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Abstract 

The aim of this Master thesis is to explore why some Swedes want to consume”eco-friendly” and 

whether this fact gives rise to articulated information needs. Two possible explanations for this 

”eco conscious” consumption are being tested, either if it is based on a normative belief that it is 

the right thing to do if you, as a consumer, want to do something about the environmental degrada-

tion, or that it is a reaction to a perceived risk, due to the environmental degradation. The method 

chosen by the author in this thesis is a qualitative text analysis of five Swedish journals. The au-

thor also tries to find articulated expressions for information needs based on the will to consume 

”eco friendly” that could either be a result of a perceived risk or a feeling of normative rightness. 

The findings of this thesis are the following: the opinion among Swedish consumers that it is nor-

matively right to select products perceived to be good for the environment, is the most commonly 

expressed in the  material examined followed by the view that they (the consumers) need more 

information as to what products to chose if the they are to satisfy their “environmental ambitions”. 
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1. Inledning 

Miljörörelsen har i dag blivit en kraft i alla i-länder och i vissa u-länder. Den är i 

Sverige en folkrörelse bestående av både lokala aktionsgrupper och rikstäckande 

organisationer. Antalet svenskar som idag är medlemmar i någon slags miljöorga-

nisation till exempel Fältbiologerna, Svenska Naturskyddsföreningen, Miljöför-

bundet eller liknande är över femhundra tusen.  

Till en början hade miljörörelsen som mål att skydda vissa områden av natu-

ren från påverkan av den accelererande industrialismen genom att till exempel 

skapa reservat och nationalparker. Men däremot ifrågasatte man inte tillväxteko-

nomin per se vilket senare blev fallet. På 60-talet började miljörörelsen lansera ett 

alternativ till industrisamhället1och i Sverige svepte under denna tid en ”grön våg” 

genom landet som inte bara ifrågasatte flytten till storstäderna och den rotlöshet 

som man menade följde på detta utan man kritiserade på ett mera fundamentalt 

plan det högteknologiska tillväxtsamhället och dess materialistiska livsstil.2  Detta 

kom till uttryck på ett tydligt sätt vid kärnkraftsomröstningen 1980 då den svenska 

miljörörelsen lanserade en alternativ energiplan (MALTE) och visade på så sätt 

att rörelsen gått från att framförallt protestera mot industrisamhället till att erbjuda 

ett alternativ till det.3  

Den svenska miljörörelsen har sedan mitten av 1990-talet verkat för att finna 

alternativa lösningar för ett samhälle som bygger på ett ekologiskt boende och 

jordbruk, förnybara energikällor och återvinning, ett ekologiskt uthålligt samhälle. 

Vidare har rörelsen gått från att fokusera på att påverka makthavare till att rikta 

intresset mot konsumenter och producenter. De första uppmanas att handla miljö-

vänligt och de senare att miljöanpassa produktionen. 4 

Enligt organisationen Ekologiska lantbrukarna (sic!) har andelen ekologisk 

mat ökat enormt under de senare åren och 2004 var 40% av de ägg som såldes av 

Coop Konsum ekologiska och 38% av de kryddor som såldes av ICA. Vilket en-

ligt dem skulle bevisa att eko-produkter (jag kommer fortsättningsvis använda 

termen eko-produkter, eko-handel o.s.v. som en förkortning av ekologisk) inte 

                                                 
1 Nationalencyklopedin 1994 
2 Möller, 2004 s. 218 
3 Nationalencyklopedin 1994 
4 Nationalencyklopedin 1994  
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längre är en liten nisch utan en produktgren med försäljningsfördelar. Av den tota-

la marknaden var dock eko-matens andel av den totala matproduktionen i Sverige 

blygsam, 2004 utgjorde den bara 2-3%. I Nordamerika och Europa har marknaden 

för eko–mat ökat snabbt. 2002 uppgick försäljningen till 11,8 miljarder US dollar, 

vilket var en ökning med 12% jämfört med året innan. I Europa uppgick försälj-

ningen till 10,5 miljarder US dollar vilket i sin tur var en ökning med 8% jämfört 

med året innan. 5  

Vad gäller andra eko–artiklar antas de brittiska och amerikanska konsumen-

terna köpa varor för ungefär 500 miljarder US dollar.6  

Så det synes som om både producenter och konsumenter verkar ha börjat an-

amma ett ekologiskt tänkande. Men är det odelat positivt? För det med sig några 

problem?  

