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Förord 
Först och främst vill jag tacka samtliga informanter som låtit mig ta del av deras upplevelser och 

erfarenheter. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Magnus Berg som gett mig 

värdefull vägledning och ett enormt stöd under studiens gång. Tack även till er vänner som finns 

i min närhet.  



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 2 

TIDIGARE FORSKNING 2 

TEORETISK REFERENSRAM 6 

KONSUMTIONSSAMHÄLLET OCH IDENTITET 6 

DEN INDIVIDUALISERADE KONSUMENTEN 7 

INDIVIDENS VALMÖJLIGHETER OCH POLITIKENS MÖJLIGA FRAMTID 7 

RISKSAMHÄLLE OCH REFLEXIV MODERNISERING 8 

INDIVIDUALISERINGEN SOM MÖJLIGHET 9 

SUBPOLITIK: INDIVIDERNAS ÅTERVÄNDANDE TILL SAMHÄLLET 10 

SOCIALA RÖRELSER 11 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 13 

URVALSPROCESSEN 14 

ANALYSVERKTYG 15 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 17 

PRESENTATION AV INFORMANTERNA 17 

ANALYS 18 

VEM ENGAGERAR SIG 18 

ORSAKERNA TILL ENGAGEMANGET 20 

BEHOVET AV ENGAGEMANGET 24 

GEMENSKAP, DELAKTIGHET OCH MENINGSSKAPANDE 26 

RÄTTVISEMÄRKT I KONSUMTIONSSAMHÄLLET 28 

UPPRINNELSEN TILL EN NY POLITISK KULTUR 30 

VALMÖJLIGHETERNA OCH SJÄLVREFLEXIVITETEN 33 

KORTVARIGT ENGAGEMANG – EN RISK OCH EN MÖJLIGHET 35 

AVSLUTANDE DISKUSSION 37 

SAMMANFATTNING 41 



REFERENSLISTA 42 



 1 

Inledning 

Västvärldens politiska utformning och utveckling är under förändring. Engagemanget i etablerade 

politiska partier och idealistiska föreningar sjunker kraftigt och många betraktar denna 

individualistiska riktning som ett hot mot den representativa demokratin. Emellertid finns det de 

som påstår att det politiska deltagandet påvisar en utveckling till en ny form av deltagande som 

möjligtvis kan stärka den representativa demokratin.  

     Det demokratiska systemets grund bildas av de politiska partierna och deras makt grundas i att 

företräda dess väljare i beslutsprocessen. Trots detta går det att uttyda en utveckling där partierna 

går från att vara en organisation med en tydlig relation till sina kärnväljare, till att bli 

organisationer som vill utöka sin väljarbas genom att föra en politik som attraherar en bredare 

massa. Då de etablerade partiernas målsättning är att värva så många väljare som möjligt, så har 

nybildade partier samt andra intresse organisationer effektivt hejdats från att utöva någon reell 

makt.  

     I föreliggande studie har politisk konsumtion valts som utgångspunkt för att studera den 

individualisering som sker av politiken. Politisk konsumtion kan kort sammanfattas som en form 

av politisk aktivitet där marknaden används som en alternativ politisk arena för att uppnå 

förändring. Genom att aktivt konsumera varor som representerar särskilda värden så tvingar man 

andra företag att också arbeta mot dessa värden. Det är en individualistisk och löst strukturerad 

rörelse utan formella och tydliga regler. Det är inte bred partipolitik som engagerar den politiske 

konsumenten utan det är av personligt intresse som han eller hon involverar sig politiskt. Det är 

främst multinationella företag som man vill påverka då dessa anses besitta mycket makt och bör 

därmed även ta ett större ansvar.     

     De problem som omger politisk konsumtion är till följd av bristande information. Om den 

tillgängliga informationen är otillräcklig eller inkorrekt, så finns det en stor risk att medborgare 

kan ta felaktiga politiska beslut. Det är i denna kontext som nya sociala rörelser som exempelvis 

Föreningen för Rättvisemärkt uppkommit ur, som ett sätt att bistå dessa konsumenter med hjälp 

och vägledning i deras beslutsfattande. Detta åstadkoms framför allt via den etiska märkningen 

som utfärdas på produkter som uppnår deras kriterier. Ytterligare ett problem som kan uttydas är 

att det inte går att mäta politisk konsumtion eftersom det saknas användbara verktyg. Att jämföra 

traditionell politik med politisk konsumtion är komplicerat, då de arbetar på olika vis mot olika 

frågeställningar. Frågan kvarstår angående om politisk konsumtion bör betraktas som ett 

komplement eller ett hot mot den representativa demokratin.   
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Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att genom kvalitativa intervjuer erhålla kunskap om ett antal 

individers upplevelse, erfarenheter och syn på politisk konsumtion. Då samtliga informanter är 

engagerade i Föreningen för Rättvisemärkt så blir även detta en intressant aspekt att studera, hur 

ter sig detta engagemang, vilken funktion har Föreningen för Rättvisemärkt för informanterna 

med mera. Ytterligare en av studiens ambitioner är att undersöka hur informanterna betraktar 

och tolkar den individualiserade trenden som uppkommer i och med politisk konsumtion.   

 

 Vilka är drivkrafterna bakom engagemanget i Föreningen för Rättvisemärkt? 

 Vad vill informanterna uppnå genom att konsumera politiskt? 

Tidigare forskning 

Stora delar av den konsumtionsforskning som bedrivits i Sverige och i övriga världen har 

nästintill enbart fokuserat sig på konsumtionens betydelse för individens identitetsskapande. 

Eftersom politisk konsumtion, det vill säga konsumtion som en form av motstånd, är en relativ 

ny företeelse så har det inte bedrivits mycket forskning kring fenomenet. Trots den minimala 

forskningen så går det att finna väldigt givande litteratur. Nedan följer en forskningsöverblick på 

litteratur som ligger närmast studiens formulerade syfte och frågeställningar. 

     I deras bok The unmanageable consumer har professorerna Yiannis Gabriel och Tim Lang gjort en 

översikt över den samtida konsumtionen, där de problematiserat den moderna konsumenten 

utifrån ett flertal aspekter. Detta gör de genom att belysa konsumenten från nio olika perspektiv; 

konsumenten som väljande, konsumenten som utforskande, konsumenten som kommunikatör, konsumenten som 

identitetssökande, konsumenten som njutningssökande, konsumenten som offer, konsumenten som rebell, 

konsumenten som aktivist och konsumenten som medborgare.1  Dessa kategorier utesluter inte varandra 

utan konsumenten är alla dessa typer samtidigt.  Det kan liknas med en individs medlemskap i en 

viss klass, etnisk grupp eller kön, dessa är inte varandra fristående utan är olika aspekter av 

individens identitet och som i samspel skapar identitetens komplexitet. Att beskriva konsumenten 

är någonting komplicerat och det är det som är poängen i Gabriels och Langs redogörelse. Det är 

omöjligt för en forskare att skildra verkligheten utan denne kan enbart bringa ordning i ett 

sammansatt och komplext material. Konsumenten kan vara rationell och metodisk likväl som 

irrationell och oberäknelig. Dessutom har konsumenten möjlighet att rätta sig efter rådande 

normer och förväntningar eller vara individualist om det behagar.2  

     De två konsumenttyper som är mest intressant i föreliggande studie är konsumenten som rebell 

och konsumenten som aktivist. De intressen som driver aktivisten är moral och etik, med andra ord 

jämlikhet, rättvisa såväl som ickeekonomiska villkor. Det är just denna drivkraft som är den 

största skiljaktigheten mellan den aktivistiske och den rebelliske konsumenten. Ytterligare en 

                                                 
1 Gabriel, Y & Lang, T, The unmanageable consumer: contemporary consumption and its fragmentation, (London, 1995), s.2. 

2 ibid, s.4-5. 
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olikhet är att den rebelliska konsumenten likaväl handlar självständigt medan den aktivistiska 

konsumenten betraktar nätverket/gruppen som en premiss för att uppnå någon verklig 

förändring.  

     Filosofen Andreas Follesdal redogör för i antologin Politics, products and markets, att politiska 

konsumenter kan delas in i fem olika kategorier.3 Vilka han benämner som; Rena händer, Uttrycka 

sig själv, Uttryck för ömsesidig respekt, Omsocialisera dem som gör fel och Förändra affärspraktiker. Syftet med 

dessa kategoriseringar är främst att belysa de olika nivåerna av engagemang som återfinns och vad 

det är konsumenten vill åstadkomma med sina handlingar. Det bör dock nämnas att de kategorier 

som Follesdal konstruerat, i likhet med Gabriel och Langs, inte utesluter varandra och en politisk 

konsument kan följaktligen tillhöra flera kategorier samtidigt. Det är inte kategoriseringen som är 

det betydelsefulla utan det är beskrivandet av konsumentens beteende. Den första kategorin Rena 

händer, beskriver hur konsumenten tar avstånd från företag som de anser uppträder oetiskt och 

väljer därför att inte konsumera företagets produkter. Uttrycka sig själv innebär att konsumenten i 

allt högre utsträckning väljer att formulera sina åsikter och värderingar genom de produkter som 

den väljer att inhandla. Konsumentens politiska ställningstagande är här tätt sammankopplat med 

det personliga behovet. Uttryck för ömsesidig respekt redogör för den process där konsumenten 

väljer att intensifiera sin opposition mot de företag som anses agera felaktigt och oetiskt. Den 

fjärde kategorin Omsocialisera dem som gör fel, behandlar de konsumenter som verkligen vill 

åstadkomma förändring hos andra individer men framför allt vill förändra företagens policy, detta 

genom att påverka dem och eventuellt tvinga fram ett nytt handlingssätt och beteende. En 

potentiell fara som Follesdal urskiljer är att detta kan få en motsatt effekt. Den femte och sista 

kategorin Förändra affärspraktiker, belyser de konsumenter vars avsikt är att åstadkomma 

förändring genom att angripa de bakomliggande strukturerna.       

     Teorier som behandlar politik har traditionellt betraktat den politiska handlingen som något 

som nästintill enbart är förknippat med den offentliga sfären; såsom att använda sin rösträtt, 

engagera sig i politiska partier eller sociala rörelser, demonstrera är exempel på politiska metoder 

som individen kan utnyttja. Utifrån den tidigare definitionen kan således konsumtion inte tolkas 

som en politisk handling då den är en privat angelägenhet; något för den enskilde individen eller 

familjens ekonomiska sfär. Om man placerar konsumtion i en vidare kontext, så går det att förstå 

att den i en modern liberal demokratisk stat, inte bör sammanblandas med den politiska arenan.4   

     Rimligtvis kan dock all konsumtion tolkas som något politiskt, då det ständigt existerar en 

social relation mellan konsument, producent och distributör. Det går med andra ord att säga att 

producenterna befinner sig i ett beroendeförhållande till konsumenterna då det är de som 

konstituerar deras livsvillkor. Därtill existerar det något som kan benämnas produktens politiska 

kontext, vilket kortfattat kan beskrivas som förhållandet mellan konsumenten och produktens 

                                                 

3 Follesdal, A, ―Political consumerism as chance and challenge” i Politics, Products, and Markets: Exploring Political 

Consumerism Past and Present, red. Michele Micheletti m.fl. (New Brunswick, 2003), s.5-10. 

4 Micheletti, M, Politics, Products, and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present, (New Brunswick, 2003), 

s.19. 
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resursförbrukning samt dess följder på miljön.  Dessa relationer osynliggörs ofta eftersom det 

rent teoretiskt sett rör sig om två olika saker, där den främsta bidragande faktorn till att dessa 

relationer inte uppmärksammas tillräckligt mycket är på grund av den traditionella uppdelningen 

mellan den ekonomiska och politiska sfären. Emellertid kan dessa relationer synliggöras av 

individer som reflekterar över hur väl de överensstämmer med deras egen filosofiska övertygelse. 

Det är när detta äger rum och individer börjar konsumera efter sådana preferenser, som de 

övergår till att vara politiska konsumenter. Statsvetaren Michele Micheletti ger en liknande definition 

av politisk konsumtion;  

It [political consumerism, min anm.] represents actions by people who make choices among 
producers and products with the goal of changing objectionable institutional or market 
practices. Their choices are based on attitudes and values regarding issues of justice, fairness, 
or noneconomic issues that concern personal and family wellbeing and ethical or political 
assessment of favourable and unfavourable business and government practice. Political 
consumers are the people who engage in such choice situations. They may act individually or 
collectively. Their market choices reflect an understanding of material products as embedded 
in a complex social and normative context.5 

Utifrån ovanstående citat går det att förstå att politisk konsumtion handlar om att 

konsumtionsbeteenden får vidare betydelser och någonting som bidrar till politiskt engagemang 

såväl som en strävan till ansvarstagande. Således handlar det om att individer gör ett medvetet 

ställningstagande genom att ta produktens politiska kontext i hänsyn när de konsumerar en 

specifik produkt, där syftet och förhoppningen är att ändra det i dessa strukturer de anser vara 

oetiskt och felaktigt.6  

     Vidare menar Micheletti att politisk konsumtion kan betraktas som en form av individualiserad 

kollektiv handling.7 Detta begrepp introduceras av Micheletti, för att öka förståelsen för den 

politiska konsumenten som faktiskt politiskt subjekt. Ett subjekt som handlar i allmänhetens 

intresse på individuellt vis. Micheletti anser att detta engagemang skiljer sig avsevärt från det 

traditionella politiska engagemanget, som hon valt att benämna som kollektivistisk kollektiv handling, 

vilken karakteriseras av solidaritet och lojalitet, medlemskap, traditionell politisk ideologi, fysiska 

strukturer och ansvarsdelegation uppåt. Medan det som utmärker den individualiserade kollektiva 

handlingen är temporära engagemang för frågeställningar som individen för stunden upplever 

som angelägna, individuellt ansvarstagande och nätverksskapande.8   

     Det tillsynes paradoxala med den individualiserade kollektiva handlingen är att den i sin essens 

verkar för något större såsom det kollektiva bästa men dess yttring sker genom en individuell 

handling. Denna handlingsform sker nedifrån via individer som har ett intresse för särskilda 

frågor vid en bestämd tidpunkt och som enbart engagerar sig i dessa frågor under denna 

tidpunkt. Detta behöver inte enbart ske på den traditionella politiska arenan utan kan även äga 

rum i en mängd olika kontexter. Det är individualiserat då individen har möjlighet att erhålla 

                                                 
5 Micheletti, M, Political virtue and shopping: individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s. 2. 

6 ibid, s.2. 

7 Det engelska begreppet är individualized collective action.  

8 ibis, s.27. 
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kunskap om samhälliga och sociala problem utanför de traditionella politiska kanalerna och 

behöver ej socialiseras in i organisationer för att formulera ett politiskt engagemang, utan på ett 

reflektivt sätt kan bilda sig en personlig politisk boning.9 Det är kollektivt då samhällsengagemang 

inte uppkommer i ett tomrum; politik kan inte existerar i avsaknad av mellanmänskliga 

förbindelser och tankar om hur dessa bäst ska hanteras. Det existerar ingen motsägelse mellan att 

manifestera sitt politiska engagemang individuellt och parallellt sluta sig samman med andra som 

delar samma engagemang. Det ter sig naturligt att man identifierar sig vid en speciell tidpunkt 

med individer som befinner sig i samma situation eller delar samma intresse av en särskild fråga. I 

vissa sammanhang kan två individer ingå i samma nätverk oberoende av hur deras övriga 

livsåskådningar förhåller sig till varandra.10  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                                 
9 Micheletti, M, Political virtue and shopping: individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.28-29. 

10 ibid, s.32. 



