre tjäns-

temannahem” eller ”företagarhem” (flest bland alla kluster) medan få menar 

att de bor i ett ”arbetarhem” (lägst andel). 

Kluster 4 – Skeptiker 

Det fjärde och sista klustret som skapats i klusteranalysen är Skeptiker. Som 

namnet antyder har de låg motivation, men också bristande resurser för att 

engagera sig i hållbar konsumtion. Men bakom namnet ligger också en bre-

dare skepticism. De har lägst generaliserad tilltro till andra och till alla in-

kluderade institutioner (den varierar därmed heller inte i alls samma ut-

sträckning). Dessutom har de låg samhörighetskänsla med människor i Sve-

rige och andra delar av världen, och värderar alla tre medborgarskapsideal 

lägst av de fyra grupperna. De liknar dock Villkorare när det gäller huruvida 

de tycker att det är meningsfullt att välja miljö- och Fairtrade-märkta varor 

även om inte andra gör det (de tycker t.o.m. att det är än mindre meningsfullt 

om inte andra också engagerar sig).   

 

Utifrån ovanstående profilering av Skeptiker-typens individuella förutsätt-

ningar och andra värderingar (såsom medborgarskapsnormer) så kan inte 

förväntningarna vara särskilt stora på att gruppen ska vara engagerade i håll-

bar konsumtion. De har mycket bristande motivation, svag ekonomi, liten 

kunskap och bristande färdighet för att engagera sig i hållbar konsumtion. 

Gruppen har också den absolut lägsta nivån av hållbar konsumtion generellt. 

Men, 20 % av dem väljer ändå Fairtrade-märkta varor och 42 % väljer mil-

jömärkta varor åtminstone någon gång per månad. Som kan ses i Bilaga 4 så 

är det dock ytterst få som försöker påverka sortimentet i butik av politiska 

skäl – endast 3 %, jämfört med Kapabla kritikers 33 %. De är också mindre 

engagerade än de andra grupperna i alla andra former av miljöbeteenden, 
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politiskt deltagande och hållbar konsumtion (dock har de en något högre 

andel som äter vegetariskt än Villkorare).  

 

Deras socioekonomiska bakgrund karaktäriseras av en stor andel som kom-

mer från arbetarhem, och väldigt få från tjänstemannahem, nästan en tredje-

del av dem är pensionärer (även högst andel äldre) och bara 4 % studerar. 

Vidare har de den lägsta andelen kvinnor, även om nivån inte ligger så långt 

ifrån det totala medelvärdet. I relation till de andra klustren bor väldigt 

många på landet eller i mindre tätorter, och få i storstäder. 24 % bor ensam-

ma, vilket är lika många som Kapabla kritiker men färre än bland Resurs-

svaga kritiker. Skeptiker har något fler barn jämfört med Resurssvaga kriti-

ker, men de andra två typerna har en ännu högre andel.  

Sammanfattning: Kapabla kritiker, Resurssvaga kritiker, 

Villkorare och Skeptiker 

Figur 7 nedan sammanfattar de tydligaste karaktärsdragen hos de fyra olika 

grupperna. Och det är fyra ganska distinkt olika typer som tonar fram utifrån 

skillnaderna i motivation och resurser, deras värderingsprofil, beteenden och 

socioekonomiska bakgrund (även om Kapabla kritiker och Resurssvaga kri-

tiker dock liknar varandra på flera områden). 

 

Figur 6 och profileringen av de olika grupperna visade att det finns olika gap 

mellan motivation, resurser och engagemang. Dels påvisades det gap som 

många tidigare studier också funnit – att det finns medborgare med ”hållba-

ra” attityder som agerar ”ohållbart” (hos Kapabla kritiker och Resurssvaga 

kritiker). Men också omvända gap, där medborgare som har låg motivation 

(Villkorare och Skeptiker) ändå engagerar sig i hållbar konsumtion. I studien 

har jag även inkluderat resurser som en form av grundläggande individuella 

förutsättningar, och även då uppstår konventionella och omvända gap. Ka-

pabla kritiker har till synes väldigt goda förutsättningar, men en hel del av 

dem väljer ändå inte miljö- och Fairtrade-märkta varor. De andra klustren 

brister antingen i motivation eller resurser, eller båda, men alla har en viss 

andel av medborgarkonsumenter som engagerar sig i hållbar konsumtion. 
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Figur 7. Sammanställning av typiska drag för de fyra klustren 

Villkorare  Kapabla kritiker 

 Låg motivation, goda resurser (men 

kunskap något under medel) 

 Något lägre tonvikt på solidariskt med-

borgarskapsideal, villkorad altruism, po-

litisk åskådning något åt höger 

 Lågt deltagande i politik (inkl politisk 

konsumtion), få äter vegetariskt, 73 % 

väljer miljömärkt minst någon 

gång/månad, 44 % Fairtrade-märkt, låg 

nivå av gröna beteenden, få granskar 

usprung/miljöpåverkan/ 

arbetsvillkor 

 Övervikt som har barn, är sammanboen-

de, högre tjänstemän och företagare, få 

arbetare 

 

 

 Hög motivation, goda resurser (men 

ekonomi något under medel) 

 Hög samhörighetskänsla, varierande tilltro 

till institutioner (hög tilltro till märk-

ningssystem, låg till statens hållbar-

hetsarbete), solidariskt och aktivt med-

borgarskapsideal viktiga. 

 91 % väljer miljömärkt minst någon 

gång/månad, 70 % Fairtrade-märkt, 

högst deltagande i politik generellt (inkl 

politisk konsumtion) och andra gröna 

beteenden, granskar varors 

usprung/arbetsvillkor/miljö-påverkan, 

men jämför också priser 

 Övervikt kvinnor, yngre och medelålders, 

tjänstemän, arbetande, studerande, bo-

ende i storstad och landsbygd 

 

Skeptiker Resurssvaga kritiker 

 Låg motivation, svaga resurser 

 Lågt förtroende för alla institutioner och 

generaliserade andra, värderar de solida-

riska och aktiva medborgarsidealen lågt, 

villkorad altruism 

 42 % väljer miljömärkt minst någon 

gång/månad, 20 % Fairtrade-märkt, 

minst engagerade av typerna i politik, 

hållbar konsumtion, gröna beteenden, 

jämför sällan priser eller granskar 

usprung/miljöpåverkan/ 

arbetsförhållanden 

 Övervikt män, arbetare, pensionärer, 

boende på landsbygd eller mindre tätort, 

undervikt av studenter, medelålders och 

boende i storstad 

 Hög motivation, svaga resurser 

 Hög/medelhög samhörighetskänsla, varie-

rande tilltro till institutioner, solidariskt 

och aktivt medborgarskaps stor vikt, po-

litisk åskådning något åt vänster 

 70 % väljer miljömärkt minst någon 

gång/månad, 46 % Fairtrade-märkt, 

störst andel vegetarianer, utnyttjar sällan 

rabatter, något mer engagerade i politik, 

politisk konsumtion och att granska 

usprung/miljöpåverkan/ 

Arbetsförhållanden 

 Övervikt barnlösa, ensamboende, få högre 

tjänstemän eller företagare 
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Uppfattningar om möjligheterna för hållbar konsumtion  

Nedan kommer de fyra olika aspekter av möjligheterna för engagemanget 

som nämnts tidigare att undersökas närmare – det vill säga hur medborgar-

konsumenterna uppfattar utbudet av hållbara varor, kostnaden för dem, i 

vilken grad andra bryr sig om hållbar utveckling i sin vardag, och hur effek-

tivt de tycker att hållbar konsumtion som ett sätt att påverka är. Kan dessa 

uppfattade faktorer skapa handlingsbarriärer för engagemanget för dem med 

annars goda individuella förutsättningarna? Och kan de omvända gapen som 

visats bero på särskilt positivt uppfattade möjlighetsfaktorer som mobiliserar 

engagemang hos dem med bristande individuella förutsättningar? Det vill 

säga, kan de bilda ”broar till handling” som förklarar hur det omvända gapet 

för hållbar konsumtion kan överbryggas?  

 

Men innan vi går vidare med analyserna av möjlighetsfaktorerna vill jag 

undersöka om inte de omvända gapen beror på självorienterade värden som 

konsumtion av miljö- och Fairtrade-märkta varor kan ge (snarare än hur 

möjligheterna uppfattas). I enkäten ställdes två frågor där respondenten själv 

bland annat fick ange hur viktigt hälso- och kvalitetsskäl är när man väljer 

miljö- respektive Fairtrade-märkta varor33. Frågorna ställdes alltså bara till de 

som engagerar sig i hållbar konsumtion på detta sätt, och de kan därför inte 

användas som kontrollvariabler i de fortsatta analyserna. Kanske något för-

vånande så fäste de engagerade Villkorarna och Skeptikerna (dvs. de som 

uppvisar gap mellan motivation och engagemang) till och med mindre vikt 

vid hälsa och kvalité som orsaker, jämfört med de båda Kritiker-grupperna 

(resultat ej redovisat i tabell). Självorienterade värden verkar alltså inte vara 

förklaringen till de omvända gap som finns inom klustren.  

 

Tabell 6 nedan beskriver sambanden mellan uppfattade möjligheter och den 

beroende variabeln – engagemang i hållbar konsumtion.   

 

                                                      
33 Hälsa/kvalité är en additiv skala (0-10) konstruerad utifrån frågorna ”När du köper ekolo-

giskt märkta varor, hur viktiga är då nedanstående skäl för dig” och ” När du köper rättvise-

märkta varor, hur viktiga är då nedanstående skäl för dig (svarsalternativ 1-7, 1=Inte alls 

viktigt, 7=Mycket viktigt) (Cronbachs alfa=,89). 
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Tabell 6. Korrelationer mellan hållbar konsumtion och uppfattade möjlig-
heter 

 Hållbar 

konsum-

tion 

Utbud Kostnad Engage-

mangets 

effektivitet 

Andras  

engage-

mang 

Hållbar konsumtion 1     

Utbud ,128** 1    

Kostnad ,202** ,055 1   

Engagemangets 
effektivitet 

,328** ,102** ,021 1  

Andras engagemang ,111** ,016 ,065* ,057 1 

Kommentarer: N=780. Pearsons korrelationsmått. Korrelationer över ,300 i fet stil. **sig.<,01 *sig.<,05. 
Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. 

 

De uppfattade möjlighetsfaktorerna visar väldigt liten intern korrelation, men 

är tydligare relaterade till hållbar konsumtion, även om sambanden mellan 

”andras engagemang” och ”utbud” är ganska svaga. Tabell 7 ger oss mer 

information om hur de olika klustren uppfattar möjligheterna. Svaren har 

delats upp utifrån om man regelbundet engagerar sig i hållbar konsumtion 

(dvs. väljer miljö- och Fairtrade-märkt minst någon gång i månaden, likt 

Figur 6), eller inte. Detta för att undersöka om skillnader i engagemanget 

kan härledas till hur medborgarkonsumenter som i övrigt liknar varandra 

uppfattar möjligheterna för hållbar konsumtion - finns här indikationer på att 

deras upplevelser kan bilda barriärer eller broar för engagemang?   

 

Om man tittar på hela materialet så finns signifikanta skillnader mellan de 

som engagerar sig och de som inte gör det utifrån alla fyra uppfattade möj-

lighetsfaktorer (utbud, kostnad, effektivitet och andras engagemang). Alla 

fyra variabler verkar alltså ha betydelse på ett generellt plan. Men när mate-

rialet delas upp verkar de fyra klustren skilja sig åt. Det ska noteras att signi-

fikanstesterna inte är jämförbara eftersom grupperna är olika stora (Villkora-

re är ex. väsentligt större än de andra). För de mindre klustren är det också 

svårare att påvisa signifikanta skillnader. Nedan kommer mer avancerade 

analyser att genomföras för att delvis komma runt problemet och komplette-

ra denna analys.  
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Tabell 7. Skillnader i uppfattningar om möjligheter inom och mellan klustren 
(medelvärden för engagerade/ej engagerade, totalt medelvärde för gruppen 
inom parentes, skala 0-10) 

 Kapabla 

kritiker 

Resurssvaga 

kritiker 

Villkorare Skeptiker Alla kluster 

Sig. skillnader i 

individuella 

förutsättningar 

Ekonomi Ansvar, 

kunskap 

Oro,  

kunskap, 

färdighet 

Kunskap Alla förutsätt-

ningar 

Utbud 6,2/5,6 
(6,1) 

6,3/6,1 
(6,2) 

6,6/5,7** 
(6,1) 

7,2/5,4** 
(5,8) 

6,4/5,7*** 
(6,0) 

Kostnad 5,3/4,2 

(4,9) 

5,4/4,0* 

(4,7) 

5,0/4,1* 

(4,5) 

4,2/3,7 

(3,8) 

5,1/4,2*** 

(4,5) 

Engagemangets 

effektivitet 

7,8/6,4** 

(7,4) 

7,9/6,7** 

(7,2) 

6,5/5,8* 

(6,1) 

6,1/5,2 

(5,3) 

7,0/5,6*** 

(6,3) 

Andras  

engagemang 

5,4/4,6 

(5,2) 

5,1/4,2 

(4,6) 

5,1/4,6* 

(4,8) 

4,8/4,8 

(4,8) 

5,1/4,6** 

(4,9) 

Kommentarer: N för alla kluster sammanlagt=780. ***sig.<,001 **sig.<,01 *sig.<,05 (Anova-analys av 

medelvärden). Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”.  

 

Till att börja med så finns en intern variation hos alla kluster mellan sub-

grupperna av engagerade och ej engagerade när det gäller vilka individuella 

förutsättningar de har. Engagerade och ej engagerade Villkorare skiljer sig 

mest åt, med signifikanta skillnader mellan tre olika faktorer (oro, kunskap 

och färdighet), men för de andra är det bara en eller två variablers medelvär-

den som har en signifikant varians. Man skulle kunna ha förväntat sig att 

engagerade Villkorare var de inom klustret som hade något högre motivation 

– en grundläggande förutsättningar som Villkorare annars har brist på. De 

engagerade Villkorarna är också oroligare för utvecklingen, men de har ock-

så högre kunskap och färdighet. Och på samma sätt har de engagerade Re-

surssvaga kritikerna inte bara högre kunskap, utan tillskriver även större 

ansvar för hållbar utveckling till sig själva och konsumenter i allmänhet. Det 

verkar alltså som att resurser och motivation kan komplettera varandra – 

engagemanget kan till viss del bygga på antingen goda resurser som minskar 

hur krävande det är, eller motivation.  

 

Eftersom fokus nu är på hur de fyra typerna uppfattar möjligheterna att en-

gagera sig så låter vi de individuella förutsättningarna för tillfället fungera 

som slags kontrollvariabler, och utesluter dem från resonemangen. För Ka-

pabla kritiker framkommer egentligen bara en signifikant skillnad (alltså 

utöver ekonomi) mellan de som engagerar sig och inte – engagemangets 

effektivitet. Utifrån denna enkla analys verkar det alltså bara vara denna 

variabel av de fyra som kan tänkas förklara att vissa engagerar sig och andra 

inte, trots att alla medlemmar i gruppen har en relativt hög nivå av både mo-

tivation och resurser. Engagerade och ej engagerade Resurssvaga kritiker 
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skiljer sig också i hur man uppfattar effektiviteten av engagemanget, men 

även kostnaden. Villkorare skiljer sig åt när det gäller alla fyra faktorer, och 

Skeptiker bara gällande hur man uppfattar utbudet.  

 

Ett anmärkningsvärt resultat som vi kan se i Tabell 7 är att de olika grupper-

nas uppfattningar om möjligheterna varierar så pass mycket. När det gäller 

exempelvis utbud av och pris på miljö- och Fairtrade-märkta varor så vet vi 

visserligen att det kan se olika ut i olika butiker, och medborgare möter där-

för inte samma förutsättningar. Måttet i denna studie är dessutom subjektivt i 

sin karaktär och ställer pris i relation till sin egen ekonomi; frågan som ställ-

des handlade om huruvida man tycker att miljö- och Fairtrade-märkta varor 

är för dyra för en själv. Här ser vi att Skeptiker tycker att varorna är särskilt 

dyra för dem. Uppfattning om effektivitet är dock den faktor som varierar 

mest. Det är inte särskilt förvånande att effektiviteten till stor del är en be-

dömningsfråga där det inte råder konsensus bland medborgarna. Även om 

man kan tänka sig att det finns ett mer allmängiltigt svar på frågan så har 

man inte kommit fram till ett sådant ens inom forskningen (även om Stolle 

och Micheletti 2013 gör ett försök att utvärdera effektiviteten av politisk 

konsumtion).  

 

När det kommer till andras engagemang så föreslog teorin ovan om ”scatte-

red individuals” (McFarland 2010) att det kan vara svårt för medborgarkon-

sumenter att bedöma hur många andra som engagerar sig eftersom det hand-

lar om en stor grupp där andras beteenden inte är tydligt observerbara. Sam-

tidigt föreslår bland andra Dagger (1997) att denna bedömning kan vara 

viktig för engagemanget, vilket är en fråga jag ska undersöka vidare nedan. 

På denna punkt gör faktiskt alla kluster generellt ungefär samma bedömning 

– de placerar sig på mitten av den tiogradiga skalan. Men, till skillnad från 

alla andra faktorer och värden så kan vi inte se någon som helst skillnad 

mellan de engagerade och ej engagerade Skeptikernas värden. Båda grup-

perna gör en likadan bedömning av andras engagemang, och denna faktor 

kan alltså därför inte förklara varför en del Skeptiker engagerar sig och andra 

inte. Det är egentligen bara Villkorare som uppvisar en signifikant skillnad 

mellan dess subgrupper, när det kommer till hur man uppfattar andras enga-

gemang. Resultatet motiverar alltså beskrivningen av medlemmarna i klust-

ret som ”conditional cooperators”.   

Några preliminära slutsatser om barriärer och broar 

Nästan en tredjedel av Kapabla kritiker engagerar sig inte regelbundet i håll-

bar konsumtion, trots deras goda individuella förutsättningar. En del av för-

klaringen till detta verkar finnas i att de som inte engagerar sig upplever att 

det inte gör någon större skillnad vilka varor de väljer – den uppfattade bris-

tande effektiviteten bildar en barriär för hållbar konsumtion. Men uppfattad 
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bristande effektivitet är också den enda barriär som analysen ovan kan finna 

(av fyra möjliga ”kandidater” av möjlighetsfaktorer), i alla fall om vi är in-

tresserade av gap mellan goda individuella förutsättningar, det vill säga både 

motivation och resurser, och engagemang i hållbar konsumtion. Om vi istäl-

let talar om gapet mellan endast attityd och handling verkar även kostnaden 

för hållbara varor kunna bilda en barriär för Resurssvaga kritiker.  

 

Profileringen ovan visade också flera ”omvända gap”. Exempelvis så väljer 

19 % av de lågmotiverade och resurssvaga Skeptiker-gruppen miljö- och 

Fairtrade-märkta varor regelbundet. Det bör därmed finnas möjlighetsfakto-

rer som främjar engagemang för medborgare med bristande individuella 

förutsättningar, som jag här alltså har beskrivit som broar som underlättar 

hållbar konsumtion. Och analysen ovan kunde också ge antydningar till flera 

sådana: Skeptiker-typen verkar kunna ges en bro till handling genom ett 

lättillgängligt utbud, Villkorare med hjälp av alla de fyra möjlighetsfaktorer-

na: ett gott utbud, låg kostnad, att hållbar konsumtion uppfattas som effek-

tivt, och att andra engagerar sig, och slutligen ökar också en låg privateko-

nomisk kostnad sannolikheten för att Resurssvaga kritiker ska engagera sig. 

Dessa uppfattningar om möjligheterna verkar bilda alternativa vägar till 

handling för de tre klustren, vägar som inte kräver lika mycket motivation 

och resurser.  

