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Abstract 
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visar även hur Föreningen för Rättvisemärkt använder sig av en moraldiskurs i sin marknadsföring för att få 
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Förord 
Ett stort tack till min handledare Anita Andersson som har gett mig värdefull vägledning och ett 

enormt stöd under studiens gång. 
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Inledning 

Konsumtion är ett maktmedel för den enskilde individen i kampen mot vad som uppfattas vara 

en alltmer orättvis värld och den ojämlika fördelningen av jordens tillgångar. Samhällsmedborgare 

har i allt större utsträckning börjat använda marknaden som en alternativ politisk arena och ett 

politiskt verktyg genom att sluta sig samman som konsumenter och uppmärksamma 

gränsöverskridande frågeställningar som det nationella politiska etablissemanget av olika 

anledningar bortsett ifrån.1    

     Den makt som konsumenterna besitter har även nyttjats för att bekämpa tvivelaktiga 

värderingssystem samt mot den befintliga politiska auktoriteten. Ett exempel på sådan opposition 

är bojkotten av israeliska varor på grund av Israels militära ockupation av det palestinska folket. I 

dagens postmoderna samt globaliserade värld har konsumtionens betydelse omskapats, blivit 

rikare och omfattar alltfler tolkningar.2  

     I och med frihandelns tillkomst har en ny arena skapats som möjliggjort för konsumenter att 

invända mot marknadsaktörers bristande etik. Som en följd av det postmoderna samhällets 

särskilda betoning av etik och värderingsfrågor har vi som individer och konsumenter förändrat 

hur vi uppfattar och betraktar de vardagliga produkter som vi inhandlar. Konsumtion har således 

blivit en mötesplats där samhällsmedborgare kan verka och arbeta med värderingsfrågor både på 

den lokala och globala arenan.  De institutioner som traditionellt sätt ägnat sig åt värderingsarbete 

(etablerade partier och olika sociala rörelser), upplevs av medborgarna som otillräckliga eftersom 

de inte lyckas lyfta fram nya frågor på ett betryggande sätt.3 Institutioner och rörelser såsom 

Föreningen för Rättvisemärkt bistår dessa konsumenter med att uppfatta varornas 

värderingsgrund, detta åstadkoms främst via den etiska märkningen som utfärdas på produkter 

som uppnår deras kriterier.   

      

Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att belysa sambandet mellan moral och konsumtion genom att 

studera hur Föreningen för Rättvisemärkt marknadsför sitt varumärke samt hur rättvisemärkta 

produkter marknadsförs. För att detta syfte ska kunna uppfyllas, kommer de verktyg som kritisk 

diskursanalys erbjuder att tillämpas. Studiens frågeställningar är följande; 

 

 Vilka är de centrala begreppen i det empiriska materialet och hur används de? 

 Vilka är de diskursiva konsekvenserna av Föreningen för Rättvisemärkts marknadsföring?  

 

 

                                                 
1 Micheletti, M, Political virtue and shopping : individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.14. 

2 ibid, s.15 

3 ibid, s.13 
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Empiriskt material 

Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International 

(FLO), som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. 

Koncernen Rättvisemärkt i Sverige består dels av Föreningen för Rättvisemärkt och dels av 

Företaget Rättvisemärkt i Sverige AB. Företagsdelen bedriver licensering och produktmärkning 

av varor medan Föreningen för Rättvisemärkt ägnar sig åt informations- och reklamkampanjer.4  

     De licensintäkter som Företaget Rättvisemärkt i Sverige AB erhåller kommer främst från de 

affärer och butiker som säljer rättvisemärkta produkter samt kapital från företagets ägare, Svenska 

Kyrkan och LO, medan Föreningen för Rättvisemärkt delvis finansieras av medlemmar, främst 

genom fackförbund, av trossamfund och av staten. Föreningen för Rättvisemärkt får ungefär 1,6 

miljoner kronor till kampanjarbete av Jordbruksdepartementet varje år.5 

     Det material som ligger till grund för denna studie har erhållits ur olika informations- och 

reklamkampanjer samt ett flertal artiklar och annonser som initierats av Föreningen för 

Rättvisemärkt. Motivationen till urvalet är av den enkla förklaringen att material som producerats 

av Föreningen för Rättvisemärkt är minimal.  

     Den största delen av det empiriska materialet är inhämtat från en annonsbilaga som 

distribuerades av dagstidningen Svenska Dagsbladet (15.04.2007) i samarbete med Föreningen för 

Rättvisemärkt. Dessutom har ett flertal reklamaffischer och vykortsreklam som Föreningen för 

Rättvisemärkt initierat, valts att studeras. Dessa är intressanta att studera då reklamaffischer och 

vykortsreklam oftast inte uppfattas som förmedlare av diskurser.6   

Disposition 

Studien är disponerad enligt följande: den kommande delen presenterar studiens teoretiska 

referensram och de metodologiska utgångspunkterna. I denna del belyses Ulrich Becks teori om 

subpolitik och Zygmunt Baumans nyfattigdomsbegrepp. Här introduceras dessutom 

konsumtionsteoretiska utgångspunkter vilka är av betydelse för analysen, då studiens syfte är att 

studera konsumtion i ett vidare perspektiv. I den därpå följande delen redogörs för det empiriska 

materialet, tillvägagångssätt vid insamling av material och hur materialet bearbetats. Därefter 

följer analysavsnitten som är undersökningens mest omfattande del. I detta avsnitt presenteras de 

artiklar som analyserats, med utgångspunkt i de tematiska diskurser som kunnat urskiljas ur 

texterna. Exempelvis belyses det intima förhållandet mellan politik, moral och konsumtion.  

Tidigare forskning 

Konsumtionens betydelse för individens identitetsskapande är ett väl analyserat fält, däremot är 

‖konsumtion som motstånd‖ inte lika undersökt. Politisk konsumtion är ett relativt nytt fenomen 

                                                 
4 Axelsson Nycander, G. Etik och handel: en studie om fair trade., (Stockholm, 1999), s.65. 

5 Se hemsidan för Föreningen för Rättvisemärkt, 2008-05-02 

6 Börjesson, M & Palmblad, E (red.), Diskursanalys i praktiken, (Malmö, 2007), s.10. 
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och det har således inte bedrivits mycket forskning kring ämnet. Nedan följer en beskrivning över 

forskning som ligger närmast studiens syfte och frågeställningar. 

      I antologin Politics, products and markets, urskiljer filosofen Andreas Follesdal fem olika 

kategorier av politiska konsumenter.7  Dessa är; Rena händer, Uttrycka sig själv, Uttryck för ömsesidig 

respekt, Omsocialisera dem som gör fel och Förändra affärspraktiker. Vad han vill belysa med dessa 

kategorier är, i hur stor utsträckning som engagemang uttrycks och vad konsumenten vill uppnå 

med sina handlingar. Det bör dock nämnas att de kategorier som Follesdal konstruerat inte 

utesluter varandra och en politisk konsument kan följaktligen tillhöra flera kategorier samtidigt. 

Vad Follesdal egentligen vill beskriva är konsumentens beteende. Den första kategorin Rena 

händer, handlar om hur konsumenten distanserar sig själv och tar avstånd ifrån företag som anses 

agera på ett felaktigt sätt och som inte delar konsumentens värderingar och därför vägrar 

konsumenten att inhandla företagets produkter. Den andra kategorin Uttrycka sig själv innebär att 

konsumenten på ett mer aktivt sätt ger uttryck åt sina åsikter och sina värderingar genom de 

produkter man väljer att inhandla. Det personliga behovet är därmed tätt förknippat med 

konsumentens politiska ställningstagande. Den tredje kategorin Uttryck för ömsesidig respekt 

beskriver den process där konsumenten blir alltmer övertygad om orättvisorna och väljer att 

eskalera sitt motstånd mot de företag som inte delar konsumentens värderingsgrund. I denna 

kategori är det de andra människornas upplevelser som beaktas, samtidigt som det är de egna 

intressena som kommer främst. Den fjärde kategorin Omsocialisera dem som gör fel, rör de 

konsumenter som sannerligen vill uppnå förändring hos andra människor men framför allt vill 

förändra företagens policy, detta genom att påverka dem och eventuellt tvinga fram ett nytt 

handlingssätt. Enligt Follesdal kan detta få en motsatt effekt. Den femte och sista kategorin 

Förändra affärspraktiker, belyser de konsumenter som vill uppnå förändring genom att kritisera och 

angripa de bakomliggande strukturerna till orättvisan.  

     Statsvetaren Michele Micheletti diskuterar i boken Political Virtue and Shopping, att politisk 

konsumtion bör betraktas som ett nytt sätt för människor att uppvisa politiskt engagemang.  För 

att påvisa detta antagande introducerar hon ett antal begrepp, däribland begreppet ‖individualized 

collective action‖ för att redogöra för den typ av engagemang som hon anser vara karakteristisk 

för dagens politiska konsument.8 Detta engagemang är en positiv och meningsskapande process 

för människor i allmänhet men även för den enskilde individen. Det som är av betydelse i det 

dagliga livet är att värna om allas välfärd och välmående. Den politiske konsumenten kan ge 

uttryck för detta ansvar och engagemang på ett flertal vis, dels genom beprövade politiska 

tillvägagångssätt, dels genom okonventionella metoder. För denne konsument finns det 

följaktligen ingen motsägelse mellan att vara konsument och samtidigt vara en ansvarstagande 

                                                 
7 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. 

8 Micheletti, M, Political virtue and shopping : individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.24. 
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individ. Vidare diskuterar Micheletti att konsumentaktivsten inte är något nytt fenomen utan att 

denne inte uppmärksammats på samma sätt tidigare.9  

Teoretisk referensram 

Följande avsnitt behandlar de huvudsakliga teoretiska tankegångar som genomtränger 

resonemangen i studien, själva ramverket. Detta ramverk är av stor betydelse för att förstå 

studiens innehåll och slutsatser.   

Etik och moral 

Inom den normativa etiken kan främst tre riktningar urskiljas, dessa är konsekvensetik, pliktetik 

och dygdetik. En närmare beskrivning av dessa riktningar följer här nedan.    

     En handling betraktas som god om följderna av denna handling är goda, detta enligt den 

teleologiska etik eller konsekvensialism som den även kallas. Handlingarna i sig själva är varken 

goda eller onda, utan handlingen bedöms enbart efter dess effekter. Vad detta betyder är att det 

kan vara rätt att göra något brottsligt om brottets påföljder ökar den totala nyttan i samhället. Om 

det inte existerar något annat handlingsalternativ som ger oss bättre påföljder, så är det 

acceptabelt att begå vilken handling som helst, så länge ändamålen helgar medlen.10 Utilitarismen 

brukar betraktas som den vanligaste formen av den konsekvensialistiska teorin. Kortfattat kan 

utilitarismen beskrivas som ‖största möjliga lycka för största möjliga antal‖. Om påföljden av 

handlingen medför att den sammanlagda lyckan blir större än de torde ha blivit om man agerat 

annorlunda, då bör handlingen betraktas som god. Genom att överväga och reflektera över de 

möjliga handlingsalternativ som finns tillgängliga kan man komma till den slutsats och det 

alternativ som generar störst lycka. Det handlingsalternativ som medför störst lycka är således det 

handlingsalternativ som är det goda.11  

     Företrädare för pliktetiken eller den deontologiska etiken, anser att det moraliskt rätta är att 

agera utifrån ett antal plikter. Pliktetiken kan betraktas som konsekvensialismens motsats, då 

företrädare för denna teori som tidigare redovisats, anser att en handling bör betraktas som god 

eller ond utifrån handlingens konsekvenser, medan pliktetiker istället anser att en handling bör 

betraktas som god eller ond oberoende av dess konsekvens, utan bör betraktas som god eller ond 

beroende på om den är i enlighet med de plikter som man anser existerar.12 Den tyske filosofen 

Immanuel Kant är en av de främsta företrädarna för pliktetiken och har haft stort inflytande på 

senare tids etiska tänkande. Kant formulerade det som kallas det kategoriska imperativet, som 

lyder enligt följande; ‖Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den 

bleve allmän lag‖.13 Enligt Göran Collste, som är professor i tillämpad etik, kan imperativet 

                                                 
9 Micheletti, M, Political virtue and shopping : individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.39-44. 

10 Collste, G, Inledning till etiken, (Lund, 2002), s.32. 

11 ibid, s.35. 