 6 

  

Teoretisk referensram 

Konsumtionssamhället och identitet 

Sociologen Zygmunt Bauman diskuterar i sin bok Arbete, Konsumtion och den nya fattigdomen om 

skillnaderna mellan det tidigare moderna samhället och det samhälle som återfinns idag. Enligt 

Bauman är den största skillnaden att vi gått ifrån att vara ett produktionssamhälle till ett 

konsumtionssamhälle, där arbetsetiken som tidigare konstruerat och styrt det sociala livet ersatts av 

en konsumtionsestetik.11 Det som utgjorde den moraliska grunden i det industrialiserade samhället 

var arbetsetiken, med andra ord arbetet var det som skänkte individen anständighet och för att 

samhället skulle fungera så behövdes det individer i sysselsättning, det behövdes producenter.12 

Vidare anser Bauman att konsumtionshandlingen kommit att ersätta den roll som arbetet tidigare 

innehaft vid exempelvis sammanlänkning av individuella motiv, systematisk reproduktion samt 

för den sociala integrationen.13 Att producera och konsumera är något som människor alltid gjort 

men i dagens samhälle ligger tonvikten på konsumtion och det är i sin roll som konsument som 

individen integreras in i samhället. Det som tidigare dikterades av arbetsetiken, det vill säga att 

individen/producenten ska jobba, har idag ersatts av konsumtionsestetiken som förmedlar ett 

ideal där individen ska konsumera. Då världen är en källa av intryck och känslor, där den ena 

sensationen är mer intensiv än den andra, blir konsumtion ett sätt att tillgodogöra sig dessa 

sublima upplevelser.14  

     Identitetsprojektet är ett konstant återkommande tema hos Bauman och har således fått en 

central roll i konsumtionsestetiken. I det förmoderna och moderna samhället betraktades identitet 

som något statiskt, den var bunden till den sociala kategorin som man fötts in i, till det yrke eller 

klass som individen tillhörde. Det som kännetecknar dagens samhälle är att det inte finns något 

utrymme för att konstruera en livslång identitet eftersom det krävs av individen att vara flexibel 

och därmed finns det ingen möjlighet att ha en fullkomlig och fullständig definition av sig själv. 

Utan individen är tvungen att vara redo att konstant omkonstruera sin identitet i takt med hastiga 

samhällsförändringar och kulturella trender.15 Enligt Bauman är identiteterna inget annat än en 

mängd snapshots eller en rad ‖successivt burna masker‖ och därmed blir detta identitets- eller 

livsstilsbyggande något oerhört ytligt.16 Det konsumtionssamhälle som Bauman beskriver är ett 

flyktigt sådant, det är ett samhälle som varken är kompakt eller kontinuerligt, där begrepp som 

anpassningsbarhet och successivitet vittnar om detta. Dagens samhälle kännetecknas genom 

raserandet av ramar och upplösandet av mönster, med andra ord är det levnadsätt som 

                                                 
11 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998), s.10. 

12 ibid, s.29.  

13 ibid, s.44. 

14 ibid, s.52. 

15 ibid: 45-46 

16 Bauman, Z, Det individualiserade samhället, (Göteborg, 2002), s.109. 
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praktiseras idag fragmentariskt och episodiskt.17 Eftersom konsumtionsestetiken förutsätter ett 

oupphörligt nyskapande av behov, vilket innebär att det konsumtionsideal som den förespråkar 

utgår från att alla former av engagemang bör vara kortvariga och att inget behov behagas mer än 

för stunden.18 

Den individualiserade konsumenten  

Som tidigare diskuterats så är Baumans konsumtionssamhälle ett förflyktigande sådant, där det 

inte finns några fasta grupper och individens identitet är ett ständigt pågående projekt. Bauman 

skriver följande om individualiseringens betydelse:  

‖Vad idén om individualisering betyder är att individen frigörs från den tillskrivna, nedärvda 
och medfödda bestämningen av hennes sociala karaktär‖19  

Det som går att förstå från det ovanstående citatet är att det skett ett skifte i och med 

individualiseringen, där det tidigare produktionssamhället var kollektivt orienterat sådant, så är 

dagens konsumtionssamhälle individuellt och isolerat. Individualiteten har en central roll i 

konsumtionsestetiken, detta eftersom det är konsumenten som individ som ständigt försöker 

finna de njutningar och sensationer som ges. Begärelsen är personlig och ringa kommunicerbar 

och likaså konsumtionen. Enligt Bauman så är konsumtion alltid en individuell handling och även 

om konsumenter skulle förenas och tillsynes konsumera tillsammans så är detta fortfarande inte 

ett uttryck för ‖kollektiv konsumtion‖, då den motsätter sig integration och samordning.20 Vidare 

anser Bauman att idealet alltid kommer att vara den lyckligt shoppande flanören om man tillåter 

marknadskrafterna att diktera ens livsmönster, vilket innebär att när individ frångår att vara 

medborgare till att bli konsument så undermineras tilliten till medmänniskor.21 Således kommer 

konsumenten alltid att vara ensam.    

Individens valmöjligheter och politikens möjliga framtid 

Konkurrenskraften kan beskrivas som marknadens livslåga, vilket innebär att för att ha en 

fungerande konkurrens så behövs det konsumenter som väljer, gör ett ställningstagande och är 

urskiljande. Att reflektera över ens konsumtionsval, det vill säga att göra kunniga och 

genomtänkta val, är det som är centralt för integrationen in i konsumtionssamhället. För att 

konsumtionssamhället ska kunna fortgå så behövs det ett antal myter. Exempel på dessa är enligt 

Bauman, myterna om marknadens och konsumentens roll som leverantör av det fria valet.22 Just 

valfriheten har även den en central roll i rådande stratifiering av individerna. En bra inkomst och 

ett stort socialt kapital är förvisso betydelsefulla men de är enbart möjlighetsskapande, de gör det 

möjligt för en större valfrihet men den som har en enorm potential att välja och drar nytta av 

                                                 
17 Bauman, Z, Det individualiserade samhället, (Göteborg, 2002), s.153. 

18 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998), s.42. 

19 Bauman, Z, Det individualiserade samhället, (Göteborg, 2002), s.176. 

20 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998), s.49-50. 

21 Bauman, Z, Skärvor och fragment: essäer i postmodern moral, (Göteborg, 1997), s.353. 

22 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998), s.86. 
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denna möjlighet och konsumerar, den individen är respekterad i konsumtionssamhället.23 Bauman 

säger följande om valfriheten: ‖Valet är konsumtionssamhällets metavärde, det värde efter vilket 

alla andra värden bedöms och rangordnas‖.24 

     Detta är något som individerna har omfamnat och införlivat, menar Bauman, och det är just 

detta som är en stor orsak till att exempelvis höjda skatter kommit att bli något förkastligt för 

politiker. Och det är därför stora delar av det politiska etablissemanget idag använder slagord som 

‖ mer pengar över efter skatten‖, som ett sätt att attrahera väljare med löften om utökad valfrihet. 

Vidare skriver Bauman att i dagens samhälle som kännetecknas av valfrihet och hyllandet av 

individen så finns det inget utrymme för normativ reglering utan det är avregleringen som blir det 

betydelsefulla.25 Samhällsproblem är något som konstrueras gemensamt men nödvändigheten och 

ansvaret att hantera dem är däremot individuell. Det går därmed att tala om en individualisering 

av strukturella problem.26  

     Ett tema som är ständigt återkommande i Baumans texter är; politikens plats och framtid i 

dagens alltmer individualiserade och episodiska samhälle. Han själv tycks inte ha något entydigt 

svar. Ibland går det att urskilja en känsla av uppgivelse och förtvivlan i Baumans texter, speciellt i 

resonemangen kring den alienation som uppstår mellan individen och dennes medmänniskor när 

han eller hon övergår från att vara medborgare till att bli konsument. Att engagera sig för 

allmänhetens bästa är inget som intresserar den enskilda konsumenten/individen, möjligen kan 

man åstadkomma kortvariga gemenskaper men det bör dock nämnas att dessa inte utgör någon 

vidare bra grund för eventuell förändring, då dessa är alltför sköra.27 Förhoppningen om en ny 

politisk upprinnelse skulle eventuellt kunna påträffas i en av Baumans tidigare essäer som 

återfinns i antologin Skärvor och fragment, där han påpekar att bortom de reglerade medborgarna 

och de konsumenter som endast söker tillfredsställelse för sina behov, så finns det en 

förhoppning på en möjlig medmänsklighet och moralkänsla samt en strävan mot samlevnad 

mellan människor.28  

Risksamhälle och reflexiv modernisering 

Det som utmärker det moderna samhället, enligt sociologen Ulrich Beck, är dess produktion av 

varor, tjänster och information men att den utöver dessa även producerat framtida risker, vilka 

manifesterar sig inom alla samhällsnivåer - befolkningsfördelning, sociala samlevnadsmönster, 

hälsa och miljö. Riskerna är oberäkneliga och oförutsägbara och konstruerar långsiktiga följder, 

vilket således innebär att skulden inte kan placeras på någon enskild individ. Vidare menar Beck 

att riskerna kan betraktas som demokratiska i den mening att de inte är fixerade till några 

beständiga gränser och kan således uppkomma var som helst, mot vem som helst. Som följd av 

                                                 
23 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998), s.59. 

24 ibid, s.86. 

25 ibid, s.48-49. 

26 Bauman, Z, Det individualiserade samhället, (Göteborg, 2002), s.62. 

27 ibid, s.63-65. 

28 Bauman, Z, Skärvor och fragment: essäer i postmodern moral, (Göteborg, 1997), s.358. 
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detta bringas individer närmare varandra såväl som att de försätts i en besvärlig situation av 

världsomspännande beroende, där händelser i en del av världen medför att livsvillkoren i en 

annan del påverkas. Risksamhället förmår oss till eftertänksamhet, vilket således betyder att 

moderniteten inträder en reflexiv fas. Konfrontationen med risker blir något ständigt och över 

tiden tilltar nya tankesystem; de problem som uppstår i risksamhället är tvungna att lösas utifrån 

det nya systemets särprägel.   

     Becks analyser har sina utgångspunkter i upplysningstidens anspråk att kunskap bör ligga till 

grund för rationellt handlande.  Till skillnad från de religiösa eller traditionella föreställningarna så 

ansåg upplysningstidens tänkare, att det endast var genom kunskap och objektiva observationer 

som den enskilde individen kunde nå en slutsats om hur denne bör förhålla sig till samhället och 

följdriktigt till sig själv.29 Sökandet efter upplysning existerar fortfarande bara att den ändrat sig i 

sin manifestation. Under 1700- och 1800-talet låg fokus på att exempelvis motverka analfabetism 

och vidskeplighet medan den idag karaktäriseras av den kritik som riktats mot de institutioner 

som tillkommit under moderniseringen: ‖vi ifrågasätter till exempel institutioner som 

kärnfamiljen, vetenskapen och den parlamentariska politiken‖.30 Beck introducerar begreppet 

reflexiv modernisering för att beskriva den kritik som riktats mot det som fått representera det 

moderna. Begreppet har sin utgångspunkt i idén om reflexivitet som symboliserar den relation som 

ständigt existerar mellan ett objekt och objektet självt – med andra ord konfrontationen mellan 

det moderna samhället och dess egna följder. Dess dikotomi är enkel modernisering som beskriver 

den utveckling och de premisser som tidigare existerade i industrisamhället.  

Individualiseringen som möjlighet 

Synen på individualisering skiljer sig mellan Bauman och Beck, där den tidigare likställer 

individualiseringen med egoism, atomisering och växande ensamhet. Beck däremot är inte lika 

kritiskt inställd till individualiseringen, förvisso anser han att den bör tolkas som en upplösning av 

institutioner och traditionella normer, men understryker att denna upplösning inte påverkar 

relationen mellan det omgivande samhället och den enskilde individen. Det är snarare en 

frågeställning som behandlar en typ av avlösning, där industrisamhällets tidigare strukturer för 

samhällelig och social integration ersatts av nya, som det alltjämt återstår för individerna att ge 

form åt. Således blir följden av individualiseringen i detta avseende att individen blir både subjekt 

och aktör i sammansättningen av såväl sin personliga levnadsberättelse och samhället i helhet.   

Uppgiften blir följaktligen att omförhandla våra samhällens grundvalar, där det egna subjektet är 

den enda grund som individerna kan förlita sig på. Då allt måste uppfinnas på nytt, bör 

individualiseringen inte betraktas som ett hot utan som en möjlighet.31     

     Vidare anser Beck att det är viktigt att tydliggöra att individualiseringen inte bör betraktas som 

ett fritt val eller något som inträffar av en tillfällighet. Han anser att den ‖sker i ett sammanhang, 

                                                 
29 Beck, U, Risk society: towards a new modernity, (London, 1992), s.155ff.  

30 ibid, s.103f. 

31 Beck, U, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, (Göteborg, 1996), s.134-135. 
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närmare bestämt under rambetingelserna för det utvecklade industriella arbetarsamhällets 

välfärdsstat‖.32  

Subpolitik: Individernas återvändande till samhället 

I det moderna samhället utgick förståelsen av relationen mellan social förändring och politik 

utifrån en tanke om en explicit uppdelning mellan politik och ickepolitik samt mellan näringslivet 

och det politiska systemet.33 Politikens tidigare egendomlighet var att den kunde formulera en 

tanke om ett bättre samhälle men idag är det snarare så att det är tekniken och ekonomin som i 

allt större utsträckning sköter denna tanke, vilket innebär att omgestaltningen av samhället 

förvaltas av ickepolitiken medan politiken står handfallen. Dock anser Beck att ‖vi söker politiken 

på fel ställe, med falska begrepp, på fel våningar, på fel sidor i dagstidningarna‖, han vänder sig 

även emot ”likställandet av politik med stat”.34  

     I det reflexivt moderna samhället hittas den gestaltande politiska kraften i tomrummet mellan 

de båda sfärerna. Den återfinns följaktligen mellan det tekno-ekonomiska systemet och det 

parlamentariska politiska systemet, mellan ickepolitik och politik.35 Det som går att uttyda är att 

det i denna subpolitiska mellansfär pågår en form av självorganisering av politiken, där individerna 

innehar en kollektiv kraft att omforma samhället såväl som att definiera det politiska underifrån. 

Därmed skiljer sig subpolitiken från politik (och ickepolitik) eftersom:   

(a) också aktörer utanför det politiska eller korporativistiska systemet uppträder på 
samhällsgestaltningens scen […]; och (b) genom att inte bara sociala och kollektiva aktörer 
utan också individer konkurrerar med de förra och med varandra om den framväxande 
gestaltningsmakten i samhället.36 

De subpolitiska grupperingarna karakteriseras av brokighet men har liknade egenskaper: 

utomparlamentarism, basorientering, frånvaro av klass- och partibindningar, splittring i 

organisation och program, vaghet.37 Vid den tidpunkt då engagemanget lämnar politikens 

traditionella arenor erhåller det även en paradoxal och mångfacetterad dimension eftersom 

beroendeförhållandena inte längre är lika uttryckliga. Följden blir således att de traditionella 

polerna i det politiska spektrumet kombineras och blandas. Beck beskriver företeelsen på följande 

vis: ‖Var och en tänker och handlar både höger och vänster, både radikalt och konservativt, både 

demokratiskt och odemokratiskt, både ekologiskt och antiekologiskt.‖38 Följaktligen går det att 

urskilja att den vedertagna politiska skalan mist sin kraft och politik kan inte längre förstås och 

tolkas som antingen-eller och måste istället förstås som både-och.    

                                                 
32 Beck, U, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, (Göteborg, 1996), s.134. 

33 Beck använder begreppet tekno-ekonomiska systemet för att beskriva näringslivet.  

34 ibid, s.138. 

35 Beck, U, Risk society: towards a new modernity, (London, 1992), s.183f. 

36 ibid, s.143. 

37 ibid, s.141. 

38 ibid, s.142. 
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     Politikens egenskap och värde i olika skeden och på olika arenor, är något som Beck 

uppehåller sig vid.  Han gör en tydlig distinktion mellan enkel politik (regelanvändande) och reflexiv 

politik (regelförändrande). Därmed måste subpolitik begripas i kontexten av denna uppdelning, 

som en företeelse av reflexiv politisk handlingskraft som i skymundan av de traditionella politiska 

arenorna, expanderar och tilltar.39  

     Tillträdet till den politiska dagordningen kan betraktas som subpolitikens främsta framgång. Det är 

inte ur maktens institutioner såsom stat, näringsliv och vetenskap som gett upphov till de 

framtidsfrågor som individerna i Väst begrundar och reflekterar över. Beck menar att dessa 

frågor istället ‖satts upp på den samhälleliga dagordningen av större och mindre, oordnade, 

moraliserande, om den rätta vägen tvistande, av tvivel plågade och sönderslitna grupper‖, 

samtidigt som de fått utså kraftig opposition från den ‖institutionaliserade ignoransen‖ som 

existerar i dessa sfärer.40 Dock bör det nämnas att det alltjämt är upp till de politiska 

institutionerna att bevilja och befrämja medborgarinitiativ, såsom var och när en demonstration 

får äga rum. Det är just detta som kan betraktas som det paradoxala med subpolitiken. Det är 

politiken som stipulerar och bemyndigar.   