 

Resultaten i Tabell 7 (skillnader i uppfattningar om möjligheter) antyder att 

olika möjlighetsfaktorer kan vara olika viktiga beroende på vilka individuel-

la förutsättningar man har. Mönstret är inte entydigt, men resultaten stämmer 

till vis del överens med hur klustren profilerats. För de båda högmotiverade 

kritiska typerna, som alltså tenderar att vara just kritiskt granskande men 

som också visar stort stöd för hållbar utveckling, så kan deras utvärdering av 

effektiviteten av hållbar konsumtion vara betydande. Om man har bristande 

resurser, som de Resurssvaga kritikerna, kan dessutom ett överkomligt pris 

på miljö- och Fairtrade-märkta varor främja deras engagemang. Vidare så 

antyder resultaten att lågmotiverade (åtminstone Villkorarna) är beroende av 

andras engagemang, vilket de själva också uppger (se profilering ovan). Men 

om de konsumerar hållbart eller inte verkar också villkoras av utbudet, kost-

naden och effektiviteten. 

Vilken effekt har uppfattade möjligheter på olika 

medborgarkonsumenter?  

I studiens sista analyser kommer resultaten ovan att valideras och förtydligas 

genom att undersöka om 1) de uppfattade möjlighetsfaktorerna visar signifi-

kanta effekter på hållbar konsumtion även i en multivariat regressionsanalys, 

samt 2) om effekterna är beroende av vilken nivå av motivation och resurser 
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man har. Detta kan undersökas genom att föra in interaktionstermer i en 

regressionsanalys, vilka konstrueras genom multiplicera en variabel med en 

annan. Interaktionstermer kan därmed visa vilken effekt som en variabel får 

när en annan oberoende variabels värde förändras (Brambor, Clark och Gol-

der 2006). Jag kommer alltså undersöka om effekten från de uppfattade möj-

lighetsfaktorerna är olika stor beroende på vilka individuella förutsättningar 

man har. På så vis kan vi jämföra resultaten av hur de olika klustren uppfat-

tade möjligheterna med vilken oberoende effekt varje faktor har, och därmed 

dra bättre slutsatser om barriärer och broar.  

 

Teori och de empiriska resultaten ovan gör att vi kan både förvänta oss att de 

uppfattade möjligheterna faktiskt har betydelse, och att dess inverkan skiljer 

sig åt beroende på vilken motivation och resurser man har. Hög motivation 

skulle kunna öka betydelsen av att man upplever att de specifika möjlighe-

terna kan adressera de problem man ser. Samtidigt skulle det kunna minska 

effekten av att andra engagerar sig, eftersom man ser hållbar konsumtion 

som en mer akut fråga. Förstås kan vi i så fall också anta att det omvända 

gäller, att andras engagemang kan fungera som ett särskilt lämpligt komplet-

terande incitament om man inte är så motiverad i övrigt. Låg motivation och 

bristande resurser (ex kunskap) skulle kanske också kunna göra att ett gott 

utbud blir allt viktigare och av att man uppfattar kostnaden för de miljö- och 

Fairtrade-märkta varorna som acceptabla.  

 

Tabell 8 nedan visar tre modeller där de individuella förutsättningarna till-

sammans med de andra kontrollvariablerna förs in först (kontrollvariabler ej 

redovisade), följt av en modell där effekterna av de uppfattade möjligheterna 

på materialet som helhet undersöks. Till sist analyseras hela modellen med 

kontrollvariabler, individuella och institutionella faktorer, samt tre olika 

interaktionstermer som förs in i separata modeller (alla tre interaktionstermer 

kan inte inkluderas i samma modell eftersom det skulle ge upphov till multi-

kollinearitet och att resultaten blir svårtolkade).  

 

Ovan har jag redovisat några förväntningar på interaktionseffekterna, men 

alla möjliga interaktioner mellan de enskilda individuella förutsättningarna 

och de uppfattade möjlighetsfaktorerna har testats (totalt 24 möjliga interak-

tioner). Tre interaktionstermer gav signifikanta modifierande effekter och 

redovisas därför i tabellen. Alla variabler utom sociala nätverk är centrerade 

för att göra värdena enklare att tolka samt för att minska multikollineariteten 

när interaktionstermerna förs in. Det innebär att marginaleffekterna anger 

hur den beroende variabelns värde påverkas då en förklaringsfaktors värde 

rör sig en enhet från medelvärdet.  

 

Modell 3 har redan tidigare redovisats och är här bara med för att underlätta 

jämförelser. Här kan vi alltså se att varken sociala nätverk eller utbildnings-
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nivå har någon effekt, och det har de heller inte i vare sig Modell 4 eller 5. 

När de uppfattade möjligheterna förs in i Modell 4 tappar även ekonomi 

signifikant effekt, och de flesta andra individvariablerna minskar något i 

förklaringsförmåga.  

 

Alla möjlighetsfaktorer uppvisar signifikanta effekter, men effekten från 

andras engagemang är relativt svag. Detta resultat är i linje med majoriteten 

av den tidigare forskningen (redovisad ovan) som också påvisat samma sva-

ga relation mellan social tilltro och flera former av politiskt deltagande. Ens 

uppfattning om utbudet spelar roll, och vi kan tänka oss att lättillgängliga 

märkta produkter har två funktioner: dels svarar de förstås mot medborgar-

nas vilja om att verka för hållbar utveckling genom hållbar konsumtion, och 

dels kan de bilda ”triggare” som påminner dem om konsumtionsvalens kon-

sekvenser. Kostnadens påverkan är något av en självklarhet, åtminstone 

inom ekonomiforskning. Men det är intressant att se att ens egen ekonomis-

ka situation tappar i betydelse när de institutionella faktorerna förs in. 

”Kostnad” har visserligen gjorts mätbar genom en fråga som belyser ens 

egen subjektiva uppfattning om dyra miljö- och Fairtrade-märkta varor är i 

relation till sin egen ekonomi, men att ekonomi helt förlorar förklaringsför-

måga är ändå anmärkningsvärt. Och slutligen, styrkan i ens tro på att ens 

konsumtionsval spelar roll för miljön och andra människor (Engagemangets 

effektivitet) är enligt analysen den viktigaste av de fyra möjlighetsfaktorerna 

i modellen (Modell 4).  
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Tabell 8. Individuella förutsättningar och upplevda möjligheters effekt på hållbar konsumtion (OLS)  

 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Konsumtionens konsekvenser ,106** (,040) ,110** (,042) ,117** (,042) ,120** (,042) ,113** (,042) 

Oro ,177*** (,046) ,139** (,045) ,160** (,046) ,132** (,045) ,141** (,045) 

Ansvar ,191*** (,039) ,133** (,039) ,130** (,039) ,133** (,039) ,136*** (,039) 

Ekonomi ,086* (,036) ,052 (,037) ,056 (,037) ,055 (,037) ,053 (,037) 

Utbildning ,036 (,048) ,023 (,047) ,021 (,047) ,029 (,047) ,021 (,047) 

Kunskap ,360*** (,042) ,337*** (,041) ,332*** (,041) ,341*** (,041) ,341*** (,041) 

Färdighet ,222*** (,029) ,214*** (,029) ,212*** (,029) ,213*** (,029) ,215*** (,029) 

Sociala nätverk ,064 (,163)  ,067 (,159) ,061 (,158) ,054 (,159) ,040 (,159)  

Generaliserad tilltro ,073 (,039) ,049 (,038) ,055 (,038) ,049 (,038) ,052 (,038) 

 

Upplevda möjligheter 

     

Utbud  ,093** (,032) ,092** (,032) ,093** (,032) ,094** (,032)  

Kostnad - ,092** (,027) ,094*** (,026) ,093*** (,027) ,091** (,027)  

Engagemangets effektivitet - ,130*** (,032) ,128*** (,032) ,124*** (,032) ,129*** (,032) 

Andras engagemang - ,064* (,033) ,066* (,033) ,072* (,033) ,063* (,033)  

 

Interaktionseffekter 

     

Engagemangets effektivitet * Oro - - ,035** (,013) - - 

Andras engagemang * Konsumtionens konsekvenser - - - -,027* (,013) - 

Andras engagemang * Kunskap - - - - -,030* (,015) 

Justerat R2 ,33 ,36 ,37 ,37 ,37 

Kommentarer: N=780. Kontrollvariablerna kön, ålder och kvadrerad ålder redovisas ej men är inkluderade i analysen. Värdena avser ostandardiserade B-koefficienter av en 

ordinary least squares-regression (standardfel inom parentes), med centrerade variabler (utom ”Sociala nätverk”).  ***sig.<,001 **sig.<,01 *sig.<,05. Data från enkäten 
”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”.  
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De uppfattade möjligheterna är alltså generellt sett viktiga för medborgarnas 

engagemang i hållbar konsumtion. I Modell 5, 6 och 7 för vi slutligen in tre 

interaktionstermer som ger information om huruvida de uppfattade möjlighe-

ternas effekt är beroende av vilka individuella förutsättningar man har. Ef-

fekterna från möjlighetsfaktorerna kvarstår utan större förändringar. Men är 

de som är bättre rustade mindre påverkade av hur man upplever möjligheter-

na än de med sämre förutsättningar? Eller kan de möta barriärer som inte har 

samma betydelse för andra? Och kan engagemanget hos de med låg motiva-

tion och/eller svaga resurser ges en ”knuff i rätt riktning” med hjälp av broar 

till handling? Resultaten i Tabell 9 visar på tre signifikanta interaktionseffek-

ter som ger ett litet tillskott till modellens förklaringsförmåga: mer oro ger 

ökad effekt av hur man uppfattar engagemangets effektivitet”, och både 

”Konsumtionens konsekvenser” och ens kunskapsnivå minskar effekten av 

andras engagemang34.  

 

Alla de tre signifikanta interaktionseffekterna är i linje med de något oklara 

förväntningar som vi ändå kunde ha på hur individuella förutsättningar skul-

le kunna villkora effekterna från de uppfattade möjligheterna. Men utbud 

och kostnad påverkar dock alla på samma sätt, oberoende av vilka individu-

ella förutsättningar man har. Resultaten säger alltså att om man tycker att 

miljö- och Fairtrade-märkta varor är för dyra och otillgängliga så har det 

samma negativa effekt oavsett om man har hög eller låg motivation, goda 

eller bristande resurser.  

 

Värdena av de tre signifikanta interaktionerna anger att för varje skalsteg 

som tas över medelvärdet av ”Oro”, så ökar effekten från ”Engagemangets 

effektivitet” (,128) med ,035. På samma sätt ges alltså effekten av ”Andras 

engagemang” tillskott från både en lägre kunskapsnivå (-,030/skalsteg) och 

om man inte uppfattar konsumtionen som så destruktiv för hållbar utveck-

ling (-,027/skalsteg). Har man både låg kunskapsnivå och inte problematise-

rar konsumtionen särskilt mycket så kan alltså ändå en positiv uppfattning av 

andras engagemang få en väsentlig främjande effekt på ens eget engage-

mang. Nedanstående diagram i Figur 9, 10 och 11 förtydligar resultaten av 

de signifikanta interaktionseffekterna visuellt, ett i taget. 

  

                                                      
34 En testanalys har också utförts med klustren som oberoende variabler. Denna gav dock få 

signifikanta resultat, vilket antyder att interaktionerna framförallt äger rum mellan mer speci-

fika variabler.  
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Figur 8. Diagram över hur variabeln Oro modifierar effekten av Engage-
mangets effektivitet 

Kommentarer: N=780. Grafen bygger på analysen som visas i Modell 5 i Tabell 9 ovan. De streckade 
linjerna visar konfidensintervallet för marginaleffekten (90 %). Tecknen visar de olika klustrens medel-

värden av oro. Cirkel=Kapabla kritiker, fyrkant=Resurssvaga kritiker, triangel=Villkorare och krys-

set=Skeptiker. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. 

 

I diagrammen visar y-axeln marginaleffekten från de uppfattade möjlighe-

terna på engagemanget i hållbar konsumtion. Över den gråa linjen som löper 

horisontellt längs med värdet 0 på axeln är effekten positiv och under är den 

negativ. X-axeln anger hur hög nivå av olika individuella förutsättningar 

man har, och den tjockare diagonala linjen visar vad som händer med effek-

ten när vi rör oss mellan olika värden på x-axeln (variabeln har centrerats så 

att dess medelvärde nu är 0). De streckade linjerna visar ett konfidensinter-

vall, vilket anger ett spann för stor effekten är med 90 % statistisk säkerhet. 

Vidare så visar de olika tecknen i figuren vilken nivå av individuella förut-

sättningar de olika klustren har, vilket presenterades tidigare (deras medel-

värden – det finns alltså både respondenter med en högre nivå, och de med 

en lägre och som alltså kan förväntas få ett högre tillskott eller reducering av 

effekterna).  

 

I Figur 9 kan vi alltså se att Kapabla kritiker (cirkeln) och Resurssvaga kriti-

ker (fyrkanten) har en hög nivå av oro och att betydelsen av effektivitet då är 

relativt stor. För dem som har samma nivå av oro som Skeptiker (triangeln) 

och Villkorare (krysset) är effekten av variabeln betydligt mindre. Alltså, ju 
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mer oroad man är, desto mer inverkan har effektiviteten av hållbar konsum-

tion på ens engagemang. Är man inte oroad över världens utveckling spelar 

det ingen större roll huruvida man tror att hållbar konsumtion är ett effektivt 

sätt att påverka utvecklingen – hälsan tiger still, som teoridiskussionen ovan 

antog. Men om man ser ett akut politiskt problem och vill försöka påverka 

samhället så blir påverkansformen och hur effektiv den är mer relevant. Tror 

man inte att ens val spelar roll verkar det kunna bygga upp en avgörande 

handlingsbarriär för ens engagemang för dem som annars har goda individu-

ella förutsättningar att konsumera hållbart.  

 

Resultatet bekräftar till viss del teoretiska förväntningarna och de slutsatser 

som dragits av klusterprofileringen och den bivariata analysen: effektiviteten 

av hållbar konsumtion är särskilt viktig för Kapabla och Resurssvaga kriti-

kerna som är mer oroade än de andra klustren. Och om Kapabla kritiker an-

ser att deras val inte gör någon större skillnad så kan det bilda betydande 

barriär för dem, medan denna effekt inte är alls lika stor (men inte obefintlig) 

för Villkorare eller Skeptiker. Dessutom kan vi också säga att om Resurs-

svaga kritiker istället tycker att hållbar konsumtion är ett effektivt sätt att 

påverka, så kan det skapa en bro till engagemang.  

 

Men vi måste också korrigera en slutsats om barriärer och broar som gjordes 

utifrån de empiriska analyserna ovan. Vi såg visserligen att engagerade Vill-

korare hade en positivare bild av vilken skillnad ens konsumtionsval kan 

göra, jämfört med de icke-engagerade. Men eftersom den uppfattade effekti-

viteten inte har så stor betydelse för dem med låg oro så kan denna variabel 

antagligen inte bilda en särskilt betydande bro till handling för dem.  

 

Figur 10 nedan visar vidare hur ens kunskapsnivå påverkar marginaleffekten 

av andras engagemang. Till skillnad från orons påverkan på effektiviteten 

(Figur 9), så ser vi istället att marginaleffektlinjen har en negativ lutning. Det 

innebär att effekten minskar när vi rör oss till höger på x-axeln, det vill säga 

mot de som har större kunskap. Man kan säga att kunskap om hållbar kon-

sumtion gör en mindre känslig för hur man tror att andra beter sig, men ock-

så att andras engagemang är en viktigare faktor för dem som har mindre 

kunskap. För dem kan alltså en positiv uppfattning av andras engagemang 

till viss del bilda en bro till handling. Har man en negativ bild blir detta dock 

ännu en motverkande faktor för hållbar konsumtion, tillsammans med den 

redan låga kunskapsnivån.  
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Figur 9. Diagram över hur variabeln Kunskap modifierar effekten av Andras 
engagemang 

Kommentarer: N=780. Grafen bygger på analysen som visas i Modell 6 i Tabell 9 ovan. De streckade 

linjerna visar konfidensintervallet för marginaleffekten (90 %). Tecknen visar de olika klustrens medel-

värden av kunskap. Cirkel=Kapabla kritiker, fyrkant=Resurssvaga kritiker, triangel=Villkorare och 
krysset=Skeptiker. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. 

 

Faktum är att för dem med samma kunskapsnivå som Kapabla kritiker (cir-

keln) så är effekten mycket nära noll, och konfidensintervallet indikerar att 

vi inte kan vara säkra på att den till och med inte är under noll. Effekten vid 

Resurssvaga kritikers (fyrkanten) kunskapsnivå är också mycket osäker, och 

kan mycket väl vara försvinnande liten. Den generella effekt från andras 

engagemang som Modell 4 i Tabell 8 påvisade gäller alltså bara för dem med 

lägre kunskapsnivå.  

 

Även dessa resultat ligger väl i linje med vad tidigare analyser visat. En läg-

re kunskapsnivå sporrar medborgarkonsumenter till att bli ”conditional coo-

perators”, som Villkorarna. Därutöver antyder de dessutom att Skeptiker 

också skulle kunna få en ”knuff” mot engagemang, om de skulle göra en mer 

positiv bedömning av andras engagemang. Men i dagsläget gör de flesta 

skeptiker samma negativa skattning, och denna möjliga bro blir därför inte 

använd.   
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Till sist fann regressionsanalyserna en ytterligare signifikant interkationsef-

fekt. Även motivationsvariabeln ”Konsumtionens konsekvenser” har en ne-

gativ effekt på vilken betydelse andras engagemang har. Utbud och kostnad 

interagerar alltså inte med de individuella förutsättningar, utan påverkar alla 

i samma utsträckning. På samma sätt som med kunskap så kan attityden 

kring konsumtionens konsekvenser göra att uppskattningen av andras enga-

gemang minskar i effekt, och både Kapabla kritikers och Resurssvaga kriti-

kers nivå innebär att effekten mycket väl kan vara noll. Ligger man runt eller 

under medelnivån av Konsumtionens konsekvenser-variabeln så ökar dock 

effekten, och Skeptiker och Villkorar-typernas låga motivationsnivå gör 

andras engagemang särskilt viktigt. Men återigen, eftersom många Skeptiker 

gör en lika negativ bedömning av andras engagemang så nyttjas inte heller 

denna potentiella bro till handling.   

 

Figur 10. Diagram över hur variabeln Konsumtionens konsekvenser modifi-
erar effekten av Andras engagemang 

Kommentarer: N=780. Grafen bygger på analysen som visas i Modell 7 i Tabell 9 ovan. De streckade 

linjerna visar konfidensintervallet för marginaleffekten (90 %). Tecknen visar de olika klustrens medel-
värden av variabeln Konsumtionens konsekvenser. Cirkel=Kapabla kritiker, fyrkant=Resurssvaga kriti-

ker, triangel=Villkorare och krysset=Skeptiker. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 

2009”. 

 

Resultaten i Tabell 8 och de tre figurerna ovan visar att effekten från andras 

engagemang får en ”boost” när nivån av kunskap och variabeln ”Konsum-

tionens konsekvenser” är låg. Så den låga effekt som visats i Modell 4 i Ta-
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bell 8 är alltså i själva verket större, åtminstone för dem med låg motivation 

(i form av hur mycket man tror att konsumtionen påverkar hållbar utveck-

ling) och kunskapsnivå. För att ytterligare utforska relationen mellan dessa 

variabler har en testanalys gjorts där konsumtionens konsekvenser och kun-

skap lyftes ur Modell 4 ovan. Resultatet (ej redovisat i figur eller tabell) blev 

att effekten från andras engagemang då tappade all signifikans (p=,141). 

Resultatet antyder att dessa individuella förutsättningar både modifierar och 

medierar effekten av andras engagemang, vilket kan förklara varför denna 

studie kunnat visa att andras engagemang har betydelse, medan andra antagit 

att det inte har det eller endast ger svag effekt (se ex Krantz Lindgren 2001, 

Armingeon 2007). En slutsats som kan dras är att andras engagemang har 

betydelse för dem med låg motivation och kunskap, medan effekten är liten 

eller ingen när man är motiverad och har god kunskap om hållbar konsum-

tion. Resultatet liknar den förklaring som Vermeir och Verbeke (2006) ger 

till varför en del har intentionen att konsumera hållbart trots negativa attity-

der.  