12 ibid, s.41 

13 Badersten, B, Normativ metod : att studera det önskvärda, (Lund, 2006), s.109. 
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betraktas som en ‖regelskapande regel‖ som ger upphov till ett antal plikter som aldrig får brytas, 

exempelvis förbud mot att stjäla eller ljuga. Ordet kategoriskt signalerar att det imperativet är 

ofrånkomligt för alla människor i alla sammanhang.14 Om en individ ljuger eller dödar för att 

tvinga fram sin vilja, så betyder detta att de andra individerna i samhället har samma rätt att ljuga 

och döda för att få fram sina viljor, detta kan betraktas som imperativets främsta regel. Då 

majoriteten av människor är av den åsikten att det inte bör vara sanktionerat att döda eller ljuga, 

upphöjs det till en lag.15 Pliktetiken inbegriper inte endast skyldigheter utan även rättigheter. Om 

någon av de på förhand formulerade plikterna bryts, så innebär detta att man gör intrång på en 

annan individs rättigheter. Detta innebär att skyldigheter och rättigheter är tätt förknippad med 

varandra. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är konstruerad utifrån ett pliktetiskt 

resonemang för att skydda människors oinskränkta rättigheter, som exempelvis rätten till liv.16  

     Den tredje riktningen inom den normativa etiken är dygdetiken, vars företrädare anser att, vad 

som bör betraktas som moraliskt rätt inte kan avgöras endast genom att titta på handlingen eller 

de följder som handlingen medför. Företrädare för dygdetiken anser att fokus snarare bör 

placeras på individen och de förhållanden som råder i det enskilda fallet.17 Således bör en 

handling betraktas som god eller ond utifrån vilken karaktär som den enskilde individen som 

utfört handlingen besitter. Den allmänna regeln inom dygdetiken är att en individ bör agera 

utifrån dennes egen övertygelse om vad som är moraliskt rätt. Det finns därmed inget konstaterat 

rätt eller fel, utan det är upp till varje individ själv att komma framtill den slutsatsen genom att 

reflektera över alla tänkbara valmöjligheter som existerar i varje enskilt fall.18 Aristoteles som var 

en av de främsta företrädarna inom denna riktning och som präglat dygdetiken ansåg att det 

högsta goda är lyckan eller det goda livet. Enda sättet att uppnå detta lyckliga liv är att leva i 

enlighet med dygderna. Dygderna erhålls genom att vanemässigt agera gott.19 Klokhet, mod, 

måttfullhet och rättrådighet är de fyra kardinaldygderna som varje människa bör besitta.20 

Risksamhället och upprinnelsen till en ny politisk kultur 

Vad menas med risksamhälle? Enkelt utryckt betyder det att vi lämnat moderniteten och det 

klassiska industrisamhället bakom oss och inträtt i en andra modernitet eller som sociologen 

Ulrich Beck kallar den, senmoderniteten.21 Det är just denna senmodernitet som utgör 

risksamhället. Människans förhållande till naturen och politikens förändrade utformning är de 

centrala komponenterna i senmoderniteten. Samtidigt som det moderna medför bättre 

levnadsförhållanden alstras även systematiska risker. Via produktivkrafterna har riskerna i 

                                                 
14 Collste, G, Inledning till etiken, (Lund, 2002), s.41-42. 

15 ibid, s.41-42 

16 Badersten, B, Normativ metod : att studera det önskvärda, (Lund, 2006), s.110f. 

17 ibid, s.119, 121. 

18 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, (Göteborg, 1993), s.51. 

19 Nordin, S, Det politiska tänkandets historia, (Lund, 1999), s.27f. 

20 Badersten, B, Normativ metod : att studera det önskvärda, (Lund, 2006), s.121. 

21 Beck, U, Risksamhället : på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000) 
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moderniseringsprocessen stigit i antal och karaktär. I det förmoderna samhället var de risker som 

existerade personliga, vilket de inte är idag. Dagens risker är globala och de har slutat med att vara 

urskiljbara, som exempelvis kärnvapenhotet eller gifthalter i våra livsmedel. Enligt Beck har 

dagens risker utmärkande drag, de är unika för moderniseringen eftersom de produceras i ett 

nästa oändligt antal som följd av det industriella framstegsmaskineriet vilket ökar kontinuerligt 

med dess vidareutveckling. Dagens hot har inte sitt ursprung i en kontrollerbar natur utan de 

härstammar från vår civilisation, med andra ord uppkommer de ur mänskliga beslut. Det Beck 

tolkar som risker är exempelvis miljöhot, kärn-, och kemiteknologi, genforskning, militär rustning 

samt utarmning av människor utanför västvärlden. Den teknisk-ekonomiska utvecklingen har 

medfört nya problem som skiljer sig från det förmoderna samhällets problem som hade sin grund 

i exploateringen av naturen eller att befria människorna från traditionella förtryck. 

Moderniseringsprocessen utgör ett problem för sig själv och blir därmed reflexiv.22 

     Beck gör en distinktion mellan risksamhället och klassamhället. Där klassamhället hade en 

jämlik fördelning av tillgångarna som sin målsättning, så är risksamhällets målsättning att alla ska 

‖skonas från giftet‖.23  Utifrån sina observationer urskiljer han en ny politisk kraft som han kallar 

‖solidaritet av rädsla‖ och reflekterar över vilken typ av handlingsformer denna medför. Att 

behärska förmågan att förutse och hantera faror oavsett om de är privata eller politiska är det 

som fäller avgörande i risksamhället. Beck benämner detta som ‖nödvändig kulturell 

kvalifikation‖. Det ställs nya krav på samhällets institutioner såsom i utformningen av utbildning, 

vilket är en följd av de förväntningarna som ställs på den enskilda individen att själv bearbeta 

otryggheten. En av de viktigaste uppgifter för de pedagogiska institutionerna är nämligen, enligt 

Beck, att lära ut förmågan att upptäcka och hantera rädsla och otrygghet. Det är inte enbart 

människors liv som påverkas av moderniseringsrisker utan de medför även att nya politiska 

ansvarsområden uppkommer.24 Att de civilisatoriska hoten mot naturen upphört och ersatts av 

de hot som utmanar de sociala, ekonomiska och politiska systemen är den verkliga utmaningen 

för dagens och framtidens samhällen, anser Beck. Frågan om reflexiv modernisering är en fråga 

som Beck måste ta itu med just på grund av uppkomsten av ett risksamhälle. Med reflexiv 

modernisering menar han självkonfrontation, denna konfrontation begränsas inte endast till den 

enskilde individen utan berör hela (risk)samhället med de konsekvenser som industrisamhället 

inte lyckats sköta på ett adekvat vis.25  

     I sin bok Att uppfinna det politiska diskuterar Ulrich Beck politikens förändrade utformning 

samtidigt som han diskuterar upprinnelsen av en ny politisk kultur som han valt att kalla 

subpolitik.26 Den traditionella politiken har försvagats i och med upprättandet av subpolitiken, 

vilken medfört att politikens gränslinjer blivit oklarare. På grund av decentraliseringsprocessen 

                                                 
22 Beck, U, Risksamhället : på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000), s.29-35. 

23 ibid, s.69-70. 

24 ibid, s.105-108.  

25 Beck, U, Att uppfinna det politiska: Bidrag till en teori om reflexiv modernisering, (Göteborg, 1995), s.34.  

26 ibid. 
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slutar det politiska systemet samt statsmakten att fungera som politikens centrum. En slutsats 

som Beck drar utifrån sina observationer är den att, genomförandet av åtgärder och program inte 

per automatik påverkar den politiska processens utkomst eller dess struktur. Enligt Beck bör vi 

istället betrakta politiken som ett alltmer icke- hierarkiskt samarbete mellan ett antal olika 

aktörer.27     

    En av de främsta orsakerna till samhällets politisering, med andra ord politikens diffusa 

gränser, är enligt Beck de mänskliga rättigheterna och riskerna. Den historiska process som 

etablerat de mänskliga rättigheterna är även kärnan till politikens decentralisering. Det är dessa 

rättigheter som möjliggjort för medborgaren att engagera sig i ideella och sociala rörelser och att 

delta i utomparlamentariska aktioner som försvagar och underminerar de tidigare politiska 

systemen.28    

     Subpolitikens uppkomst har möjliggjorts i och med fastställandet av mänskliga fri- och 

rättigheter, vilket medfört att politiken decentraliserat sig själv. Således har subpolitiken inte 

uppkommit som en invändning till politiken. När en samhällsmedborgare deltar i 

utomparlamentariska aktioner som kan ta sitt uttryck i exempelvis engagemang i en ideell 

organisation bör detta enligt Beck, inte tolkas som opposition mot statsmakten.29    

     Beck anser att aktionsgrupper och nya sociala rörelser, marknaden, vetenskapen samt den 

privata sfären är det som utgör subpolitiken. Subpolitik är av intresse för denna studie då 

begreppet tillskrivs en komplementarisk roll till offentlig verksamhet. Därmed opererar 

subpolitiken samtidigt innanför och utanför institutionerna. Även om tydliga likheter kan urskiljas 

mellan civilsamhälle och subpolitik bör dessa inte uppfattas som identiska.30 

     Att näringsliv, vetenskap och nya sociala rörelser hamnar under samma begrepp betyder inte 

att de tillerkänns samma samhällsfunktion. Denna åtskillnad tydliggörs främst i och med 

miljöfrågan. Detta är en fråga som engagerar allmänheten men den lyftes inte upp på den dagliga 

och samhälliga agendan via politiska åtgärder eller via vetenskapen eller näringslivet, utan denna 

fråga framfördes snarare via medborgarinitiativ, trots kraftigt opposition från etablerade politiska 

partier och institutioner. Därmed går det att utifrån miljöfrågan urskilja en skillnad bland 

subpolitikens olika delar, där miljörörelsen intar en särskild position.31 När industriidkare och 

politiker engagerar sig i frågor rörande en miljöproblemhotad värld är detta enligt Beck främst en 

fasad som allt för ofta inte leder till någon handling.32         

     Vidare anser Beck att historien påvisar att de frågor som lyfts fram inom inrikes- och 

utrikespolitiken samt miljö- och teknikpolitiken framför allt initierats underifrån och vidare av 

kvinno-, miljö- och fredsorganisationer. Av den orsaken anser Beck att subpolitiken betyder 

samhällsgestaltning underifrån. Det inflytande som subpolitiken innehar mynnar ut i ett bortfall 

                                                 
27 Beck, U, Risksamhället : på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000), s.328. 

28 ibid, s.322 

29 ibid, s.322-323. 