Sociala rörelser 

Rörelseforskarna Åsa Wettergren och Andrew Jamison definierar en social rörelse som en metod 

för att åstadkomma eller påverka social förändring. En social rörelse kan beskrivas som ett 

kollektiv som saknar formell makt och är tillsynes en förhållandevis svag grupp som inte förfogar 

över något större inflytande i samhället. Den kan således via denna kollektiva mobilisering 

influera det etablerade systemet i syfte att frambringa sociala förändringar eller att synliggöra 

försummade och åsidosatta frågor. Utöver detta kan en social rörelse betraktas som: 

[…] ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller organisationer) kollektivt handlande, vars 
aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med 
varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de 
verkar och framför sina protester.41 

Något som är karaktäristiskt för merparten av de sociala rörelserna är att dess medlemmar delar 

vissa basala värderingar om omvärlden, att de upplever solidaritetskänsla och befinner sig i 

konflikt och vill kritisera makthavarna inom det fält som de manifesterar sina invändningar och 

oppositioner.42 Det är således ett nätverk av sociala relationer som bildas av såväl enskilda 

individer som kollektiva aktörer som i samspel konstruerar en plattform för motstånd och 

opposition mot sociala fenomen.43  

                                                 
39 Beck, U, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, (Göteborg, 1996), s.179-181. 

40 ibid, s.140. 

41 Wettergren, Å &  Jamison, A (red.), Sociala rörelser : politik och kultur, (Lund, 2006), s. 12. 

42 ibid, s.9-10. 

43 Sörbom, A, ‖En trög rörelse? En analys av relationerna mellan LO, Attac och den globala rättviserörelsen‖ i 

Wettergren, Å & Jamison, A. (red) Sociala rörelser: Politik och kultur, (Lund, 2006), s. 264. 
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       Den italienske sociologen Alberto Melucci påvisar att det existerat en inbäddad 

identitetsparadigm inom alla sociala rörelser.  Identitetsparadigmet medför att fokus placeras på 

skapandet av dessa rörelser och hur det därtill konstrueras en kollektiv identitet som utgör basen 

för kollektivt handlande.44 Vidare anser Melucci att en social rörelse är ett handlande som har sin 

främsta utgångspunkt i solidaritet som återfinns inom gruppen där det centrala är att samtliga i 

rörelsen känner sig delaktiga. Förutom detta anser han att en social rörelse är en bärare av en 

konflikt och att den utmanar och överskrider de gränsdragningar för de samhällsstrukturer där 

aktionen äger rum. Följaktligen anser Melucci att solidaritet och gemenskap är en premiss för 

sociala rörelser såväl som att den befinner sig i opposition mot de etablerade 

samhällsstrukturerna och dess normer och regler.45 Konflikten som återfanns i industrisamhället 

var en konflikt mellan arbete och kapital, medan konflikten i det postindustriella samhället i allt 

högre grad är en mer djupgående och komplex sådan.46 Melucci menar även att det inte kommer 

att växa fram någon annan rörelse i samma omfattning som exempelvis arbetarrörelsen, då det 

inte existerar något utrymme för en sådan rörelse i dagens komplexa samhälle. Det är snarare så 

att det istället kommer att uppkomma olika rörelser som alla utmanar det etablerade 

samhällssystemet och den makt de har, emellertid är dess syfte inte att erövra den politiska 

makten eller skapa en bättre resursfördelning. Dessa rörelsers avsikt är; ‖istället att försvara en 

personlig och privat autonomi och att uppmärksamma de risker och faror som den västerländska 

livsföringen medför, samt att demaskera till synes neutrala och anonyma maktrelationer och 

förtryck‖.47 Detta betyder att social förändring inte enbart bör betraktas som politisk eller 

institutionell förändring. Således bildar sociala rörelser så kallade autonoma rum som betvivlar 

och utmanar det etablerade samhället såväl som dess makt enbart genom dess existens.48 Därmed 

går det att uttyda att den kollektiva identiteten har en central roll och är den bidragande faktorn 

som avgör rörelsernas framväxt.49    

     Sociologen Håkan Thörn anser att de nya sociala rörelserna handlar om att utöka och utvidga 

politikens arena, närmare bestämt att omforma politiken till att inbegripa alltmer av det privata 

och sociala livet. Alltså handlar det om att göra politiken till en del av den egna identiteten.50 

Sociala rörelser kan även betraktas som nätverk i vardagslivet, detta eftersom de bidrar till 

skapandet av vänskapsband, sociala kontakter och livsstilar, vilket innebär att sociala rörelser blir 

en primärgrupp som ger upphov till samhörighet.51 

                                                 
44 Melucci, A, Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle, (Göteborg, 1992), s.10. 

45 ibid, s.42. 

46 ibid, s.7. 

47 Melucci, A, Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle, (Göteborg, 1992) 

48 Wettergren, Å &  Jamison, A (red.), Sociala rörelser : politik och kultur, (Lund, 2006), s.22-25. 

49 ibid, s.117. 

50 Thörn, H, Globaliseringens dimensioner: nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser, (Stockholm, 2002), s.177-

178. 

51 Wettergren, Å &  Jamison, A (red.), Sociala rörelser : politik och kultur, (Lund, 2006), s.113. 
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Metodologiska utgångspunkter 

Grounded theory har valts som studiens metodologiska utgångspunkt, detta eftersom metoden 

går i linje med studiens formulerade syfte, vilken är att låta empirin styra utformandet av studien. 

Metoden som är framtagen av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss började som en 

teorigenererande metod men har därefter utvecklats av exempelvis sociologerna Juliet Corbin och 

Kathy Charmaz. Under åren har Glaser och Strauss utvecklat grounded theory i olika riktningar, 

där Glaser har sin utgångspunkt i ett objektivistiskt ontologiskt perspektiv, vilket innebär att det 

finns en verklighet som är oberoende av aktören medan Strauss & Corbin utgår från en mer 

konstruktivistiska och postmoderna riktning, då de anser att en teori konstrueras och inte 

framträder som Glaser menar.52 

     Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt betraktelsesätt försöka 

tolka och beskriva den verklighet som informanterna berättar om i deras utsagor, vilket innebär 

att inga försök eller ansträngningar att verifiera sanningen i informanternas utsagor kommer att 

göras eftersom detta är omöjligt. Det är studiens ambition att bidra med ökad förståelse och 

kunskap av en mindre population i en specifik kontext och tid. Således ter det sig mer passande 

att utgå från Strauss & Corbins definition av Grounded theory, vilket innebär att all forskning 

med utgångspunkt i Grounded theory inte behöver vara nyskapande och innovativ. Med andra 

ord stödjer Strauss och Corbin det mer konstruktivistiskt ontologiska och epistemologiska 

paradigmet.53 

     Då intresset för föreliggande studie ligger på att belysa och åskådliggöra enskilda individers 

levnadsöden, deras vardagsföreteelser och den sociala och kulturella kontext som de lever i, 

bidrar till att den ansats som bäst lämpar sig för denna studie är den kvalitativa.54 Enligt Strauss & 

Corbin så är det omöjligt för forskaren att inte påverkas av tidigare upplevelser, erfarenheter, 

kunskaper, intressen och andra förförståelser, vilket innebär att forskning varken kan eller bör 

vara helt förutsättningslös. Därmed förutsätter kvalitativ forskning att forskaren har goda 

teoretiska kunskaper inom fältet och att denne i så hög utsträckning som möjligt bör sträva efter 

objektivitet i sessionen med informanten. Detta har inneburit att tidigare forskning kommit att bli 

en central del i kunskapssökandet då den bidragit med kunskap och erfarenhet vilket medfört att 

förförståelsen av fältet utökats samt bidragit till ett djupare teoretiska resonemang i studien. En 

styrka eller en fördel med att ha en tidigare kunskap om det fält som undersöks är att det 

underlättar förutsättningarna att kunna urskilja relevanta kategorier i det empiriska materialet. Om 

det ändå är så att forskaren bär med sig förkunskaper och erfarenheter som kan påverka data, så 

borde det ju således vara bättre att låta dessa bestämmas av relevant forskning än endast av egna 

upplevelser, intressen och erfarenheter. Reflexivitet blir därmed något som är ytterst 

betydelsefullt för forskaren då den medför en granskning av den egna förförståelse och 

tillvägagångssättet vid val av informanter och tidigare forskning. Utöver detta är det viktigt att 

                                                 
52 Guvå, G & Hylander, I, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003), s.31.   

53 Strauss, A & Corbin, J, Basics of qualitative research, (California, 1998), s.99. 

54 Kaijser, L & Öhlander, M (red.) Etnologiskt fältarbete,(Lund, 1999), s.21.  



 14 

poängtera att man som forskare inte bör försöka förmå sina egna kategorier på empirisk data, 

utan man bör istället låta den empiriska verkligheten bestämma kategoriskapandet och att 

ständigt granska och jämföra nya begrepp och kategorier med den data som man förfogar över, 

för att validera att de grundar sig på reella och väsentliga antaganden.55  

     Inom kvalitativ forskning är det huvudsakligen två intervjuformer som lämpar sig att utnyttja, 

dessa är den semistrukturerade och den ostrukturerade intervjun. För att studera ett särskilt tema, 

som exempelvis politisk konsumtion, är det fördelaktigt att använda en frågeguide under 

intervjusessionen eftersom en viss grad av struktur hjälper vid jämförelse av informanternas 

utsagor så att de i hög utsträckning behandlar liknade kategorier och teman.56 Således föll valet av 

intervjuform på den semistrukturerade, vilken rekommenderar ett utarbetande av en 

intervjuguide över de ämnen och teman som intervjusessionen med informanten ska behandla. 

Styrkan med den semistrukturerade intervjuformen är att informanten under intervjusessionen 

ges stora möjligheter att svara på frågorna på ett mer personligt vis, vilket bidrar till att det blir 

enklare att finna nya infallsvinklar samt att svaren blir mer äkta. Ytterligare en styrka med denna 

intervjuform är att den är icke-standardiserad, vilket kortfattat betyder att intervjusituationen och 

de frågor som ställs inte är exakt densamma för alla informanter.  

     Med hänsyn till informanternas personliga önskemål har somliga intervjuer genomförts i 

hemmet medan andra genomförts i universitetets lokaler. Detta alstrar olika villkor för 

intervjusituationen, då detta medför att de informanter som intervjuas i sin bostad kan uppleva 

situationen som tryggare och stämningen som mer lättsam medan de som kommer till 

universitetet kan uppleva situationen och stämningen som mer formell. Eftersom informanterna 

själva bestämt plats och tid så har riskerna minimerats för besvärande intervjuförhållanden.57 

Urvalsprocessen  

Betydelsefulla processer som är viktiga att tydliggöra är studiens teoretiskt och empiriskt urval, då 

de kommer att influera både analysen och resultaten. Enligt etnologerna Lars Kaijser och Magnus 

Öhlander så skapar forskaren sin egen empiri genom de teoretiska, empiriska och analytiska 

verktyg som han eller hon ställer till sitt förfogande.58 I föreliggande undersökning koncentreras 

det empiriska urvalet till personer som engagerat sig i politisk konsumtion. Undersökningen 

strävar även efter en jämn spridning mellan kvinnor och män, etnisk bakgrund samt att 

representera både yngre och äldre individer. Detta i en ansträngning att konstruera en grupp som 

är mer representativ för politiska konsumenter i helhet. Då homogeniteten i urvalsgruppen 

gällande faktorer som etnicitet, ålder, kön och eventuellt ekonomiska förutsättningar är 

förhållandevis stor kan också ett mindre urval vara representativt för politiska konsumenter. 

 

                                                 
55 Strauss, A & Corbin, J, Basics of qualitative research, (California, 1998), s.89.  

56 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s.300 ff. 

57 Trost, J, Kvalitativa intervjuer, (Lund, 1993), s. 

58 Kaijser, L & Öhlander, M (red.) Etnologiskt fältarbete,(Lund, 1999), s.20.  
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Eftersom ambitionen med studien är att försöka urskilja mönster snarare än att abstrahera data 

och överföra dem på ett större urval, torde detta inte skapa några större bekymmer.59 Således bör 

inte studiens slutsatser generaliseras och appliceras på andra individer som engagerar sig i politisk 

konsumtion, däremot kan studien vara till hjälp och nytta för andra som vill studera inom detta 

fält.60   

     Tillvägagångssättet vid urval av tidigare forskning har varit att gå in så förutsättningslöst och 

brett som möjligt, vilket i praktiken innebär att mycket litteratur av varierad slag som behandlar 

ämnen som politisk konsumtion, politisk engagemang, sociala rörelser etc. Forskning kring just 

politisk konsumtion i Sverige är inte särskilt utvecklad eftersom fenomenet är relativt nytt. Detta 

har medfört svårigheter att finna välriktad och relevant litteratur, vilket på sätt och vis kan 

betraktas som något positivt eftersom undersökningen inte kommer att influeras eller påverkas av 

liknade studier, utan av kunskap som grundas på ett antal forskningsfält som ligger nära studiens 

ämne. De kategorier som kunnat uttydas ur det empiriska materialet har sedan fått lega till grund 

för vilka delar av teorierna och den tidigare forskningen som anses vara lämplig och väsentlig att 

presentera och tillämpa i föreliggande studie.      

Analysverktyg  

I följande avsnitt presenteras de analytiska verktyg som varit till hjälp vid analysen av 

intervjuerna.  Det verktyg som kan betraktas som mest grundläggande bör vara transkribering, 

vilket åsyftar omvandling av intervjuer från tal till text, detta eftersom denna process ligger till 

grund för det fortsatta analysarbetet. När man transkriberar är det ytterst viktigt att vara 

konsekvent i sitt sätt att skildra vad som sagts, och att informantens utsaga skildras korrekt, med 

hans eller hennes egna ordval. För att underlätta läsningen kommer citat och återgivanden ur 

intervjuerna att återges i skriftspråk, utan att innebörd och ordval samt ordföljd eller meningar 

revideras.61 Till skillnad från intervjusessionen där objektivitet eftersträvas, så kommer ens egna 

upplevelser och erfarenheter från exempelvis tidigare forskning till användning under 

transkriberingen och i analysen av data. En socialkonstruktivistisk utgångspunkt omöjliggör en 

tolkning som inte är påverkad av subjektiva upplevelser.62 

     Under analysprocessen användes de för grundad teori vanligaste verktyg, vilka är kodning, 

konstant komparation och teoretisk mättnad. Kodning kan delas in i tre varianter, dessa är öppen, 

axial och selektiv kodning. I föreliggande studie är det främst öppen och axial som kommer till 

bruk, detta eftersom den selektiva kodningen i första hand nyttjas för teoriskapande vilket inte är 

studiens syfte. Varje kodningsprocess bör inledas med öppen kodning där det empiriska 

materialet läses grundligt flertalet gånger, vilket ska möjliggöra för forskaren att urskilja och 

namnge begrepp och kategorisera olika fenomen. Kodning innebär med andra ord att forskaren 

                                                 
59 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s.110ff. 

60 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s 42ff.  

61 Atkinson, R, The life story interview, (California, 1998), s.55 

62 ibid, s.73.   
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ställer frågor till sitt material, exempel på dessa frågor är: var, vad, vem, hur, när etc. Därmed 

alstras kategorier vilka bidrar till att klassa och sortera empirisk data. Genom att placera 

kategorierna i ett kontextuellt sammanhang så får de mening samt att de tilldelas specifika 

syften.63 Således innebär öppen kodning att forskaren bryter ner sin data i mindre delar, såsom 

kortare stycken, meningar och ord. Därefter studerar forskaren datan noggrant för att 

allteftersom kunna uttyda och jämföra likheter och skiljaktigheter mellan olika kategorier. Axial 

kodning är nästa moment i kodningsprocessen, vilket innebär att de kategorier som urskiljts och 

sorterats ut i den öppna kodningen används för att skapa nya konstellationer. Med andra ord 

gäller det att finna centrala fenomen, idéer och företeelser men likaså kausala samband som 

alstrar nya fenomen. Det är framför allt via den axiala kodningen som subkategorier bildas, för att 

sedan relateras till kategorier, vilket medför att kärnkategorin framträder.64 Det analytiska 

verktyget teoretisk mättnad har inte kunnat nyttjas i sitt fullo, detta eftersom studien är tids- och 

utrymmesbegränsad. Att låta empirin bestämma processens framfart är både tidskrävande och 

oförutsebart men samtidigt finns det ett antal fördelar med att låta empirin bestämma, eftersom 

en mättad kategori berättar mer om verkligheten än ett antagande grundat på för få uppgifter. 