 

Det finns flera olika möjliga teoretiska förklaringar till att andras engage-

mang har så pass stor betydelse för dem med låg kunskap om hållbar kon-

sumtion. Teoriavsnittet ovan föreslog att det kan handla om att det inte känns 

meningsfullt om inte tillräckligt många andra också engagerar sig – då tror 

man inte att ens egen insats kan få någon effekt och engagemanget har varit 

förgäves. Utifrån detta resonemang kan vi tro att medborgare med lägre kun-

skapsnivå är mer benägna att styras av villkorad altruism. Om då inte andra 

engagerar sig minskar det sannolikheten att man själv gör det, men också 

tvärtom; om man tror att det är något som många andra gör så kan det ge en 

”knuff”, och vara en bro till hållbar konsumtion. Men det kan också handla 

om att om man tror att andra väljer hållbara varor så uppfattar man det som 

en social norm. Om man engagerar sig eller inte behöver då inte vara styrt 

om man tror att ens engagemang kan ha effekt, utan istället uppfatta det som 

något man bör göra, om inte annat för att inte riskera sanktioner från ens 

sociala omgivning (Vermeir och Verbeke 2006 resonerar på det senare sät-

tet).  

 

Men vad är det med kunskap om hållbar konsumtion som gör att man blir 

mer eller mindre känslig för andras ageranden? Här behövs vidare studier, 

även om vi kan ha teoretiska förväntningar. Att man har tillit till att andra 

medborgare konsumerar hållbart kan antas göra att man kan det ”’språng in i 

tron’, som sätter parentes om okunnighet eller bristande informationer” 

(Giddens 1991:276). Andras engagemang kan alltså tänkas fungera som en 

kompensation för bristande kunskap. Om andra engagerar sig litar man kan-

ske på deras bedömning av värdet i att konsumera hållbart, även om man 

själv saknar kunskaper om frågan. Kanske kan sociala nätverk ändå ha bety-
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delse i detta sammanhang, men denna studie har inte funnit något sådant 

resultat eller lyckats utforska dess roll empiriskt.  

Sammanfattning och slutsatser 

Kapitlet inleddes med att konstatera att 25 % av medborgarna upplever att de 

har dålig tillgång till butiker med ett bra utbud av miljö- och Fairtrade-

märkta varor, 45 % tycker att dessa varor är för dyra för dem, 19 % anser att 

deras val av varor inte gör någon större skillnad för miljön och samhället, 

och 41 % tror inte att de flesta människor försöker ta hänsyn till miljön i sina 

dagliga liv. Analysen gick sedan vidare med att undersöka individuella för-

utsättningar för hållbar konsumtion, hur dessa fördelar sig över olika typer 

av medborgarkonsumenter, för att sedan återkomma till hur de nämnda upp-

fattningarna om de institutionella karaktärsdragen kan bilda både barriärer 

och broar för hållbar konsumtion, och ha olika betydelse beroende på vilka 

individuella förutsättningar man har.  

 

Alla tre motivationsvariabler som inkluderats i analysen gav signifikanta 

effekter: i vilken utsträckning man anser att konsumtionen påverkar hållbar 

utveckling negativt, oro över ohållbar utveckling, och hur ansvarig en själv 

och andra konsumenter är för hållbar utveckling. De viktigaste resurserna för 

att engagera sig i hållbar konsumtion är (handlingsrelaterad) kunskap, kon-

sumtionsfärdighet och till viss del även en god privatekonomi. Utbildning 

gav ingen signifikant effekt, och inte heller om man är engagerad i en orga-

nisation eller inte, eller ens generella tilltro till andra.  

 

Därutöver inkluderades två kontrollvariabler i analysen. Kön visade sig ha 

stor betydelse, även när hänsyn tagits till ålder, motivation, resurser och upp-

fattningar om möjligheterna för hållbar konsumtion. Effekten från ålder är 

kurvlinjär, vilket innebär att medelålders är mest sannolika att välja miljö- 

och Fairtrade-märkta produkter.  

 

Fyra kluster skapades utifrån hur lika respondenterna är gällande de signifi-

kanta individuella förutsättningarna. Kapabla kritiker har både hög motiva-

tion och goda resurser, och kännetecknas av att de är "kritiska medborgar-

konsumenter" som granskar varor, känner stor samhörighet med andra, och 

har domänspecifik tillit till institutioner. Resurssvaga kritiker liknar dem på 

detta sätt, men har bristande resurser. Villkorare har mycket goda resurser 

(dock något lägre kunskapsnivå) men bristande motivation. De kännetecknas 

bland annat av att de i högre utsträckning är benägna att bara engagera sig så 

länge andra också gör det. Det fjärde klustret är Skeptiker. De har både bris-

tande motivation och resurser, och har dessutom låg tilltro till andra och 

både politiska och marknadsbaserade institutioner.  
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Trots att Kapabla kritiker till synes åtminstone har väldigt goda individuella 

förutsättningar så engagerar sig inte en knapp tredjedel av dem i hållbar kon-

sumtion regelbundet. De andra grupperna saknar antingen motivation eller 

resurser, eller båda, men en andel av dem engagerar sig ändå. Resultaten 

tecknar alltså "traditionella" gap mellan attityder, resurser och handling, men 

också "omvända" gap.  

 

En del av förklaringen till gapen verkar finnas i hur man uppfattar möjlighe-

terna för hållbar konsumtion. Dessa kan bilda både barriärer som hindrar 

dem med annars goda individuella förutsättningar, samt broar som gör att det 

inte krävs lika mycket motivation eller resurser för att engagera sig. Fyra 

sådana uppfattningar om övergripande karaktärsdrag hos möjligheterna för 

hållbar konsumtion har undersökts, vilka alla gav signifikanta effekter. Des-

sa var: utbudet av miljö- och Fairtrade-märkta varor, dess kostnad, i vilken 

utsträckning man anser att ens val gör skillnad, och om andra engagerar sig. 

Analyserna visar dock att de till viss del uppfattas olika av klustren, och att 

de dessutom har olika effekt beroende på vilka individuella förutsättningar 

man har. Utbudet och kostnaden för hållbara varor har ingen sådan interak-

tionseffekt med individuella förutsättningar, men effektiviteten spelar störst 

roll för de mest oroade, och andras engagemang får större effekt om man har 

lägre kunskapsnivå och inte tror att konsumtionen påverkar hållbar utveck-

ling i så stor utsträckning.  

 

En del av de Kapabla kritikernas engagemang hindras av att de uppfattar 

effektiviteten av hållbar konsumtion som bristande – den bildar en barriär. 

Övriga tre faktorer har mindre betydelse för dem. För dessa finns inga skill-

nader i uppfattningar mellan de som engagerar sig inte, och andras engage-

mang skulle dessutom få väldigt liten effekt om det hade funnits sådana 

skillnader, eftersom deras höga kunskapsnivå och problematisering av kon-

sumtionens konsekvenser minskar dess effekt.  

 

För Resurssvaga kritiker, som alltså kan ses som en av två subgrupper av 

”Kritiker”, så är effektiviteten också betydelsefull. Även om de till stor del 

saknar resurser för att engagera sig i hållbar konsumtion så kan de välja att 

göra så ändå om de tror att deras val av varor gör stor skillnad. Dessutom 

uppfattar en del av dem att kostanden för miljö- och Fairtrade-märkta varor 

inte är för hög för dem. Båda faktorerna kan därför bilda en bro till handling 

för Resurssvaga kritiker. Skillnaderna i uppfattningar mellan engagerade och 

icke-engagerade när det gäller andras engagemang och utbudet är inte signi-

fikanta. Andras engagemang har dessutom mindre effekt än genomsnittet 

eftersom deras syn på konsumtionens konsekvenser har modifierar den nega-

tivt.  
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När det kommer till Villkorarna visade den bivariata analysen att det finns 

signifikanta skillnader i hur engagerade Villkorare och icke-engagerade 

Villkorare för alla fyra möjlighetsfaktorer. Av dessa är andras engagemang 

den mest betydelsefulla bron till handling, och därmed till att förklara varför 

en del av dem engagerar sig trots bristande motivation. Denna faktor är sär-

skilt viktig eftersom den får ökad effekt av deras låga kunskapsnivå och pro-

blematisering av konsumtionen. Utbudet och kostanden av varorna bildar 

också broar för de som uppfattar dem positivt, men effektiviteten har antag-

ligen mindre betydelse (eftersom den villkoras av hög oro), även om signifi-

kanta skillnader mellan engagerade och icke-engagerade uppmätts.  

 

Till sist kunde vi också se att 19 % av Skeptikerna engagerade sig regelbun-

det i hållbar konsumtion, trots både bristande motivation och resurser. Den 

enda skillnaden mellan de Skeptiker som konsumerar hållbart och inte var att 

de engagerade hade en mer positiv uppfattning av utbudet av miljö- och 

Fairtrade-märkta varor. Denna faktor bildar alltså en bro nästan en femtedel 

av gruppen. Om Skeptiker skulle tro att det var fler som engagerade sig för 

hållbar utveckling i sin vardag så skulle antagligen ännu fler välja varorna, 

men de flesta av dem har en negativ bild av andras engagemang.  
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Kapitel 6 – Sammanfattning, slutsatser och 
diskussion 

Behovet av förändrade konsumtionsmönster har uttryckts tydligt både av 

politiker och forskare, och får också stöd från medborgare generellt. Men 

forskning har funnit att medborgarkonsumenter som i sina attityder visar 

omtanke om miljön och andra människor inte alltid agerar i enlighet med 

dessa attityder. En förklaring som tidigare forskning ger är att de möter olika 

typer av barriärer som hindrar deras engagemang. Men det finns också studi-

er som visar omvända gap: en del medborgare agerar hållbart trots låg moti-

vation. Hållbar konsumtion varierar mellan länder, grupper, produktkatego-

rier och frågeområden inom hållbar utveckling. Och även om många ohåll-

bara konsumtionspraktiker inte verkar förändras, så sker utveckling inom 

andra. Hållbar konsumtion präglas av inkonsekvens.  

 

Med utgångspunkt i detta problem har denna studie haft syftet att undersöka 

att undersöka varför medborgare ibland engagerar sig i hållbar konsumtion 

och ibland inte, och särskilt fokus har riktats mot vilken roll uppfattningar 

om möjligheterna för hållbar konsumtion spelar för att skapa inkonsekvenser 

mellan individuella förutsättningar och handling. Tre huvudfrågor ställdes 

upp: 1) Vilka individuella förutsättningar och aspekter av möjligheterna för 

hållbar konsumtion är särskilt viktiga för att engagera sig i hållbar konsum-

tion? 2) Vilka individuella förutsättningar för att engagera sig i hållbar kon-

sumtion har medborgare i Sverige? Och 3) hur påverkar medborgarnas upp-

fattningar om möjligheterna för hållbar konsumtion engagemanget? Dessa 

frågeställningar har besvarats genom empiriska analyser av datamaterialet 

från ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”-enkäten, som utförts inom pro-

jektet ”Det hållbara medborgarskapet – möjligheter och barriärer”.  

 

I mina analyser har jag funnit de traditionella gap som tidigare forskning 

pekat på, men också omvända gap. Jag har också visat hur en uppdelning av 

medborgarkonsumenter utifrån deras individuella förutsättningar kan bidra 

till en bättre förståelse för varför en del engagerar sig ibland, ibland inte, och 

en del aldrig. Beroende på om man tillhör gruppen Kapabla kritiker, Resurs-

svaga kritiker, Villkorare eller Skeptiker så kan uppfattningar om möjlighe-

terna för engagemang bilda antingen barriärer eller broar.  
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Negativa uppfattningar om hur effektivt hållbar konsumtion är kan bilda en 

barriär för Kapabla kritiker, och därmed förklara varför en del av dem trots 

goda individuella förutsättningar inte engagerar sig. Men kanske är de broar 

för hållbar konsumtion jag funnit än mer intressanta. Förutom just de Kapab-

la kritikerna så har alla de tre andra grupperna antingen bristande motivation, 

resurser, eller både och. Men inom alla klustren finns de som engagerar sig, 

delvis tack vare dessa broar som gör engagemanget lite mindre krävande. I 

detta kapitel kommer jag att återkomma till dessa broar och barriärer, men 

först sammanfatta studien ytterligare, och dra slutsatser. Jag kommer sen att 

föra en bredare diskussion om undersökningen i relation till andra, större 

frågor kring hållbar utveckling och medborgarskap, och till sist ge några 

förslag för den fortsatta forskningen om hållbar konsumtion.   

Att studera skärningspunkterna mellan politik, 
konsumtion, medborgare och institutioner 

Hållbar konsumtion har i avhandlingen studerats med hjälp av framförallt 

statsvetenskaplig teoribildning och som en form av engagemang. Jag har 

utgått ifrån att hållbar konsumtion kräver vissa individuella förutsättningar i 

form av motivation och resurser, men att engagemanget också kan motver-

kas eller främjas av hur man uppfattar möjligheterna för hållbar konsumtion. 

Upplägget är i linje med tidigare forskning som också sett dessa tre övergri-

pande komponenter som grundläggande för engagemang (se ex Kriesi och 

Westholm 2007, Adman 2008, Petersson et al 1998, Teorell, Sum och Tobi-

asen 2007, Leighly 1995, Koos 2012 och till viss del även Kollmuss och 

Agyeman 2002, Bamberg och Möser 2007, Ajzen och Fishbein 1980, Hines 

et al 1987).  

 

Även om den övergripande modellen för engagemang är användbar även för 

hållbar konsumtion, så är denna särskilda form präglad av de krav som håll-

bar utveckling ställer medborgarna inför. Det är ett engagemang i den priva-

ta sfären som innebär ansvarsrelationer med tidigare, nuvarande och kom-

mande generationer, och där nationalstaten inte begränsar deras territoriella 

utsträckning. Därför har det varit nödvändigt att omtolka traditionella teorier 

kring medborgarskap och politiskt deltagande. De har en alltför snäv bild där 

medborgarskapet framförallt beskrivs som en relation mellan individ och 

stat, och där man endast har ansvar för andra inom en given politisk gemen-

skap. För att förstå vilka individuella förutsättningar som krävs för att prakti-

sera ett sådant utsträckt och relationellt medborgarskap har teoribildningen 

kring hållbart medborgarskap varit särskilt användbar som utgångspunkt. 

Utifrån detta uppdaterade perspektiv på engagemang har särskilt de samhäl-
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leliga färdigheter som tidigare forskning lyft fram omtolkats till konsum-

tionsområdet. 

 

Individuella förutsättningar teoretiserades som en kombination av motivation 

och resurser för att engagera sig. Resonemanget antog att särskilt tre motiva-

tionsfaktorer skulle vara viktiga: att problematisera konsumtionens konse-

kvenser för hållbar utveckling, oroas över ohållbar utveckling, och att anse 

att en själv och konsumenter i allmänhet har ansvar för hållbar utveckling. 

Vidare föreslog teoridiskussionen att privatekonomi, utbildning, handlings-

relaterad kunskap om hållbar konsumtion (operationaliserat som kännedom 

om märkningssystem), konsumtionsfärdighet, sociala nätverk och tilltro till 

andra borde utgöra de viktigaste resurserna (resurserna kan sammanfattas 

som fysiskt kapital, humankapital och socialt kapital).  

 

De uppfattade möjligheterna har som sagt också varit en viktig komponent i 

min analys. I studien har upplevelsen av fyra specifika aspekter av möjlighe-

terna för hållbar konsumtion undersökts: utbudet av miljö- och Fairtrade-

märkta varor, kostnaden för dessa varor, effektiviteten av hållbar konsum-

tion, samt andras engagemang i hållbar utveckling i sin vardag. I studien 

undersöktes hur de uppfattade möjligheterna påverkar engagemanget. Jag 

antog att en negativ uppfattning av dessa aspekter skulle kunna bilda barriä-

rer för dem som annars skulle ha engagerat sig, eller broar för medborgar-

konsumenter som uppfattar dem positivt men som har sämre individuella 

förutsättningar i övrigt. På detta sätt kan uppfattade möjligheter i så fall för-

klara både de traditionella gapen mellan individuella förutsättningar och 

handling, och de omvända.  

Fyra typer av medborgarkonsumenter och deras vägar 

till hållbar konsumtion 

Den empiriska analysen började med att testa vilka individuella förutsätt-

ningar som var viktiga för att engagera sig i hållbar konsumtion. Resultaten 

låg i stort i linje med de teoretiska förväntningarna och den tidigare forsk-

ningen med ett par undantag (se ex Ferrer-Fons 2004, Micheletti och Stolle 

2004, Tobiasen 2005, Strømsnes 2004). Utbildning, som i tidigare forskning 

tillskrivits störst förklaringskraft, hade ingen signifikans när motivation och 

mer specifik handlingsrelaterad kunskap kring hållbar konsumtion tagits 

med i modellen. Sociala nätverk och tilltro till andra gav inga signifikanta 

effekter i detta sammanhang, som dock kan bero på det specifika sätt som 

variablerna operationaliserats (sociala nätverk som engagemang i organisa-

tioner). Kunskap och konsumtionsfärdighet var de viktigaste resurserna och 

även ens ekonomiska situation var av viss vikt, medan uppfattningar om 
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vilken påverkan konsumtionen har på hållbar utveckling, oro för hållbar 

utveckling och konsumenters ansvar för den utgör viktiga motiverande förut-

sättningar.  

Kapabla och Resurssvaga kritiker, Villkorare och Skeptiker 

Analyserna ovan beskriver hur medborgarkonsumenter kan delas in i fyra 

typer, utifrån vilken motivation och vilka resurser de har. Kapabla kritiker 

har hög motivation och goda resurser, Skeptiker saknar båda förutsättningar-

na, Resurssvaga kritiker har stor motivation men bristande resurser, och 

Villkorare är omotiverade men har mycket goda resurser. Bland Kapabla 

kritiker hittar vi flest som engagerar sig i hållbar konsumtion, även om inte 

alla engagerar sig på detta sätt. De andra grupperna har också en viss nivå av 

hållbara konsumenter, trots deras bristande individuella förutsättningar. Stu-

dien har alltså kunnat hitta inte bara den traditionella typen av gap, utan även 

”omvända gap”, där grupper som vi har anledning att tro att de inte ska vara 

särskilt engagerade ändå är det. 

 

Analyserna antydde också att drivkrafterna för hållbar konsumtion kan vara 

olika. De Resurssvaga kritiker som väljer miljö- och Fairtrade-märkta varor 

drivs framförallt av sin motivation – den verkade till viss del sätta deras bris-

tande resurser inom parentes. Och tvärtom verkade gälla för Villkorare. Med 

deras goda resurser blir inte engagemanget särskilt krävande, och de behöver 

därför inte vara särskilt motiverade för att engagera sig. Resultaten ger där-

med stöd för perspektiv som framhåller att resurser är den mest betydelseful-

la kategorin av individuella faktorer (se ex Brady et al 1995), och de som 

menar att motivation är den mest avgörande (se ex Dobson 2007, Schwartz 

1977) – de är båda viktigast men för olika medborgarkonsumenter.   

Barriärer och broar för hållbar konsumtion 

Utbud av hållbara varor, dess kostnad och effektivitet samt huruvida andra 

agerar hållbart har i denna studie studerats som möjliga handlingsbarriärer 

och broar. Alla dessa faktorer har betydelse för den generella gruppen med-

borgarkonsumenter. Men deras funktioner är också mer specifika. Dels upp-

fattar de olika grupperna möjligheterna på olika sätt – en del är mer skeptis-

ka och andra mer positiva, och det finns också skillnader inom klustren mel-

lan de som engagerar sig och inte. Dessa skillnader ger en indikation på att 

möjligheterna kan utgöra barriärer och broar för hållbar konsumtion. Men 

jag har genomfört analyser som visar att de individuella förutsättningarna 

kan modifiera effekterna på hållbar konsumtion från de uppfattade möjlighe-

terna. Beroende på vilken motivation och resurser man har så kan man alltså 

till viss del påverkas olika av vissa möjlighetsfaktorer (effektivitet och 

andras engagemang).  
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Både resultaten från subgruppsanalysen och interaktionstermernas effekter 

har alltså visat att individuella förutsättningar och de uppfattade möjligheter-

na samspelar med varandra på särskilda sätt. Utbud och kostnad kan både 

fungera som handlingsbarriärer och broar, beroende på hur medborgarna 

upplever dem. De som har goda individuella förutsättningar kan hindras av 

hög kostnad och dåligt utbud, och engagemanget för dem som är sämre rus-

tade kan underlättas och främjas av låga kostnader och lättillgängliga pro-

dukter som triggar dem att välja de märkta varorna. Dessa två faktorer vill-

koras inte av individuella förutsättningar. Det är heller inte särskilt överras-

kande resultat, utan utgör grundläggande förutsättningar i ekonomisk teori.  