30 Beck, U, Att uppfinna det politiska: Bidrag till en teori om reflexiv modernisering, (Göteborg, 1995), s.138f. 

31 ibid, s.139. 

32 Beck, U, Risksamhället : på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000). 
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av verkställande makt, som leder till en minskning och tillbakagång av politiken. Det 

subpolitiseringen möjliggjort är att grupper och aktörer såsom sociala rörelser, 

samhällsmedborgare,  expertgrupper och anställda på arbetsplatser blivit alltmer delaktiga i 

diskussioner om teknifierings- och industrialiseringsprocessen. Ett medborgarsamhälle som tar 

itu med sina egna angelägenheter, är den potential som Beck ser i det subpolitiska samhället.33   

     Trots att Beck tillskriver subpolitiken en enorm kapacitet betyder inte detta att den enbart är 

positiv. Beck menar att de möjligheter som subpolitiken erbjuder även utnyttjas av exempelvis 

högerextrema rörelser.34  

     Politiken är tvungen att handla utifrån föreställningen att det existerar en centraliserad 

statsmakt. Detta alstrar förhoppningar som riskerar att få de befintliga politiska strukturerna att 

framstå som en svaghet som endast kan åtgärdas av en ‖stark hand‖.35 Det återfinns ytterligare en 

normativt gällande förhoppning att de beslut som reformerar samhället måste fokuseras till det 

politiska systemets institutioner. Samtidigt som det påstås att staten har en inskränkt kapacitet att 

kontrollera och ingripa mot aktörer bakom forskning och industri, vidmakthåller man 

uppfattningen att politikens exklusiva centrum är det politiska systemet. Parallellt som Beck 

upptäcker att risker och faror ökar i antal och förändrar karaktär, konstaterar han att politiken 

inte hänger med i samma takt för att bemästra hoten. Vidare anser han att det inte existerar 

någon självskriven kategori av politik eller politiska institutioner som skulle kunna åstadkomma 

detta. Vad som sker är således ett tomrum på politisk kompetens. Om det över huvud taget går 

att klara av hoten med stöd av traditionell politik, är en fråga som Beck ställer sig.36   

Politisk konsumtion 

Begreppet ‖politisk konsumtion‖ är relativt nytt men företeelsen går att spåra långt bakåt i 

historien. Ett exempel på en sådan handling kan vara olika typer av bojkotter. Statsvetaren 

Michele Micheletti ger följande 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.37 

                                                 
33 Beck, U, Att uppfinna det politiska: Bidrag till en teori om reflexiv modernisering, (Göteborg, 1995), s.145-148. 

34 ibid, s.141. Den institutionella stabiliteten liksom politikens ansvar kvarstår trots att makten att forma samhället 

har flyttats från politiken till subpolitiken. 

35 Beck, U, Risksamhället : på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000), s.376. 

36 ibid, s.29-68. 

37 Micheletti, M, Political virtue and shopping : individuals, consumerism, and collective action, (Basingstoke, 2003), s.2. 
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Med andra ord kan den politiske konsumenten definieras som en individ som avsiktligt valt att 

konsumera eller bojkotta vissa produkter och artiklar av etiska, politiska eller miljömässiga 

orsaker.38  

     Det finns flera former av politisk konsumtion, där positiv och negativ politisk konsumtion är 

de två vanligaste formerna. Den positiva konsumtionen (eng. buycott) innebär att konsumenten 

väljer att konsumera en viss produkt eller ett särskilt varumärke eftersom man delar deras policy. 

Den negativa politiska konsumtionen tar sitt uttryck i bojkott av varor samt varumärken eftersom 

de bland annat anses vara oetiska. Utöver den föregående beskrivningen kan den politiska 

konsumtionen delas in i ytterligare två dimensioner, dessa är kollektivt- och individuellt 

organiserat deltagande. Max Havelaar Fondations uppmaning att handla kaffe för att hjälpa 

fattiga kaffeproducenter i utvecklingsländer kan ses som en kollektiv positiv politisk konsumtion, 

enligt den danske forskaren Hans Rask Jensen. Ett uttryck för det individuellt organiserat 

deltagande kan vara att en konsument efter eget initiativ handlar lokalodlade varor och produkter 

för att stötta regionala bönder. Exempel på individuell negativ politisk konsumtion kan vara att 

inte konsumera ägg från burhöns för att medverka till hyggligare förhållanden för djur. 

Motstycket för en kollektiv negativ politisk konsumtion kan vara bojkotten mot Shell 1995 som 

Greenpeace arrangerade.39   

    Att en individ väljer att konsumera eller bortser från att konsumera en särskild produkt 

behöver per automatik inte alltid grunda sig på politiska åsikter, därmed kan inte alla 

konsumtionsval kategoriseras som politisk konsumtion. För att differentiera politisk konsumtion 

från ‖vardaglig‖ konsumtion har forskarna Michele Micheletti, Dietlind Stolle och Marc Hooghe 

utarbetat ett antal faktorer. Den första av de tre faktorerna är den makt som konsumenten 

besitter och använder sig av för att boj- eller buycotta särskilda produkter eller särskild service. 

Konsumentens motiv samt dennes medvetenhet omfattas av den andra faktorn. Om en 

konsument inhandlar rättvisemärkta produkter behöver detta inte per automatik betyda att denne 

konsument är politisk medveten. Det är ingen politisk handling om konsumentens motiv till att 

inhandla dessa produkter är att de är billigare eller att de smakar bättre. Den tredje och sista 

faktorn behandlar regelbundenhet och vana. Enligt Micheletti m.fl. kan enstaka politiska inköp 

vara betydelsefulla i sig men det kan inte sägas utgöra det beteendemönster som de påstår 

karakteriserar politisk konsumtion. De anser följaktligen att det regelmässiga engagemanget 

snarare än det enstaka inköpet är politisk konsumtion.40 

                                                 
38 ibid, s.2. 

39 Rask Jensen, H, ―What does political consumerism mean for marketers?‖ i Political Consumerism: Its motivations, power, 

and conditions in The Nordic countries and elsewhere, red. Magnus Boström m fl., (Köpenhamn 2005), s.441. 

40 Hooghe, M., Micheletti, M., Stolle, D., “Politics in the Supermarket: Political Consumerism as a form of Political 

Participation.‖ (2005), Vol. 26. nr.3 s.254.  
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Nyfattigdom  

I boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, diskuterar sociologen Zygmunt Bauman dagens 

konsumtionssamhälle och de nyfattigas livsvillkor. Enligt Bauman har dagens samhälle gått från 

att vara ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle och förändringen från det moderna 

till det postmoderna samhället har medfört att den tidigare arbetsetiken ersatts av 

konsumtionsestetik. Det som kännetecknar dagens samhälle är att individen styrs av estetiska 

intressen och lever för att konsumera, inte för att arbeta och producera. Dessutom är inte 

individen villig att offra sin frihet och underställa sig arbetet, vilket den gjorde tidigare. Bauman 

anser att de tekniska landvinningarna fört med sig en ökad produktivitet, som lett till en minskad 

sysselsättning, vidare anser han att nedskärningar idag är en princip. Tanken om att arbete är 

vägen till nationellt välstånd och vägen ifrån individuell fattigdom har nu avtagit. Enligt Bauman 

bör inte arbete och identitet längre betraktas som synonyma och att individen upphört med att 

konstruera enhetliga identiteter kring arbete och livsplaner. Istället har individerna placerat sig 

själva på det övre skiktet av den sociala hierarkin genom att förvärva sig goda möjligheter till 

konsumtion. Desto mer man använder sin valfrihet, desto närmare kommer man det som idag 

uppfattas som ett gott liv, menar Bauman.41   

     Individerna har därmed gått från att framförallt vara producenter till att främst vara 

konsumenter och flexibla identiteter och individualism har ersatt de tidigare kollektiva 

identiteterna. Eftersom dagens samhälle utmärks av ett oändligt antal livsstilar och ett växande 

utbud av valmöjligheter, anser Bauman att det idag i själva verket inte går att tala om identiteter 

eftersom dessa kan ändra karaktär från dag till dag. Vidare skriver han att dagens människor 

oupphörligt försöker finna nya och bättre identiteter och att vi når dessa via konsumtionen. Vi 

konsumerar således inte längre för att överleva utan för att förstärka våra temporära identiteter, 

därmed konstrueras även självidentiteten genom konsumtion.42 

     Enligt Bauman kommer samhället alltid att inbegripa en grupp av fattiga individer men anser 

att dessa förändrar karaktär beroende på samhällets förändring. Vidare skriver han att när normen 

fixeras, så fixeras även det onormala. En stark vilja och en god förmåga att konsumera är det som 

betraktas som norm i dagens samhälle. Således betyder det att fattigdom i konsumtionssamhället 

bestäms i relation till potentialen och möjligheten till konsumtion. Bauman anser följaktligen att 

de fattiga i dagens samhälle utgörs av dem som inte lyckas med att konsumera, av dem som inte 

innehar kapaciteten att välja innebörd i sina liv, som inte har råd att inhandla sig en identitet och 

därmed inte kan hålla jämna steg med trender. Dessa individer har Bauman valt att beteckna som 

nyfattiga. Med det nutida individuella synsättet som tillhör dagens samhälle, anser han att det råder 

en uppfattning bland människor att det är de nyfattigas egna fel att de är en utsatt och 

marginaliserad grupp samt att de anser att det är de nyfattiga själva som gjort felaktiga 

individualistiska val och alltså misslyckats med att konsumera.43  

                                                 
41 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg 1999), s.16f, 26, 40f, 51, 93f. 

42 ibid, s.42f, 52. 

43 Bauman, Z, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg 1999), s.9, 40, 59ff, 96f, 124. 
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Metodologisk utgångspunkt 

Detta avsnitt börjar med att definierar begreppen diskursanalys och kritisk diskursanalys. Begrepp 

som är väsentliga om studiens syfte ska kunna aktualiseras. Därefter kommer de teoretiska 

utgångspunkterna bakom metoden att presenteras och slutligen kommer tillvägagångssättet att  

redogöras och motiveras.  

Diskursanalys 

Diskursanalys som denna studie utgår ifrån är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket 

kortfattat betyder att det inte går att ta någon kunskap för given. Den kunskapssyn som existerar 

måste betraktas ur de sociala, kulturella och historiska kontexter som den utgör en del av, vilket 

innebär att all kunskap är socialt producerad. Med socialkonstruktivism som utgångspunkt, 

betyder det att ingen säker kunskap om ens omvärld kan förekomma eftersom all kunskap 

produceras genom social interaktion. Med andra ord finns det ingen kunskap som kan ryckas ur 

sin kontext eftersom det är individerna som tillhör det samhälle som de befinner sig i, som 

konstruerar den kunskap som existerar. 44 

     Diskurs, är enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, ‖ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)‖.45  Text och språk har, med andra ord, ett 

inbyggt strukturellt betydelsemönster som vi människor inom olika sociala kontexter, agerar 

utifrån. Inom diskursanalysen bör språket inte enbart ses som ett neutralt verktyg för 

kommunikation, utan bör snarare betraktas som en del av den sociala kontext, som den formas 

i.46 Språket i sin natur, bidrar till att forma, förändra och konstituera samhället. Eftersom ett ord 

får sin betydelse då den sätts in i en specifik kontext och laddas med betydelse utifrån denna, 

tilldelas ett enskilt tecken sitt karakteristiska värde först när den skiljer sig från de andra tecknen. 