Studiens validitet och reliabilitet skulle öka om datainsamling fortsatte tills att kategorierna blivit 

mättade. Här påbörjas analysprocessen med ett fåtal intervjuer som transkriberas, för att sedan 

kodas öppet och som därefter fylls på med empiri från ytterligare intervjuer. Vad detta bidrar 

med är ett mer representativt resultat eftersom det möjliggör för ett mer selektivt urval av 

informanter. Teoretisk mättnad tillämpas i det avseendet att kategorier verbaliseras utifrån tidigt 

införskaffad data, för att dess karaktär och innehåll sedan med stöd av ytterligare data kan 

definieras och beskrivas. Därmed inbegriper en kategori ett flertal begrepp som har gemensamma 

egenskaper och karaktärsdrag som kategorin bevisar.65  

     Kontinuerlig komparation är det sista momentet i analysprocessen och har som funktion att 

upprätthålla en nära relation mellan empiri och konceptualisering, så att den nära relationen 

mellan data och kategorier och begrepp inte går till miste. Komparationsprocessen är tvådelad, 

där man i den första delen jämför data för att alstra fram kategorier och i den andra delen jämför 

kategorier för att bringa mening och samband bland dem.66 Jämförelsen äger rum under hela 

kodningsfasen. Om två kategorier är nästan identiska bör de forma eller ingå i en kategori 

tillsammans, vilket medför att antalet kategorier minskas och abstraheras så att olikheter mellan 

kategorier förtydligas och subkategorier konstrueras.67 Också komparationen kan betraktas som 

en godtycklig process eftersom det är forskaren utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter 

som beslutar vad som formar en kategori samt vad som skiljer denna kategori mot andra 

kategorier.  

                                                 
63 Dey I, ―Grounded theory‖ i Qualitative research practice, Seale Clive, Goko Giampietro, Gubrium Jaber F & 

Silverman David (red.) (London, 2007) s.88. 

64 Strauss, A & Corbin, J, Basics of qualitative research, (California, 1990), s.96-114. 

65 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s.376.  

66 Dey, I ―Grounded theory‖ i Qualitative research practice (California, 2007) s. 88.    

67 Strauss, A & Corbin, J, Basics of qualitative research, (California, 1990), s.62ff.  
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Forskningsetiska överväganden  

Dilemman som har sin utgångspunkt i etiska och moraliska ställningstaganden är något som en 

forskare måste konfronteras med. Att finna en balansgång mellan önskan att öka kunskap om ett 

fenomen och att undvika att informanterna upplever att de blivit uthängda, är ett ansvarsfullt 

åliggande från forskarens sida. Detta åliggande är som mest betydelsefullt vid tolkningen och 

analysen av informanternas utsagor.  Informanterna som medverkat i studien kommer att få 

fingerade namn, detta för att värna om deras trygghet och integritet. Dock bör det nämnas att 

informanterna själva kommer att få möjlighet att själva påverka anonymiseringens omfattning.68 

Det är genom den sociala interaktionen som utspelar sig mellan forskaren och informanten som 

det empiriska materialet framarbetas. Enligt forskarna Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander så 

måste en forskare oupphörligt analysera sin egen relation till sina data, med andra ord förhålla sig 

reflexivt gentemot sitt material.69 Utöver detta måste en forskare reflektera över de konsekvenser 

som uppstå under samtalet med informanten och att man som forskare måste upplysa 

informanten om dennes rättigheter och att han eller hon kan avsluta sin medverkan när som helst 

under studiens gång. Emellertid kan det vara till disfavör att tala för mycket med informanten om 

faror och risker eftersom han eller hon kan uppleva situationen som osäker utan anledning och 

kanske väljer att avsluta sin medverkan.70 Vetenskapsrådets fyra huvudkrav kommer att fungera 

som vägledning för att undvika etiska dilemman. De fyra huvudkraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.71 

Presentation av informanterna 

Studiens empiriska material bygger på åtta informanters utsagor kring konsumtion och dess 

betydelse i individens vardagsliv. Informanterna består av en grupp individer i åldrarna 19 till 42 

år, som i olika utsträckning engagerar sig i Föreningen för Rättvisemärkt. Könsfördelningen är 

jämn, dock är den etniska fördelningen skev eftersom enbart två av informanterna är av annan 

etnicitet än svensk. Samtliga informanter är födda i, och har levt större delen av sina liv i Sverige. 

Arbetslivserfarenhet och utbildning skiljer sig inte avsevärt mellan informanterna, där fem av 

informanterna erhållit högskolexamen och jobbar inom den privata eller den offentliga sektorn 

medan resterande informanters utbildning fortfarande fortgår.  Männen i undersökningen 

kommer att få de fingerade namnen Alejandro, Leif, Martin och David, där Leif är äldst med sina 

42 år medan de övriga är mellan 22-29 år. Kvinnorna kommer att presenteras som Sarah, Alma, 

Paulina och Ingrid. Alma är studiens yngsta informant och hon är av bosniskt ursprung medan 

Sarah och Paulina är jämngamla med sina 27 år. Ingrid är 38 år gammal. 

 

                                                 
68 Alver, G & Øyen, Ø, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1997), s. 93. 

69 Guvå, G & Hylander, I, Grundad teori, (Stockholm 2003), s.11. 

70 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s 107ff. 

71 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, 090204    

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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Analys 

I följande kapitel kommer det empiriska resultat och de analytiska tolkningar, som går att finna i 

det empiriska materialet, att presenteras utifrån olika ämnesområden. Tolkningsprocessen har 

möjliggjort att flera olika ämnesområden kunnat urskiljas, vilka var återkommande i 

diskussionerna kring studiens tema.  Avsnitten är följaktligen konstruerade av olika underrubriker 

vilka redovisar de data som alstrats ur analysprocessen. Då en av studiens frågeställningar var att 

studera varför informanterna valt att engagera sig i Föreningen för Rättvisemärkt, så har denna 

tematik belyst utifrån ett flertal aspekter. Dessa är; ‖Vem engagerar sig‖, ‖Orsakerna till 

engagemanget‖, ‖Behovet av engagemanget och ‖Gemenskap, delaktighet och 

meningsskapande‖. Studiens andra centrala frågeställning syftar till att besvara vad informanterna 

ville uppnå med att konsumera politiskt. Diskussionen kring denna frågeställning kommer att 

illustreras med utgångspunkt i teman och områden som: ‖Rättvisemärkt i 

konsumtionssamhället‖, ‖Upprinnelsen till en ny politisk kultur‖, ‖Valmöjligheterna och 

självreflexiviteten‖ och slutligen ‖Kortvarigt engagemang – en risk och en möjlighet‖.   

Vem engagerar sig 

Om man läser Rättvisemärkts publikationer så går det att få intrycket av att den är en 

gränsöverskridande rörelse som representeras av individer från olika ålders- och samhällsgrupper 

såväl som individer med olika politiska och filosofiska övertygelser. Informanterna instämmer 

med denna bild till viss del. De anser att vissa grupper är underrepresenterade samtidigt som 

andra är överrepresenterade, dock anser informanterna att Föreningen för Rättvisemärkt i 

jämförelse med andra organisationer har en mer mångfacetterade medlemsbas. Vidare menar de 

att engagemanget ofta har sin grund i någon form av politisk eller filosofisk övertygelse men att 

det även handlar om vad som prioriteras och var man befinner sig i sitt liv. De faktorer som 

avgör hur mycket informanterna väljer att engagerar sig i Rättvisemärkt är: om man har småbarn 

eller inte, om de har alltför mycket att göra på arbetet eller i skolan.  Arbetet och engagemanget 

inom rörelsen prioriteras olika högt mellan informanterna, där den för vissa är periodvis 

beroende på livssituation medan den för andra är det som ger betydelse i livet.   

     Ingrid berättar att hon observerat att de som är med i rörelsen är oerhört olika, att de som 

väljer att inträda i medlemskap har skiftande ålder och bakgrund samt att de ofta kommer från 

olika föreningar och organisationer. Hon menar att föreningens växande medlemssiffror är till 

följd av att många människor inte har tillförlit för politiker och deras förmåga att bringa 

förändring såväl som att de upplever att de själva inte har något inflytande på politiken. Både 

Martin och David anser att medlemskapet i Föreningen för Rättvisemärkt tilltalar många 

individer eftersom det inte existerar något helt partiprogram som man är tvungen att göra ett 

ställningstagande till, utan man sammansluts kring ett fåtal frågeställningar. Samtliga informanter 

är samstämmiga kring att majoriteten av dem som engagerar sig i Föreningen för Rättvisemärkt är 

vänsterdrivna men betonar även att många av medlemmarna kommer från religiösa samfund 

såsom Svenska kyrkan eller helt enkelt inte är partipolitiskt bundna. Vidare menar de att det i 
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grunden rör sig om att man upplever att partipolitiken inte besitter samma förändringsmöjligheter 

som den gjorde tidigare och att det är ekonomin som styr i allt större utsträckning. Att 

partipolitiken fått inordna sig en underlägsen roll gentemot ekonomin är något som Beck menar 

är karaktäristiskt för det senmoderna samhället. Politiken kan inte längre formulera en tanke om 

ett bättre samhälle men ekonomin och tekniken kan det.72 Sarah anser att den förhållandevis stora 

omfattningen har sin förklaring i dess form; ‖Eftersom vi (Föreningen för Rättvisemärkt) inte är 

någon politisk organisation utan endast arbetar med några specifika frågor så kan vi förena 

människor över blockgränserna och som annars har vitt skilda åsikter i andra frågor‖. Det Sarah 

talar om här är även något som Micheletti observerat i sin forskning kring politiska konsumenter. 

Micheletti menar att det förefaller som naturligt att man identifierar sig vid en speciell tidpunkt 

med individer som befinner sig i samma situation eller delar samma intresse i en specifik fråga 

även om dessa individer förövrigt har skilda politisk eller filosofiska övertygelser.73 Vidare menar 

Sarah att till följd av detta kan den föra samman individer över partigränserna såväl som individer 

från olika sociala rörelser som kanske tidigare haft schism sinsemellan. Därtill anser hon att 

föreningens framgång kan till stor del tillskrivas att alla medlemmar har en chans att få sin röst 

hörd.   

     Frånser man politisk partibundenhet så anser informanterna att det är en förhållandevis kraftig 

spridning på dem som inträder i medlemskap, i relation till andra organisationer. Dock innebär 

detta inte att alla samhällsgrupper finns representerade inom Föreningen för Rättvisemärkt. 

Alejandro framhåller exempelvis att antalet högre utbildade är fler än de med lägre 

utbildningsnivå och att individer med invandrarbakgrund är underrepresenterade. Det är en 

intressant observation som Alejandro gjort, det är även något som styrks av forskning. I flertalet 

studier som behandlar politisk konsumtion lyfts just utbildning fram som en av de viktigaste 

faktorerna till att man engagerar sig i politisk konsumtion. Utbildningsnivån utpekas likaså som 

den bakomliggande variabel som klargör varför det även existerar ett positivt samband mellan 

politisk konsumtion och inkomst.74 Förhållandevis välbärgade människor inhandlar varor av 

politiska och etiska skäl i högre utsträckning än mindre bemedlade, det bör dock nämnas att 

meningarna bland forskarna går isär. Samtidigt som flertalet studier kommit fram till slutsatsen att 

bristande ekonomiska resurser är den främsta anledningen, hävdas det i andra undersökningar att 

det inte främst handlar om att de välbärgade har större inkomst och har således mer pengar att 

röra sig med, utan de framhåller att det är längden på den formella utbildning som är den främsta 

faktorn.75 Vidare så påpekar Alma att det inte är många småbarnsföräldrar som finns 

                                                 
72 Beck, U, Risk society: towards a new modernity, (London, 1992), s.183f. 

73 Micheletti, M, Political virtue and shopping: individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.32. 
74 Goul Andersen, J & Tobiasen, M, ―Who Are These Political Consumers Anyway?‖ In Politics, Products, and Markets. 

Exploring Political Consumerism Past and Present, edited by Micheletti, M, Føllesdal, A & Stolle, D, (New Brunswick, 
2004), s.209-210. 
75 Michelletti, M. & Stolle, D. (2005) ‖Swedish Political Consumers: Who they are and why they use the market as an 

arena for politics?‖. I M Boström, A Föllesdal, M Klintman, M Michelletti & M P Sörensen (eds), Political 

Consumerism: Its Motivations, Power, and Conditions in the Nordic Countries and Elsewhere, s.517. 
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representerade. I en förening som Rättvisemärkt är det inte enbart intresse för frågeställningar 

eller viljan att engagera sig som styr hur aktiv man kan vara. Leif anser att eftersom rörelsen är 

ideell, och baserar sig på frivilligt engagemang, så vilar mycket på livssituation:       

Det är lätt att få intrycket av att det endast är unga människor och studenter som är 
medlemmar i Rättvisemärkt men så är det ju absolut inte… det speglar verkligen inte 
verkligheten. Jag skulle nog säga att det är de grupper som har mycket tid att disponera som är 
med i Rättvisemärkt till exempel pensionärer och sjukskrivna. Det är alltså de som har mycket 
tid som är överrepresenterade medan de med familj och heltidsarbetet är underrepresenterade.  

Således går det att uttyda att tid är en av de viktigaste faktorerna till engagemangets utsträckning: 

Paulina berättar att sedan hon fick barn så har hon inte varit lika engagerad medan Ingrid blivit 

alltmer engagerad efter det att hon blivit sjukskriven. Martin berättar att han finner arbetet inom 

Föreningen för Rättvisemärkt så pass givande att han valt att prioritera arbetet framför sina 

studier. Samtliga informanter har i olika grad upplevt att det funnits stunder när de inte kunnat 

disponera så mycket tid som de velat för att hinna engagera sig i föreningen, men det framkom 

även att de valt att prioritera lite olika vid sådana tillfällen. För vissa kommer engagemanget alltid 

först medan den för andra kommer i andra hand. Alejandro berättar att visionsarbetet för tillfället 

går före familjelivet:   

Min familj vet att det är de här frågorna som jag brinner för, det är inte så att jag prioriterar 
arbetet med dessa frågor före min familj men det är mer så att vissa saker får komma 
sekundärt. Jag jobbar hellre med detta än att kanske åka och titta på fotboll, eftersom jag vet att 
det arbete som jag gör lönar sig, folk mår bra av det och jag känner inte som att jag gör en 
uppoffring utan jag gör något som jag tycker om.  

Följaktligen så går det att urskilja att samtliga informanter anser att Föreningen för Rättvisemärkt 

är en gränsöverskridande rörelse och att vem som helst har möjlighet att inträda i medlemskap 

men utifrån deras utsagor kan man uttyda några utmärkande drag som de tycker medlemmarna 

uppvisar: sympatiserar med partier som befinner sig mer åt vänster i det politiska spektret, 

individen är högutbildad, etnisk-svensk och vars livssituation tillåter att de kan disponera mycket 

tid på att engagera sig inom rörelsen. Fastän Föreningen för Rättvisemärkt är konstruerat på ett 

vis som ska underlätta inträdandet i medlemskap för vem som helst, medger informanterna att 

alla samhällsgrupper inte representeras, trots detta tror de att de har ett vidare medlemsmönster i 

jämförelse med andra organisationer. Något som är intressant och värt att nämna är att nästan 

alla informanter varit engagerade inom någon form av social rörelse och att de har lite vana av 

organisationsarbete sedan tidigare.  

Orsakerna till engagemanget 

I ovanstående kapitel redogjordes det för vem det är som engagerar sig i Föreningen för 

Rättvisemärkt medan följande kapitel ska beskriva orsakerna till engagemanget. Varför väljer 

informanterna att engagera sig i Föreningen för Rättvisemärkt? Vägarna till medlemskap i 

Föreningen för Rättvisemärkt ser väldigt olika ut men orsaken bakom engagemanget är 

densamma hos samtliga informanter och det är den känsla av orättvisa som man upplever. 

Paulina beskriver denna känsla på följande vis; ‖Att ha kännedom om att människor far illa på 
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grund av att vi ska kunna behålla vår höga levnadsstandard här i Sverige, gör mig väldigt ledsen 

men även väldigt arg‖. Att ha kännedom om orättvisor som Paulina beskriver det, kom att visa sig 

vara ett återkommande tema i alla informanters utsagor. Leif beskriver denna vetskap på följande 

vis:  

Jag har ju varit aktiv i Svenska kyrkan ganska länge nu och vi jobbar mycket med att förbättra 
människors livsvillkor. När man är när inpå orättvisorna, som vi är i Svenska kyrkan, så är det 
svårt att inte bli berörd och sorgsen. Och det är lätt att känna ilska.  