 

Men effektivitet och andras engagemang verkar fungera på ett lite annat sätt 

än utbud och kostnad. Även om man tror att det är få andra som engagerar 

sig, så behöver det inte innebära att man själv inte engagerar sig, bara man 

har tillräckligt med kunskap och motivation. Faktorn bildar därför inte en 

handlingsbarriär för dem med hög nivå av dessa egenskaper. Däremot kan 

den bilda en bro till handling för dem med lägre nivå, om de tror att många 

andra tar hänsyn till hållbar utveckling i sin vardag. Och tvärtom så påverkar 

inte effektivitetsbedömningen så mycket för dem som inte är motiverad till 

hållbar konsumtion, medan den kan innebära en handlingsbarriär för dem 

som är motiverade. Men effekterna blir alltså synliga först då vi tar hänsyn 

till att medborgarkonsumenter skiljer sig i hur goda individuella förutsätt-

ningar de har. Att behandla dem som en alltför homogen grupp kan hindra 

vår generella förståelse för hur individuella förutsättningar och möjlighets-

faktorer påverkar hållbar konsumtion. 

 

Av resultaten i studien så kan man se inte bara fyra olika typer av medbor-

garkonsumenter, utan också fyra vägar till, och fyra vägar bort från hållbar 

konsumtion. Vägarna utvecklar den ganska enkla modellen för engagemang 

som presenterades i inledningskapitlet, det vill säga ”motivation + resurser + 

möjligheter  engagemang”. De bildas av relationen mellan de grundläg-

gande komponenterna. 

 

Vägar bort från engagemang är ganska uppenbara: antingen saknar man 1) 

motivation, 2) resurser, 3) både motivation och resurser, eller 4) så har man 

goda individuella förutsättningar men hindras av barriärer i form av att man 

upplever att möjligheterna för engagemanget inte är tillräckligt goda. Det 

kan vara ett bristande utbud av märkta varor, att de är för dyra, att inte andra 

engagerar sig, eller att man inte tror att det gör någon skillnad. Den här stu-

dien kan dock endast peka ut effektiviteten (dvs. den sistnämnda faktorn) 

som en barriär som kan hindra de med annars goda individuella förutsätt-

ningar. Vägarna till engagemang kräver dock en mer utvecklad genomgång. 
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Kapabla kritiker utan handlingsbarriärer 

De allra flesta Kapabla kritiker engagerar sig i hållbar konsumtion. Eftersom 

de har både hög motivation och goda resurser behöver möjligheterna för 

engagemanget bara undvika att sätta upp barriärer. Så länge de uppfattar att 

deras val gör skillnad för hållbar utveckling så är chansen stor att de väljer 

miljö- och Fairtrade-märkta varor.  

Broar till handling för Resurssvaga kritiker 

Även om man har bristande resurser så verkar hållbar konsumtion även kun-

na drivas av särskilt hög motivation, om möjligheterna för engagemanget 

dessutom kan erbjuda broar. Resultaten pekar på att i alla fall de Resurssva-

ga kritiker som har någorlunda god kunskap om hållbar konsumtion kan 

engageras om de uppfattar hållbar konsumtion som effektivt och inte alltför 

privatekonomiskt kostsamt.  

Broar till handling för Villkorare 

Saknar man motivation, som Villkorarna, kan engagemanget istället kom-

penseras av extra mycket resurser, såsom kunskap (åtminstone i viss ut-

sträckning). Men, det villkoras också av bedömningen av andras engage-

mang, kostnaden för miljö- och Fairtrade-märkta varor, och ett lättillgängligt 

utbud. När engagemanget inte är krävande, andra också engagerar sig, och 

man har goda resurser så verkar det alltså inte bli någon stor uppoffring och 

då behövs heller inte så hög motivation. Resultaten pekar åt att Villkorarna 

verkar vara särskilt mottagliga för så kallade ”nudges” (se ovan) som kan 

leda dem i riktning mot engagemang.  

Broar till handling för Skeptiker 

Till sist har undersökning hittat medborgarkonsumenter som trots både bris-

tande motivation och resurser väljer miljö- och Fairtrade-märkta varor regel-

bundet, (19 % av de Skeptikerna). Den enda förklaring till detta som den här 

studien kan ge är att de upplever ett särskilt gott utbud, och något bättre 

handlingsrelaterad kunskap om hållbar konsumtion. En möjlig tolkning är att 

de handlar varor i ”starka”, eller till och med ”dominanta institutionella mil-

jöer” där de ges lite utrymme att välja något annat än just miljö- och Fairtra-

de-märkta produkter. Det kan exempelvis handla om vissa produktkategorier 

som domineras av sådana märkta varor.  

 

Skeptiker skulle antagligen engagera sig mer om de trodde att fler andra 

också engagerade sig, eftersom denna faktor har visat sig vara mer betydan-

de för dem med låg kunskap och som inte tror att konsumtionen påverkar 

hållbar utveckling i så stor utsträckning. Men både de som väljer miljö- och 

Fairtrade-märkt och de som inte gör det gör samma relativt negativa upp-

skattning av andras engagemang.        
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Studiens viktigaste resultat 

Nedanstående punktlista sammanfattar de viktigaste resultaten från under-

sökningen:  

 

 Studien har poängterat några särskilt viktiga individuella förutsättning-

ar för att engagera sig i hållbar konsumtion: att man upplever att 

konsumtionen kan vara ett problem för hållbar utveckling, att oroas 

över ohållbar utveckling och att anse att en själv och konsumenter 

har ansvar för hållbar utveckling. Dessutom är det viktigt att ha re-

surser i form av en god privatekonomi, handlingsrelaterad kunskap 

om hållbar konsumtion och hög konsumtionsfärdighet.  

 Handlingsrelaterad kunskap och konsumtionsfärdighet som två former 

av humankapital är viktiga förklaringsfaktorer i analyserna. Utbild-

ningsnivå som tidigare studier av politisk konsumtion lyft som en av 

de mest betydelsefulla variablerna fick ingen effekt. Istället verkar 

kunskapsfaktorn (men också motivationsfaktorerna) ha större bety-

delse.  

 Studien har påvisat gap där medborgarkonsumenter med goda indivi-

duella förutsättningar inte väljer miljö- och Fairtrade-märkta varor 

regelbundet. Men jag har också funnit omvända gap med personer 

som engagerar sig trots bristande individuella förutsättningar.  

 Gapen kan delvis förklaras av hur man uppfattar möjligheterna för 

hållbar konsumtion: utbudet av hållbara varor, dess kostnad, enga-

gemangets effektivitet och andras engagemang i hållbar utveckling.  

Dessa fyra variabler (som också antagligen kan innebära klasser av 

mer specifika faktorer) kan bilda broar till engagemang om de upp-

fattas positivt av vissa kluster (se nedanstående punkt). Bristande ef-

fektivitet kan dock bilda en barriär för dem med annars goda indivi-

duella förutsättningar.  

 Medborgarkonsumenter kan delas in i fyra olika kluster utifrån vilken 

motivation och vilka resurser de har, och som också säger något om 

hur de kan engageras. Kapabla och Resurssvaga kritiker, två separa-

ta men liknande kluster, är kritiska medborgarkonsumenter. Därför 

är de särskilt beroende av att de upplever att hållbar konsumtion är 

effektivt. Villkorare har istället mer drag av ”conditional coopera-

tors” vars engagemang villkoras av om andra engagerar sig. Skepti-

ker har mycket bristande individuella förutsättningar, men skulle an-

tagligen vara mer engagerade om de gjorde en positivare skattning 

av andras engagemang. De flesta har dock en negativ sådan uppfatt-

ning. En del Skeptiker engagerar sig trots allt, vilket kan bero på att 

de upplever att utbudet av miljö- och Fairtrade-märkta varor är sär-

skilt lättillgängligt.  
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 Upplevelsen av sociala dilemman har antagligen bara betydelse för 

dem med låg kunskap och som inte tror att konsumtionen påverkar 

hållbar utveckling särskilt mycket. De mer motiverade och resurs-

starka är inte lika känsliga för andras engagemang, utan mer beroen-

de av att de upplever hållbar konsumtion som effektivt.    

 45 % tror inte att de flesta tar hänsyn till miljön i sin vardag, trots att 

66 % av svenskarna väljer miljömärkta varor regelbundet (minst en 

gång/månad). Detta indikerar att det finns en risk för ”falska sociala 

dilemman” – att en överdrivet negativ bedömning av andras enga-

gemang motverkar ens eget.  

 Vid sidan av den teoretiskt antagna enda vägen till engagemang i håll-

bar konsumtion (hög motivation och goda resurser samt åtminstone 

medelmåttiga möjligheter leder till hållbar konsumtion) finns ytterli-

gare tre andra. Saknas resurser kan det kompenseras av högre moti-

vation tillsammans med särskild goda (uppfattade) möjligheter att 

engagera sig. Och tvärtom kan låg motivation i viss utsträckning er-

sättas av resurser och broar till engagemang. Har man både bristande 

motivation och resurser krävs antagligen ett särskilt starkt utbud, el-

ler hypotetiskt att man uppfattar att många andra engagerar sig i 

hållbar utveckling.  

 

På grund av att resultaten är baserade på analyser av en Sverige-representativ 

enkät gäller de framförallt för just Sverige. Men eftersom studien har antagit 

ett individperspektiv så ser jag egentligen inga teoretiska skäl att förvänta 

oss att resultaten skulle skilja sig markant i andra länder. Antagligen hittar vi 

exempelvis även där Kritiker, Villkorare och Skeptiker som uppfattar möj-

ligheterna på olika sätt, och där effekten av uppfattningarna varierar beroen-

de på vilken typ vi pratar om. Men däremot lär nivåerna av hur många som 

kan beskrivas som en viss typ skilja sig åt, och även i vilken utsträckning de 

engagerar sig i hållbar konsumtion. Stolle och Micheletti (2013) har till ex-

empel presenterat resultat som visar att nivån av politisk konsumtion varierar 

med bland annat länders politiska kultur och strukturella möjligheter för 

politisk konsumtion. 

Vidare implikationer 

Resultaten från denna studie demonstrerar bland annat hur statsvetenskapligt 

präglade begrepp såsom effektivitet och sociala dilemman kan utgöra avgö-

rande faktorer vid sidan om pris och utbud, som traditionell ekonomiforsk-

ning har framhållit. Och som helhet så tydliggör analyserna hur uppfattade 

möjligheter för hållbar konsumtion kan förändra de förväntade förhållandena 

mellan individens förutsättningar och deras engagemang, precis som statsve-

tenskapliga studier om mer konventionella former av samhällsengagemang 
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också hävdat. Men frågan om hållbar konsumtion och hållbart medborgar-

skap har också anknytning till ännu större politiska problem och diskussio-

ner. 

Ett komplement när politiskt ansvarstagande brister? 

Många av dagens konsumtionsmönster innebär stora utmaningar för att nå de 

målsättningar om en hållbar utveckling som satts upp på den globala politis-

ka agendan. De kräver antagligen mycket omfattade politiska åtgärder och 

ett handlingskraftigt ansvarstagande. Hur ansvaret för målsättningarna ska 

fördelas är dock inte helt självklart. Agenda 21-dokumentet hade ett än tyd-

ligare fokus på vikten av konsumtionsmönster för hållbar utveckling, jämfört 

med den föregående ”Our Common Future”. Här tydliggjordes höginkomst-

länders ansvar. Och inom de ansvariga höginkomstländerna framhålls sär-

skilt staten, företag och konsumenter som möjliga drivande aktörer. Agenda 

21 fastslår att ansvaret är delat mellan alla dessa, och även organisationer i 

civila samhället (främst miljöorganisationer, fackförbund och andra arbets-

tagarorganisationer) (UNCED 1992a).  

 

Men det finns tveksamheter från olika forskningsströmmar kring alla de tre 

nämnda aktörernas förmåga att bidra till hållbar utveckling. Konsumenters 

beteenden har visat sig vara inkonsekventa med deras värderingar (se ovan 

nämnda gap mellan attityd och handling) och en del psykologer och sociolo-

ger tvivlar därför på deras rationalitet (Tukker et al 2008, Power och Mont 

2010). Deras bidrag till hållbar utveckling genom ”grön konsumtion” uppfat-

tas dessutom som marginellt av vissa (Mont et al 2013), medan andra dock 

pekar på betydande effekter från konsumenters politiska ageranden på mark-

naden (Stolle och Micheletti 2013).  

 

Företagen och staten, de två andra aktörerna inom vad som ibland kallas för 

”triangle of change” (Sustainable Development Commission 2006), verkar 

också brista i sina möjligheter, resurser eller vilja att bidra till hållbar utveck-

ling. Liksom konsumenterna har företagen ibland också ett “gap” mellan det 

sagda och gjorda. Gapet beskrivs ofta i detta sammanhang som “greenwa-

shing”, det vill säga att företaget försöker ge sken av ett större hållbarhetsan-

svarstagande än vad som i själva verket sker (Dahl 2010) (vilket dock även 

kan tänkas bero på barriärer som hindrar deras hållbarhetsambitioner). Staten 

är annars den aktör som man traditionellt brukar ses som både mest ansvarig 

och kapabel att lösa politiska problem. Men när det kommer till hållbar ut-

veckling så har tvivel rests över även statens förmåga att ta ansvar (se ned-

an). Och precis som hos företagen och konsumenter finns ibland en klyfta 

mellan policy och faktiska åtgärder (Cohen 2001). Men frågetecknen kring 

statens ansvarstagande kan framförallt härledas till att det saknas förutsätt-

ningar som staten åtminstone traditionellt sett behöver för att lösa politiska 
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problem. Det största problemet anses vara att statens suveränitet är begrän-

sad till den egna nationen, medan flera problem kring hållbar konsumtion är 

knutna till den globala ekonomin och territoriellt skilda politiska system. Det 

gör demokratiskt legitimerade regleringar av detta slag svåra att genomföra, 

menar dessa forskare (Klintman et al 2008, Giddens refererad till i New-

holm, 1999, Ruggie 2009, Stolle och Micheletti 2013). Och, i samband med 

att företag växer sig allt större och blir transnationella, så minskar statens 

relativa makt. Företagen kan bestämma sig för att dra sig ur ett land vars 

regleringar anses slå för hårt mot företaget, vilket kan få stora konsekvenser 

för arbetstillfällen och tillväxt i landet (se ex Gindling och Terrell 2008 samt 

Plümper et al 2009 för vidare diskussion kring denna effekt). Det finns också 

skäl att tro att till och med i höginkomstländer såsom Storbritannien kan 

företag lyckas balansera statens makt. Under ”Galna ko-sjukan”-krisen35 

anklagades staten för att vara alltför benägen att skydda industrin istället för 

konsumenter och djur, vilket resulterade i en nedgång i konsumenternas 

förtroende för staten och dess myndigheter (Newholm 1999).  

 

Filosofen Zygmunt Bauman fortsätter på diskussionen om svårigheterna för 

olika aktörer att utöva politiskt ansvarstagande, och menar att planeten be-

finner sig ett ”interregnum”: 

 

“the extraordinary situations in which the extant legal frame of social order loses 

its grip and can hold no longer, whereas a new frame, made to the measure of 

newly emerged conditions responsible for making the old frame useless, is still at 

the designing stage, has not yet been fully assembled, or is not strong enough to 

be put in its place.  

I propose, following Keith Tester’s recent suggestion, to recognize the pre-

sent-day planetary condition as a case of interregnum.” (Bauman 2012:49) 

 

Detta är förstås en långtgående tes att driva, men att statsmodellen har för-

svagats, eller i alla fall har svårt att hantera vissa viktiga globala problem, är 

idag en uppfattning som brett ut sig (se ex Micheletti och Stolle 2013, Rug-

gie 2009, Young 2006). Samtidigt är ett ”globalt parlament”, som föreslås av 

exempelvis Archibugi (2008), ännu utom räckhåll eller inte ens önskvärt, 

och globala avtal kring exempelvis klimatfrågan har kritiserats för att inte 

vara tillräckligt kraftfulla (Galaz et al 2011, Ostrom 2010, Cole 2011).  

 

Men det pågår också ett sökande efter sätt att hantera ”ansvarskollapsen” och 

”interregnum”-situationen, som såvida denna beskrivning stämmer, utgör ett 

                                                      
35 Galna ko-sjukan, eller Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), spreds från Storbritanni-

en i slutet på 1980- och början på 1990-talet. Den drabbade till en början kossor, som fick ett 

aggressivt beteende innan de till slut avled. I början av 1993 upptäcktes cirka 1000 nya fall 

per vecka och miljontals djur nödslaktades. En variant av sjukdomen spreds sedan vidare till 

människor (drygt 150 smittade fram till år 2004) (CDC 2013a, 2013b).  



 137 

viktigt problemen för statsvetare och samhället i stort att lösa. Elinor Ostrom 

förklarade redan 1990 hur ”the tradegy of the commons” kunde undvikas 

genom normer och andra institutioner. Sådana skapas nästan mer eller mind-

re spontant när människor i samhälleliga gemenskaper kommunicerar kring 

gemensamma problem, menar Ostrom (Ostrom 1990). Tjugo år senare mot-

tog hon Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 

minne. Hennes ”nobeltal” var fokuserat på ”polycentric governance”36 som 

erbjuder en kompletterande modell till globala avtal och parlament:  

 

“Debating about global efforts to solve climate-change problems, however, has 

yet not led to an effective global treaty. Fortunately, many activities can be un-

dertaken by multiple units at diverse scales that cumulatively make a difference. I 

argue that instead of focusing only on global efforts (which are indeed a neces-

sary part of the long-term solution), it is better to encourage polycentric efforts to 

reduce the risks associated with the emission of greenhouse gases. Polycentric 

approaches facilitate achieving benefits at multiple scales as well as experimenta-

tion and learning from experience with diverse policies.” (Från artikel baserad på 

talet, Ostrom 2010:550)  

 

I ljuset av diskussionerna kring den problematiska ”interregnum”-situationen 

och den mer positivt laddade om ”polycentric governance” fästs viss tilltro 

till konsumentens roll för hållbar utveckling, deras begränsningar till trots 

(Stolle och Micheletti 2013). Kanske kan ett hållbart medborgarskap av kri-

tiska medborgarkonsumenter utgöra ett verktyg tillsammans med många 

andra, i ett polycentriskt system. Stolle och Micheletti (Ibid.) stannar exem-

pelvis inte vid diskussionen om hur statsmodellens brister kan resultera i en 

”ansvarskollaps”, utan argumenterar istället hur politisk konsumtion är en 

form av ”global responsibility in action” (bokens undertitel). När politiskt 

ansvarsstagande brister kan människor finna det nödvändigt att komplettera 

statliga regleringar genom att ta ansvar genom sina konsumtionsval, även om 

inte lagar kräver det och det inte ligger i deras egenintresse (Beck 1998, 

Stolle och Micheletti 2013).  

Andra former av hållbar konsumtion 

Denna avhandling har avgränsat sig till en särskild form av hållbar konsum-

tion; buykottande av miljö- och Fairtrade-märkta varor. Som jag diskuterade 

ovan kan detta engagemang, som ibland beskrivs som ”grön konsumtion”, 

knappast ses som en tillräcklig lösning på de stora problem för hållbar ut-

veckling som har beskrivits. Det betyder dock inte att det är irrelevant, och 

det är heller inte det enda sättet som medborgarkonsumenter engagerar sig 

på. I början av avhandlingen beskrev jag fler former: hållbara konsumenter 

                                                      
36 Ett begrepp som myntats av hennes make, Vincent Ostrom (et al) 1961.  
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kan bojkotta varor och företag de tycker motverkar hållbar utveckling, men 

också påverka genom att kommunicera med marknadsaktörer på olika sätt, 

eller använda sin egen livsstil som en plattform för sitt engagemang. Vidare 

kan syftet med agerandet skilja sig åt. En skiljelinje går mellan ”svag” och 

”stark” hållbar konsumtion, där den tidigare har fokus på att göra befintliga 

samhälleliga infrastrukturer, institutioner och produkter mer hållbara genom 

exempelvis effektiviseringar och substitut. Den starka formen av hållbar 

konsumtion har istället som mål att minska den totala konsumtionsnivån, att 

problematisera konsumtionen i sig och att pådriva genomgående och över-

gripande förändringar av hur vi tillfredsställer behov i samhället.  