‖Verkligheten‖, som konstruerad genom hur vi lingvistiskt fyller den med mening, innebär 

utifrån denna förståelse inte att den fysiska världen är icke-existerande, utan att den endast kan 

förstås och få betydelser genom diskurser.47  

Diskursanalys som metodologiskt verktyg  

Diskursanalys erbjuder ett antal olika metodologiska verktyg, dessa kan användas vid analys av 

texter och dokument. I analysen av den här studiens empiriska material har dessa verktyg 

tillämpats för att finna (de komplexa) mönster, koder samt kategorier som utgör diskurser. De 

mekanismer som bör urskiljas vid en textanalys är, vem eller vilka texten riktar sig till, hur 

händelser och ting beskrivs samt varför dessa händelser eller incidenter omtalas och omskrivs på 

ett specifikt sätt. Ytterligare ett väsentligt inslag i diskursanalysen är att man som forskare bör 

                                                 
44 Winther Jørgensen, M & L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.11-12. 

45 ibid, s.7. 

46 Bergström, G & Boréus, K, (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, (Lund, 

2005) s.326. 

47 Winther Jørgensen, M & L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.15-16. 
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positionera sig kritiskt till det som skrivs och ifrågasätta texten. Det är viktigt att betrakta hur 

textens författare beskriver och omtalar en företeelse samt hur mycket författaren instämmer 

med påståendet i en sats. Inom diskursanalysen kallas detta för modalitet, vilket betonar och 

belyser hur mycket av författarens egna uppfattningar och åsikter som kommer till uttryck i 

texten. Eftersom författaren troligtvis färgas av sin omgivning och dess normer och värderingar, 

så kan författaren förutsätta att dennes påståenden är av absolut ‖sanning‖.48 Då merparten av 

texterna är författade i regi av Föreningen för Rättvisemärkt så ter det sig troligt att modaliteten i 

texterna är hög. Ett annat analysverktyg är transitivitet, vilken utgår ifrån att klarlägga hur händelser 

och processer förenas med varandra samt hur dessa sammanfogas med subjekt och objektet.49 

Ytterligare ett användbart analysverktyg är interpellation som åsyftar den process varigenom språket 

konstruerar en social position för individen och därmed gör henne till ett ideologiskt subjekt.50 

     Genom att tillämpa de valda analysverktygen så har de utvalda texterna reviderats samt att de 

diskursiva praktikerna synliggjorts och uttolkats. Det bör dock nämnas att dessa verktyg inte har 

tillämpats i fullo och de kommer således enbart att synas indirekt i analysen.     

Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys, är enligt Winther Jorgensen & Phillips, ett angreppssätt som avser att ‖kasta 

ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella fenomen och 

förändringsprocesser i senmoderniteten‖.51 Inom den kritiska diskursanalysen betraktas de 

diskursiva praktikerna som det väsentligaste för den sociala världen. Social produktion och 

förändring uppstår enbart genom diskursiva vardagspraktiker.52  Parallellt som diskurser 

producerar och reproducerar sociala processer, bidrar den även till att transformera och 

konstituera dem.53 Språkdiskursen är bunden till den sociala och historiska kontext som den 

uppstår i, men tillika även en handling som påverkar världen. På grund av detta, är den sociala 

diskursen tätt knuten till andra sociala dimensioner i ett dialektiskt förhållande.54 Det man 

dessutom vill åstadkomma med kritisk diskursanalys är att urskilja de mekanismer som 

vidmakthåller etableringen av diskursiva praktikers ojämlika maktstrukturer samt att medverka till 

en mer rättvis maktfördelning i samhället.55  

                                                 
48 ibid, s.87-88. 

49 Winther Jørgensen, M & L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.87-88. 

50 ibid, s.22, 48. 

51 ibid, s.67. 

52 ibid, s.67. 

53 Fairclough, N, Discourse and social change, (Cambridge, 1992), s.64-65. 

54 Winther Jørgensen, M & L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.68. 

55 ibid, s.69. 
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Faircloughs tolkning av kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys har alltmer blivit synonymt med Norman Fairclough och den modell som 

han tillämpar.56 Begreppet diskursanalys, har av Fairclough beskrivits på följande sätt;    

[…]discourse is a mode of action, one form in which people may act upon the world and 
especially each other, as well as a mode of representation.57  

Sociala identiteter och subjektpositionering skapas i relation till rådande diskurser, vilket betyder 

att diskurser bidrar till att upprätta sociala relationer och sociala identiteter samt att konstruera 

betydelse- och kunskapssystem.58 Enligt Fairclough betraktelsesätt, är samhället konstruerat 

utifrån diskurser, vilka finns inbäddade som en social praktik, i verkliga materiella sociala 

strukturer.59 Fairclough tillämpar ett tredimensionellt diskursbegrepp, för att synliggöra denna 

företeelse, genom att gör skillnad på ‖text som diskurs‖, vilken syftar till vilka egenskaper den 

specifika texten besitter. Den andra dimensionen är ‖den diskursiva praktiken‖ vilket innebär hur 

texten är producerad samt hur den konsumeras. Diskursiv praktik är med andra ord, själva 

utövandet av diskurs och förkommer således i samtliga tre angreppssätten.  Den tredje och sista 

dimensionen är den diskurs som kopplas till sociala strukturer och identiteter, vilken författaren 

valt att kalla ‖social praktik‖.60 Genom att väva in icke- diskursiva moment i den sistnämnda 

dimensionen, anser Fairclough att, det går att belysa de diskursiva effekterna.61 Konstruktionen av 

sociala identiteter och sociala relationer kan därmed härledas till diskurser. Parallellt som den 

diskursiva praktiken är ett grundläggande inslag i samhället då den bidrar till att reproducera 

denne, är den även en bidragande faktor i dennes omformning. En diskurs i sig påverkas av de 

omkringliggande krafterna som återfinns i samhället. ‖Social change‖, är den term som 

Fairclough valt att kalla den process där diskurser är en bidragande faktor till social och politisk 

förändring. Kritisk diskursanalys liksom andra studier i förändringsprocesser, innefattar alltid ett 

dialektiskt förhållande mellan diskursiv praktik och sociala praktik.62 

     I den aktuella studien är det därmed av stort intresse hur Föreningen för Rättvisemärkt 

använder informations- och reklamkampanjer för att konstruera sociala identiteter och betydelse- 

och kunskapssystem samt hur de förmår individer att ta till sig dessa.  

Analys 

Analysen utgörs av tre delar, den första delen som valts att kallas Bilda opinion, behandlar 

Föreningen för Rättvisemärkts opinionsbildningsstrategier. Den andra delen Emotionell 

                                                 
56 Bergström, G & Boréus, K, (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, (Lund, 
2005) s.307. 
57 Fairclough, N, Discourse and social change, (Cambridge, 1992), s.63. 

58 Winther Jørgensen, M & L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.73. 

59 Fairclough, N, Discourse and social change, (Cambridge, 1992), s.66. 

60 ibid, s.71-73.  

61 Fairclough, N, Analysing discourse : textual analysis for social research, (New York, 2003), s.25. 

62 Winther Jørgensen, M & L Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.71. 
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marknadsföring diskuterar hur Föreningen för Rättvisemärkt använder sig av ‖storytelling‖ som 

marknadsföringsstrategi för att påverka individen att engagera sig i och handla Rättvisemärkt. 

Den andra delen behandlar även hur Föreningen för Rättvisemärkt genom sina informations- och 

reklamkampanjer använder sig av moral för att tillskriva konsumenter en identitet som utgår från 

individuellt och kollektivt ansvar. Den tredje och sista delen redogör för hur Föreningen för 

Rättvisemärkt kan utmana den representativa demokratin, vilken i studien valts att kallas 

Föreningen för Rättvisemärkt som politisk arena.   

 

Bilda opinion 

Ett av den sociala marknadsföringens främsta syften är att förebygga ett visst beteende som anses 

vara skadligt för individen eller samhället, detta kan uppnås genom att initiera olika 

övertalningskampanjer för att påverka individen att lämna, förändra eller ersätta det särskilda 

beteendet. Men för att frambringa en förändring, måste man först lyckas övertyga omgivningen 

med sina värderingar och åsikter. När man lyckas bilda opinion kring ett ämne, så har man även 

större makt att influera beslutsfattarna. Föreningen för Rättvisemärkt får årligen ett statligt bidrag 

på ca 1,6 miljoner kronor för opinionsbildande arbete, och detta bidrag investeras främst i att 

initiera kampanjer där budskapet är att belysa förhållandet mellan produktion och konsumtion. I 

detta avsnitt kommer fokus att ligga på vilka metoder som Föreningen för Rättvisemärkt 

använder för att bilda opinion.    

     I analysen av det empiriska materialet framkom det att Föreningen för Rättvisemärkt främst 

använder sig av två strategier för att bilda opinion. Dessa är att belysa producenternas livsvillkor 

och arbetsförhållanden samt att belysa de följder som i-ländernas konsumtionsbeteende medför.  

Att uppmärksamma producenternas livsvillkor   

Producenternas livsvillkor och arbetsförhållanden är ett av de starkast och mest återkommande 

inslagen i det empiriska materialet. Genom att synliggöra producenternas livsvillkor vill 

Föreningen för Rättvisemärkt få konsumenter att reflektera över de produkter de inhandlar och 

förhoppningsvis få dem att engagera sig i Föreningen för Rättvisemärkt, i studien har denna 

diskurs valts att kallas avmaskeringsdiskursen. Följande citat som är hämtad från artikeln ‖Carolina 

handlar med samvetet‖ som återfinns i annonsbilagan, belyser det tidigare påstående;  

– Utanför vårt trygga land kan det se rätt eländigt ut. När man ser villkoren för många av dem 
som producerar det vi konsumerar, är det omöjligt att inte bli engagerad.63    

Det som kan förstås från ovanstående citat är att livsvillkoren och arbetsförhållandena för 

producenter utanför Sverige, följaktligen i utvecklingsländerna, är bedrövliga och att det är 

omöjligt att inte bli påverkad, således oundvikligt att inte engagera sig. I artikeln om fotografen 

Mattias Klum förstärks denna bild ytterligare;  

                                                 
63 Föreningen för Rättvisemärkt, ‖Carolina handlar med samvetet‖, Svenska Dagbladet, 15.04.2007, s.2. 
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– När man reser så mycket som jag gör, tar det inte lång tid att inse vilka enorma orättvisor det 
finns i världen. Insikten att människor man träffar faktiskt producerar varor som vi äter, saker 
som vi tar för givna, ger en rejäl tankeställare, säger han.64 

I citat kan vi förstå att livsvillkoren och arbetsförhållandena inte enbart är bedrövliga, de är 

dessutom orättvisa. Den moraliska diskursen är även den närvarande i de valda citaten. I båda 

artiklarna kan man urskilja denna diskurs; i artikeln om Carolina kan vi exempelvis läsa att det är 

omöjligt att bli engagerad och i Mattias Klum artikeln kan denna diskurs urskiljas när han säger att 

insikten av att folk far illa och mår dåligt på grund av vårt (västvärldens) konsumtionsbeteende ger 

en rejäl tankeställare. Det som går att uttyda är att Föreningen för Rättvisemärkt lägger starkt fokus 

på den individuella moralen och att detta förhoppningsvis ska medföra att konsumenterna 

använder sitt samvete vid inhandlandet av produkter. Detta blir ännu tydligare i artikeln om 

näringsfysiologen Sara Begnér, där man kan läsa följande;  