Både Paulina och Leif berättar att det är svårt att bara ignorera de orättvisor som existerar, när de 

väl har vetskap och kännedom om dem så är det svårt att inte vilja rätta till dem. Det som är 

intressant är att de båda beskriver att de blir ledsna men samtidigt väldigt ilskna mot de 

missförhållanden som existera och de som upprätthåller dem. Alejandro formulerar denna ilska 

mest explicit:  

Jag blir illaberörd och arg när jag vet att människor ställer sig likgiltigt inför de orättvisor som 
finns. Då jag själv är från Sydamerika och bott ganska länge i Sverige så har jag nog en bättre 
förståelse för de orättvisor som våra vanor har på andra delar av världen. Här i Sverige vill man 
ha högsta kvalité samtidigt som det ska vara billigt och det är sådan attityd som bidrar till 
orättvisor.      

Här framkommer det i likhet med Paulina och Leifs uttalanden att Alejandro först blir illa berörd 

och det är först sedan som denna känsla övergår till ilska. Utifrån informanternas uttalanden går 

det följaktligen att förstå att det är känslan av orättvisa i kombination med en ilska som gett 

upphov till informanternas engagemang. Detta är även något som den amerikanske sociologen 

Barrington Moore kunnat uttyda, han anser att grunden för en politisk protesthandling är en stark 

känsla av orättvisa tillsammans med moralisk ilska eller vrede över de sociala orsakerna till 

orättvisan.76  

     Alma som genomgått en ambassadörsutbildning och idag arbetar som ambassadör för 

Föreningen för Rättvisemärkt berättar att det är just denna ilska som de vill väcka hos människor: 

Vårt arbete som ambassadörer är att få människor att köpa rättvisemärkt och få dem att bli 
medlemmar i Rättvisemärkt. Detta gör vi främst genom att berätta för dem hur förhållandena i 
produktionsländerna ser ut exempelvis hur mycket man tjänar som kaffeodlare och att barn 
inte har samma möjligheter att gå i skola… De flesta som vi pratar med säger att de inte visste 
att det var så illa och man kan se att de blir påverkade.  

Det som uttyds i ovanstående citat är att Föreningen för Rättvisemärkts ambassadörers arbete är 

att informera konsumenter om hur förhållandena och livsvillkoren ser ut för producenterna och 

deras familjer. Deras arbete är således främst att påverka konsumenter, genom att synliggöra 

orättvisor. William A. Gamson, professor i sociologi, påpekar att den kollektiva handlingsram 

som erbjuds av sociala rörelser måste inbegripa en orättvisekomponent, vars syfte är att skapa en 

moralisk indignation, vilket tydligt framkommer i Almas uttalande. Gamson anser att 

orättvisekomponentens definition inte bör begränsas: ―This is not merely a cognitive or 

intellectual judgment about what is equitable but also what cognitive psychologists call a hot 
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cognition – one that is laden with emotion…‖.77 Utifrån Almas utsago så går det att förstå att 

emotioner har en betydelsefull roll i den kollektiva handlingsram som erbjuds av Föreningen för 

Rättvisemärkt.  Den har även en mobiliserande roll, vilket går att urskilja i följande uttalande av 

Alma: 

De blir ju påverkade och berörda när man berättar om missförhållandena som existerar. De tar 
till sig det man säger eftersom budskapet är ganska enkelt, vilket är att du bidrar till förbättrade 
arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. De flesta vi pratar med 
är ganska villiga att betala lite extra och några av dem är även intresserad av att bli medlemmar.    

Här går det att uttyda att en av de metoder som Föreningen för Rättvisemärkt använder sig av vid 

sin resursmobilisering är moralisk chock. Sociologen James M. Jasper menar att den moraliska 

chocken fungerar som ett viktigt första steg i mobilisering av sociala rörelser. Jasper definierar 

den moraliska chocken på följande vis:‖an unexpected event or piece of information [that] raises 

such a sense of outrage in a person that she becomes inclined toward political action‖.78 Det som 

Jasper menar är att den moraliska chocken inträffar när en oförutsedd händelse eller kännedom 

väcker en sådan känsla av vrede hos en individ att hon dras till att handla politiskt. Utifrån Almas 

utsago så går det att förstå att Föreningen för Rättvisemärkt vill väcka en sådan känslomässig 

reaktion hos konsumenter genom att utsätta dem för moralisk chock vars syfte är att få dem att 

köpa Rättvisemärkta produkter såväl som att få dem att bli medlemmar i rörelsen. Enligt Åsa 

Wettergren, sociolog och rörelseforskare, så kan inte begreppen moralisk chock och 

orättvisekomponent likställas eftersom den föregående inte är beroende av en befintlig 

rörelsediskurs. Den chockerande erfarenheten är tvungen att bidra till engagemang för att den ska 

tolkas som betydelsefull, följaktligen menar Wettergren att den moraliska chocken kan äga rum 

även om en rörelse inte är med i kalkylen.79  Barrington Moore menar att oavsett om upplevelsen 

är individuell eller kollektiv så kan den moraliska chocken medföra ‖en identitetskris som får sin 

lösning genom politiskt engagemang‖.80 Den moraliska chockens uppgift är alltså att påverka 

individen och få denne att ta till sig den kollektiva handlingsramen. När den kollektiva 

handlingsramen accepterats av individen så kommer han eller hon troligtvis även att köpa 

Rättvisemärkta produkter. Det politiska engagemanget som identitetskrisen ger upphov till 

uttrycks genom att stödja Föreningen för Rättvisemärkt och köpa deras produkter, med andra 

ord bruka sig av den politiska konsumtionsmetoden buycott.   

     Ytterligare en orsak som informanterna framhöll, som berörts lite kortfattat i tidigare kapitel, 

är det befintliga sociala nätverkets betydelse för engagemanget. Alla informanter med undantag 

av Alma har varit engagerade i andra organisationer eller rörelser. Leif som länge varit aktiv i 

Svenska kyrkan betonar betydelsen av det tidigare nätverket på följande vis:  
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Att jag valt att engagera mig så här pass mycket i Rättvisemärkt beror nog på att Svenska 
kyrkan är en av de främsta aktörerna i föreningen. Den värdegrund som finns inom 
Rättvisemärkt är till stor del samma värdegrund som vi har i Svenska kyrkan.    

Det som går att uttyda i citatet är att Leif anser att han troligtvis inte skulle vara lika engagerad i 

Föreningen för Rättvisemärkt om det inte hade varit för deras samarbete med Svenska kyrkan. 

Han menar vidare att det som tilltalade honom med Föreningen för Rättvisemärkt var det faktum 

att de delar samma värderingar och åsikter som han själv har. Detta är även något som Sarah 

berör: 

Jag har länge varit engagerad i frågor som har med mänskliga rättigheter att göra. Jag har varit 
medlem i flera organisationer såsom Attac och Amnesty International. Att jag blev engagerad i 
just Rättvisemärkt har till stor del att göra med att mina vänner började engagera sig i 
Rättvisemärkt, vilket medförde att även jag blev det.    

Sarah berättar att en av orsakerna till hennes engagemang i Föreningen för Rättvisemärkt är till 

följd av att hennes vänner engagerade sig i föreningen innan henne. Just vänner, kollegor eller 

studiekamrater kom att visa sig vara ett återkommande inslag i flertalet intervjuer, ett exempel 

som kan belysas är när David berättar hur han kom att engagera sig: 

När jag var yngre så var jag väl mer intresserad av sport och sådant, det var väl först när jag 
började på universitetet och börja träffa nya människor som hade andra intressen, det var väl 
först då som jag blev engagerad i dessa frågor.   

Här kan vi förstå att det redan existerande sociala nätverket har stor betydelse vid inträdande i 

medlemskap i en rörelse. Tidigare forskning kring sociala rörelser har nått en liknande slutsats. 

Sociologerna Donatella della Porta och Mario Diani menar att sociala rörelser bildas kring 

preexisterande nätverk, organisationer eller grupper i samhället. Detta eftersom dessa nätverk 

redan besitter de rätta premisserna, det vill säga kommunikationskanaler, mottaglighet såväl som 

samstämmiga grundidéer hos deltagarna.81 Utifrån David och Sarahs utsagor går det således att 

bekräfta att befintliga kontakter har en central betydelse i rekryteringen till sociala rörelser. Det 

sociala nätverket har en avgörande roll för individers beslut att inträda. Vilket även ideligen 

påvisas i forskning som berör sociala rörelser. Följaktligen kan sociala nätverk inte enbart 

klargöra att sociala rörelser uppkommer utan även förklara vem som inträder.    

 

 

 

                                                 
81 della Porta, D & Diani, M, Social movements: an introduction, 2. ed., (Malden, MA., 2006), s.117f.  



 24 

Behovet av engagemanget 

Ett återkommande tema i samtliga informanters utsagor var det missnöje som de kände för det 

rådande samhället och dess normer. Flertalet av informanterna betonade även att den främsta 

orsaken till deras samhällsengagemang är till följd av att det existerar ett behov i samhället för 

detta engagemang. Martin menar att: ‖Om man tittar på hur världen ser ut, så kan man se att 

klyftorna ökat. Och det behöver inte vara på det sättet‖. Vad Martin påpekar är att klyftorna 

mellan de industriella länderna och utvecklingsländerna har ökat och att denna trend kan stoppas. 

Detta är även något som Ingrid belyste i sitt samtal:  

De rika blir rikare medans de fattiga blir fattigare… världen ser ju ut som den gör men den 
behöver ju inte göra det. Det finns ju jättemånga exempel på hur vanliga människor faktiskt 
åstadkommit förändring bara genom att visa sitt missnöje. Det gäller ju att bara börja 
någonstans, det kan ju vara att engagera sig i miljöfrågor eller liknande, i mitt fall blev det just 
rättvisehandel eftersom det är de frågorna som jag intresserar mig för.  

Ingrid i likhet med Martin identifierar ett behov av samhällsengagemang och de framhåller den 

ojämlika resursfördelningen som existerar som orsaken till engagemanget. De uppger att behovet 

av ett sådant engagemang påverkat dem och bidragit till att de blivit intresserade för 

samhällsansvar och skyldigheter, vilket i sin tur medfört till att de engagerat sig i Föreningen för 

Rättvisemärkt. Båda belyser även att den enskilde individen har stora möjligheter att påverka 

riktingen som samhället går mot. Ett intryck som uppkom under intervjusessionerna var att 

informanterna rätt så aktivt reflekterade över hur samhället fungerar. Leif berättar att han:  

Det finns väl stunder då man känner misströstan och funderar över om världen verkligen ska 
se ut så här? Du vet man ser ju att hur dåligt ställt människor har det och man kan ju inget 
annat än att bli upprörd.          

Här går det att tolka att det behov som existerar i världen styr Leif mot att engagera sig. Denna 

tanke återfinns även hos David som menar att: ‖behovet i samhället och i världen är enormt och 

massor av människor är i behov av hjälp‖. Alejandro betonar:  

Det går inte att bortse ifrån hur världen ser ut. Det är många människor som mår dåligt och 
som lider. De befinner sig i en hopplös situation. Vi kan hjälpa dem genom att engagera oss 
och visa solidaritet.   

Den bild av samhället som informanterna målar upp, är ett samhälle i stort behov av ideellt 

arbete. Paulina är den som uttrycker detta behov mest explicit när hon säger: ‖om det inte varit 

för sociala rörelser och andra ideella organisationer så tror jag att världen skulle se ännu mer 

förfärlig ut‖. Alma anser även hon att: ‖så som världen ser ut idag så är livsvillkoren för många 

ganska bedrövliga, behovet är enormt, mycket större än vad man kan föreställa sig‖.  

Resonemang som dessa återfinns även i den forskning som Eva Jeppsson Grassmans, professor i 

socialt arbete, bedrivit. Hon anser att frivilligas engagemang har sin grund i ställningstagande om 

att synliggöra en problematik som de upplever existerar i samhället.82 I Meluccis definition av vad 

en social rörelse är, så återfinns just denna aspekt som Jeppsson Grassman belyser, det vill säga 
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att rörelsens medlemmar är i konflikt med de etablerade samhällsstrukturerna och dess normer. 

Den problematik som studiens informanter vill synliggöra är att vår livsstil och konsumtionsval 

påverkar producenternas levnadsvillkor. Detta är även något som Melucci anmärkt, vilket är att 

de nya sociala rörelsernas avsikt inte är att erövra den politiska makten eller åstadkomma en 

bättre resursfördelning utan dess avsikt är; ‖istället att försvara en personlig och privat autonomi 

och att uppmärksamma de risker och faror som den västerländska livsföringen medför, samt att 

demaskera till synes neutrala och anonyma maktrelationer och förtryck‖. Sarah säger följande:  

Vi som engagerar oss i Föreningen för Rättvisemärkt vill ju ha en mer rättvis handel mellan de 
olika parterna. Det bästa sättet att uppnå detta är att visa sitt missnöje mot de företag som 
kanske agera på ett felaktig vis, genom att inte köpa deras produkter.  

Utifrån ovanstående citat förstår man att Föreningen för Rättvisemärkt anser att det bästa sättet 

att påverka och åstadkomma förändring inte är genom politiska beslut utan det är via deras 

egenskap som konsumenter som de uppnår detta. Något som även David belyser:  

Vi är inget politiskt parti och det är inte så att vi vill införa massor av lagstiftningar som 
bestämmer hur företag bör agera men vi är däremot en rörelse som kan fungera som förebild. 
Vilket kan leda till att de känner att de måste förändra sin policy.   

Föreningen för Rättvisemärkt är således inte intresserade av att erövra den politiska makten eller 

liknade utan betraktar sig själva som en förebild för företag som kanske inte reflekterat över de 

effekter som deras agerande har. Melucci skriver att de nya sociala rörelsernas avsikt är att 

uppmärksamma de risker och faror som den västerländska livsföringen medför, vilket även 

överensstämmer med Föreningen för Rättvisemärkt syfte. Att den västerländska livsstilen är en av 

de främsta faktorerna till att producenterna i Syd har så dåliga levnadsvillkor, är något som 

samtliga informanter är eniga om. Alejandro säger följande om Västs ansvar:  

Det går inte att bortförklara att livsstilen här i Väst är en stor anledning till att producenterna 
har det bedrövligt. Vi måste nog inse att vi kanske tar vissa saker förgivet och inte tänker på 
dess konsekvenser, vi är nog bortskämda på det viset.  

Här går det att förstå att den västerländska livsstilen bidrar till att producenternas 

levnadsförhållanden blir bedrövliga. Alejandro får medhåll av Paulina som anser att:  

Jag menar att vi måste förstå att vi konsumerar för mycket och att vi använder alldeles för 
mycket resurser, du vet, att vårt levnadssätt bidrar till att andra människor mår dåligt. Vi måste 
nog ändra på vårt tänk, vi kan inte fortsätta att konsumera över våra resurser som vi gör idag.      

Det Alejandro och Paulina talar om kan återkopplas till Becks tanke om det senmoderna 

samhället, vilken karaktäriseras av dess produktion av risker. Utifrån citaten så går det att tolka att 

den västerländska livsstilen och konsumtionskulturen medför risker. Martin säger att:  

Jag tror inte man kan skuldbelägga ett visst företag eller en viss person för hur det ser ut i Syd. 
Det är mer så att vi kanske inte har varit så uppmärksamma på de följder som våra 
konsumtionsvanor har. Jag tror inte många människor förstår hur liten världen är idag, de val 
vi gör påverkar människor på andra sidan världen.    

Martin menar att människor är ganska omedvetna om de negativa effekterna som våra 

konsumtionsval har samt om det komplexa samspel som existerar idag mellan olika länder. 
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Denna tanke återfinns även hos Beck som menar att riskerna är oförutsägbara, oberäkneliga och 

de konstruerar långsiktiga följder. I likhet med David menar Beck att världen blivit mindre och 

mer komplex, det som sker i en del av världen har effekter i en annan del. I detta fall är det att 

producenternas livsvillkor och levnadsförhållanden påverkas till följd av vår konsumtionskultur. 

Riskerna är därmed inte begränsade till vissa gränser utan de är världsomspännande, de kan 

uppkomma var som helst mot vem som helst. Risksamhället ger upphov till eftertänksamhet, 

vilket följaktligen betyder att moderniteten stiger in en reflexiv fas, vilket kan urskiljas i 

informanternas sätt att betrakta samhället och dess strukturer.  