  

Figur 1 nedan kontextualiserar val av miljö- och Fairtrade-märkta varor i 

relation till andra aktiviteter och former av hållbar konsumtion (se under-

struken text i figuren). De övergripande formerna av svag och stark hållbar 

konsumtion ska ses som idealtyper, och de konkreta aktiviteterna motsvarar 

alltså inte alltid koncepten helt och fullt. Men begreppen ger oss en vägle-

dande kategorisering av olika typer av hållbar konsumtion (vilka är ganska 

många och divergenta). Aktiviteterna har också satts i relation till vilken 

betydelse de har för ens livsstil, vilken grad av förändring av den som de 

kräver.  

 

Att jämföra de olika aktiviteternas karaktärsdrag ger möjlighet att föra en 

diskussion om och i vilken grad empiriska resultat för en aktivitet även kan 

generaliseras till andra (vilket jag dock inte nämnvärt kommer att göra i 

denna avhandling). Ju mer lika de är, desto större sannolikhet för att de ock-

så kan förklaras av samma faktorer, och tvärtom (se ex Ruddins genomgång 

av litteratur kring möjligheterna att generalisera utifrån fallstudier [2006]). 

 

Som vi kan se i figuren nedan kan samma verktyg användas för att främja 

antingen svag eller stark hållbar konsumtion – om de specifika formerna är 

exempel på stark eller svag avgörs av dess syfte. Och i figuren beskrivs allt-

så val av miljö- och Fairtrade-märkt som en form av buykottande och svag 

hållbar konsumtion som har liten eller bara justerande inverkan på ens livs-

stil37. Detta eftersom den inte i första hand syftar till att problematisera kon-

sumtionen i sig, kräva större livsstilsförändringar eller övergripande föränd-

ringar av samhällets infrastrukturer och institutioner. Att vid enstaka tillfäl-

len buykotta miljö- eller Fairtrade-märkta produkter kan kontrasteras mot 

exempelvis frivillig enkelhet som istället innebär att man inkluderar hela 

eller större delar av sin livsstil i engagemanget. De som praktiserar frivillig 

                                                      
37 En tidigare studie gjorde en liknande typologi, men på empirisk väg och då av ”gröna” 

beteenden i stort. Resultaten liknade till viss del ändå den presenterade figuren genom att 

skilja på köpbeslut (bl.a. val av miljö- och Fairtrade-märkt) och energi- och vattenbesparings-

åtgärder i hemmet (Gilg, Barr och Ford 2005).    
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enkelhet38 kan välja att gå ner i arbetstid, kraftigt minska sin konsumtion och 

försöka att återanvända saker så mycket som möjligt, exempelvis genom att 

laga, låna, hyra eller köpa andrahandsvaror. De kan också välja att göra sig 

av med prylar de redan har för att minska fokus på materiella ägodelar. Tv-

profilen Oprah har uppmärksammat fenomenet, och intervjupersonen Kris-

ten Martini berättar i ett inslag på Oprah.com (2013) att ”Essentially, I wan-

ted to stop consuming so much. I wanted to let what I have be enough.”.  

 

Figur 11. Svag och stark hållbar konsumtion 

 Svag hållbar konsumtion Stark hållbar konsumtion 

Bidrag till samhälls-

förändring 

Generella konsumtionsmönster och 

konsumtionsnivå kan bibehållas ge-
nom att substitut för ändliga resurser 

skapas eller att befintliga varor görs 

mer hållbara på annat sätt (ex effekti-
visering) 

Konsumtionen i sig problematiseras 

och den totala konsumtionsnivån 
minskar genom genomgående och 

övergripande förändringar av infra-

strukturer och institutioner för att 
tillfredsställa behov 

 

Livsstilsförändring* Liten förändring 

(enskilda hand-
lingar) 

Justerar/ 

kompletterar 
livsstil  

Liten förändring 

(enskilda hand-
lingar) 

Livsstils-

omställning  
 

 

Verktyg för hållbara 

medborgarkonsumen-
ter 

Bojkott, buykott, 

diskursiv politisk 

konsumtion 

Frekvent bojkot-

tande, buykot-

tande eller 

diskursiv politisk 

konsumtion 
 

Bojkott, buykott, 

diskursiv poli-

tisk konsumtion 

Livsstilspolitik  

Exempel på aktiviteter 

där verktygen an-
vänds/använts 

Val av miljö- och 

Fairtrade-märkta 
produkter, val av 

miljöbil, delta-

gande i Nestlé-
bojkotten39, prata 

med butiksperso-

nal om utbud ur 
ett hållbarhetsper-

spektiv 

Ofta välja miljö- 

och Fairtrade-
märkta produkter 

och energisnåla 

varor, välja bort 
produkter med 

mycket förpack-

ning, delta i e-
mejlkampanjer 

riktade mot 

företag  
 

Kollaborativ 

konsumtion, 
deltagande i ”En 

köpfri dag”, 

konsumtionskri-
tisk ”subverti-

sing”  

Frivillig enkel-

het, vegetaria-
nism, genomgå-

ende kollabora-

tiv konsumtion 
genom att ex 

ofta/alltid välja 

andrahandspro-
dukter och/eller 

delta i bilpool 

Kommentarer: *Figuren är en omarbetning och utveckling av Lindén 2004, refererad till i Krantz Lind-
gren 2001.  

 

Vidare kan ”kollaborativ konsumtion” vara ett viktigt verktyg för dem. Kol-

laborativ konsumtion har beskrivits som “traditional sharing, bartering, len-

ding, trading, renting, gifting, and swapping redefined through technology 

and peer communities” (Botsman and Rogers 2011:xv) och innefattar både 

                                                      
38 ”Voluntary simplicity” på engelska, eller; ”simple living”.  
39 Bojkotten mot Nestlé startade år 1974 som en protest mot deras håra marknadsföring av 

mjölkersättning till bebisar i Afrika och Asien. Ersättningen skulle blandas med vatten - vat-

ten som många gånger var odrickbart för små barn och ökade barnadödligheten (Micheletti 

2003). 
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traditionella bilpooler (som kanske har förstärkts med bokningssystem på 

Internet m.m.) och nya tjänster såsom kläd- och leksaksbibliotek och 

”Airbnb” som låter privatpersoner hyra ut rum till varandra. Författarna till 

boken ”What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption” 

Rachel Botsman och Roo Rogers beskriver fenomenet vidare:  

 

“Collaborative Consumption is enabling people to realize the enormous benefits 

of access to products and services over ownership, and at the same time save 

money, space, and time; make new friends; and become active citizens once 

again. Social networks, smart grids, and real-time technologies are also making it 

possible to leapfrog over outdated modes of hyper-consumption and create inno-

vative systems based on shared usage such as bike or car sharing.” (Botsman and 

Rogers 2011:xv-xvi).  

 

Mellan buykottande av exempelvis val av miljöbil och livsstilspolitiska akti-

viteter såsom vegetarianism hittar vi två former som ligger närmare varandra 

men ändå skiljer sig åt. Den ena är former av svag hållbar konsumtion som 

genomförs ofta, men som inte behöver påverka större delar av ens livsstil 

och som inte nödvändigtvis syftar till att bidra till stark hållbar utveckling. 

Att regelbundet välja miljö- eller Fairtrade-märkta varor kan också vara ett 

exempel på denna typ av svag hållbar konsumtion. Den andra är starka for-

mer av hållbar konsumtion som inte innebär livsstilspolitik, till exempel att 

genomföra enstaka subvertisingaktiviteter, att köpa något i andra hand eller 

delta i ”En köpfri dag”40.  

Från svag till stark hållbar konsumtion 

För att uppnå hållbara konsumtionsmönster, som alltså är ett högt uppsatt 

mål i den globala politiska diskussionen, krävs det att hållbar konsumtion 

sprids och utvecklas. Vi kan tänka oss att en sådan utveckling har två dimen-

sioner: 1) att fler medborgarkonsumenter engagerar sig i hållbar konsumtion 

oftare, och 2) att hållbar konsumtion praktiseras i fler former och inkorpore-

rar allt större delar av människors liv. Undersökningen har framförallt foku-

serat på den första dimensionen genom att studera hur medborgarkonsumen-

ter kan motverkas eller främjas till att konsumera hållbart genom hur märk-

ningssystem som marknadsbaserade institutioner för hållbar utveckling fun-

gerar och upplevs.  

 

Särskilt två utmaningar för hållbar konsumtion kan härledas från resultaten. 

Till att börja med behöver institutionerna för hållbar konsumtion vara effek-

                                                      
40 “En köpfri dag” är en internationell årligen återkommande kampanj som uppmanar till att 

avstå från att köpa något under en dag. Syftet är att, i korthet, få konsumenter att reflektera 

kring konsumtionssamhällets effekter (Sassatelli 2006, En köpfri dag 2013). 
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tiva. Det räcker inte med att exempelvis marknadssystemet eller demokratin 

i stort upplevs som legitim, att man bryr sig om hållbar utveckling och litar 

på andra människor generellt. Kritiska medborgarkonsumenter utvärderar 

även specifika institutioner (som Berlins studie om domänspecifik institutio-

nell tillit demonstrerat [2012]).  

 

För det andra så kunde vi se i studien att de olika typerna och dess subgrup-

per av engagerade och icke engagerade bedömde andras engagemang olika. 

Dessutom framkom att positiv uppfattning var särskilt betydande för dem 

med sämre individuella förutsättningar, som därigenom upplevde en bro till 

engagemang. Kanske befinner sig de som gör en låg skattning av andras 

engagemang i ett specifikt socialt sammanhang där få engagerar sig, exem-

pelvis där det finns en överrepresentation av Skeptiker. Men det kan också 

vara så att de gör en felaktig analys. Variabeln andras engagemang har ope-

rationaliserats utifrån påståendet ”De flesta i Sverige lever sina dagliga liv 

utan att bry sig om miljön” där respondenterna fick uppge i vilken grad de 

instämde med påståendet. Deskriptiv statistik i metodkapitlet visade att 66 % 

av svenskarna väljer miljömärkt minst någon gång i månaden. Om vi förut-

sätter att välja miljömärkt minst någon gång i månaden kan betecknas som 

att ”i sitt dagliga liv bry sig om miljön” och att ”de flesta” kan representeras 

av Sveriges befolkning så är påståendet om andras engagemang sant, och en 

negativ bedömning inkorrekt. Dessa föresatser är dock förstås väldigt argu-

menterbara – både vad det innebär att ta hänsyn till miljön i sitt dagliga liv 

och vilka ”de flesta” består av är inte precisa frågor med objektiva svar. 

Framtida studier bör därför pröva resultatet med en annan typ av operationa-

lisering. Vi kan dock fastslå att en del medborgarkonsumenter gör en väldigt 

låg uppskattning av andras engagemang, som eventuellt också kan sägas 

vara inkorrekt.  

 

Variationen i hur man bedömer andras engagemang är dock inte förvånande 

utifrån teoretiseringen av medborgarkonsumenter som ”scattered individu-

als”, som McFarland skulle kalla dem (2010). Hållbar konsumtion har i stu-

dien setts som en form av individualiserad kollektiv handling och ett enga-

gemang i den privata, inte den offentliga sfären. Sådana situationer försvårar 

kommunikation, och därför behövs särskilda kommunikativa mekanismer 

för att andras beteenden ska bli observerbara. En parallell kan dras till två 

andra moderna former av engagemang: ”slacktivism” och ”hacktivism”41. 

Medan slacktivister oftast har goda möjligheter att följa hur många andra 

som också delat, gillat och skapat ny information kring en fråga, så kan det 

                                                      
41 Hacktivism har definierats som ”nonviolent use for political ends of ‘illegal or legally 

ambiguous digital tools’ like website defacements, information theft, website parodies, DoS 

attacks, virtual sit-ins, and virtual sabotage” (Samuel 2004 refererad till i Hampson 

2012:514). 
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vara svårare för hacktivister. Medlemmar av hacktivistnätverket Anonymous 

visste till exempel inte hur utbredd rörelsen var innan de utförde traditionella 

demonstrationer (Knappenberger 2012).  

 

Resultaten kring betydelsen av andras engagemang och att man uppfattar 

hållbar konsumtion som effektivt kan säga oss något om hur engagemang i 

nya former av hållbar konsumtion kan spridas. Till en början kan vi inte 

förvänta oss engagemang från Villkorare och andra som är beroende av att 

det finns en kritisk massa som redan är involverade. Men eftersom bland 

annat många Kapabla kritiker inte villkorar sitt engagemang på detta sätt, så 

kan kanske en sådan kritisk massa först byggas upp av dessa medborgarkon-

sumenter – bara den specifika formen uppfattas som effektiv. Och på detta 

sätt blir engagemang meningsfullt även för Villkorare.  

 

Att skapa goda förutsättningar genom att undanröja barriärer och skapa broar 

till engagemang, är antagligen ett effektivt och inte minst genomförbart an-

greppssätt (Goodwin et al 1997 refererad till i Vermeir och Verbeke 2006). 

Det har möjlighet att påverka alla som möter den specifika möjligheten för 

engagemang, exempelvis märkta varor. Men en del forskare ställer sig skep-

tiska till förhållningssättet eftersom de menar att sådana åtgärder antingen är 

kortsiktiga (exempelvis om finansiella incitament försvinner), eller bara får 

medborgarkonsumenter att konsumera hållbart inom det område som insat-

serna görs (ibid., Dobson 2007). Det vill säga, de främjar inte den andra 

dimensionen av hur hållbar konsumtion kan utvecklas – till fler former som 

inkluderar större delar av privat och offentligt liv. Därmed är möjligheterna 

också små för stark hållbar konsumtion och ett hållbart medborgarskap.  

 

En annan väg är att arbeta med värderingar, eftersom de antas påverka alla 

beteenden och vara mer beständiga. Forskning visar också att det är bara de 

mest motiverade som har viss konsekvens i sina beteenden, vilket alltså ver-

kar kräva att beteendena är grundade i värderingar (Austin et al 2011). Men 

att försöka påverka människors värderingar är ett mycket långsiktigt projekt 

(Goodwin et al 19997 refererad till i Vermeir och Verbeke 2006), och både 

institutionella ”knuffar” och detta angreppssätt kan anses oetiskt om det inte 

görs på ett legitimt sätt (Bovens 2009).  

 

Ett tredje perspektiv på utvecklingen av hållbar konsumtion och andra håll-

bara beteenden är ”spillover”-mekanismer. Tanken är att ett hållbart beteen-

de ska kunna leda till engagemang i ett annat. Forskningen ger visst stöd för 

att i alla fall liknande former av svag hållbar konsumtion kan ha sådan effekt 

(Thøgersen och Crompton 2009). Väljer man en märkt vara är det inte långt 

till att välja andra produkter med andra märkningar. Andra menar att det 

snarare bara är starka former som kan leda till vidare engagemang, eftersom 

de upprättar nya institutioner och kan också ibland främja kommunikationen 
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mellan medborgarkonsumenter – de skapar mekanismer i sig för att leda folk 

in i djupare engagemang (Seyfang 2006). Spillover-effekter verkar alltså inte 

vara något som sker per automatik, utan bara under särskilda förhållanden, 

exempelvis när engagemang i en form bidrar till värderingar, färdigheter, 

kommunikation och institutionella kopplingar som främjar andra former 

(Ibid., Thøgersen och Crompton 2009). Thøgersen och Crompton (2009) 

lägger särskild vikt vid att beteendena måste grundas i värderingar för att ha 

möjlighet att får spridningseffekter. Därför är det antagligen troligare att de 

båda typerna av kritiska medborgarkonsumenter utvecklar sitt engagemang 

mot andra svaga, men kanske också starka former av hållbar konsumtion och 

ett hållbart medborgarskap. Åtgärder som främjar Villkorares och Skeptikers 

engagemang i en specifik form har utifrån detta resonemang inte lika stor 

möjlighet att göra att de engagerar sig i andra former också.  

 

Diskussionen kring hur hållbar konsumtion kan utvecklas identifierar flera 

problem som specifika former för hållbar konsumtion behöver adressera för 

att få genomslag. Formerna behöver skapa mekanismer för kommunikation 

mellan scattered individuals, samtidigt som de bibehåller karaktärsdragen av 

individualiserad kollektiv handling. De ska helst också skapa spillover-

mekanismer som öppnar vägar för att utveckla engagemanget, och dessa bör 

vara utformade så att de bland annat bidrar till att utveckla värderingar och 

färdigheter som främjar hållbart medborgarskap.  

 

Och faktiskt dyker fler och fler exempel upp som angriper dessa utmaningar. 

Sociala medier fungerar alltmer som den nya tidens torg, där politiska åsikter 

kan ventileras och diskuteras (Bennett 2012, Bennett och Segerberg 2011). 

Och på senare tid har tjänster för kollaborativ konsumtion ökat. De känne-

tecknas ofta av modern teknik som exempelvis förenar ”smart” teknologi 

med sociala medier för att möjliggöra för konsumenter att låna, byta, sälja 

och hyra varor och tjänster mellan varandra. På så sätt ökar användarvärdet 

av redan producerade varor och miljöpåverkan blir mindre genom återan-

vändning. Det kanske mest prominenta exemplet på kollaborativ konsumtion 

är ”Airbnb” (Botsman och Rogers 2010). Enligt Airbnb själva finns rum att 

hyra i över 34 000 städer fördelade i 192 länder (Airbnb 2013). I Sverige 

finns bland annat leksaksbiblioteket ”Retoy” med verksamhet i fem svenska 

kommuner. På deras hemsida beskriver de deras bidrag till hållbar utveck-

ling: 

 

”Ledstjärnan i allt vi gör är att alla barn ska känna att de är världsmedborgare och 

att de kan vara med och tillsammans skapa en bättre värld. Med leksaken som 

verktyg får barnen lära, uppleva, skapa och uttrycka sig kring det som förenar 

dem: deras rättigheter, miljön och en hållbar framtid.  

Detta sker genom att barn; byter leksaker och därmed praktiserar hållbar kon-

sumtion i våra Leksaksbytesaktiviteter, skapar med trasiga leksaker och återvun-
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net material i våra pedagogledda Retoy Labs, lånar och leker med eko-etiska lek-

saker som är tillverkade med kärlek till både människor och miljö på våra Lek-

ytor.” (Retoy 2013). 

 

Genom att skapa en ny typ av institution för att tillfredsställa behov som 

minskar konsumtionen av leksaker bidrar leksaksbibliotek till stark hållbar 

konsumtion. Exemplet Retoy visar också hur verksamheten försöker knyta 

samman flera olika former av hållbar konsumtion. På detta sätt kan (fram-

förallt unga...) medborgarkonsumenter ges möjligheter att ta sig från enga-

gemang i en form till en annan, och mot ett hållbart medborgarskap.  

Det fortsatta studiet av hållbart medborgarskap och 
konsumtion 

Diskussionen i detta kapitel ger antydan om flera områden som är värda att 

studera vidare. Denna studie har exempelvis påvisat behovet av att inkludera 

andra former av färdigheter för hållbart medborgarskap än dem som traditio-

nellt används vid studier av politiskt deltagande. Konsumtionsfärdighet har 

här föreslagits, men man kan tänka sig fler färdigheter som får ökad rele-

vans. Att kunna ändra en vana kan vara ett sådant exempel, ”digital literacy” 

en annan (Glister 1997). Dessa bör vara relaterade till de medborgarskaps-

normer som ett hållbart medborgarskap kräver, men sådana har ännu inte 

utvecklats tillräckligt (ännu, Micheletti et al 2012 samt Stolle och Micheletti 

2013 ger ett förslag och Micheletti har ytterligare en kommande publikation 

kring detta).  