– Tanken på att någon annan människa har arbetat under dåliga villkor för att producera den 
mat jag äter, är inte speciellt trevlig. Det måste kännas bra i själen när man äter, inte bara i 
gommen, säger Sara.65  

Belysandet av producenternas livsvillkor och arbetsförhållanden är ett sätt att bilda opinion och 

uppmärksamma människor för de problem som globaliseringen medför men kan även uppfattas 

som en medveten strategi från Föreningen för Rättvisemärkt, då detta möjliggör för dem att 

synliggöra organisationens arbete och verksamhetsidé. Strategins funktion och syfte är att upplysa 

konsumenterna om organisationens betydelse för producenterna i de berörda länderna. Denna 

strategi som i studien valts att kallas legitimeringsdiskursen, kan exempelvis uttydas i artikeln 

‖Rättvisemärkt i Dominikanska republiken: Javisst fungerar det!‖, där det går att läsa hur 

Föreningen för Rättvisemärkt drastiskt förändrat levnadsstandarden för lokalbefolkningen och 

producenterna. I artikeln möter läsaren Ana som berättar om behovet av Rättvisemärkt i 

Dominikanska republiken och hur Föreningen för Rättvisemärkt upprättat en ny marknad, där 

Anas familj kan sälja sina varor till ett bättre pris. Det Rättvisemärkt vill uppmärksamma läsaren 

för i artikeln är, att om inte de bedrivit sin verksamhet i Dominikanska republiken så hade usla 

arbetsförhållanden existerat och producenterna hade fått lägre ersättning för sitt arbete. I följande 

citat synliggörs denna diskurs tydligt; 

En av dem som har sett vilken roll Rättvisemärkt spelar i Dominikanska republiken är Ola 
Höiden, som arbetar på föreningen Rättvisemärkt i Sverige.  

     – Det är fantastiskt att se att det verkligen fungerar. Att läsa de omfattande kriterierna 
bakom Rättvisemärkt är en sak. Men det är något helt annat att med egna ögon se vad det 
faktiskt ger den enskilde individen. När vi i Sverige väljer att betala några kronor extra för en 
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Rättvisemärkt vara, bidrar vi direkt till att människor på andra sidan jorden kan skapa sig ett 
bättre liv. Det är en häftig känsla, säger Ola.66 

Det Rättvisemärkt vill uppnå med legitimeringsdiskursen är således att inge förtroende till sina 

konsumenter om deras verksamhet i utvecklingsländerna. I ovanstående citat går det att urskilja 

att det är främst den individuella moralen som är i fokus, det går dessutom att urskilja ett 

dygdetiskt resonemang i citatet. Det man kan uttyda från Ola Höidens uttalande är att det inte är 

produkten som man köper i första hand utan det är dygden och vetenskapen att man agerat 

moraliskt rätt.  

Att uppmärksamma konsumenternas beteende  

Den andra strategin som Föreningen för Rättvisemärkt använder för att bedriva opinionsbildande 

arbete är att uppmärksamma konsumenterna för de negativa följder som deras 

konsumtionsbeteende och västvärldens konsumtionskultur medför. Denna strategi är tätt 

förknippad med den tidigare strategin, som redogjorts för i ovanstående avsnitt. Följande strategi 

återfinns i artikeln om Carolina Klüft, där följande kan läsas;  

– Utanför vårt trygga land kan det se rätt eländigt ut. När man ser villkoren för många av dem 
som producerar det vi konsumerar, är det omöjligt att inte bli engagerad. Det är jätteviktigt att 
de får ett bra pris för sina produkter – annars blir de ju fattiga bara för att vi vill spara några 
extra kronor.67    

Det man kan förstå från ovanstående citat är att det finns ett samband mellan vårt 

konsumtionsbeteende och arbetsförhållandena i produktionsländerna. Västvärldens 

konsumtionskultur betraktas av Föreningen för Rättvisemärkt som en bidragande faktorer bakom 

denna utveckling. Det som antyds i artikeln är produktionsförhållandena i dessa länder är en 

negativ följd av globaliseringen. Denna bild förstärks ytterligare i artikeln ‖Fotografen Mattias 

Klum: En självklarhet att handla Rättvisemärkt‖, där man kan läsa;  

– När man reser så mycket som jag gör, tar det inte lång tid att inse vilka enorma orättvisor det 
finns i världen. Insikten att människor man träffar faktiskt producerar varor som vi äter, saker 
som vi tar för givna, ger en rejäl tankeställare, säger han. […] – De lever under mycket enkla 
förhållanden, men har samma drömmar om ett gott liv som vi har. Det minsta vi i den rika 
världen kan göra, är att hjälpa dem att få ett hållbart liv, både materiellt och socialt.68 

Den globaliseringskritiska diskursen blir tydligare i och med det ovanstående citatet. Det som kan 

uttydas i citatet är att den rika världen exploaterar utvecklingsländerna och att det är den rika 

världens egenintressen som styr. Det är just dessa egenintressen som hämmar utvecklingen för ett 

hållbart liv och bättre livsvillkor för odlare och producenter i produktionsländerna. Vidare kan 

man förstå att Föreningen för Rättvisemärkt anser att den rika världen inte tar sitt ansvar för att 

komma underfund med dessa problem. Även i detta citat ligger betoningen på den individuella 
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moralen, då det framkommer i texten att vi som konsumenter inte är tillräckligt kritiska i våra 

konsumtionsval samt att vi tar produkterna för givet utan att reflektera över 

produktionsförhållandena bakom produktens tillkomst. Att konsumenter inte reflekterar över de 

produkter de inhandlar är ett beteende som Föreningen för Rättvisemärkt uppmärksammar och 

fäster stor vikt vid. Det som är intressant är att Föreningen för Rättvisemärkt inte uttryckligen 

tillskriver konsumenter detta beteende utan denna egenskap antyds indirekt i texterna, exempel 

på denna diskurs återfinns i artikeln ‖Coop satsar på Rättvisemärkt‖, där följande går att utläsa;  

– Den etiska sidan av konsumtionen är jätteviktig. Har någon mått dåligt för att kunna 
producera bananen jag äter eller kaffet jag dricker, då avstår jag hellre.69 

I texten framkommer inte detta beteende explicit utan den synliggörs främst genom att belysa ett 

bättre beteende och i detta fall är det eftertänksamhet och empati. Här blir det tydligt att 

Föreningen för Rättvisemärkt använder sig av ett pliktetiskt resonemang. Genom att uttrycka sig 

på följande sätt vill man förmå individen att reflektera över sin egen roll. Det är studiens 

antagande att det som Föreningen för Rättvisemärkt vill uppnå med följande diskurs, är att 

individen ska betrakta det som sin plikt att avstå från att konsumera varor som producerats under 

svåra förhållanden. Det pliktetiska resonemanget återfinns i merparten av artiklarna, ytterligare ett 

exempel går att finna i artikel ‖Sara Begnér: ‖Det måste kännas bra i själen när man äter‖, där det 

går att läsa följande;  

– Tanken på att någon annan människa har arbetat under dåliga villkor för att producera den 
mat jag äter, är inte speciellt trevlig. Det måste kännas bra i själen när man äter, inte bara i 
gommen, säger Sara.70  

Här framkommer det att det inte endast är en plikt gentemot producenterna, det är även en plikt 

gentemot sig själv att avstå från att konsumera produkter som producerats under dåliga villkor. 

Det pliktetiska resonemanget blir mycket tydligare och betoningen på den individuella moralen 

blir även den mycket starkare, då man gör den enskilde individens konsumtionsval till en 

samvetsfråga.   

Emotionell marknadsföring 

I den traditionella reklamen och marknadsföringen så har produkten befunnit sig i centrum. För 

att beskriva och sälja en produkt använde man sig av korta slagord för att väcka intresse och 

uppmärksamhet. Och de som fick störst genomslag var de som syntes och hördes mest.71 Enligt 

marknadsföringsforskarna Fog et al. så räcker detta inte till längre, reklam idag måste tala till både 

människans rationella respektive emotionella sida.72 Enligt framtidsforskaren Rolf Jensen så 
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måste företag idag kommunicera sin unikhet genom att bejaka och resonera till människors 

känslomässiga egenskaper, detta för att manifestera för konsumenten varför exakt deras produkt 

är unik.73 Storytelling blir ett viktigt verktyg för att knyta dessa känslomässiga band till 

konsumenten, menar marknadsföringsforskarna Fog et al.74 Denna studie utgår från följande 

definition; ‖Storytelling är en form av berättande där företaget relaterar vad det är och vad det 

står för att på detta sätt begripliggöra dess aktiviteter och produkter.‖75 Det bör dock tilläggas att 

berättelser även kan förmedlas muntligt eller via bilder och inte enbart genom skriven form. 

Storytelling som ett sätt att påverka 

Vid sammanställningen av det empiriska materialet blev det tydligt att ett av de främsta och om 

inte den viktigaste strategin som Föreningen för Rättvisemärkt använder i sin marknadsföring är 

storytelling. Detta då utformningen av både annonsbilagan och hemsidan främst utgår från 

personreportage om producenter och andra som är engagerade eller berörs av Föreningen för 

Rättvisemärkts verksamhet. Syftet med personreportagen är att förmedla sin verksamhetsidé för 

konsumenterna och upplysa konsumenterna om sin verksamhet, vilket belyses i följande citat;  

- Vi får alltid hjälp av det som premien ger. I lokalsamhället bygger man, restaurerar vägar, 
vilket hjälper lokalsamhället. Inte individuellt, utan på en social nivå. Och kvinnorna ges 
möjlighet till kurser genom att en betald lärare som sköter utbildningen och som stärker de 
kvinnor som arbetar med kakao-odling. Detta har gett oss större kunskap i produktutveckling, 
t ex att vi kan producera mer än bara kakao. Vi gör t ex vin, kex och marmelad. Detta är 
produkter som kommer från kakaon och kakaoplantan.76 

Här framkommer det att Föreningen för Rättvisemärkt i och med den premie som de delar ut 

möjliggör för samhällsutveckling men den stärker även lokalbefolkningen rättigheter och 

förbättrar deras livsvillkor. Föreningen för Rättvisemärkts verksamhet i de berörda länderna har 

lett till att kvinnor nu kan få en utbildning, vilket bidragit till att utöka deras rättigheter. Det går 

dessutom att läsa, att tack vare Föreningen för Rättvisemärkt så har producenterna kunnat utöka 

sitt sortiment och inte endast förlita sig på kakaoodling. Denna diskurs är återkommande i 

merparten personreportagen. I reportaget om Domingo Gomez Villalona som är bananodlare i 

Dominikanska Republiken går följande att läsa;  

När Paso Robles 2002 blev ett Fairtrade-certifierat plantage innebar det många fördelar i 
Domingos liv och för lokalsamhället där han och hans familj bor. Han betonar i synnerhet 
tryggheten på arbetsplatsen som en viktig faktor. På tidigare plantage var lönen lägre och 
osäker, det fanns perioder då lönen uteblev helt om det inte fanns arbete.  
– Som anställda på Paso Robles har vi idag bättre livskvalitet, vårt arbete är säkert och vi har 
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fast lön, vilket ger trygghet. Vi får också förmåner, t ex i form av transport, dricksvatten, 
medicinsk hjälp och andra vinster som premien för med sig, säger Domingo.77     