Gemenskap, delaktighet och meningsskapande 

Begreppet delaktighet är ett begrepp som är svårt att definiera eller värdera.  Samtliga informanter 

i studien ger olika beskrivningar av vad som konstituerar delaktighet såväl som de ger den en 

mångfacetterad betydelse, där delaktighet tolkas som något man gör på ett antal olika vis samt i 

olika kontexter. Delaktighet eller andra former av engagemang beskrivs genomgående i 

intervjuerna i positiva ordalag. Informanterna menar även att det finns en mångfald av vis att vara 

delaktig på. Leif beskriver delaktighet på följande vis:          

Det är ju frivilligt att engagera sig i Rättvisemärkt och man får bestämma själv hur pass 
engagerad som man vill vara men i mitt fall så tycker jag det mest är roligt. Man får träffa 
människor och umgås och ha intressanta diskussioner. Jag tror, och många skulle nog hålla 
med mig om detta, att det inte är vad du gör eller hur mycket du gör bara du känner dig nöjd 
och känner att du bidragit med något. Det är när man känner sig delaktig som man får mening.   

Följaktligen är det betydelsefulla inte vad man gör eller hur mycket man gör. Leif menar att det 

huvudsakliga är att man känner att man bidrar med något, att man känner sig delaktig. Det är 

delaktigheten som ger upphov till en känsla av meningsfullhet. Att var delaktig är betydelsefullt så 

länge det ger mening i individens liv, anser Leif, och detta utan hänsyn till i hur hög grad som 

denna delaktighet manifestera sig. Detta är även något som Ingrid berör, hon menar att:  

Jag valde att engagera mig i Rättvisemärkt när jag blev sjukskriven. Som sjukskriven känner 
man sig ganska ensam och isolerad. Rättvisemärkt bröt denna isolering skulle jag vilja säga, 
man blir snabbt delaktig och en del av den sociala gemenskapen. Man träffar människor som 
delar samma intressefrågor och man deltar i olika aktiviteter tillsammans.  

Utifrån ovanstående citat går det att tolka att delaktighet har en inkluderande effekt. Att vara 

delaktighet förutsätter inget direkt påverkans- eller förändringsarbete utan det kan enbart handla 

om att bara vara med såväl som att ta del av det som sker och diskuteras. Följande resonemang 

återfinns även hos Alma som anser att delaktighet kan inbegripa olika former av aktiviteter. Hon 

skiljer mellan aktivt engagemang i föreningen och att konsumera Rättvisemärkt:          

De som är medlemmar i Rättvisemärkt engagerar sig olika mycket och det är väl förståligt. 
Vissa av oss har en mer aktiv roll och arbetar med opinionsbildning med mera medan andra 
visar sitt engagemang enbart genom att köpa Rättvisemärkta varor och vara med på olika 
aktiviteter. De är ju ett stöd för oss mer aktiva medlemmar eftersom det visar att vi är en stark 
förening.   

Här går det att tolka att ta del av aktiviteter inte endast handlar om gemenskap och underhållning, 

utan det rör sig även om ett aktivt stöd till dem i föreningen som engagerar sig i opinionsbildande 
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arbete. David berättar att han inte deltar i så mycket i Föreningen för Rättvisemärkts politiska 

arbete, utan han är medlem i föreningen för att visa att han sympatiserar med deras värderingar 

och att han erhåller den information som behövs enbart genom att vara medlem. Detta påvisar 

att David upplever ett visst behov av att delaktig och vara involverad, i den mån där han har 

insyn i föreningens arbete. Delaktighet som begrepp har i informanternas utsagor visat sig vara 

mångtydigt samt att det kan göras på ett flertal vis.  Det återfinns således en bred definition av 

vad det innebär att vara delaktig såväl som hur det kan manifestera sig. Det går även att uttyda att 

det finns en viss värdighet i att vara delaktig som är betydelsefull för informanterna. I tidigare 

avsnitt framkom det att Melucci ansåg att ett av de utmärkande dragen för en social rörelse är att 

dess medlemmar befinner sig i konflikt med de etablerade samhällsstrukturerna och dess normer. 

I de ovanstående citaten går det att uttyda ytterligare ett av dess utmärkande drag, vilken är att 

den sociala rörelsen måste baseras på solidaritet. En social rörelse måste följaktligen utgöras av 

medlemmar som känner solidaritet och gemenskap gentemot varandra samt att de befinner sig i 

opposition med etablerade regelsystem och normer.83 Det är just denna gruppsolidaritet som är 

grunden för den kollektiva identiteten, eftersom det är den som möjliggör för gemensamma 

föreställningar om omvärlden, vilket kan uttydas i det tidigare citatet av Ingrid, där det framkom 

att hon anser att Rättvisemärkt var den bidragande faktorn bakom upplösandet av hennes 

isolering. Vidare menar Ingrid att hon blev en del av den sociala gemenskapen, vilket kan tolkas 

som att hon antog den kollektiva identiteten och valde att upptrappa sitt engagemang genom att 

delta i olika aktiviteter såväl som att engagera sig i rörelsens intressefrågor. Dock bör det nämnas 

att denna gruppsolidaritet inte kommer utan anspänningar. Hos studiens äldre informanter finns 

det en oro att föreningens yngre medlemmar är mer intresserad av att skapa en specifik livsstil 

och identitet och att det primärt inte handlar om delaktighet och engagemang i föreningens 

intressefrågor. Alejandro säger följande:   

Jag skulle vilja påstå att vissa av de yngre medlemmarna som är med i Rättvisemärkt främst är 
med för att framhäva sin livsstil. Det handlar mer om vad de själva vill och inte så mycket om 
vad föreningen vill. Ibland kan man få känslan av att de vill visa sin omgivning att de engagerar 
sig oavsett om så är fallet.  

Det som går att uttyda i citatet är att Alejandro upplever att de yngre medlemmarna är mer 

självcentrerade och att deras engagemang i första hand grundar sig på att förvärva och konstruera 

en livsstil. Han upplever även att engagemanget hos vissa av de yngre inte utgår från en altruistisk 

tanke utan att den snarare baserar sig på en egoism, där målet är att: ‖visa sin omgivning att de 

engagerar sig‖. Det som framkommer här är att det existerar olika grupperingar inom Föreningen 

för Rättvisemärkt, vilken framför allt utgår från ålder. Alma upplever däremot inte att situationen 

är lika illa men medger att sådana grupperingar förekommer: 

Det finns grupperingar i föreningen men de är inte så stora. Mycket handlar väl om att det 
finns en skepsis från de äldres sida mot oss yngre. Det är så att de ofta ifrågasätter våra motiv 
och kanske upplever att vi tar för mycket plats.   

                                                 
83 Melucci, A, Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle, (Göteborg, 1992), s.45. 
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Här går det att förstå att grupperingar existerar men att de inte förekommer i så stor utsträckning. 

Alma menar att det främst är de äldre medlemmarna som ger upphov till dessa grupperingar på 

grund av deras misstänksamhet och skepsis mot de yngre medlemmarna. Hon menar även att det 

kan handla om att de äldre medlemmarna upplever att de yngre tar för stort utrymme, vilket 

medför att de äldre känner sig negligerade. Att olika generationer av medlemmar hamnar i 

konflikt med varandra är även något som rörelseforskarna tillika sociologiprofessorerna 

Donatella della Porta och Mario Diani uppmärksammat: ‖Rather than uprooting these older lines 

of identity, new-identities co-exist with them, generating tensions among actors’ different self-

representations, or between activists who identify with the same movement yet belong to 

different generations‖.84 Det vill säga att gamla kollektiva identiteter och nyare sådana existerar 

simultant, vilket ger upphov till anspänningar mellan olika generationer av medlemmar. 

Rättvisemärkt i konsumtionssamhället 

Följande kapitel kommer att diskutera Föreningen för Rättvisemärkts roll i 

konsumtionssamhället. Enligt Alma så är det i vår egenskap som konsumenter som vi kan göra 

mest nytta:  

Det vi (Föreningen för Rättvisemärkt) bidrar med är en ökad marknad för producenterna. Jag 
som konsument vet att jag gör ett bra val när jag väljer att köpa rättvisemärkt. Det blir lättare 
att göra etiska val, eftersom jag vet hur produkten är framställd.  

Här går det att uttyda att Alma främst betraktar sig själv som konsument och det är i hennes roll 

som konsument som hon kan bidra till förändring. Detta är även något som David berör under 

sin intervjusession:  

Genom att jag väljer att köpa rättvisemärkta produkter så visar jag att jag är missnöjd med hur 
handel bedrivs och jag visar även hur jag tycker att den ska bedrivas. Jag som konsument har 
en stor konsumentmakt, vilket betyder att jag kan påverka rätt så mycket.   

David ser sig själv som en konsument som förfogar över en stor konsumentmakt, vilket medför 

att han har stora möjligheter att påverka hur handel bedrivs. Just denna föreställning att man 

främst är konsument som både David och Alma framhåller är något som Bauman berör i sin 

tanke om det postmoderna samhället. Bauman menar att individens centrala roll i dagens 

samhälle är den som konsument; det är ett samhälle som drivs av marknadskrafter och där vår 

främsta egenskap är att vara konsumenter.85 Ingrid instämmer med Alma och David och menar 

att dagens samhälle kräver av individen att inordna sig konsumentrollen:  

Jag tror väl att ingen kan påstå att den inte blivit påverkad av dagens samhälle, vi blir påverkade 
att köpa i-phones och appledatorer. Vi skapar vår identitet och livsstil genom vad vi väljer att 
konsumera. Och då är det rätt självklart att konsumenten har fått mer att säga till om och väljer 
att använda denna makt.  

                                                 
84 della Porta, D & Diani, M, Social movements: an introduction, 2. ed., (Malden, MA., 2006), s.93. 

85 Bauman, Z, Det individualiserade samhället, (Göteborg, 2002), s.40. 
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Ingrid betonar att dagens samhälle är ett konsumtionssamhälle, där det är marknaden som styr. 

Vi erhåller vår identitet genom att inhandla den och att företag såväl som individen själv är 

medveten om detta och utnyttjar denna kännedom till sin favör. Här går det att återkoppla till 

Baumans beskrivning av identitetsprojektet i konsumtionssamhället. Bauman menar att det i 

dagens samhälle inte finns något rum för en livslång identitet utan att det krävs av individen att 

vara flexibel och således existerar det ingen fullständig definition av en själv. Individen måste 

ständigt vara beredd att omkonstruera sin identitet i takt med plötsliga samhällsförändringar och 

kulturella trender.86 Vidare anser Bauman att identitets- eller livsstilsbyggande något väldigt ytligt 

och att den inte består av något annat än ett antal snapshots eller en rad ‖successivt burna 

masker‖, något som även Ingrid berör när hon påpekar att vi idag köper vår identitet. Vidare 

menar Ingrid att företag och samhället i stort inte tilltalar människor som medborgare längre utan 

tilltalar dem som konsumenter och använder Föreningen för Rättvisemärkt och deras 

marknadsföring som exempel:  

Även vi har väl förstått vikten av att tilltala individer som konsumenter. Kolla bara på vår 
senaste kampanj Fairtrade focus. Den bilagan som fanns i Svenska Dagbladet pratar ju direkt 
till individen som konsument. Tror att bilagan hette något som Handla och förändra, här kan vi ju 
se att även vi betraktar individer som konsumenter främst.   

Ingrid berättar här att även Föreningen för Rättvisemärkt uppmärksammat denna strategi och att 

de blivit tvungna att använda samma marknadsföring. Hon betonar dock att syftet med bilagan 

främst är att öka allmänhetens kunskap om Rättvisemärkt och att visa att det går att använda sin 

konsumtionsmakt till något gott:  

Det är ju inte så att vi distribuerar denna bilaga för att få folk att köpa Rättvisemärkt. Avsikten 
är väl främst att belysa de missförhållanden som existerar men även att visa att vi finns. Det är 
många som inte hörtalas om oss eller så gör de det men vet inte vad vi gör och vad vi står för. 
Och då är ju den här kampanjen ett jättebra verktyg.    

Utifrån dessa korta intervjuutdrag går det att uttyda en tanke som påminner mycket om Baumans 

teori om konsumtionssamhället. Vad flertalet informanter belyser däribland David, är att det är i 

vår egenskap som konsumenter som vi blir integrerade i samhället. I ovanstående citat gick det att 

läsa att Ingrid inte ansåg att kampanjens avsikt var att öka försäljningssiffrorna utan att det var att 

skapa en medvetenhet om Rättvisemärkt, vilket förfaller som konstig då Rättvisemärkt även är en 

affärsrörelse. Det är snarare så att de vill sälja fler produkter, men de besitter en politisk agenda, 

som kommer till tals genom konsumtion – för det är det rimligaste viset att engagera individen i ett 

samhälle som har konsumtionen som grund.   

     Något som föreföll intressant var hur informanterna talade om marknaden. Det återfanns en 

form av marknadsdiskurs i samtliga informanters utsagor. Ett exempel är när Alma säger: ‖Jag 

tycker att man ska öppna upp marknaden för producenternas varor‖, vilket inte är något 

traditionellt sätt att diskutera politik på. Även Sarah använder sig av denna diskurs när hon säger 

att:  

                                                 
86 Bauman, Z, Det individualiserade samhället, (Göteborg, 2002), s.45-46. 
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Jag och mina vänner brukar ofta fråga efter rättvisemärkta varor i butiker som har ett minimalt 
eller inget sortiment alls. För när vi frågar så vet de ju att det finns en efterfrågan och när 
efterfrågan ökar så ökar även utbudet. 

I ovanstående citat återfinns konsumtionssamhällets nyckelbegrepp, det vill säga utbud och 

efterfrågan, och det är då man förstår att ett skifte har skett. Konsumtionshandlingen politiseras 

såväl som att marknaden övergår till att vara en politisk arena, vilken möjliggör för konsumenten 

att i allt större utsträckning handla med hänsyn till sina personliga övertygelser och värderingar, 

och det är just detta som Micheletti menar karaktäriserar politisk konsumtion.87  Det bör dock 

nämnas att en konsekvens som kan urskiljas till följd av detta skifte är vad som händer med dem 

som inte har råd. Bauman anser att de fattiga i konsumtionssamhället befinner sig i ‖inre exil‖ för 

att konsumera så krävs det att man har möjligheterna, pengar, och om det krav som 

konsumtionssamhället förväntar sig av individen inte efterlevs, så är påföljden att man blir socialt 

degraderad.88 När konsumtionshandlingen politiseras blir konsekvensen naturligtvis även att det 

enbart är de som är välbärgade och har pengar som har tillgång till den politiska arenan. Eftersom 

ett engagemang i praktiken förutsätter att man ska konsumera rättvisemärkta varorna, vilka är 

något dyrare än andra varor i butiken, kan det vara svårt att engagera sig om privat ekonomin är 

dålig. 

Upprinnelsen till en ny politisk kultur  

Samtliga informanter beskriver konsumtion som ett politiskt objekt som är starkt individualiserat: 

den enskilde individens roll i politik som rör konsumtion och handel är att i sin vardag pådriva 

utveckling mot en alltmer rättvis handel. Det som framkommer är att informanterna betraktar sig 

själva som ett politiskt subjekt medans deras vardag är objektet. Frågor som berör konsumtion 

upplevs dessutom som åtkomliga för den som vill påverka och åstadkomma förändring. De risker 

som uppkommer i och med konsumtion såväl som de problem som informanterna upplever som 

betydelsefulla är ofta av global karaktär och betraktas således som mer svåråtkomliga än 

exempelvis de som är av nationell karaktär såsom arbetslöshet. Utan hänsyn till detta upplever 

informanterna att de som enskilda individer kan bidra till en bättre utveckling. Leif menar 

exempelvis att:  

Vi människor kan bidra till en bättre utveckling genom att inte överkonsumera. Jag tror att vi 
måste ändra vår attityd och inte ha den där slit och slängmentaliteten. Och självklart så ska vi 
köpa varor som framställts på ett etiskt sätt.                

Det är följaktligen inte politiker eller näringslivet som i första hand utgör det politiska subjektet, 

utan det är snarare den enskilda individen och dennes val. Konsumtion är även individualiserad i 

det avseendet att det är den egna vardagen såväl som de egna valen som bildar det främsta 

politiska objektet, och det är genom de egna handlingarna i vardagen som informanterna 

föreställer sig att de kan bidra, det vill säga att de upplever att partiarbete eller att delta i allmänna 

                                                 
87 Micheletti, M, Political virtue and shopping: individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.2. 

88 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998), s.60. 
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val inte betraktas som betryggande. Samtliga informanter anser att det är den enskilde individens 

ansvar att påverka samhället mot en mer rättvis och eftertänksam riktning. Paulina beskriver hur 

en sådan förändring kan komma till stånd: 

Om vi på Rättvisemärkt fortsätter att bilda opinion, höja medvetenheten och uppmärksamma 
människor för den makt som de har som konsumenter så tror jag att vi kan tvinga företag att 
agera mer moraliskt.   