 

Därutöver kan hållbar konsumtion behöva kategoriseras ytterligare. Det 

skulle kunna bidra till att kunna identifiera former som liknar varandra vad 

det gäller vilka färdigheter som krävs, och som kanske också har andra 

kopplingar som underlättar spridningseffekter. I denna avhandling har en 

form av svag hållbar konsumtion studerats, och en viss teoretisk jämförelse 

mellan svaga och starka former av hållbar konsumtion har också gjorts i 

detta avslutande kapitel. En sådan skulle behöva utvecklas ytterligare för att 

uppnå dessa syften, och även studeras empiriskt. Flera former av stark håll-

bar konsumtion är idag så pass vanliga att de är fullt möjliga att undersöka 

genom enkätundersökningar. Veganism, eller i alla fall lösare definitioner 

(ex ”flexitarianism” [Weintraub 2002]), att köpa saker i andra hand av miljö-

skäl, och vissa former av diskursiv politisk konsumtion är alla väl spridda 

fenomen.  

 

Vidare har denna undersökning bara gett en pusselbit till förhållandena mel-

lan socialt kapital, sociala dilemman, scattered individuals och individualise-
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rad kollektiv handling. Studien har delvis påvisat på vad som kan tyckas vara 

motstridiga resultat: bedömningen av andras engagemang är viktig för åt-

minstone en del, men socialt kapital som antas möjliggöra att man kan bilda 

sig en sådan uppfattning hade ingen effekt i den fulla analysmodellen. Teo-

retiskt kan denna motstridighet bero på att de som engagerar sig i individua-

liserad kollektiv handling inte är lika beroende av organisationer, utan istäl-

let baserar sitt sociala kapital på andra former av lösa relationer, exempelvis 

genom sociala medier. Varför andras engagemang spelar roll finns flera teo-

retiska förklaringar till, men denna undersökning kan inte fastslå vilken som 

är viktigast. Handlar det exempelvis om att man vill vara säker på att till-

räckligt många engagerar sig för att kunna uppnå effekt, eller om ens be-

dömning om vilka sociala förväntningar som finns på ett visst handlande? 

Därutöver vet vi lite om hur det går det till när man bildar sig en uppfattning 

om ens sociala omgivnings beteenden i en kontext där andras beteenden är 

svåra att observera? För dessa frågor kan särskilt kvalitativ forskning bidra.   

 

Studien har också demonstrerat att relationen mellan individuella och institu-

tionella förutsättningarna är komplexa. Denna studies indelning av olika 

typer av medborgare kan användas för att ytterligare belysa hur fler möjliga 

handlingsbarriärer och broar till handling kan påverka. Här undersöktes en-

dast fyra sådana övergripande faktorer, och då i form av hur individen upp-

fattade möjligheterna. Men man kan förstås tänka sig fler, särskilt i form av 

subfaktorer till de undersökta. Fler typer av fysiska förutsättningar, regler, 

aspekter av den samhälleliga gemenskapen och andra utvärderingskriterier 

kan påverka. Det kan handla om hur informationen i samband med valen ser 

ut, hur de är strukturerade, och vilka typer av triggare som kan ha effekt för 

de olika typerna av medborgarkonsumenter.  

 

Teoriramen och analysupplägget som använts i denna uppsats erbjuder en 

modell som förhoppningsvis kan vara av värde för en del av de kommande 

studierna inom området. Denna typ av analys ger visserligen inte en enkel 

lista över barriärer och broar. Jag har istället föreslagit att de studeras utifrån 

relationen mellan individuella förutsättningar och hur man uppfattar möjlig-

heterna. Och antagligen kan de dessutom skilja sig åt beroende på formen av 

hållbar konsumtion. Det är alltså exempelvis inte självklart att engagemanget 

ökar om andra också engagerar sig, eller om formerna visar sig mer effekti-

va. Det beror på om man också uppfattar det som att fler engagerar sig, eller 

att ens engagemang har betydelse, och om dessa faktorer överhuvudtaget 

spelar någon roll för en. Att engagera och undvika eller överbrygga gap be-

gär därför både en förståelse för hur möjligheterna för engagemanget ser ut, 

och för de särskilda drivkrafter som är utmärkande för de olika typerna av 

medborgarkonsumenter. De båda Kritiker-grupperna kräver effektiva möj-

ligheter för hållbar konsumtion. Villkorare kan engagera sig om de tror att 

också andra gör det, och det inte är för kostsamt. Skeptiker behöver ett sär-
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skilt gott utbud av hållbara varor. Sådana analyser ger inte bara en djupare 

bild av hållbar konsumtion, utan också ett helhetsperspektiv. Målen om håll-

bar konsumtion och utveckling lär kräva dem båda.  



 147 

Referenser 

ADMAN, P., 2008. Skenbar jämställdhet – politiskt deltagande i Sverige. In Sverker 
Gustavsson, Jörgen Hermansson & Barry Holmström. Statsvetare ifrågasätter – 
Uppsalamiljön vid tiden för professorsskiftet den 31 mars 2008. Västerås: Upp-
sala University. 

AIRBNB. 2013. Startsida. Kan hittas på http://www.airbnb.se (hämtad den 27 sep-
tember 2013).  

AJZEN, I. and FISHBEIN, M., 1980. Understanding attitudes and predicting social 
behavior. Prentice-Hall.  

ALDENDERFER, M. S. Cluster Analysis – Seriers: Quantitative Applications in the 
Social Science. Beverly Hills: Sage University Paper.  

ALEXANDER, S., och USSHER, S., 2012.The Voluntary Simplicity Movement: A 
multi-national survey analysis in theoretical context. Journal of Consumer Cul-
ture March 2012 vol. 12 no. 1 66-86. 

ALMERS, E., 2009. Handlingskompetens för hållbar utveckling: Tre berättelser om 
vägen dit. Högskolan för lärande och kommunikation.  

ALMOND, G. 1956. Comparative political systems. Journal of politics, 18.3. 
AMNESTY INTERNATIONAL. 2013. Shell - städa upp er verksamhet i Nigerdel-

tat!. Kan hittas på http://www.youtube.com (hämtad den 25 september 2013). 
ANDERSSON, J. 2005. Inga tecken på svensk bojkott. Sydsvenskan, 25 april. Kan 

hämtas på   http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/inga-tecken-pa-svensk-bojkott/  
ANESHENSEL, C.S., 2002. Theory-based data analysis for the social sciences. Pine 

Forge Pr. 
ARCHIBUGI, D. 2008. The global commonwealth of citizens: toward cosmopolitan 

democracy. Cambridge Univ Press.  
ARMINGEON, K., 2007. 14 Political participation and associational involvement. I 

Van Deth et al 2007.  
AUSTIN, A., COX, J., BARNETT, J. och THOMAS, C. 2011. Exploring catalyst 

behaviours: Executive Summary. A report to the Department for Environment, 
Food and Rural Affairs. Brook Lyndhurst for DEFRA, London. 

BAMBERG, S. and MÖSER, G., 2007. Twenty years after Hines, Hungerford, and 
Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-
environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), pp. 14-
25.  

BAUMAN, Z., 1999. In search of politics. Stanford Univ Press.  
BAUMAN, Z., 2012. Times of interregnum. Ethics & Global Politics Vol. 5, No. 1, 

2012, pp. 49-56.  
BAYLIS, J; SMITH, S. 2005. The Globalization of World Politics (3rd ed). Oxford. 

Oxford University Press 
BÄCK, M., 2011. Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa. Åbo: Åbo 

Akademis förlag. 
BECK, U. 2000. What Is Globalization?. John Wiley & Sons. 



 148 

BECK, U., GIDDENS, A., och LASH, S., 1994. Reflexive Modernization.Politics, 
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press. 

BENNETT, W.L., 2007. Changing citizenship in the digital age. The John D.and 
Catherine T.MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, , pp. 
1-24.  

BENNETT, W.L. 2012. The Personalization of Politics Political Identity, Social 
Media, and Changing Patterns of Participation. The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 644.1: 20-39. 

BENNETT, W.L.; SEGERBERG, A. 2011. Digital media and the personalization of 
collective action: Social technology and the organization of protests against the 
global economic crisis. Information, Communication & Society, 14.6: 770-799. 

BERGMAN, Å, et al. 2013. State of the science of endocrine disrupting chemicals 
2012: an assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared 
by a group of experts for the United Nations Environment Programme and 
World Health Organization. World Health Organization. 

BERLIN, D., 2011. Sustainable Consumers and the State: Exploring How Citizens’ 
Trust and Distrust in Institutions Spur Political Consumption, Journal of Envi-
ronmental Policy & Planning Vol. 13, No. 3, September 2011, 277–295 

BLAKE, J. 1999 Overcoming the ‘value–action gap’ in environmental policy: ten-
sions between National policy and local experience, Local Environment, 4(3), 
pp. 257–278. 

BORGSTEDE, C., ANDERSSON, M., JOHNSSON, F. 2013. Public attitudes to 
climate change and carbon mitigation—Implications for energy-associated be-
haviours. Energy Policy. Volume 57, June, Pages 182–193. 

BORNEHAG, C.-G., MONIRUZZAMAN, S., LARSSON, M., LINDSTRÖM, C. 
B., HASSELGREN, M., BODIN, A., von KOBYLEZKIC, L. B., 
CARLSTEDT, F., LUNDIN, F., NÅNBERG, E., JÖNSSON, B. A. G., SIGS-
GAARD, T. and JANSON, S., 2012. The SELMA Study: A Birth Cohort Study 
in Sweden Following More Than 2000 Mother–Child Pairs. Paediatric and Peri-
natal Epidemiology, 26: 456–467 

BOSTRÖM, M. A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing social 
sustainability: introduction to the special issue. Sustainability: Science, Practice, 
& Policy, 2012, 8.1: 3-14. 

BOSTRÖM, M., KLINTMAN, M. and EBOOKS CORPORATION, 2011. Eco-
standards, product labelling and green consumerism. Palgrave Macmillan Bas-
ingstoke.  

BOTSMAN, R.; ROGERS, R. What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative 
Consumption. How Collaborate Consumption is Changing the Way of Life; 
Harpercollins: London, UK, 2011. 

BOULSTRIDGE, E. and CARRIGAN, M., 2000. Do consumers really care about 
corporate responsibility? Highlighting the attitude—behaviour gap. Journal of 
Communication Management, 4(4), pp. 355-368.  

BOVENS, L. 2009. The ethics of nudge. Springer Netherlands. 
BRADY, H.E., VERBA, S. and SCHLOZMAN, K.L., 1995. Beyond SES: A re-

source model of political participation. American Political Science Review, , pp. 
271-294.  

BRAMBOR, T. CLARK,W., R. GOLDER, M. 2006. Understanding Interaction 
Models: Improving Empirical Analyses .Political Analysis (Winter 2006)  14  
(1):  63-82. 

BREWER, J; TRENTMANN, F (red.). Consuming cultures, global perspectives: 
Historical trajectories, transnational exchanges. Berg, 2006. 



 149 

BROWN, L., 1981. Building a Sustainable Society. New York: W. W. Norton & 
Company.  

BULLEN, A. and WHITEHEAD, M., 2005. Negotiating the networks of space, time 
and substance: a geographical perspective on the sustainable citizen. Citizenship 
studies, 9(5), pp. 499-516.  

CARRIGAN, M. and DE PELSMACKER, P., 2009. Will ethical consumers sustain 
their values in the global credit crunch? International Marketing Review, 26(6), 
pp. 674-687.  

CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 2013a. vCJD (Variant 
Creutzfeldt-Jakob Disease). Tillgänglig på www.cdc.gov (hämtad den 23 sep-
tember 2013). 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 2013b. BSE (Bovine Spongi-
form Encephalopathy, or Mad Cow Disease). Tillgänglig på www.cdc.gov 
(hämtad den 23 september 2013). 

CHINADAILY.COM, 2006. Muslim boycotts of Danish products costly. 2006-02-
17. China Daily. Kan hittas på: http://www.chinadaily.com.cn (hämtad den 20 
november 2012) 

CIGARHISTORY.info. 2011. White Labor. Kan hittas på: 
http://www.cigarhistory.info/Cigar_History/Whitelabor.html (hämtad 2 Juni 
2011).  

COHEN, M.J. 2001. The Emergent Environmental Policy Discourse on Sustainable 
Consumption. I Cohen och Murphy 2001.  

COHEN, M.J. och MURPHY, J. 2001. Exploring sustainable consumption: Envi-
ronmental policy and the social sciences. Emerald  

COLE, D., 2011. From global to polycentric governance. Climate Law 2 (2011) 
395–413. 

COLEMAN, J.S., 1994. Foundations of social theory. Belknap Press.  
CONNELLY, J., 2009. The virtues of ecological citizenship. Reynolds, Martin; 

Blackmore, Chris; Smith, Mark J.The environmental responsibility 
reader.London: Zedbooks, .  

DAGGER, R., 1997. Civic virtues. Oxford Univ. Press.  
DAHL, R. Green Washing: Do You Know What You’re Buying?. Environmental 

health perspectives, 2010, 118.6: A246. 
DALTON, R.J., 2008. Citizenship norms and the expansion of political participa-

tion. Political Studies, 56(1), pp. 76-98.  
DAUVERGNE, P., 2008. The shadows of consumption: Consequences for the 

global environment. The MIT Press.  
DEBATTHUSET.com.2011. Kör ni ekologiskt. Kan hittas på 

http://www.debatthuset.com (hämtad 11 september 2011). 
DEFILA, R., DI GUILIO, A., och KAUFMANN-HAYOZ, R (eds.). 2012. The 

Nature of Sustainable Consumption and How to Achieve it. Munchen: Oekom 
verlag.   

DEFRA, 2008. A Framework for Pro-Environmental Behaviours. London, HMSO. 
DELANTY, G., 2002. Medborgarskap i globaliseringens tid. Lund: Studentlitteratur.  
DENTERS, B., GABRIEL, O. and TORCAL, M., 2007. 4 Norms of good citizen-

ship. Citizenship and involvement in European democracies: a comparative 
analysis, 17, pp. 88.  

DIALLO, Y; HAGEMANN, F; ETIENNE, A; GURBUZER, Y; MEHRAN, F. 
2010. Global child labour developments: measuring trends from 2004 to 2008. 
Technical report International Labour Organization, International Programme 
on the Elimination of Child Labour (IPEC), Geneva. 



 150 

DN.SE, 2007. Bomull i H&M:s kläder plockas av barn. 2007-11-25. Kan hittas på  
http://www.dn.se/ (hämtad den 10 juni 2013) 

DOBSON, A., 2003. Citizenship and the Environment. Oxford University Press, 
USA.  

DOBSON, A. 2007. Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development. 
Sustainable Development. 15: 276–285. 

EASTON, D. 1965. A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Pren-
tice-Hall. 

EDDLESTON, M, et al. Pesticide poisoning in the developing world—a minimum 
pesticides list. The Lancet, 2002, 360.9340: 1163-1167. 

EN KÖPFRI DAG 2013. www.enkopfridag.se, hämtad den 16 augusti 2013.  
EU-KOMMISSIONEN 2013. Vad är ekologiskt jordbruk?. Kan hittas på 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_sv (hämtad 
den 11 juni 2013) 

EUROPEISKA UNIONEN 2004. "Sustainable consumption and production in the 
European Union". Luxembourg: Office for Official Publications of the Euro-
pean Communities. 

FABER, J. A. S., BLES, .M., SEVENSTER, M., MARKOWSKA, A., SMIT, M., 
RHODE, C., DÜTCHKE, E., KHÖLER, J., GIGLI, M., ZIMMERMAN, K., 
SOBOH, R., van RIET, J. Behavioural Climate Change Mitigation Options and 
Their Appropriate Inclusion in Quantitative Longer Term Policy Scenarios. 
Main Report. Delft, CE Delft, April 2012. Tillgänglig på http://www.cedelft.eu, 
hämtad den 10 november 2012.  

FAIRTRADE FOUNDATION. 2013. History. Kan hittas på 
http://www.fairtrade.org.uk (hämtad den 23 september 2013). 

FAIRTRADE.NET INTERNATIONAL, 2011. Standards. Kan hittas på 
http://www.fairtrade.net/ (hämtad 13 september 2011). 

FAIRTRADE INTERNATIONAL, 2013. Kan hittas på: 
http://www.fairclimatedeal.net/ (hämtad den 7 juni 2013) 

FAIRTRADE SVERIGE. 2013a. Vad är Fairtrade?. Kan hittas på 
http://www.fairtrade.se/ (hämtad 23 september 2013). 

FAIRTRADE SVERIGE. 2013b. Produkter. Kan hittas på http://www.fairtrade.se/ 
(hämtad 11 juni 2013). 

FAO. 2006. STEINFELD, H., GERBER, P., WASSENAAR, I., CASTEL, V., 
ROSALES, M. and HAAN, C., 2006. Livestocks Long Shadow: Environmental 
issues and options: Food and Agriculture Organization of the United nations 
(FAO), Rom. 

FERRER-FONS, M. 2004. Cross-national variation on political consumerism in 
Europe: exploring the impact of micro-level determinants and its political di-
mension. Papper presented at ECPR Joint Sessions in Uppsala, 13-18 April. 
Workshop 24, "Emerging repertoires of political action: toward a systematic 
study of postconventional forms of participation". 

FISCHBACHER, U; GÄCHTER, S; FEHR, E. 2001. Are people conditionally co-
operative? Evidence from a public goods experiment. Economics Letters, 71.3: 
397-404. 

FISHBEIN, M. and AJZEN, I., 1975. Belief, attitude, intention and behaviour: An 
introduction to theory and research. Addison-Wesley.  

FISCHER, D., MICHELSEN, G., BLÄTTEL-MINK, B. och DI GUILIO, A. 2012. 
Sustainable Consumption: how to evaluate sustinability in consumption acts. I 
Defila et al 2012.   

FLYVBJERG, B. 2006. Five misunderstandings about case-study research. Qualita-
tive inquiry, 12(2), 219-245. 



 151 

FN. 2011. With Environmental Refugees Reshaping Human Geography, Security 
Council Has Unique Duty to Mobilize Action to Confront Climate Change 
Threat, Says Secretary-General. SG/SM/13712, SC/10333, ENV/DEV/1224. 
Kan hittas på http://www.un.org (hämtad den 30 september 2013). 

FORSBERG, B. 2002. Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling: en studie av miljö-
frågan i tillväxtsamhället. PhD Thesis. Umeå University. 

FRASER, N. and GORDON, L., 1994. Civil citizenship against social citizenship? 
On the ideology of contract-versus-charity. The condition of citizenship, 90.  

FUCHS, D.A. and LOREK, S., 2005. Sustainable consumption governance: A his-
tory of promises and failures. Journal of Consumer Policy, 28(3), pp. 261-288.  

GALAZ, V., CRONA, B., ÖSTERBLOM, H., OLSSON, P., FOLKE, C., 2011, 
Polycentric systems and interacting planetary boundaries — Emerging govern-
ance of climate change–ocean acidification–marine biodiversity. Ecological 
Economics. 2012, 81: 21-32. 

GASPAR, R. 2013. Understanding the Reasons for Behavioral Failure: A Process 
View of Psychosocial Barriers and Constraints to Pro-Ecological Behavior. Sus-
tainability, 5, 2960-2975. 

GEORGE, A. L. och BENNETT, A. 2005. Case studies and theory development in 
the social sciences. MIT Press. 

GIDDENS, A., 1991. Modernity and self-identity: Self and society in the late mod-
ern age. Stanford Univ Pr.  

GINDLING, Tim H.; TERRELL, Katherine. Minimum wages, globalization, and 
poverty in Honduras. World Development, 2010, 38.6: 908-918. 

GILG, A; BARR, S; FORD, N. 2005. Green consumption or sustainable lifestyles? 
Identifying the sustainable consumer. Futures, 37.6: 481-504. 

GILSTER, P. 1997. Digital literacy. Wiley Computer Pub. 
GOERTZ, G. 2006. Social science concepts: A user's guide. Princeton University 

Press. 
GRANQVIST, G. 2012. Konsumenters inställning till produkter med etisk märk-

ning. Rapport Högskolan Väst, nr 2012:4.  
GRÖTKER, R. 2011. Sustainable Consumption: Towards Action and Impact. Con-

ference Report International scientific conference, 6–8 November 2011, Ham-
burg, Version 1.  

HAIR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J; ANDERSON, R E and TATHAM, R. L. 
Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall.   