Det som blir tydligt i den ovanstående texten är att innan Föreningen för Rättvisemärkt 

engagerade sig och påbörjade sin verksamhet i Dominikanska Republiken så var 

arbetsförhållandena dåliga, alltifrån otrygga arbetsplatser till utebliven lön. Detta förändrades i 

och med Föreningen för Rättvisemärkts verksamhet, vilket lett till att de anställda fått en bättre 

livskvalitet och bättre arbetsförhållanden. Det Föreningen för Rättvisemärkt vill uppnå med 

legitimeringsdiskursen är att inge sina konsumenter förtroende för föreningens verksamhet i 

utvecklingsländerna. Det man kan förstå från det ovanstående citatet är att man verkligen uppnår 

förändring genom att handla rättvisemärkt.  Det är även genom legitimeringsdiskursen som 

Föreningen för Rättvisemärkt försöker förmå konsumenter att mobilisera och sammansluta sig 

som en gemensam kraft, detta åstadkoms genom att profilera sig själva som en rörelse som är tätt 

förknippad med mänskliga rättigheter och universella värderingar. Exempel på sådana värderingar 

är en utveckling för demokrati, arbete mot slavlöner och barnarbete, värderingar som nästan alla 

människor kan ställa sig bakom. Det mål som Föreningen för Rättvisemärkt vill uppnå med sin 

verksamhet är att utplåna dessa orättvisor och för att åstadkomma detta behöver man få folk med 

liknade värderingar att inträda i medlemskap i Föreningen för Rättvisemärkt. Enligt 

rörelseforskarna Åsa Wettergren och Andrew Jamison är en social rörelse organiserad i grupper 

som verkar kollektivt mot ett ömsesidigt uppsatt mål. Majoriteten av de som inträder i ett 

medlemskap i olika sociala rörelser delar också en gemensam värdegrund om omvärlden, de 

känner en solidaritetskänsla och befinner sig även i konflikt och vill kritisera det etablerade 

systemet och makthavarna inom det område där de manifesterar sina protester och sitt 

motstånd.78 Denna definition urskiljs även i det empiriska materialet. 

    Det blir även tydligt att Föreningen för Rättvisemärkt använder sig av chockreklam för att 

väcka en upprördhet bland konsumenter, med förhoppning att konsumenterna tar till sig deras 

ideologi. Enligt den amerikanske politiska sociologen Barrington Moore så är grunden för politisk 

protesthandling exempelvis en stark känsla av orättvisa tillsammans med moralisk ilska eller vrede 

över de sociala orsakerna till orättvisan.79 I Föreningen för Rättvisemärkts fall konstrueras denna 

moraliska ilska genom att synliggöra relationerna mellan västs konsumtionsbeteende och syds 

arbetsförhållanden.80 Den moraliska ilskan fungerar således som en strategi för att få 

konsumenter att bli mer mottagliga för deras ideologi. I artikeln Coop satsar på Rättvisemärkt 

möter läsaren butikschef Elisabeth Jonsson som är en hängiven anhängare av både Krav- och 

Rättvisemärkt. I artikeln kan läsaren läsa följande om Elisabeth;    
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Hon passar gärna på att informera sina kunder om hur förhållandena egentligen är för odlare i 
tredje världen. Många kunder har blivit ”omvända” av Elisabeth. (min kursivering)81 

Vad ordet egentligen implicerar är att produktionsförhållandena i tredje världen är orättvisa och 

eländiga. Det kan även betyda att de flesta konsumenter är helt ovetande om detta problem. 

Elisabeth fortsätter med att berätta att många kunder blir ”omvända”, vilket betyder att de insett och 

tar avstånd ifrån sådana orättvisor. Enligt sociologiprofessorn William A. Gamson så måste den 

kollektiva handlingsram som erbjuds av sociala rörelser innefattas av en ‖orättvisekomponent‖ 

som konstruerar en moralisk indignation. Gamson skriver följande om orättviseramen ‖ den är 

inte bara en kognitiv eller intellektuell bedömning av vad som är rättvisa utan också… en het 

kognition – en som är laddad med känsla‖.82  Genom att applicera teorin om ‖moralisk chock‖ får 

man bättre förståelse av vad Elisabeth menar när hon säger att de blir omvända. Enligt 

sociologen James M. Jasper så fungerar den moraliska chocken som ett viktigt första steg i 

mobilisering av sociala rörelser. Vidare skriver Jasper att en moralisk chock ‖inträffar när en 

oförutsedd händelse eller insikt väcker en sådan känsla av ursinne hos en person att hon dras till 

en politisk handling‖.83 Det som går att tolka utifrån det tidigare citatet är att Föreningen för 

Rättvisemärkt utsätter konsumenterna för olika moraliska chocker för att väcka en känslomässig 

reaktion hos dem och således få dem att engagera sig i Föreningen för Rättvisemärkt och köpa 

Rättvisemärkt. Sociologen och rörelseforskaren Åsa Wettergren anser att begreppet moralisk 

chock inte kan likställas med orättviseramen eftersom den tidigare inte behöver en existerande 

rörelsediskurs. Den chockerande erfarenheten måste leda till engagemang för att den ska 

uppfattas som meningsfull, därmed anser Wettergren att den moraliska chocken kan inträffa utan 

att en rörelse är med i kalkylen.84  Vidare skriver Wettergren med hänvisning till Barrington 

Moore att oavsett om upplevelsen är kollektiv eller individuell så kan den moraliska chocken ge 

upphov till ‖en identitetskris som får sin lösning genom politiskt engagemang‖.85 Den moraliska 

chockens funktion är således att påverka individen och få den att ta till sig orättviseramen. När 

individen väl har tagit till sig orättviseramen kommer den med största sannolikhet även att 

inhandla de etiskt märkta varorna. Identitetskrisen får sin lösning via politisk engagemang. Det 

politiska engagemanget uttrycks genom att stödja Föreningen för Rättvisemärkt och inhandla 

deras varor, med andra ord använda sig av den politiska metoden buycott.  

     Det som blir intressant att undersöka är därmed hur Rättvisemärkta varor upprätthåller denna 

orättviseram. Svaret finner vi i hur Föreningen för Rättvisemärkt marknadsför sina produkter. 

                                                 
81 Föreningen för Rättvisemärkt, ‖Coop satsar på Rättvisemärkt‖, Svenska Dagbladet, 15.04.2007, s.4. 

82 Gamson, WA, Talking politics, (Cambridge, 1992), s.7.  

83 Jasper, JM, The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions in and around Social Movements. Sociological Forum 

(1998), 13(3), s.409.  
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och kultur., (Lund, 2006), s.394. 

85 Moore, B, Injustice : the social bases of obedience and revolt, (London, 1978), s.114., Wettergren, Å, 'Mobilisering och den 
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Orättviseramen vidmakthålls genom att personliggöra producenten bakom produkten. På 

Föreningen för Rättvisemärkts hemsida finns det en avdelning som heter ‖Möt en producent‖, 

där odlare och producenter får berätta om sina livsvillkor och arbetsförhållanden. Det går 

exempelvis att läsa om producenterna Rogelio Lopez och Jacuba García Monegro, som talar om 

sin uppskattning för alla som köper Rättvisemärkta varor och om de möjligheter de givits tack 

vare de konsumenter som köper Rättvisemärkta varor. Vad detta leder till är att varje produkt blir 

mer personlig, vilket är en uttänkt strategi från Föreningen för Rättvisemärkt.86 Genom att 

använda sig av denna strategi vill Föreningen för Rättvisemärkt få konsumenten att associera 

produkten med producenten och dennes livsvillkor och arbetsförhållanden, därmed så 

produceras, reproduceras och vidmaktshålls orättviseramen.  

    Vilka är de centrala begreppen i marknadsföringen? Rättvisa bör följaktligen vara det mest 

centrala begreppet i marknadsföringen. Det som är intressant, är på vilka premisser som man 

anser att produkterna är rättvisa. Vad som är och utgör rättvisa kommer alltid vara en subjektiv 

tolkning även om det finns universella värden som de flesta människor kan sluta sig kring. Men 

när man använder ett sådant kraftfullt begrepp som ‖rättvisa‖ är det i lika stor uträckningen ett 

inkluderande som exkluderande. När en produkt blir ‖rättvis‖ så betyder det att andra produkter i 

samma kategori inte är det. I rapporten Vad rättvisemärkt inte berättar lyfter den liberala 

tankesmedjan Timbro upp följande argument för att belysa att rättvisemärkta varor inte 

konkurrerar på lika villkor som andra varor;  

[…]utan pekar i stället ut alla andra produkter som ‖orättvisa‖, ‖omoraliska‖ och ‖oetiska‖. 
Rättvisemärkt säljer på det dåliga samvetet. Att skriva ‖rättvist‖ på ett paket kaffe är inte 
samma sak som att skriva ‖när du får oväntat besök‖. 87 

Att marknadsföra sig på följande sätt handlar följaktligen inte om att redogöra för att man har 

den produkt som är av bäst kvalité utan att den produkt som man förfogar över är den som är 

mest rättvis. Genom att konsumera den mest ‖rättvisa‖ produkten, förmedlar konsumenten för 

omgivningen att hon är en ansvarsfull individ och reproducerar därmed Föreningen för 

Rättvisemärkts tillskrivna identitet. Därmed blir den bakomliggande symboliken av lika stor 

betydelse för den politiska konsumtenten som själva utförandet. Rättvisemärkningen blir därmed 

ett verktyg av symboliskt värde som ger konsumenten möjligheter att skapa uppfattningar om vår 

moral i samhället och hos den enskilde individen. En fråga som detta medför är vad som är dålig 

respektive god moral. 

     I analysen av personreportagen går det dessutom att urskilja ett dygdetiskt resonemang som 

återfinns i merparten av artiklarna. Detta resonemang urskiljs bland annat i nedanstående text;  

– Till de svenska konsumenterna vill jag säga att de ska konsumera Rättvisemärkt-produkter 
från vårt land. För varje banankartong som vi säljer får vi en dollar i premie! Detta möjliggör 
att vi kan fortsätta med de projekt som är under utveckling och detta bidrar till bättre 
livskvalitet för oss! 

                                                 
86 Se Föreningen för Rättvisemärkts hemsida, den 15 maj 2008 

87 Malmqvist, K, & Wålsten, L, Vad rättvisemärkt inte berättar; Kalla argument för en varmare konsumtion, 
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I det ovanstående citatet blir det tydligt att det inte endast är en produkt som du köper utan även 

en dygd. Genom att köpa Rättvisemärkt så hjälper du människor på andra sidan världen att få ett 

bättre liv och stärkta rättigheter. Således är det främst dygden som man konsumerar när man 

inhandlar en produkt från Föreningen för Rättvisemärkt. Genom att betona dygden så starkt som 

Föreningen för Rättvisemärkt gör i sin marknadsföring blir det tydligt att de främst vill få 

konsumenter att handla med sitt hjärta och samvete. Vad detta leder till är att varje produkt blir 

mer personlig, vilket kan betraktas som en uttänkt strategi från Föreningen för Rättvisemärkt. 

Genom att använda sig av storytelling vill Föreningen för Rättvisemärkt få konsumenten att 

associera produkten med producenten och dennes livsvillkor och arbetsförhållanden. Det som är 

intressant är att konsumentens fria val att välja bland de tillgängliga marknadsvarorna begränsas i 

och med en sådan marknadsföring eftersom att dygden övergår till att bli en plikt. Detta då att 

agera moraliskt rätt blivit en del av konsuments livsstil.  