I Paulinas uttalande går det att uttyda att det finns en tro om att det är de enskilda individernas 

krav och aktioner som är den främsta faktorn till att åstadkomma förändring. Vidare menar 

Paulina att våra val har betydelse och eftersom det inte existerar något formellt kontrollorgan så 

är det omöjligt att kontrollera att de mänskliga rättigheterna inte kränkts under produktens 

framtagning. Hon säger följande: 

Man borde ha någon form av granskning [...] Något organ som övervakar att allt går rätt till vid 
framtagning och så vidare. Företag borde även de tvingas att följa de mänskliga rättigheterna, 
man kan inte fortsätta se mellan fingrarna medan de kränker folks fri- och rättigheter.   

Utifrån ovanstående citat går det att förstå att Paulina upplever det som att det politiska 

etablissemanget inte är tillräckligt bestämda och att inga påtryckningar görs mot de företag som 

kränker de mänskliga rättigheterna. Det kontrollorgan som Paulina talar om påminner mycket om 

den produktmärkning eller politik för transparenta produkter som Beck efterlyser. Med politik för 

transparenta produkter menar Beck, en märkning som förändrar de tidigare strukturerna helt och 

hållet genom att i praktiken, åtminstone vid införandet, utpeka de produkter och varor som 

framställts under diskutabla förhållanden.89 Det som går att urskilja ur Paulinas uttalanden är att 

hon anser att det är konsumenterna, alltså de enskilda individernas ansvar att placera denna fråga 

på den politiska dagordningen eftersom det politiska etablissemanget fortsätter att ‖se mellan 

fingrarna‖ medan företag handlar omoraliskt. Detta ska åstadkommas delvis via införandet av 

Rättvisemärkningen, delvis via informationsarbete. Det vill säga att det är subpolitikens roll att i 

aktiv väntan driva de frågor som den konventionella politiken av olika skäl åsidosätter. Martin 

delar denna åsikt och tillägger att: 

Det är vårt ansvar som individer att försöka förändra de företag som beter sig omoraliskt. Vi 
måste fortsätta att synliggöra missförhållandena. Jag vet att när jag köper Rättvisemärkt så 
skickar jag ut ett starkt budskap till företagen att jag inte är missnöjd med deras handlande.   

Utifrån de tidigare citaten går det att förstå att de subpolitiska egenskaper som Rättvisemärkt 

besitter kan analyseras på två vis: delvis som individers politiska kommunikationsmedel som 

konsumenter, delvis som en rörelse som vill framföra en agenda. När Martin berättar att han visar 

sitt missnöje mot hur företag agerar när han handlar Rättvisemärkta varor, så är det inte svårt att 

dra en parallell till begreppet buycott. Buycott innebär att konsumenten väljer att konsumera en 

viss produkt eller ett särskilt varumärke eftersom man delar deras policy. David berättar att:  
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Det är tack vare Rättvisemärkt som begrepp som rättvishandel och konsumentansvar blivit 
mer uppmärksammade. Mycket har förenklats tack vare Rättvisemärkt, de har liksom 
möjliggjort för mig som konsument att handla varor som är framställda på ett etiskt sätt.      

 
Här går det att tolka att det är rörelsens uppgift att konstruera strukturer som möjliggör politisk 

konsumtion. Föreningen för Rättvisemärkts mål är således att placera konsumentansvar på den 

politiska dagordningen, och vid den tidpunkt då politiken uppehåller sig i livsmedelsbutiken så 

måste just livsmedelsbutiken ses som en politisk arena. När efterfrågan på Rättvisemärkta varor 

ökar i butikerna är det ett tydligt tecken att frågan är på dagordningen, det är följaktligen i 

butikerna som de politiska besluten formuleras. Att livsmedelsbutiken kan fungera som en 

politisk arena är även något som Alma berör:  

Jag skulle vilja påstå att allt vi gör är politik och allt vi gör har politiska konsekvenser. Jag är 
feminist och denna tanke är inte främmande för mig eftersom vi feminister anser att det som 
är personligt är även det politiskt. De val vi gör i Ica eller Konsum har även de politiska 
konsekvenser.        

Alma ser inga begränsningar för var politiken kan utspela sig. Politik kan utövas överallt och den 

privata och personliga sfären är även den en politisk arena. Vidare så framhåller hon att det inte 

är någon ny tanke att uppfatta det personliga som politiskt och hänvisar till feministisk teori. 

Enligt Beck så är subpolitikens roll att uppfinna politiken. Genom att bevaka det som ännu inte 

existera kan man begripa vad som skulle ske om de oumbärliga politiska institutionerna och 

arenorna, som det gäller att uppfinna, redan existerar.90 Det går således att tolka att det är just 

förevarande typ av politisk gestaltning som Föreningen för Rättvisemärkt håller på att realisera 

genom att, i affärer och på kaféer, upprätta en arena för politiska kommunikationsmöjligheter.    

Butiken övergår till att vara en arena för reflexiv politik i den bemärkelsen att politisk konsumtion 

får en kapacitet att förändra de regler och normer som bildar världshandelns logik. Det går även 

att säga att Rättvisemärkt i mer konventionell bemärkelse har lyckats placera frågan om 

konsumtionsvals betydelse på den politiska agendan exempelvis genom att frågan behandlas i en 

SOU-rapport. 
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Valmöjligheterna och självreflexiviteten 

När informanterna ombads att reflektera kring begreppen rättvishandel och politisk konsumtion, 

så berörde samtliga av informanterna samma tematik, vilken var valmöjlighetens betydelse. 

Följande citat är hämtat från Martins intervju:  

Det är som man brukar säga kunskap är makt och det är väl där arbetet mot en alltmer 
rättvisare värld börjar. Det är väl först när man förstått vilket inflytande och makt man har som 
konsument som man förstår vilken skillnad man kan göra. När jag väljer att köpa 
rättvisemärkta varor så vet jag att jag gjort ett bra val. Mina handlingar leder till att livsvillkoren 
förbättras för många människor.  

Det som är intressant är att Martin använder sig av ordet val återkommer ett flertal gånger i 

citatet. Detta kan ses som talande för hur Rättvisemärkt fungerar i förhållande till dem som är 

engagerade, följaktligen konsumenterna. Även Sarah talar om den konsumentmakt som hon 

erhåller till följd av de val som hon gör i livsmedelbutiken:  

Jag vet ju att jag kan åstadkomma positiv förändring för människor på andra sidan jordklotet 
genom de val som jag gör i butiken. Mina val i butikshyllan är stora och viktiga val. 

Här finns det en tydlig koppling till vad Bauman betraktar som den grundläggande värderingen i 

det postmoderna samhället, det vill säga valet.  Att det är individen själv som väljer varan som hon 

konsumerar är centralt, eftersom dragningskraften hos ett objekt vilar på det faktum att det är ett 

fritt valt.91 Alejandro menar att: ‖Om valet står mellan att köpa en produkt som tillverkats av barn 

och att betala några kronor extra, så väljer jag självklart att betala lite extra.‖ Även i Alejandros 

uttalande så är det valet som betoningen ligger på, det är valet som gör skillnad och valet är politik. 

Micheletti påpekar att de politiska konsumenterna:‖When they shop in this fashion they are using 

their consumer choice as an ethical or political assessment‖.92 Leif menar att:  

De val som vi gör i affären har betydelse och jag vet att de gör skillnad för producenterna. När 
jag väljer att handla rättvisemärkt så vet jag att pengarna går till att förbättra arbetsvillkoren för 
producenterna. Jag vet även att mitt val påverkar deras familjer och speciellt barnens situation.  

I ovanstående citat framkommer det att det inte endast är en vara som man köper utan man 

väljer även att främja mänskliga rättigheter såväl som att man visar engagemang och solidaritet 

för sina medmänniskor. Detta är en tanke som Bauman starkt tillbakavisar. Bauman anser snarare 

att konsumtionssamhällets metavärde, det vill säga valet är apolitiskt vilket han påvisar genom att 

kontrastera det mot fördelningen i välfärdsstaten. Dessutom anser han att valet hyllar olikheten och 

att insikten om likheten i de mänskliga rättigheterna således försvinner.93 Vidare går det att tolka 

att Baumans dikotomiserande tankegångar utesluter möjligheten att individen kan ha ett genuint 

intresse för andra (producenten), på ett vis som överensstämmer med konsumtionssamhällets 
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mönster (konsumentvalet), därmed blir solidaritet en omöjlighet. Ändock är detta en tanke som 

är återkommande i samtliga intervjuer, vilket framkommer i följande citat av Paulina:  

Att köpa rättvisemärkt är en solidaritetshandling. Jag visar att jag bryr mig och jag visar att jag 
tycker att det sätt som företag beter sig på är fel. De val jag gör påverka och bestämmer hur 
deras (producenternas) framtid ser ut.    

Enligt Paulina så är det visst möjligt att känna ett genuint intresse för producenter och deras 

levnadsförhållanden. Hon menar att köpa rättvisemärkta varor är ett perfekt exempel på en 

handling som har sin utgångspunkt i solidaritet. Här går det att återkoppla till filosofen Andreas 

Follesdal kategorisering av den politiske konsumenten, där Paulina befinner sig någonstans 

mellan kategorierna Uttryck för ömsesidig respekt och Omsocialisera dem som gör fel. I ovanstående citat 

går det att tolka att Paulina anser att köpa rättvisemärkt är solidaritetshandling såväl som ett sätt 

att visa sitt missnöje med företags omoraliska ageranden, vilket är något som är utmärkande för 

kategorin Uttryck för ömsesidig respekt. Desto längre intervjun med Paulina fortskrider så ger hon 

uttryck för åsikter som skulle kunna tolkas som att Paulina valt att intensifiera sitt engagemang, 

åsikter som påminner om de som Follesdal kategoriserat som Omsocialisera dem som gör fel. Följande 

citat av Paulina belyser detta:  

Jag tycker att företag ska börja ta mer ansvar och jag tycker att vi ska hålla dem mer skyldiga 
för de handlingar som de gör. Vissa av dessa multinationella företagen bryter ju mot mänskliga 
rättigheterna. Men det betyder inte att vi vanliga människor inte ska hållas till svars. Vi är lika 
ansvariga som företagen eftersom vi möjliggör för dem att fortsätta med sitt agerande.   

Det Paulina menar är således att vi som konsumenter måste börja ta ansvar och att vi måste visa 

att vi är missnöjda med det sätt som vissa företag agerar på, detta genom att tvinga dem att 

förändra sitt beteende och handlingssätt. Till skillnad från Bauman så anser Beck att valet har en 

bakomliggande mening där individen via sina val besitter en dubbel funktion, både som 

konsument såväl som samvete.94    

     Det som utmärker det reflexivt moderna samhället är att individen måste hantera sina val i en 

oupphörlig process av självreflexivitet, vilken har sin utgångspunkt i jaget. Det globala såväl som det 

personliga har integrerats med varandra via det ömsesidiga riskberoendet, vilket medfört att 

konsekvenserna av individens val måste bedömas på det personliga och den globala nivån. 

Individen har expertis av olika slag som ska bistå med hjälp. Exempel på sådan expertis kan vara 

produktmärkningar eller företags egen produktinformation. Flertalet informanter däribland Leif 

menar att:  

Det skulle vara svårt att vara en etisk konsument om det inte fanns produktinformation. Det 
rättvisemärkt möjliggjort är att jag som konsument, enklare kan göra de rätta valen. Jag vet att 
den är tillverkad med efter vissa riktlinjer.   

Expertisen blir här Rättvisemärkt och deras produktmärkning. Leif berättar att det nästintill skulle 

vara omöjligt för honom att vara politisk konsument eller kunna gör etiska val om det inte varit 

för Rättvisemärkt. I Baumans konsumtionssamhälle är valet som metavärde, ett värde i sig och 
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hur man väljer är av sekundär betydelse. Även hos Beck går det att tolka att valet har ett 

samhälleligt metavärde, dock har den politiska dimensioner – att vara konsument innebär att vara 

väljare som i linje med Sarahs ord: ‖jag vet ju att jag kan åstadkomma positiv förändring för 

människor på andra sidan jordklotet genom de val som jag gör i butiken‖.  Genom att applicera 

rörelseteorin moral performance så går det att erhålla en djupare förståelse för informanternas 

utsagor. Enligt den norske filosofiprofessorn Arne Johan Vetlesen går moralisk performance 

genom tre olika nivåer, vilka är perception, bedömning och handling.95 Moral performance 

innebär således att en individ identifierar ett objekt eller en annan individ, som en del av dennes 

moraliska domän, det vill säga ett objekt som bör respekteras och beaktas. Detta medför till 

upprättandet av ett förhållande, som bygger på känslomässiga band, gentemot den andre och den 

situation som han eller hon befinner sig i. Följaktligen blir angelägenheter som rättvisbehandling 

och värdighet av yttersta vikt.96 Det går därmed förstå att den empati för producenterna som 

informanterna formulerar är ett uttryck för moral performance.  

Kortvarigt engagemang – en risk och en möjlighet 

Samtliga informanter betonar gång på gång hur enkelt det är att vara med och skapa en rättvisare 

och bättre värld. De menar även att man som individ inte är maktlös utan man har kapacitet och 

förmåga att påverka, dessutom kräver det ingen större ansträngning. Alejandro menar att:  

Det är ett enkelt sätt att visa din omgivning att du är engagerad och att du kämpar för att alla 
människor ska ha ett värdigt liv. Jag vet att jag bidrar till att främja mänskliga rättigheter, det 
gör alla som köper rättvisemärkt.      

Vad Alejandro säger här är att det är enkelt att förändra världen, det gäller bara att göra rätt val i 

livsmedelsbutiken. Alejandro anser att alla som väljer att handla Rättvisemärkta produkter bidrar 

till bättre levnadsförhållanden och livsvillkor för producenterna. Genom att konsumera 

rättvisemärkta varor så visar han engagemang samtidigt som han främjar mänskliga rättigheter. 

Detta är även något som Ingrid belyser:  

Det som är så speciellt med oss (Föreningen för Rättvisemärkt) är att man kan själv bestämma 
hur mycket man vill engagera sig. Du kan antingen aktivt engagera dig i föreningen och gå ut 
och besöka butiker, informera allmänheten om vår verksamhet… eller så kan du visa ditt 
engagemang genom att handla rättvisemärkta varor. Ganska smidigt sätt att påverka sin 
omvärld.   

I likhet med Alejandro menar Ingrid att det är enkelt att påverka, det är enkelt att vara engagerad. 

Vidare diskuterar hon att det går att vara engagerad i Föreningen för Rättvisemärkt i olika 

utsträckning, det går att engagera sig föreningen eller så behöver man bara köpa rättvisemärkta 

varor. Hos Bauman framhålls just denna inneboende flyktighet som konsumtionshandlingen 

innehar: ‖inget [bör] omfattas med fasthet av en konsument, inget bör kräva ett ständigt 
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engagemang‖.97 Det är precis detta som Ingrid belyser i ovanstående citat. Föreningen för 

Rättvisemärkt ber följaktligen inte individen att ständigt engagera sig utan det räcker med att man 

köper Rättvisemärkta varor. Således går det att förstå att Rättvisemärkt passar väl in i Baumans 

konsumtionssamhälle, fastän han troligtvis aldrig skulle acceptera något flyktigt som engagemang; 

den sensationssökande konsumenten kan utan engagemang bara gå in i butiken och handla till sig 

en bättre och mer rättvis värld. Föreningen för Rättvisemärkt är väl medvetna om att individen 

inte är intresserad något permanent engagemang men tror emellertid på ett intresse för att 

påverka omgivningen och omvärlden i en bättre riktning. David påpekar att:  

Det är ju inte så att allt man gör går i linje med Rättvisemärkt och det har de väl inte krävt av 
en som medlem heller utan det de sagt är väl att man ska försöka köpa rättvisemärkta varor i 
den mån som man kan. Och det känns som en bra inställning då utbudet av rättvisemärkta 
varor fortfarande är snålt och ibland kanske man inte har tillräckligt med pengar att köpa just 
rättvisemärkt.  

Det är alltså fullt rimligt att i samma matkasse ha både konventionellt odlade bananer och 

Rättvisemärkt kaffe. När engagemanget förflyttar sig från politikens traditionella arenor till 

livsmedelsbutiken blir det paradoxalt och mångskiftande, vilket går i linje med Becks tolkning av 

hur det politiska engagemanget gestaltar sig i det reflexivt moderna samhället; nämligen som både-

och istället för antingen-eller.98 Det temporära och det stundtals slumpmässiga engagemanget som 

ligger i att köpa Rättvisemärkta varor är naturligtvis även en möjlighet. När inget politiskt parti 

eller annan traditionell politisk bindning, såväl som icke-bindning, dikterar individens 

handlingssätt blir ett experimenterande beteende från individens håll möjligt. Martin säger 

följande om detta beteende:  

Det som är så intressant med Rättvisemärkt är ju att man inte behöver vara politiskt aktiv eller 
överhuvudtaget intresserad av politik för att vara engagerad. Vissa kanske handlar 
Rättvisemärkt på grund av smaken och inte som ett sätt att markera politiskt tillhörighet eller 
för att göra ett ställningstagande.  