HAMILTON, C. 2002. Overconsumption in Australia. The Australia Institute,  
HAMPSON, N.CN. 2012. Hacktivism: A New Breed of Protest in a Networked 

World. BC Int'l & Comp. L. Rev., 35: 511-603. 
HEATER, D.B., 1999. What is citizenship? Polity.  
HIGH-LEVEL PANEL OF EMINENT PERSONS (FN), 2013. A New Global Part-

nership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable De-
velopment. New York: United Nations Publications. Kan hittas på 
http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf (häm-
tad den 11 juni 2013).  

HINES, J.M.; HUNGERFORD, H.R.; TOMERA, A.N. 1987. Analysis and synthe-
sis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. The 
Journal of environmental education, 18.2: 1-8. 

HOBSON, K., 2002. Competing discourses of sustainable consumption: does the 
rationalisation of lifestyles make sense? Environmental Politics, 11(2), pp. 95-
120.  



 152 

HOBSON, K. 2003. Thinking habits into action: the role of knowledge and process 
in questioning household consumption practices. Local environment, 8.1: 95-
112. 

HOCHSCHILD, A. 2006. Spräng bojorna! Ordfront.  
HUBACK, K; INABA, A; STAGL, S. 2004. Proceedings from “International Work-

shop on Drivers and Barriers to Sustainable Consumption”, University of Leeds, 
Leeds, Storbritannien, 5-6 mars.  

INGLEHART, R., 1997. Modernization and postmodernization. Cultural, political 
and economic change in 43 societies.  

IPCC. 2007. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4). Kan 
hittas på: http://www.ipcc.ch (hämtad den 30 september 2013). 

IPCC. 2013. Working Group I. Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report 
Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 
Kan hittas på http://www.climatechange2013.org (hämtad den 30 september 
2013). 

ISENHOUR, C., 2010. Building sustainable societies: A Swedish case study on the 
limits of reflexive modernization. American Ethnologist, 37(3), pp. 511-525.  

JACKSON, T. and MICHAELIS, L., 2003. Policies for sustainable consumption. 
Sustainable Development Commission, London, .  

JACKSON, T., 2005. Motivating sustainable consumption. SDRN Briefing One, .  
JACKSON, T., 2006. The Earthscan reader in sustainable consumption. Earthscan.  
JAGERS, W. 2004. Behaving “Good” for the “Wrong” Reasons: The Marketing of 

Environmental Sustainable Consumption. In XXX. In Huback et al 2004, s 65-
77.  

JINNAH, S., 2011. Climate Change Bandwagoning: The Impacts of Strategic Link-
ages on Regime Design, Maintenance, and Death. Global Environmental Poli-
tics, 11(3), pp. 1-9.  

JONES, B.D., 2001. Politics and the architecture of choice: Bounded rationality and 
governance. University of Chicago Press.  

JOHANSSON, B.J. 2007. Konsumera mera – dyrköpt lycka. Formas Fokuserar.  
KAASE, M. 1999. Interpersonal Trust, Political Trust and Non-institutionalised 

Political Participation in Western Europe. West European Politics 22 (3). 
KAUFMANN-HAYOZ, R., BAMBERG, S., DEFILA, R., DEHMEL, C., DI 

GUILO, A., JAEGER-ERBEN, M., MATTHIES, E., SUNDERER, G., och 
ZUNDEL, S. Theoretical perspectives on consumer behaviour – attempt at es-
tablishing an order to the theories. I Defila et al 2012.  

KEMMERLY, J.D.; MACFARLANE, V. 2009. The elements of a consumer‐based 
initiative in contributing to positive environmental change: Monterey Bay 
Aquarium's Seafood Watch program. Zoo Biology, 2009, 28.5: 398-411. 

KIM, J; MUELLER, C.W. (red.). 1987. Factor analysis: Statistical methods and 
practical issues. Sage,  

KLEEHAMMER, M. Inget datum. Gender, Class Consciousness, and Ethical Con-
sumerism: Early Twentieth-Century Labeling Campaigns in the Women’s Gar-
ment Industry. 

KLINTMAN, M., BOSTRÖM, M., EKELUND, L. and LINDÉN, A.L., 2008. Ma-
ten märks: förutsättningar för konsumentmakt.  

KNAPPENBERGER, B. 2012. We Are Legion: The Story of Hacktivists. Luminant 
Media Venice, CA.  

KOELBE, T. A., 1995. The New Institutionalism in Political Science and Sociology. 
1995 27(2): 231.  



 153 

KOLLMUSS, A. and AGYEMAN, J., 2002. Mind the gap: why do people act envi-
ronmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environ-
mental education research, 8(3), pp. 239-260.  

KONSUMENTVERKET, 2006. Ekologiska livsmedel – ett strategiunderlag för 
livsmedelsbranschen. Kan hittas på: http://www.konsumentverket.se/ (hämtad 
februari 2013). 

KONSUMENTVERKET. 2011. Att konsumera hållbart. Kan hittas på: 
http://www.konsumentverket.se/ (hämtad augusti 2011). 

KOOS, S., 2012. What drives political consumption in Europe? A multi-level analy-
sis on individual characteristics, opportunity structures and globalization. Acta 
Sociologica, 55(1), pp. 37-57.  

KRANTZ LINDGREN, P., 2001. Att färdas som man lär?: om miljömedvetenhet 
och bilåkande. Volume 73 of Göteborg studies in politics. Gidlund.  

KRAV.SE. 2011. Regler. Kan hittas på http://www.krav.se (hämtad 6 augusti 2011). 
KRIESI, H (red.). 1995. New social movements in Western Europe: A comparative 

analysis. U of Minnesota Press,  
KRIESI, H. and WESTHOLM, A., 2007. Small scale democracy: The determinants 

of action. I Van Deth et al 2007.  
KURZMAN, C. 1996. Structural opportunity and perceived opportunity in social-

movement theory: The Iranian revolution of 1979. American Sociological Re-
view, 153-170. 

LEE, Y-H; HSIEH, G. 2013. Does slacktivism hurt activism?: the effects of moral 
balancing and consistency in online activism. In: Proceedings of the SIGCHI 
Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM. s. 811-820. 

LEIGHLEY, J.E., 1995. Attitudes, opportunities and incentives: A field essay on 
political participation. Political Research Quarterly, 48(1), pp. 181-209.  

LEVI, M; STOKER, L. 2000. Political trust and trustworthiness. Annual Review of 
Political Science. Vol. 3: 475-507. 

LICHBACH, M. I. 1995. The Rebel’s Dilemma. Ann Arbor: University of Michigan 
Press. 

LISTER, R., 2003. Citizenship: feminist perspectives. NYU Press.  
LISTER, R., 2007. Inclusive Citizenship: Realizing the Potential 1. Citizenship 

studies, 11(1), pp. 49-61.  
LIVSMEDELSVERKET. 2008. På väg mot miljöanpassade kostråd. Vetenskapligt 

underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd. Rapport 
9.  

LIVSMEDELSVERKET. 2013. Miljöpåverkan från animalieprodukter - kött, mjölk 
och ägg. Rapport 17. 

LORENZONI, I.; NICHOLSON-COLE, S.; WHITMARCH, L, 2007. Barriers per-
ceived to engaging with climate change among the UK public and their policy 
implications. Global Environmental Change, 17, 445–459. 

MAHONEY, J; THELEN, K (red.). Explaining institutional change: ambiguity, 
agency, and power. Cambridge University Press, 2010. 

MALDIDIER, C. 2008. Fair trade: long distance and short supply chains.  In Re-
thinking consumer behaviour for the well-being of all – Reflections on individ-
ual consumer responsibility, Council of Europe Publishing. 

MARTÍN, I. och VAN DETH, J.W., 2007. Political involvement. I Van Deth et al 
2007.  

MATTI, S. 2008. From Sustainable Consumers to Ecological Citizens: Elucidating 
Attitudes towards Individual Environmental Action in Sweden. Sharp research 
programme. Working paper 14. 



 154 

MCADAM, D.; TARROW, S.; TILLY, C. 2001. Dynamics of Contention. Cam-
bridge och New York: Cambridge University Press. 

MCDONALD, S., OATES, C., THYNE, M., ALEVIZOU, P. and MCMORLAND, 
L.A., 2009. Comparing sustainable consumption patterns across product sectors. 
International Journal of Consumer Studies, 33(2), pp. 137-145.  

MCFARLAND, A.S., 2010. Why creative participation today. I Micheletti och 
McFarland 2010, 15-33. 

MEYER, D. S. 2004. Protest and political opportunities. Annual review of sociolo-
gy, 125-145. 

MICHELETTI, M., 2003. Political virtue and shopping: individuals, consumerism, 
and collective action. Palgrave Macmillan. 

MICHELETTI, M. 2006. Communication and Political Understanding as Political 
Participation. Published in State of Welfare: Politics, Policies and Parties in the 
Post-National Welfare Society, edited by M. Eduards, C. Linde, and A. Seger-
berg (Stockholm: Stockholm University, 2006) 

MICHELETTI, M. STOLLE, D. 2004. Politiska konsumenter: marknaden som are-
na för politiska val. In Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (Ed). Ju mer vi är 
tillsammans. Kungälv: SOM-institutet. 

MICHELETTI, M. and STOLLE, D., 2005. Swedish Political Consumers: Who they 
are and why they use the market as an arena for politics. Political Consumerism: 
Its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere, , 
pp. 26-29. 

MICHELETTI, M. och STOLLE, D., 2007. Mobilizing Consumers to Take Respon-
sibility for Global Social Justice. Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, 611, pp. 157-175.  

MICHELETTI, M. och STOLLE, D., 2012. Sustainable Citizenship and the New 
Politics of Consumption. The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science, 644: 88. 

MICHELETTI, M., 2010. Introduction: Responsibility-Taking in Politics” in Mich-
ele Micheleti and Andrew McFarland, eds. Creative Participation: Responsibil-
ity-taking in the Political World. Bolder: Colo: Paradigm Publishers. 

MICHELETTI, M., STOLLE, D., and BERLIN, D.,2012. Sustainable Citizenship: 
The Role of Citizens and Consumers in Protecting the Common Good, (forth-
coming). 

MILBRATH, L.W., 1965. Political participation: How and why do people get in-
volved in politics? .  

MONT, O, et al. 2013. Improving Nordic policymaking by dispelling myths on 
sustainable consumption. TemaNord, rapport nr 553. 

MURPHY, J., och COHEN, M.J. 2001. Consumption, Environment and Public 
Policy. I Cohen och Murphy 2001.  

MURTAGH, J; DIXEY, R; RUDOLF, M. 2006. A qualitative investigation into the 
levers and barriers to weight loss in children: opinions of obese children. Archi-
ves of Disease in Childhood, 91.11: 920-923. 

NATURVÅRDSVERKET. 2008. Konsumtionens klimatpåverkan. Rapport 5903. 
Stockholm. 

NATURVÅRDSVERKET. 2011. Köttkonsumtionens klimatpåverkan. Drivkrafter 
och styrmedel. Rapport 6456. Stockholm. 

NEWHOLM, T., 2000. Consumer exit, voice, and loyalty: indicative, legitimation, 
and regulatory role in agricultural and food ethics. Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics, 12(2), pp. 153-164.  

NORRIS, P., 1999. Critical citizens: Global support for democratic government. 
Oxford University Press, USA.  



 155 

NORRIS, P., 2007. Political activism: New challenges, new opportunities. The Ox-
ford handbook of comparative politics, , pp. 628-652.  

NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT. 1994 Oslo Roundtable on 
Sustainable Production and Consumption.  

OECD 2006. Strategi för hållbar utveckling. Kan hittas på:  
http://www.sweden.gov.se/sb/d/3414 (hämtad augusti 2011). 

OlOFPALME.ORG. 2013. Anförande av statsministern den 6 juni i plenarmötet vid 
Förenta nationernas miljökonferens. Aktstycken även utgivna av Utrikesdepar-
tementet ; N.S., 1:C:22. Kan hittass på http://olofpalme.org/ (hämtad den 30 
september 2013). 

OPRAH.COM. 2013. Meet Followers of the Simple Living Philosophy. Kan hittas 
på http://www.oprah.com (hämtad den 2 september 2013). 

OSTROM, E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press). 

OSTROM, E., 1999. Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institu-
tional Analysis and Development Framework, in SABATIER, P. Theories of the 
policy process. Westview press: Boulder.   

OSTROM, E.; 2010. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Com-
plex Economic Systems. American Economic Review 100 (June 2010): 641–
672.  

OSTROM, E., GARDNER, R. and WALKER, J., 1994. Rules, games, and common-
pool resources. Univ of Michigan Pr.  

OSTROM, V., et al., 1961. The organization of government in metropolitan areas: a 
theoretical inquiry. American Political Science Review 55, 831–842.  

PEATTIE, K. and COLLINS, A., 2009. Guest editorial: Perspectives on sustainable 
consumption. International Journal of Consumer Studies, 33(2), pp. 107-112.  

PELED, MX. 2005. China blue. San Francisco, CA: Teddy Bear Films.  
PETERSON, O., HERMANSSON, J., MICHELETTI, M., TEORELL, J. and 

WESTHOLM, A., 1998. Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rap-
port 1998.  

PHILLIPS, A., 1998. Feminism and politics. Oxford university press Oxford.  
PLÜMPER, Thomas; TROEGER, Vera E.; WINNER, Hannes. Why is there no race 

to the bottom in capital taxation?. International Studies Quarterly, 2009, 53.3: 
761-786. 

POWER, K; MONT, O. 2010. Dispelling the myths about consumption behaviour. 
In: ERSCPEMSU 2010 Conference. Delft.  

PROPOSITION. 2005/06:105. Kan hittas på: http://www.regeringen.se. 
PUTNAM, R. 2000. Bowling for Columbine – The Collapse and Revival of Ameri-

can Community. New York: Simon & Schuster.  
RADCLIFFE. S. E.R., 1910. The trade union label. The Johns Hopkins Press.  
RETOY. 2013. Lek dig till en bättre värld! Kan hittas på http://www.retoy.se (häm-

tad den 27 september 2013).  
REYNOLDS, M., BLACKMORE, C. and SMITH, M.J., 2009. The environmental 

responsibility reader. Zed Books and The Open University.  
RIKER, W. 1990 i ENELOW, J., och HINICH, M. Advances in the Spatial Theory 

of Voting. New York: Cambridge University Press.  
ROKEACH, M., 1973. The nature of human values. Free press.  
ROOTES, C.A. 1999. Political Opportunity Structures: promise, problems and pros-

pects. La Lettre de la maison Française d’Oxford number 10, 1999, pp. 75–97. 
ROSE, R, och BORZ, G. 2013. Institutional Stimuli and Individual Response as 

Explanations of Turnout: The 2009 EP Election. Journal of Elections, Public 
Opinion & Parties. DOI:10.1080/17457289.2013.794804 



 156 

RUDDIN, L. P. 2006. You can generalize stupid! Social scientists, Bent Flyvbjerg, 
and case study methodology. Qualitative Inquiry, 12(4), 797-812. 

RUGGIE, J, G. 2009. “3rd Annual Responsible Investment Forum: Keynote ad-
dress.”. Tal hållt på “3rd Annual Responsible Investment Forum”, New York, 
January 12. Tillgänglig på http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-
addressto-Responsible-Invest-Forum-12-Jan-2009.pdf. 

SANNE, C. 2002. Willing consumers—or locked-in? Policies for a sustainable con-
sumption. Ecological Economics,  42, pp. 273–287.  

SARTORI, G. 1970. Concept misformation in comparative politics. The American 
Political Science Review, 64.4: 1033-1053. 

SASSATELLI, Roberta. Virtue, responsibility and consumer choice. I Brewer och 
Trentmann 2006. 

SCHOR, J.B., 1999. The overspent American: Why we want what we don't need. 
Harper Paperbacks.  

SCHWARTZ, S.H., 1977. Normative Influences on Altruism. Advances in experi-
mental social psychology, 10, pp. 221-279.  

SCHWARTZ, S.H., 1994. Are there universal aspects in the structure and contents 
of human values? Journal of Social Issues, 50(4), pp. 19-45.  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMISSION. 2006. I will if you will: To-
wards Sustainable Consumption. Report by the Sustainable Development Round 
Table 1.  

SEN, A., 1992. Inequality reexamined. Oxford University Press.  
SEYFANG, G., 2006. Ecological citizenship and sustainable consumption: Examin-

ing local organic food networks. Journal of Rural Studies, 22(4), pp. 383-395.  
SIKKINK, K. 2005. Patterns of dynamic multilevel governance and the insider-

outsider coalition. Kapitel i Della Porta, D., och Tarrow, S. G. (red.). 2005. 
Transnational protest and global activism. Rowman & Littlefield. 

SKLAR, K.K. 1988. The Consumers’ White Label Campaign of the National Con-
sumers’ League, 1898-1918. I Strasser et al 1988.  

SKR. 1994/95:120. Miljön- Vårt gemensamma ansvar. Swedish Government Com-
munication. 

SKR. 2005/06:107. Tänk om!. Swedish Government Communication. 
SMITH, M J och PANGSAPA, P. 2008. Environment & Citizenship – Integrating 

Justice, Responsibility and Civic Engagement. London & New York: Zed 
Books.  

SOPER, K. och TRENTMANN, F., 2008. Citizenship and consumption. Palgrave 
Macmillan.  

SOPER, K., 2007. Re-thinking the'good life': the citizenship dimension of consumer 
disaffection with consumerism. Journal of Consumer Culture, 7(2), pp. 205-229.  

SOU 2004:119. Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid. Stefan Edman. 
STERN, P; DIETZ, T; ABEL, T; GUAGNANO, G; KALOF, L. 1999. A Value-

Belief Norm Theory of Support for Social Movements: the case of environ-
mental concern. Human Ecology Review. 6, 81-97. 

STOLLE, D. och HOOGHE, M., 2005. Inaccurate, exceptional, one-sided or irrele-
vant? The debate about the alleged decline of social capital and civic engage-
ment in Western societies. British Journal of Political Science, 35(1), pp. 149-
167. 

STOLLE, D; MICHELETTI, M. 2005. The expansion of political action repertoires: 
Theoretical reflections on results from the Nike Email Exchange internet cam-
paign. In: 101st Annual Meeting of the American Political Science Association, 
September. p. 1-4.  



 157 

STOLLE, D. och MICHELETTI, M., 2013. Political Consumerism – Global Re-
sponsibility in Action. New York: Cambridge University Press.  

STOLLE, D., HOOGHE, M. and MICHELETTI, M., 2005. Politics in the Super-
market: Political Consumerism as a Form of Political Participation. International 
Political Science Review, 26(3), pp. 245-269.  

STOLLE, D, MICHELETTI, M, och BERLIN, D. 2010. Politik, konsumtion och 
delaktighet” i rapporten Fokus 10. En analys av ungas inflytande. Ungdomssty-
relsen.  

STRASSER, S; MCGOVERN, C; JUDT, M (red). 1988. Getting and Spending: 
European and American Consumer Societies in the Twentieth Century. German 
Historical Institute, Washington D.C.: Cambridge University Press. 

STRØMSNES, K., 2005. Political consumption in Norway: who, why and does it 
have any effect. Political Consumerism: Its motivations, power, and conditions 
in the Nordic countries and elsewhere., , pp. 165.  

STRØMSNES, K. 2009. Journal of Civil Society. Political Consumerism: A Substi-
tute for or Supplement to Conventional Political Participation?. Volume 5, Issue 
3. 

SVD (Svenska dagbladet), 2007. Barnarbete bakom H&M-plagg. Kan hittas  

på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnarbete- 

bakom-h-m-plagg_628467.svd (hämtad den 11 juni 2013) 

SVT (Sveriges television), 2007. H&M kände till barnarbetet. Kan hittas på  

http://www.svt.se/nyheter/sverige/h-och-m-kande-till-barnarbetet (hämtad den 11 

juni 2013). 

TANNER, C; och WÖLFING KAST, S. 2003. Promoting sustainable consumption: 
Determinants of green purchases by Swiss consumers. Psychology & Market-
ing, 20.10: 883-902. 

TEORELL, J., SUM, P. and TOBIASEN, M., 2007. 15 Participation and political 
equality. Citizenship and involvement in European democracies: A comparative 
analysis, 17, pp. 384.  