Livsstil 

Som tidigare nämnts i studien så är ett av de främsta syften med social marknadsföring att 

förebygga eller ersätta ett negativt beteende. Den strategi som Föreningen för Rättvisemärkts valt 

att använda för att ersätta det negativa beteendet är att konstruera en livsstil kring dess 

varumärke. Skapandet av en livsstil kan även ses som ett sätt att konkurrera mot den allt tuffare 

konkurrensen som mervärdesprodukter tvingats utstå från olika lågprisvaror. På grund av denna 

konkurrens så har detta inneburit att Föreningen för Rättvisemärkt tvingats tänka om och byta 

riktning i sin marknadsföring, vilket medfört att Föreningen för Rättvisemärkt gjort inhandlandet 

av rättvisemärkta varor till en livsstilsfråga. En fråga som blir intressant att studera är, hur denna 

livsstil förmedlas till konsumenter? Det är studiens antagande att det är genom att tillskriva 

konsumenter en önskvärd identitet samt att denna identitet förmedlas via föreningens 

moraldiskurs. Livsstilsdiskurs går exempelvis att urskilja i Föreningen för Rättvisemärkts 

resonemang kring priset på deras varor, vilket går att uttyda i följande citat;   

Alla ska vi handla och de flesta har råd att lägga de extra kronorna som det kostar och som 
garanterar att en medmänniska på andra sidan jordklotet kan påverka och utöva sina 
rättigheter, samma rättigheter som vi själva har i Sverige, säger Carolina.88 

Det Föreningen för Rättvisemärkt vill förmedla är att vi inte endast bör reflektera över priset utan 

även bry oss om hur varan producerats. Således går det att förstå att produkterna är fyllda med 

och fylls med mening när vi konsumerar dem. I det ovanstående citatet går det att urskilja att 

Föreningen för Rättvisemärkt betraktar sina varor är meningsbärande, då de medför bland annat 

att människor på andra sidan jorden kan utöva sina rättigheter. Det pliktetiska resonemanget är 

tydligt närvarande i citatet, då inhandlandet av rättvisemärkta varor framställs som något som alla 

bör engagera sig i. Det förväntas av individen att agera ansvarsfullt eller som Föreningen för 

                                                 
88 Föreningen för Rättvisemärkt, ‖Carolina handlar med samvetet‖, Svenska Dagbladet, 15.04.2007, s.2. 
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Rättvisemärkt uttrycker det, att det är en självklarhet.89 Således går det att förstå att livsstilen är 

uppbyggd utifrån ett antal plikter så som solidaritet och ansvarstagande. Det går även att urskilja 

en tanke om konsumenten som bärare av makt. Denna makt kan användas för att 

uppmärksamma gränsöverskridande frågor och orättvisor. Det intressanta är att den konsument 

som utövar sin konsumentmakt tillskrivs även ett antal positiva egenskaper däribland empati, 

medmänsklighet men främst så tillskrivs individen ett rent samvete.90  

     I det empiriska materialet framkom det även att livsstilen fungera som en markör för 

tillhörighet. Genom att konsumera rättvisemärkt uppmärksammar individen sin omgivning om 

sina åsikter och politiska övertygelser. Enligt statsvetaren Michele Micheletti så är forskning om 

hur politisk konsumtion tilltalar unga människor otillräcklig, men de tendenser hon kan urskilja är 

ökad individualisering och att unga tilltalas av livsstilsbudskap samt att den traditionella politiska 

sfären tolkas som alltmer främmande.91 I artikeln ‖De skapar mode med gott samvete‖, går det 

att läsa att Paula Kermfors och Kajsa Holst endast använder rättvisemärkt bomull när de 

konstruerar sina plagg. Det som är intressant är hur dessa plagg beskrivs i artikeln, det går 

exempelvis att läsa följande om Paula Kermfors och Kajsa Holst kreationer;   

– Vi vill visa att det går att kombinera det klassiskt formgivna med en hållbar utveckling. Den 
som bär våra kläder ska kunna vara modemässigt exklusiv och smart, och samtidigt veta att 
kläderna är producerade med rättvisa och kärlek, berättar Paula Kermfors.92 

Livsstilsdiskursen blir tydlig i och med det ovanstående citatet, det går även att urskilja den 

individualism som Micheletti beskriver. Det som framkommer i texten är följaktligen att den som 

bär rättvisemärkta kläder är både intellektuellt och modemässigt exklusiv samt att den individ 

som bära dessa kläder kan ha ett rent samvete, då de besitter vetskapen om att kläderna är 

producerad med rättvisa i samtliga led. Det Föreningen för Rättvisemärkt åstadkommer genom 

att marknadsföra sig själva på följande sätt är att de placerar periferin i centrum. Detta kan 

betraktas som en uttänkt strategi från Föreningen för Rättvisemärkts håll, då de förstår att 

ideologiska budskap kan upplevas som pedagogiska av konsumenten och istället väljer de att 

använda en ‖livsstilsvokabulär‖ som är förankrad i konsumentens egna val, självbild och 

personliga formuleringar för socialt ansvarstagande. Detta eftersom människor idag är 

livsstilsorienterade och den politiska konsumentaktivismen är tvungen att ta sig speciella uttryck 

för att nå fram, anser den amerikanske statsvetaren W. Lance Bennett.93  En negativ följd som 

kan uppstå i och med en marknadsföring som så tydligt utgår utifrån en ‖livsstilsvokabulär‖ är att 

samtidigt som Föreningen för Rättvisemärkt inkluderar så exkluderar den även stora delar av 
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befolkningen. Hur betraktas de individer som inte kan konsumera rättvisemärkta produkter? Här 

blir sociologen Zygmunt Baumans begrepp nyfattiga relevant. Detta då en påtaglig konsekvens av 

Föreningen för Rättvisemärkts livsstilsmarknadsföring kan leda till att de människor som inte kan 

konsumera rättvisemärkta varor av olika anledningar, kan betraktas som individer utan samvete 

och följaktligen även som moralisk underlägsna eller moralisk fattiga. Detta då Föreningen för 

Rättvisemärkt använder sig så tydligt av moraliska diskurser i sin marknadsföring och gjort 

konsumtion till en samvetsfråga. 
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Föreningen för Rättvisemärkt som politisk arena 

Ett av de starkaste budskapen i Föreningen för Rättvisemärkts informations- och 

reklamkampanjer är förändring. Genom att konsumera rätt kan du påverka livsvillkoren för en 

medmänniska på andra sidan jordklotet. Med reklamaffischer som talar direkt till konsumenten 

och tillskriver den enskilde individen en identitet som bärare av makt, vill Föreningen för 

Rättvisemärkt uppmärksamma konsumenter om de möjligheter som de verkligen besitter för att 

påverka deras omvärld. I reklamkampanjen Fairtrade focus 2007 som Föreningen för 

Rättvisemärkt initierat möts vi som mottagare av budskapet ‖shoppa för en bättre värld‖. I denna 

serie av reklamaffischer går det att exempelvis läsa att; Kampen mot barnarbete pågår just nu för fullt 

bland chokladkakorna i din butik, Kampen för demokrati pågår just nu för fullt i en glassdisk nära dig eller 

Kampen för global rättvisa pågår just nu för fullt bland bananerna i din butik.94 Det som kan uttydas i 

ovanstående exempel, är något som även diskuterats tidigare i studien och det är att lyfta ut en 

handling, i detta fall konsumtion ur dess kontext och placera den i ett större sammanhang. 

Konsumtion är inte längre en privat angelägenhet som endast berör konsumenten utan är något 

som även berör människor på andra sidan världen. Det som Föreningen för Rättvisemärkt vill 

uppmärksamma konsumenter inför är att marknaden kan användas som en alternativ politisk 

arena, där förändring kan möjliggöras genom de val som de gör i butiken. Forskning som 

bedrivits inom fältet för politisk konsumtion pekar på samma resultat att den traditionella 

politiska sfären uppfattas som alltmer främmande för unga konsumenter.95 Genom att 

konsumera rättvisemärkt blir konsumenten en aktiv aktör för spridandet av mänskliga fri- och 

rättigheter. Detta uttrycks tydligt på Föreningen för Rättvisemärkts hemsida under avsnittet ‖Om 

Rättvisemärkt‖, där det går att läsa att den som handlar rättvisemärkt bidrar till att: ‖Odlare och 

anställda får förbättrade ekonomiska villkor, Barnarbete och diskriminering motverkas, 

Demokratin och organisationsrätten främjas, Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt, 

Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas‖ Det som är intressant i Fairtrade focus 

reklamkampanjen är att Föreningen för Rättvisemärkt inte marknadsför någon produkt utan de 

marknadsför en dröm eller ett ideal. Vad vill Föreningen för Rättvisemärkt uppnå med denna 

marknadsföringsstrategi? Enligt kulturgeografen Nick Clarke et al. är informations- och 

reklamkampanjer som förmedlar etisk konsumtion en politisk företeelse, som genom 

konsumentaktiviteter tillerkänner människor globalt ansvar och förpliktelser. Individers 

vardagliga konsumtion, vare sig det rör sig om kaffe eller bananer, nyttjas som underlag för att 

mobilisera bredare politiska syften och agendor där människor väntas handla som ansvarstagande 

konsumenter. Etisk konsumtion betraktas av Clarke et al. som ett exempel på en ny form av 

politiskt handlande i vilken en kedja civila skyldigheter förläggs till vardagliga utövanden av 

vanliga människor. En aspekt som är av intresse är att informations- och reklamkampanjer som 

är inriktade på etisk konsumtion inte återges som en individualistisk åtgärd, utan hellre inspirerar 

                                                 
94 Föreningen för Rättvisemärkt, hämtat från reklamkampanjen Fairtrade focus 2007   
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människor att via sin status som konsumenter ta till sig ett alltmer kollektivt ansvar.96 I följande 

citat som är hämtat från annonsbilagans framsida, framkommer det att konsumenter kan göra 

världen mer rättvis genom deras konsumtionsval;      

GÖR VÄRLDEN MER RÄTTVIS 

Kan man verkligen göra världen mer rättvis genom att äta en banan eller dricka en kopp kaffe? 
Svaret är ja. De val vi gör i butikshyllan berör inte bara oss själva, utan också de människor på 
andra sidan jorden som producerar dem. Genom att använda vår konsumentmakt och handla 
Rättvisemärkt kan vi alla bidra till att göra världen mer rättvis.97 

Den enskilde individen tillskrivs makt att påverka gränsöverskridande frågor. Genom att 

konsumera rätt produkter kan vi som konsumenter göra världen mer rättvis och förbättra 

förhållandet för producenter och odlare på andra sida världen. Med andra ord tillskrivs vi som 

konsumenter ett ansvar och en förpliktelse att konsumera på rätt sätt. Ett återkommande begrepp 

i Föreningen för Rättvisemärkts marknadsföring är konsumentmakt. Föreningen för 

Rättvisemärkts definition av konsumentmakt bör förstås som någon av de metoder som de 

förespråkar så som buycott eller bojkott. I det ovanstående citatet så är det möjligt att urskilja att 

Föreningen för Rättvisemärkt förespråkar konsumtionsmetoden buycott genom att uppmana 

människor att; Genom att använda vår konsumentmakt och handla Rättvisemärkt kan vi alla bidra till att 

göra världen mer rättvis.  

     Hur vill Föreningen för Rättvisemärkt att vi som konsumenter ska tro att vi kan påverka för 

producenter och arbetare i tredje världen via köp av rättvisemärkta produkter? Detta uppnår 

Föreningen för Rättvisemärkt genom att tillskriva konsumenter vissa attribut, som diskuterats i 

föregående stycke samt att beskriva marknaden som en politisk arena där gränsöverskridande 

frågor kan påverkas. Därmed kan Föreningen för Rättvisemärkts marknadsföring och ideologi ses 

som ett uttryck för sociologen Ulrich Becks tankar om subpolitik. 