Här går det att förstå att Martin menar att engagemang i Rättvisemärkt inte förutsätter politisk 

övertygelse. Det går att urskilja utifrån Martins utsago att man kan vara en politisk aktör och inte 

vara medveten om det, med andra ord ett infall i livsmedelsbutiken att prova Rättvisemärkt kaffe 

kan följaktligen vara en omedveten politisk handling men likväl får den politiska följder. Detta är 

även något som Alma berör i sin intervju: 

Vår främsta uppgift som ambassadörer är ju att få folk att veta att vi finns. Det är ju inte så att 
vår avsikt är att få så många medlemmar som möjligt men vi uppmuntrar konsumenterna att 
åtminstone pröva Rättvisemärkt och det kanske stannar vid det eller så leder det till att de 
fortsätter att köpa våra varor. Det kan ju bero på att det tycker om hur kaffet smakar eller att 
de kan leva sig in i förpackningens informationstexter och även om de inte är medvetna om 
det så gör de ju en god handling.   

Vad Alma beskriver är att steget från att agera på ett specifikt vis till att agera på ett annorlunda 

vis, med andra ord ett mer medvetet sätt, upplevs som mindre när engagemanget inte förutsätter 
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medlemskap eller tidsuppoffring. Utgår man från Micheletti så går det att tolka att tröskeln till 

politiskt deltagande är lägre och i detta fall exceptionellt låg, när det gäller individualiserad 

kollektiv handling, vilket det definitivt gäller eftersom följande handling ofta är en enkel likväl 

påtaglig vardagspraktik för att åstadkomma ‖gott‖, exempelvis att köpa Rättvisemärkta varor.99 

Det är således som Bauman säger: ‖Det som firas […] är valet och konsumtionens 

individualitet‖.100 

     I föreliggande studie har Föreningen för Rättvisemärkt roll i konsumtionssamhället studerats 

utifrån ett antal återkommande teman. Ytterligare ett sådant är individualiteten. Valet och 

enkelheten är teman som samtliga informanter berört, därtill har de även uttryckt individen och 

dennes möjligheter. Informanterna menar att de ‖främjar mänskliga rättigheter‖ och att de 

‖förändrar sin omvärld‖ genom att de köper kaffe eller bananer i livsmedelsbutiken. Sådana 

uttalanden fångar uttryckligen spänningen i det Micheletti definierar som individualiserad 

kollektiv handling, det vill säga att världsproblem bekämpas och det uträttas av individer i 

individers vardagsliv. Det är inte enbart genom konsumtion som denna möjlighet till 

individualiserad kollektiv handling uppkommer utan den återfinns även i det nätverk av flera 

hundratals ambassadörer, en sorts informatörer som Rättvisemärkt utbildat. Alma säger följande 

om utbildningen: ‖När man är färdig utbildad bestämmer man själv som ambassadör hur aktiv 

man vill vara och vilka slags informationsaktiviteter som man vill vara delaktig i‖. Det Alma säger 

är det som karaktärisera individualiserad kollektiv handling.  

Det som bidrar till att individer söker sig till ambassadörsutbildningen är det gemensamma 

intresset för vissa frågor; oberoende av politisk inställning genomgår man utbildning och därefter 

ansluts man till ett nätverk, likväl är man själv, och man dikterar ensam hur man vill använda 

utbildningen, man konstruerar sin egen politiskt boning.101 Enligt Bauman så är 

individualiseringen ett hot och en fara då den bidrar till isolering såväl som en bristande förmåga 

att relatera till andra människor; eftersom gemensamma intressen upphör till företräde för de egna, 

så är man tvungen att kämpa ensam. Bauman menar således att individualiseringen medför 

sociala så väl som strukturella problem.102  

Avslutande diskussion 

Föreliggande studies syfte var att erhålla kunskap om hur ett antal individer upplever, erfar och 

beskriver politisk konsumtion. För att syftet skulle uppfyllas valdes en kvalitativ forskningsansats. 

Nedan följer en kortfattad men explicit återkoppling till de formulerade frågeställningarna. Den 

första frågeställningen ämnade besvara vilka drivkrafter som låg till grund för engagemanget i 

Föreningen för Rättvisemärkt. Det som gick att urskilja i det empiriska materialet var att det var 

den känslomässiga insikten av konsekvenserna av sitt handlande som var den främsta bidragande 
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faktorn till att individerna valde att engagera sig. Detta är även något som bestyrks av forskning 

som behandlar individers motiv till att engagera sig i rörelser. Sociologen Ron Eyerman menar 

att: ‖ Rörelser sporras ofta till att skapas genom kognitivt inramade känslor – ilska, frustration, 

skam, skuld – som driver individer och grupper till att protestera, till att uttrycka och uppvisa 

missnöje offentligt och därmed engagera sig i... protesthandlingar‖.103 Ytterligare en faktor som 

informanterna lyfte fram var de befintliga sociala nätverkens betydelse för engagemanget. 

Flertalet av informanterna menar att vänner, kollegor eller studiekamrater underlättat beslutet vid 

inträde i en social rörelse. Sociologen Alberto Melucci anser att de befintliga sociala nätverken 

fungerar som rekryteringsnätverk, och framhåller att dessa har en grundläggande och betydelsefull 

roll i processen att engagera individer.104 Vidare menar han att: ‖ De existerande nätverken av 

sociala relationer underlättar engagemangsprocessen och sänker kostnaderna för individernas 

satsning på kollektiv handling‖.105 

     När informanterna blev ombedda att beskriva vem det är som engagerar sig i Föreningen för 

Rättvisemärkt, så var de relativt samstämmiga. De beskrev den typiske medlem som en ung 

högutbildad kvinna som är av svensk etnicitet. Hur kommer det sig att kvinnor utmärker sig mer 

än män? Statsvetaren Michele Micheletti menar att orsaken till att kvinnor utmärker sig beror till 

stor del att de i hög utsträckning engagerar sig politiskt på ett mer icke-hierarkiskt såväl som 

decentraliserat sätt och i miljöer som sammanhänger med deras vardagsliv.106 Ytterligare en 

förklaring kan vara att kvinnor vanligen värdesätter etiska och miljörelaterade frågor högre än 

män, vilket bestyrks av det faktumet att kvinnor i högre grad är medlemmar i humanitära och 

miljöinriktade föreningar.107 En högre utbildningsnivå var även det något som samtliga 

informanter belyste som en typisk egenskap som den politiske konsumenten besitter. Flertalet 

informanter påpekade att individer med en lägre avslutad utbildning är underrepresenterade i 

föreningen. Statsvetaren Robert D. Putnam anser att en av de starkaste faktorerna till 

samhällsengagemang och medborgligt deltagande är utbildning. Detta eftersom utbildning 

representerar ekonomisk trygghet såväl som att den bidrar till en mer privilegierad 

samhällsställning. Putnam menar även att det går att uttyda att den som har en högre 

utbildningsnivå även innehar egenskaper som kan uppfattas uppmuntra till en större 

medborgaranda. Det går således att förstå att samhällsengagemang mynnar ur utbildning.108    

     Studiens andra frågeställning ämnade besvara vad informanterna ville åstadkomma med att 

konsumera politiskt. I temat som behandlar Föreningen för Rättvisemärkts roll i 

konsumtionssamhället, så går det att tolka att de besitter en stark ställning men med en explicit 
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invändning. I föreliggande studie har Zygmunt Baumans framställning av samhället använts. 

Bauman framhåller att dagens samhälle karaktäriseras för sin individualism och att invånarna 

identifierar sig främst som konsumenter. I ett ständigt förflyktigande samhälle utan några stabila 

stödjepunkter måste individen själv konstruera sin identitet, med andra ord estetiseringen ersätter 

etiken. Metavärdet i konsumtionssamhället är valet, av den orsaken att valet hyllar olikheten och 

varje individ är ensam, så finns det inget utrymme för politik eller samhällsengagemang då 

solidariteten med nödvändighet upphör. Det går följaktligen att tolka att Rättvisemärkt passar in 

här, av den orsaken att konsumtionssamhällets karaktäristiska kännetecken återfinns i 

föreliggande studie av föreningen. I informanternas utsagor framkommer det att det är i deras 

egenskap som konsumenter som de kan åstadkomma förändring och detta genom att välja. Det 

finns en tydlig estetisk dimension i det empiriska materialet, och det går att uppnå förändring utan 

fast engagemang. Dock bör det nämnas att det, enligt Bauman, inte finns något utrymme för 

engagemang eller någon empati för andra människor; att det ändå existerar är grundvalen i 

Föreningen för Rättvisemärkt. Den politiska omgestaltningen är något som Bauman sparsamt 

reflekterar över, då han inte anser att man kan påverka politiskt genom att kreativt utnyttja de 

möjligheter som erbjuds i konsumtionssamhället. Enligt honom så kommer den individualiserade 

handlingen alltid i sin essens att vara just individualiserad, vilket följaktligen medför att det blir 

svårt att enbart förlita sig på Bauman. Bauman ser individualisering som ett hot och som 

solidaritetens upplösande. Ulrich Beck betraktar riskerna i samhället såväl som de 

världsomspännande beroendeförhållandena som något som för individer närmare varandra; 

individualiseringsprocessen bidrar således till någonting nytt, till en politisk omgestaltning. Medan 

valet är det som betraktas som det väsentligaste hos Bauman, så är reflexiviteten det hos Beck. 

Reflexivitet är att välja, dock med ett perspektiv och betänkande i valet som inte återfinns hos 

Bauman, likaså är detta ett underlag för ett nytt politisk intresse. Beck för en sådan omgestaltning 

i sin teori om subpolitiken, det vill säga att aktörer som verkar utanför de konventionella politiska 

arenorna träder in som aktörer för social förändring på olika sätt. Informanterna i studien ger 

uttryck för en sådan självreflexivitet genom att konsumera Rättvisemärkta produkter eller genom 

sitt engagemang i rörelsen, således kan Föreningen för Rättvisemärkt betraktas som en form av 

politisk omgestaltning. Utöver detta så går det att tolka att Föreningen för Rättvisemärkt som en 

form av subpolitik, eftersom den visar upp ett flertal egenskaper som är utmärkande för 

subpolitiken såsom att samhällsgestaltningen sker underifrån, brokighet, individers politiska 

gestaltningsmöjligheter. Att engagera sig i Föreningen för Rättvisemärkt eller att köpa 

Rättvisemärkta produkter kan förstås som en typ av politisk omgestaltning som kan betecknas 

individualiserad kollektiv handling, vilket fåordigt betyder att individen agerar i allmänhetens intresse 

dock på ett individuellt sätt. Politisk konsumtion rymmer följaktligen en kapacitet att åstadkomma 

förändring eller som Micheletti formulerar det: ―When political consumerism works well it brings 

issues of justice, human rights, and the environment down to the level of choices made by 

individuals and groups of individuals in their daily routines‖.109 
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     En aspekt som kan vara intressant att studera är, de möjliga följderna som kan uppstå i och 

med politisk konsumtion. En sådan aspekt som ofta lyfts fram är om den politiska konsumtionen 

är ett potentiellt hot mot den representativ demokratin, eftersom den lockar medborgare bort 

från traditionella politiska arenor. Det råder meningsskiljaktigheter kring detta påstående, där 

vissa teoretiker, däribland statsvetaren Robert D. Putnam kan nämnas, befarar att aktioner såsom 

politisk konsumtion är alltför individualistiska i sin essens såväl som att dessa handlingar kommer 

att bidrar till en försvagning av de mer kollektivistiska gestaltningarna av politiskt deltagande och 

samhällsengagemang.110 Vilket följaktligen skulle innebära att politiska konsumenter i högre grad 

är mindre engagerade i organisationer, allmänna val såväl som i andra former av traditionellt 

politiska uppslutningar. Medan forskare som exempelvis statsvetarna Ronald F. Inglehart och 

Pippa Norris anser att de medborgare som är otillfredsställda och missbelåtna med hierarkiska 

institutioner som folkrörelser och politiska partier kommer att söka sig till nya former och kanaler 

av politiskt deltagande.111 Även om dessa forskningsläger differerar om politisk konsumtion ska 

betraktas som ett hot eller en möjlighet för den representativa demokratin, så utgår de båda 

lägren från att politiska konsumenter inte i lägre utsträckning är engagerade i traditionella former 

av politik och att de som lockas av aktioner som politisk konsumtion är de samhällsmedborgare 

som har minst tillförsikt för etablerade politiska institutioner. Subpolitik uppfattas av båda läger 

som ett hot mot den traditionella politiken, att de skulle vara varandra dikotomiska motsatser. 

Vilket kraftigt tillbakavisas av Ulrich Beck, som menar att subpolitiken inte uppkommit som en 

invändning till den traditionella politiken utan som ett komplement.     
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Sammanfattning  

Föreliggande studies övergripande syfte är att erhålla kunskap om åtta individers upplevelser, 

erfarenheter och syn på politisk konsumtion. För att syftet skulle uppfyllas har en kvalitativ 

forskningsansats valts, det vill säga att i undersökningen har metoder så som kvalitativ 

forskningsintervju och grounded theory tillämpats. Teorier om individualisering, det senmoderna 

samhället och politisk omgestaltning utgör studiens teoretiska referensram. Dessa har bidragit 

med en djupare förståelse av det empiriska materialet. En av studiens centrala frågeställningar har 

varit att studera vilka drivkrafter som låg bakom informanternas engagemang i Föreningen för 

Rättvisemärkt. Det som gick att uttyda i det empiriska materialet var att det främst berodde på att 

individerna blivit uppmärksamma för de missförhållanden som producenter och odlare i Syd 

genomgår vid framställningen av en produkt som de som konsumenter konsumerar. 

Uppmärksammandet av dessa missförhållanden har medfört att informanterna blivit 

känslomässigt berörda, vilket främst manifestera sig i en moralisk ilska som sedan övergått till 

politiskt engagemang i form av att köpa Rättvisemärkta varor. Utöver detta framkom det även att 

ytterligare en viktig drivkraft var det befintliga sociala nätverket. Flertalet informanter påpekade 

att det var vänner, arbetskollegor eller studiekamrater som var den avgörande faktorn vid 

inträdandet i medlemskap. Detta eftersom vännerna redan är medlemmar och var dessa som har 

uppmärksammat informanterna för Föreningen för Rättvisemärkt såväl som för de frågor som de 

arbetar mot, vilket inneburit att de blivit försäkrade och kunnat ta steg fullt ut mot ett 

medlemskap. 

     Studiens andra frågeställning ämnade besvara vad informanterna ville åstadkomma med att 

konsumera politiskt. Det som gick att tolka utifrån informanternas utsagor var att de använde sig 

av politisk konsumtion som ett sätt att påverka företag att ta hänsyn till mänskliga rättigheter vid 

framställningen av deras produkter. Det man främst vill åstadkomma är förbättrade arbets- och 

levnadsförhållanden för producenter och deras familjer i Syd. Det som framkom vara att 

informanterna betraktade marknaden som en alternativ politisk arena, där frågor som berör 

politik kan lösas. Orsaken till att individer använder sig av politisk konsumtion som en metod för 

att åstadkomma förändring, var att de förlorat förtroendet för de konventionella politiska 

metoderna såsom att rösta, demonstrera eller att engagera sig i partipolitik. Dessa former av 

politisk delaktighet uppfattades inte som meningslösa av informanterna ändock ansåg de att 

marknaden på ett bättre sätt kan hantera frågor som de är engagerade i. De menade även att de 

upplevde att det politiska etablissemanget åsidosätter och negligerar de frågor som de arbetar 

mot. Det som framträdde i det empiriska materialet var att informanterna hade en väldigt 

individualiserad synsätt på vad politik är och hur den ska praktiseras. Det är de i egenskap av att 

vara konsumenter och den konsumentmakt som de förfogar över som är den bidragande faktorn 

till förändring. Deras konsumtionsval är av yttersta betydelse och de val som de gör i butiken har 

en central roll för främjandet av mänskliga rättigheter. Genom att köpa kaffe eller bananer i Ica 

eller Konsum så kan de göra världen till en bättre plats.         
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