TERRAGNI, L. and KJÆRNES U., 2005, ”Ethical consumption in Norway: Why is 
it so low?” In M. Bøstrom & al. (eds) Political Consumerism: its motivations, 
power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere. TemaNord 2005: 
517, The Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 

THALER, R.H.; SUNSTEIN, C.R. 2008. Nudge: Improving decisions about health, 
wealth, and happiness. Yale University Press, 2008.  

THE GURADIAN. 2011. Middle-east protest interactive timeline. Kan hittas på 
http://www.guardian.co.uk (hämtad den 15 februari 2013).  

THOMPSON, C.J. 2011. Understanding consumption as political and moral prac-
tice: Introduction to the special issue. Journal of Consumer Culture, 11.2: 139-
144.  

THØGERSEN, J. 2010. Country differences in sustainable consumption: The case 
of organic food. Journal of Macromarketing, 30(2) 171-185. 

TIERNEY, M., A. 1902. A Union Label Talk, San Francisco Labor Clarion (4 July 
1902): 1. 

THE TIMES. 2006. Denmark faces international boycott over Muslim cartoons. 
2006-01-31. Kan hittas på: http://www.thetimes.co.uk/ (hämtad den 30 septem-
ber 2013). 

TOBIASEN, M., 2005. 6. Political Consumerism in Denmark. Political Consumer-
ism: Its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and else-
where. TemaNord 2005:517 (kan hittas på: http://www.norden.org/). 



 158 

TRENTMANN, F (red.). 2006. The making of the consumer: knowledge, power and 
identity in the modern world. New York: Berg. 

TUKKER, A., et al. 2008. Fostering change to sustainable consumption and produc-
tion: an evidence based view. Journal of cleaner production, 16.11: 1218-1225.  

THØGERSEN, J; CROMPTON, T. 2009. Simple and painless? The limitations of 
spillover in environmental campaigning. Journal of Consumer Policy, 32.2: 141-
163. 

UNCED. 1992a. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Devel-
opment, Rio de Janerio, Brasilien, 3-14 juni. A/CONF.151/26. Kan hittas på: 
http://www.sustainabledevelopment.un.org (hämtad den 30 september 2013). 

UNCED 1992b Rio-deklarationen. United Nations Conference on Environment & 
Development, Rio de Janerio, Brasilien, 3-14 juni, A/CONF.151/26 (Vol. I, Bi-
laga 1). Kan hittas på: http://www.sustainabledevelopment.un.org (hämtad den 
30 september 2013).   

UNCSD. 2012. The Future We Want. United Nations Conference on Sustainable 
Development, Rio de Janerio, Brasilien, 20-22 juni. A/RES/66/288. Kan hittas 
på: http://www.sustainabledevelopment.un.org (hämtad den 30 september 
2013). 

URDAL, H., Demographic aspects of climate change, environmental degradation 
and armed conflict, United Nations Expert Group Meeting on Population Distri-
bution, Urbanization, Internal Migration and Development.  

VALOR, C. 2008. Can Consumers Buy Responsibly? Analysis and Solutions for 
Market Failures. Journal of Consumer Policy, 31: 315-326. 

VAN DETH, J.W., MONTERO, J.R. and WESTHOLM, A., 2007. Citizenship and 
involvement in European democracies: A comparative analysis. Taylor & Fran-
cis.  

VERBA, S. och NIE, N.H . 1972. Participation in America: Political Democracy and 
Social Equality. Chicago: University of Chicago Press. 

VERBA, S., NIE, N.H. och KIM, J., 1987. Participation and political equality: A 
seven-nation comparison. University of Chicago Press.  

VERBA, S., SCHLOZMAN, K.L. och BRADY, H.E., 1995. Voice and equality: 
Civic voluntarism in American politics. Harvard Univ Pr.  

VERMEIR, I; VERBEKE, W. 2006. Sustainable food consumption: exploring the 
consumer “attitude–behavioral intention” gap. Journal of Agricultural and Envi-
ronmental Ethics, 19.2: 169-194.  

WACKERNAGEL, Mathis; REES, William. Our Ecological Footprint. Green 
Teacher, 1996, 45.1996: 5-14. 

WALKER, H; BRAMMER, S. 2009. Sustainable procurement in the United King-
dom public sector. Supply Chain Management: An International Journal, 14.2: 
128-137. 

WCED. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. 
WEINTRAUB, D. 2002. The battle against fast food begins in the home. Sacramen-

to Bee, 17. 
WESSELING, C, et al. Paraquat in developing countries. International journal of 

occupational and environmental health, 2001, 7.4: 275-286. 

WESTHOLM  A.; VON ERLACH, E. 2007. Small scale democracy: the conse-

quences of action. I Van Deth et al 2007.  
WEXLER, J. 1987. Rainbow Warrior Affair: State and Agent Responsibility for 

Authorized Violations of International Law, The. BU Int'l LJ, 5: 389.  
PACIFIC INSTITUTE. 2013. Water Conflict Chronology List. Kan hittas på: 

http://worldwater.org (hämtad den 30 september). 



 159 

WYLES, K.J., et al. 2013. Towards a Marine Mindset: Visiting an Aquarium Can 
Improve Attitudes and Intentions Regarding Marine Sustainability. Visitor Stud-
ies, 16.1: 95-110. 

YALOWITZ, S.S. 2004. Evaluating visitor conservation research at the Monterey 
Bay Aquarium. Curator: The Museum Journal, 47.3: 283-298. 

YOUNG, I.M., 2006. Responsibility and global justice: A social connection model. 
Social Philosophy and Policy, 23(1), pp. 102. 

YOUNG, W; HWANG, K; MCDONALD, S; OATES, C. 2004. Understanding 
Individual Decision-making for Sustainable Consumption. In Huback et al 2004, 
s 77-82.  

YOUNG, W, et al. 2010. Sustainable consumption: green consumer behaviour when 
purchasing products. Sustainable Development, 2010, 18.1: 20-31. 

ÖLANDER, F. och THØGERSEN, J., 1995. Understanding of consumer behaviour 
as a prerequisite for environmental protection. Journal of Consumer Policy, 
18(4), pp. 345-385. 

ÖSTLING, R., 2009a. Beteendeekonomi och Konsumentpolitik. Stockholm: Integ-
rations- och jämställdhetsdepartementet.  

ÖSTLING, R. 2009b. Economic influences on moral values. The BE Journal of 
Economic Analysis & Policy, 9.1. 



 

Bilaga 1 – Operationaliseringsschema  

Benämning Förklaring 

Beroende variabler   

Hållbar konsumtion I vilken utsträckning miljö- och/eller Fairtrade-märkta varor väljs. 

 

Motivation 

 

Konsumtionens konsekvenser I vilken utsträckning respondenterna anser att konsumtionen påverkar 
hållbar utveckling. 

 

Oro Hur oroande utvecklingen är inom olika områden för hållbar utveckling 
(miljöförstöring, förändringar i jordens klimat, fattigdom, mm). 

 

Ansvar Hur ansvarig en själv och andra konsumenter är för hållbar utveckling 
(förbättra arbetsvillkoren för människor i fattiga delar av världen, 

arbeta för ett miljövänligare samhälle). 

 

Resurser 

 

Ekonomi Skala av hushållets årsinkomst samt respondenternas uppfattning om 

hur väl hushållet klarar sig på inkomsten och hushållets situation i 

förhållande till andra. 
 

Utbildning Fullgjord utbildningsnivå (ej fullgjord grundskola till forskarutbild-

ning). 
 

Kunskap Kännedom om 13 olika märkningssystem relaterade till hållbar utveck-

ling. 
  

Färdighet Hur ofta man har frågat om råd i en butik. 

  
Sociala nätverk 

 
Generaliserad tilltro 

Om man är engagerad i en organisation eller inte. 

  
I vilken utsträckning man anser att det går att lita på andra människor.  

 

Uppfattade möjligheter 

 

Utbud Hur man uppfattar tillgängligheten på butiker med ett bra utbud av 
miljö- och Fairtrade-märkta varor. 

  

Kostnad Hur man uppfattar den privatekonomiska kostnaden av miljö- och 
Fairtrade-märkta varor. 

  

Engagemangets effektivitet I vilken utsträckning man uppfattar det som att ens val av varor gör 

skillnad för hållbar utveckling (för ”samhället och naturen”). 

  

Andras engagemang I vilken utsträckning man uppfattar att de flesta i Sverige tar hänsyn till 
miljön i hur de lever sina liv.  



 

Bilaga 2 – Enkätundersökningen ”Konsumtion 
och samhällsfrågor 2009” 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

Bilaga 3 – Diagnostik för klusteranalysen 

För att testa klusterlösningens stabilitet byttes enkätfrågor för att operationa-

lisera ”Ansvar” och ”Ekonomi” mot liknande frågor. Klusterlösningen blev 

dock ändå mycket lik. Fyra kluster skapades (därefter kunde ett ”hopp” i 

agglomerationsschemat synas), och klustren placerade sig på ett likadant sätt 

på motivations- och resursaxlarna. 

 

Nedanstående två tabeller visar agglomerationsschemat för den använda 

klusterlösningen, samt jämförelser mellan medelvärden för de skapade klust-

ren. MANOVA- (ej redovisad) och ANOVA-analysen stödjer den aktuella 

lösningen genom att uppvisa signifikanta skillnader mellan grupperna över 

de konstituerande variablerna.  

 

Agglomerationsschema  
 

Nivå 

 

Koefficienter 

1 ,000 

2 ,179 
3 ,179 

4 ,341 

5 ,386 
6 ,386 

7 ,386 

8 ,386 
9 ,426 

10 ,426 
 

 Jämförelse mellan klustrens medelvärden 
  

F 

 

Sig. 

Ekonomi 33,714 ,000 

Kunskap 72,644 ,000 

Färdighet 223,612 ,000 

Konsumtionens konsekvenser 33,652 ,000 

Oro 62,493 ,000 

Ansvar 185,013 ,000 

Kommentarer: ANOVA-analys mellan fyra klusters medelvärden 

för de nämnda variablerna. 



 

 Bilaga 4 – Klusterprofilering 

Profilering – socioekonomiska faktorer (%) 
Variabler Kapabla 

kritiker 

Villkorare Resurs-

svaga 

kritiker 

Skeptiker Totalt, alla 

kluster 

Kvinnor 65 49 57 47 53 

Har barn 30 32 18 23 28 

      

Klass      

Arbetarhem 40 34 38 59 41 

Tjänstemannahem 46 40 39 29 39 

Högre tjänstemannahem 

eller företagarhem 

10 25 9 21 9 

      

Försörjning      

Arbetar 66 63 58 45 59 

Pensionärer 12 18 20 29 20 

Studerande 13 9 11 4 9 

      

Boendesituation      

Bor ensam 24 13 28 24 20 

Bor i mindre tätort eller 

landsbygd 

37 34 33 47 38 

Bor i stad eller större 

tätort  

25 32 36 34 32 

Bor i storstad 38 33 31 20 31 

      

Ålder      

Yngre 20 15 16 15 16 

Medelålders 71 65 65 60 65 

Äldre 9 20 19 25 19 

Kommentarer: N=780. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. Frågeformuleringar: 
Klass=”Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem, vilket av nedanstående alternativ stämmer då bäst?” 

(se fråga 46 i bilaga 2 för svarsalternativ). Försörjning=”Vilken av de här grupperna tillhör du för närva-

rande?” (se fråga 47 i bilaga 2 för svarsalternativ). Boendesituation=”I vilken typ av område bor du” och 
”Hur ser ditt hushåll ut?” (se fråga 42 och 43 i bilaga 2 för svarsalternativ). Ålder har kategoriserats 

utifrån respondenternas svar om vilket år de är födda: Yngre=18-34, Medelålders=35-49, Äldre=49-78.  

 



 

Profilering – attityder och värderingar (medelvärden) 
Variabler Kapabla 

kritiker 

Villkorare Resurs-

svaga 

kritiker 

Skeptiker Totalt, alla 

kluster 

Vänster-höger-skala (0-10) 4,7 5,5 4,5 5,1 5,1 
Kosmopolitisk samhörig-

hetskänsla (0-10) 

5,8 4,9 5,7 4,1 5,1 

Meningsfullt att välja miljö- 
och Fairtrade-märkta  

produkter även om inte 

andra gör det (0-10) 

8,4 6,8 8,2 5,9 7,2 

      

Medborgarideal      

Solidariskt (0-10) 8,3 6,9 7,8 6,1 7,2 

Plikttroget (0-10) 9,0 8,6 9,0 8,4 8,7 

Aktivt (0-10) 7,6 7,0 7,2 6,4 7,0 
Förväntningar, totalt: 24,9 22,5 24,0 20,9 22,9 

      

Tilltro      

Generaliserad tilltro (0-10) 6,9 6,6 6,6 5,8 6,5 

Riksdag och regering (0-10) 5,3 5,6 5,2 4,8 5,4 

Statliga miljöorganisationer 

och konsumentverket (0-10) 

6,0 5,7 5,7 4,9 5,6 

Fack, miljö och konsument-

organisationer (0-10) 

5,5 4,9 5,3 4,5 5,0 

Internationella organisa-

tioner (0-10) 

5,1 5,1 4,8 4,6 4,9 

Statens arbete med hållbar-

hetsfrågor (0-10) 

4,8 5,5 5,2 5,0 5,2 

Märkningar (0-10) 7,2 6,6 6,8 5,7 6,7 

Variation i tilltro (högsta 

värde minus lägsta): 

2,4 1,7 2,0 1,3 1,8 

Kommentarer: N=780. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. Frågeformuleringar: 

Vänster-höger-skala=”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. 
Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan vänster-högerskala?” (skala 0-10 [0=”Långt till 

vänster”, 10=”Långt till höger”]). Kosmopolitisk samhörighetskänsla=”Hur stark samhörighet känner du 

med människor från följande delar av världen?” (additiv skala, 1-7 [1=”Ingen samhörighet”, 7=”Mycket 
stark samhörighet”], se fråga 24 i bilaga 2 för vilka geografiska delar av världen som ingår i skalan). 

Meningsfullt att välja miljö- och Fairtrade-märkta produkter även om inte andra gör det=” Det är me-

ningslöst att jag köper miljövänliga och rättvisemärkta produkter så länge de flesta andra låter bli att göra 
det” (1-7 samt ”ingen uppfattning” [1=”Instämmer inte alls”, 7=”Instämmer helt och hållet”]). Medbor-

garideal=”Det finns olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vara en god medborgare. Om man 

ser till vad du själv anser, hur viktigt är det att:” (se fråga 17 i bilaga 2 för de olika idealen, solida-
riskt=alt. G, H, L, N, O, [Cronbachs alfa=,81], plikttroget=alt. A, B, D, J [Cronbachs alfa=,76], aktivt=alt. 

F, I, K, M [Cronbachs alfa=,66]). Tilltro=”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på 

människor i allmänhet?” (0-10, 0=”Det går inte att lita på människor i allmänhet”, 10=”Det går att lita på 
människor i allmänhet”), ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande samhällsinstitutioner 

och grupper sköter sitt arbete?” (se fråga 9 i bilaga 2 för svarsalternativ), ”Vänligen ange om du känner 

till följande märkningar och vilket förtroende du har för dem.” (additiv skala, 0-10, av tilltron till följande 
märkningar: Krav, Bra miljöval, Svanen, Fairtrade [Cronbachs alfa=,88], se fråga 10 i bilaga 2 för svars-

alternativ)  

 



 

Profilering – beteenden (% och medelvärden) 

Variabler Kapabla 

kritiker 

Villkorare Resurs-

svaga 

kritiker 

Kan inte 

vill inte 

Totalt, 

alla 

kluster 

Politiskt deltagande (0-7 aktivi-

teter) 

3,6 2,6 2,8 1,8 2,7 

      

Hållbar konsumtion      

Bojkottat, generellt (flera ggr 

senaste 12 mån) 

53 % 24 % 36 % 12 % 29 % 

Buykottat, generellt (flera ggr 

senaste 12 mån) 

69 % 39 % 52 % 15 % 42 % 

Försökt påverkat sortiment av 
politiska skäl (flera ggr senaste 12 

mån) 

33 % 9 % 14 % 3 % 13 % 

Buykottat mat för god djurhållning 
(ofta/mycket ofta) 

43 % 22 % 30 % 13 % 26 % 

Äter vegetariskt (kött max ngn 

gång/månad) 

14 % 6 % 16 % 9 % 10 % 

Köpt miljömärkt (minst ngn 

gång/månad) 

91 % 73 % 70 % 42 % 70 % 

Köpt Fairtrade-märkt (minst ngn 
gång/månad) 

70 % 44 % 46 % 20 % 44 % 

      

Övriga konsumtionsbeteenden      

Jämfört priser (1-7) 5,5 4,9 4,9 4,3 4,9 

Utnyttjat rabatterbjudande (1-7) 4,7 4,7 4,3 4,6 4,6 

Granskat ursprungsmärkning (1-7) 4,6 3,6 3,8 3,0 3,7 

Kontrollerat arbetsvillkor (1-7) 2,6 1,9 2,1 1,7 2,0 

Kontrollerat miljöpåverkan (1-7) 4,4 3,2 3,4 2,4 3,3 

      

Övriga miljöbeteenden      

Sparat hushållsel (ofta/mycket ofta) 75 % 62 % 67 % 51 % 67 % 

Sopsorterat (ofta/mycket ofta) 86 % 76 % 83 % 64 % 77 % 

Kommentarer: N=780. Data från enkäten ”Konsumtion och samhällsfrågor 2009”. Frågeformuleringar: 

Politiskt deltagande=”Det finns olika sätt att som medborgare försöka åstadkomma förbättringar eller 

motverka försämringar i samhället. Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?” (se 

fråga 20 i bilaga 2, alt. A-G). Bojkottat, Buykottat, Försökt påverka sortiment av politiska skäl=samma 
fråga som för Politiskt deltagande, alt. I, J, K. Buykottat mat för god djurhållning=”Det finns många 

anledningar till att man väljer att köpa en vara framför en annan. Hur ofta har du de senaste 6 månaderna 

valt mat, kläder respektive leksaker av följande anledningar? Hur ofta jag valt matvaror av följande 
anledningar: För att stödja god djurhållning” (svarsalternativ: Sällan/aldrig, Då och då, Ofta/Mycket 

ofta). Äter vegetariskt=”Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande? Ätit kött” 

(se fråga 33 i bilaga 2 för svarsalternativ). Köpt miljömärkt, Köpt Fairtrade-märkt=”Hur ofta har du under 
de senaste 12 månaderna gjort något av följande?” Köpt miljömärkt vara/Köpt en rättvisemärkt vara (se 

fråga 12 i bilaga 2 för svarsalternativ). Jämfört priser, Utnyttjat rabatterbjudande, Granskat ursprungs-

märkning, Kontrollerat arbetsvillkor, Kontrollerat miljöpåverkan=”Hur ofta har du under de senaste 4 
veckorna gjort följande när du köpt mat? (1-7, 1=Ingen gång, 7=Varje gång, se fråga 28 i bilaga 2 för 

övriga formuleringar). Sparat hushållsel, Sopsorterat=”Hur ofta gör du följande saker” Försöker spara på 

hushållsel/Återvinner hushållsavfall (svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Då och då, Ofta, Mycket ofta). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera undersökningar har visat att en del 

konsumenter med ”gröna” värderingar 

inte agerar hållbart – det finns ofta ett gap 

mellan attityd och handling. Sådana gap 

kan ofta förklaras av att olika typer av 

barriärer motverkar engagemanget. I sin 

licentiat-avhandling undersöker Henric 

Barkman dessa gap och barriärer, men 

visar också att det kan finnas ”omvända 

gap”. Det vill säga, vissa människor är 

inte särskilt motiverade till att engagera 

sig i hållbar konsumtion, men gör det 

ändå. Konsumenter möter inte bara 

barriärer, utan också ”broar” som gör 

engagemanget lite mindre krävande av 

individen.  

 

Författaren tar avstamp i diskussionen om oron för att medborgarskapet kan 

hålla på att kommersialiseras, samtidigt som det verkar pågå en annan 

process: marknadssfärens politisering och utvecklingen av ett ”hållbart 

medborgarskap”. Utifrån analyser av en representativ enkätundersökning 

visar han hur olika typer av ”medborgarkonsumenter” i Sverige kan 

engageras till att välja hållbara varor allt oftare.  

 
 