     I och med postmodernitetens utbredning så har den traditionella politikens gränser blivit 

oklarare, vilket lett till att traditionell politik försvagats och att en ny politik utformats. Detta har 

medfört att det politiska systemet och statsmakten upphört att fungera som politikens centrum. 

De mänskliga rättigheterna är, enligt Beck, en av de mest centrala anledningarna till politiseringen 

av samhället, vilket bidragit till politikens oklara gränser. Kärnan till politikens decentralisering, 

går att finna i den historiska process som etablerat de mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter har 

gjort det möjligt för samhällsmedborgarna att engagera sig i ideella organisationer samt att de 

också möjliggjort för att medverka i utomparlamentariska aktioner som utmanar och 

underminerar de tidigare politiska systemen.98 De mänskliga rättigheter har bidragit till att 

politiken decentraliserat sig själv, vilket möjliggjort för subpolitikens uppkomst. I nedanstående 
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citat som är hämtad från artikeln ‖Carolina handlar med samvetet‖ så kan vi förstå denna process 

bättre; 

Carolina pratar mycket om konsumentmakt, att vi som konsumenter sitter inne med stora 
möjligheter att påverka marknaden beroende på de val vi gör. […] och som garanterar att en 
medmänniska på andra sidan jordklotet kan påverka och utöva sina rättigheter, samma 
rättigheter som vi själva har i Sverige, säger Carolina.99 

Vad citatet belyser är att konsumenterna till vis del inte behöver använda sig av traditionella 

politiska arenor såsom politiska partier eller folkomröstningar för att uppnå förändring utan de 

kan uppnå förändring genom sina konsumtionsval. Marknaden beskrivs således som en alternativ 

arena där individer kan utöva politik och påverka producenters livsvillkor och deras rättigheter. 

Det som är av intresse är inte enbart det som sägs utan även det som antyds. Det som antyds, det 

vill säga det bakomliggande motivet i Föreningen för Rättvisemärkts marknadsföring är dess 

inställning till globaliseringen. I ett flertal artiklar som är hämtade från annonsbilagan, går det att 

uttyda att Föreningen för Rättvisemärkts betraktar globaliseringen som en källa för vad som anses 

var fördärvligt med den samtida kapitalismen och dagens konsumtion samt att det är något som 

bör bekämpas.  

     En diskursiv konsekvens som kan uppstå är att den representativa demokratin hotas i och 

med att man framställer marknaden som en arena för politiska beslut. Genom att uppmana 

medborgare och konsumenter att använda marknaden som politisk arena för att få igenom 

politiska frågor och uppnå social förändring, kan leda till att inställningen gentemot de 

traditionella politiska arenorna försämras och kan även medföra att medborgare anser att dessa 

befintliga arenor inte är tillräkligt kapabla att driva igenom politiska förändringar.100 Detta betyder 

att tilliten för staten och statsmakten försvagas och att medborgare i allt större utsträckning avstår 

från att använda sin rösträtt vid allmänna val. Vissa teoretiker anser sig även kunna uttyda en 

tydlig relation mellan sjunkande politiskt deltagande och försvagandet av sociala nätverk och 

sociala band i samhället.101 Detta stöder tesen att sociala rörelser ger upphov till så kallade 

autonoma rum som utmanar och betvivlar det etablerade samhället och dess makt blott genom 

dess existens.102 
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100 Stolle, D. & Hooghe, M., Consumers as political participants? Shifts in political action repertoires in western 

societies i Micheletti, Follesdal & Stolle (red.), Politics, products, and markets : exploring political consumerism past and present, 

(New Brunswick, NJ, 2003), s.266. 

101 Putnam, RD, Den ensamme bowlaren : den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse, (Stockholm, 2001), 

s.192ff. 

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

Utgångspunkterna i föreliggande undersökning var att uttyda Föreningen för Rättvisemärkts 

marknadsföringsstrategi och vilka de centrala begreppen var i denna marknadsföring. För att 

uppfylla detta syfte valdes kritisk diskursanalys som metodologisk utgångspunkt, detta eftersom 

metoden erbjuder ett antal analysverktyg som kan vara till nytta för att urskilja sociala och 

diskursiva praktiker. 

     I analysen av det empiriska materialet gick det att urskilja ett flertal strategier. Den första 

strategin var att skapa opinion, detta genom att synliggöra producenternas och odlarnas livsvillkor 

och arbetsförhållanden. En tydlig strategi var att ha personreportage om odlarna och 

producenterna, där dessa beskriver de möjligheter som alstrats tack vare Föreningen för 

Rättvisemärkt och de konsumenter som handlar rättvisemärkta varor. Vad detta medför är att 

varorna och produkter blir mer personliga. Denna strategi är genomgående i majoriteten av 

artiklarna och dess främsta syfte är att lyfta ut en privat och anonym handling som inhandlandet 

av varor och placera denna handling i ett större sammanhang. I arbetet har denna diskurs valts att 

kallas avmaskeringsdiskursen, denna diskurs är tätt knuten till legitimeringsdiskursen, vars syfte är att 

legitimera Föreningen för Rättvisemärkts verksamhet och verksamhetsidé. Inom ramarna för 

legitimeringsdiskursen uppmanar Föreningen för Rättvisemärkt sina medlemmar och konsumenter 

att använda marknaden som en alternativ politisk arena, vilket man kan urskilja i de metoder som 

de förespråkar. Dessa metoder kan vara exempelvis buycotts vars syfte är att stödja ett företag vars 

värderingar speglar den enskilde individens, genom att i så stor utsträckning som möjligt endast 

handla varor från detta företag eller genom bojkott, detta för att påverka gränsöverskridande 

frågor som man anser att de etablerade partierna av olika skäl nonchalerat. Dessa två diskurser 

följdes ofta av en globaliseringskritisk diskurs, där globalisering såg som den främsta bidragande 

faktorn bakom de orättvisor som producenterna och odlarna i Syd fått genomgå.   

      Ytterligare en strategi och kanske den mest framstående är att använda moral för att 

mobilisera konsumenter och påverka deras konsumtionsval. Moraldiskursen är även den 

förknippad med de två tidigare diskurserna, och dess syfte är att förmå konsumenterna att ta till 

sig Föreningen för Rättvisemärkts ideologi. Den främsta strategin är att konstruera en 

orättviseram, denna orättviseram omfattar de två tidigare diskurserna, avmaskeringsdiskursen och 

legitimeringsdiskursen och dess avsikt är att väcka en moralisk indignation eller moraliskt vrede. Den 

moralisk indignation är en del av den moraliska chocken och fungerar som ett viktigt första steg i 

mobilisering av sociala rörelser. När konsumenten utsätts för den moraliska chocken, kommer 

den medvetet eller omedvetet att reflektera över orättviseramen och kommer åter igen uppleva 

den moraliska indignationen och därmed tar denne till sig Föreningen för Rättvisemärkts 

ideologi. Föreningen för Rättvisemärkts ideologi är, som tidigare nämnts att uppmana 

konsumenterna till kollektivt handlande och att använda marknaden som en alternativ politisk 

arena. En fråga som därmed är berättigad att ställa är; om Föreningen för Rättvisemärkt och 

politiska konsumenter utgör ett hot mot den representativa demokratin? Att politisk konsumtion 

är ett hot mot representativ demokrati eftersom den lockar medborgarna bort från traditionell 
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politik är ett påstående som ofta lyfts fram i offentliga diskussioner. Denna debatt återfinns även 

inom den akademiska världen men där är man mer kluvna på denna punkt. Bland de teoretiker 

som stödjer detta påstående kan statsvetaren Robert D. Putnam nämnas, befarar att handlingar 

likt politisk konsumtion är alltför individualistiska i sin natur samt att dessa aktioner kommer att 

försvaga de mer kollektivistiska eller grupporienterade formerna av politiskt deltagande.103 Detta 

skulle därmed betyda, om teoretikernas antagande är korrekt, att politiska konsumenter är mindre 

engagerade som medlemmar i organisationer, mindre aktiva som väljare men även att de inte är 

lika engagerade i andra former av traditionellt politiskt deltagande. Den andra åsikten är den som 

framläggs av bland annat av statsvetarna Ronald F. Inglehart och Pippa Norris, som påstår att de 

medborgare som är missbelåtna med hierarkiska institutioner som folkrörelser och politiska 

partier, med andra ord de som övergivet den traditionella politiken, kommer att söka sig till nya 

former och kanaler av deltagande.104 Den gemensamma referenspunkten för båda dessa 

forskarläger är att de tar för givet att politiska konsumenter är mindre intresserade och 

inblandade i traditionella former av politik och att de som lockas och söker sig till politisk 

konsumtion är de samhällsmedborgare som har minst tilltro för etablerade politiska institutioner. 

Det som går att förstå från båda dessa åsikter är att subpolitiken och den traditionella politiken 

skulle vara varandra dikotomiska motsatser. Denna idé och åsikt delas inte av Ulrich Beck som 

anser att subpolitiken inte uppkommit som en invändning till politiken och att när en 

samhällsmedborgare deltar i utomparlamentariska aktioner som kan ta sitt uttryck i exempelvis 

engagemang i en ideell organisation, bör detta enligt Beck, inte tolkas som opposition mot 

statsmakten.105  

     Den sista strategin som kunnat urskiljas är livsstilsdiskursen, vars syfte är att påverka individens 

levnadssätt och fungerar även den som ett sätt att få individen att ta till sig Föreningen för 

Rättvisemärkts ideologi. Detta genom att konstruera en identitet som konsumenten kan inhandla, 

denna identitets utmärkande egenskaper är solidaritet, ansvarsfullhet och moralisk övertygelse. 

Ett antagande är att denna identitet konstruerats delvis för att möjliggöra att individen blir 

mottaglig för orättviseramen och delvis för att förmå individen att inhandla rättvisemärkta 

produkter. Genom att skapa en livsstil så blir de rättvisemärkta varorna, en del av denna livsstil 

och betraktas därmed som meningsfulla. En negativ följd av Föreningen för Rättvisemärkts 

marknadsföring kan bli att människor som inte kan konsumera rättvisemärkta varor eller den 

rättvisemärkta livsstilen kan bli särbehandlade. Detta eftersom Föreningen för Rättvisemärkt 

marknadsfört konsumtion inte som en ekonomisk fråga utan snarare som en samvetsfråga. De 

som inte har möjligheterna att handla rättvisemärkt, kan således betraktas av sin omgivning som 

moraliskt underlägsna. Ytterligare en negativ följd av en sådan marknadsföring är att de 

                                                 
103 Putnam, RD, Den ensamme bowlaren : den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse, (Stockholm, 2001), 

s.192ff 

104 Inglehart, R, Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 43 societies, (Princeton, N.J., 

1997); Norris, Pippa, Democratic Phoenix : reinventing political activism, (Cambridge, 2002), s.299 

105 Beck, U, Risksamhället : på väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000), s.322-323. 
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rättvisemärkta produkterna kan bli statussymboler, vars enda syfte är att uppvisa social prestige 

och därmed förlora rättvisemärkta produkter sin främsta avsikt, vilket är att möjliggöra för 

producenter och odlare att utöva sina rättigheter och ge dem möjligheter att påverka sina 

livsvillkor.  
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