Det finns fog för misstanken att med en ökad efterfrågan ökar risken för att 

allt fler producenter försöker sälja sina produkter som varande ekologiska, miljö-

vänliga, naturliga eller liknande samtidigt som de människor som vill konsumera 

miljövänligt kommer att få det allt svårare att navigera i det hav av miljömärkta 

produkter som nu finns på marknaden. Det finns till exempel skönhetsprodukter 

som är märkta som ”helt naturliga” eller ”organiska” trots att de innehåller fossila 

bränslen. Vilka i och för sig är organiska, men det är knappast vad konsumenten 

tänker på när han/hon läser märkningen. Som ett exempel på detta stämdes 13 

stycken tillverkare av kosmetikprodukter i USA 2008 anklagade för vilseledande 

marknadsföring. Ett av företagen, Kiss my face, anklagades för att marknadsföra 

sitt ansiktsvatten som helt organiskt, även om det innehöll den petrokemiska pro-

dukten olefin sulfonate. Ett annat av företagen, Avalon, ansågs vilseleda konsu-

menterna på samma sätt, då marknadsförde sin produkt ”organics” som just orga-

nisk. Detta trots att den innehåller Amidopropyl betaine, en annan petrokemisk 

produkt.7.  

Båda företagen hävdade också att detta inte ändrade deras produkters image 

av att vara ”helt naturliga” och de efterlyste klarare lagstiftning i frågan där det 

definieras tydligare vad som faktiskt skall få räknas som ”eko-vänligt”. På en 

webbsida kallad ”Green whasing8 index” har ett företag som specialiserar sig på 

”miljömarknadsföring” (enviromental-marketing), tillsammans med University of 

Oregon försökt ge industrin en viss trovärdighet. Detta genom att ge konsumen-

terna möjlighet att betygsätta tillförlitligheten hos reklamkampanjer genom vilka 

företag försöker sälja sina produkter som miljövänliga. Sedan starten januari 2008 

har ungefär hundratretton annonser från sex länder granskats. Bland de annonser 

                                                 
5 Växande marknad 2004, s. 2 f. 
6 Newsweek 2008/07 s.100 
7 Ofta så kombineras amidopropyl betaine med kokosfettsyror när de används i kosmetika och kallas då för   

Coco amidopropyl betaine (KEMI Swedish Chemical Agency 2007) 
8 Termen ”Greenwashing innebär att ett företag lägger mer tid och pengar på att deras produkters skall verka 

miljövänliga än att faktiskt se till att de är det.  
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där marknadsföringen ansågs minst tillförlitlig märktes reklam för energi och bil-

märken, medan de annonser som klarade sig bäst var de som marknadsförde elekt-

ronikartiklar och förnybar energi.9 I Norden, avslutningsvis, har ländernas konsu-

mentombudsmän 2005 börjat utarbeta riktlinjer för användandet av etik och mil-

jöpåståenden i marknadsföring. Man vill nå en gemensam ståndpunkt då miljö- 

och etikanspråk har blivit allt vanligare i reklam och marknadsföring.10 

Att bara förlita sig till reklam eller varumärkning verkar vara ett trubbigt in-

strument för att informera oss konsumenter om vad vi skall välja för att handla 

miljövänligt. När jag själv försökte förstå vilka slags ämnen olefin sufonate och 

Amidopropyl betaine var tvingades jag att konsultera Internet, upprepade gånger. 

Det verkar med andra ord finnas ett glapp mellan konsumenternas informations-

behov och producenters val att informera eller inte informera oss om sina produk-

ters innehåll och hur de eventuellt kan tänkas påverka miljön.   

Vad jag vill göra min uppsats är, att försöka finna artikulerade, uttryck för vil-

jan att konsumera eko-produkter och att se vad som kan tänkas ligga bakom dem 

för att sedan se vilket informationsbehov detta kan tänkas leda till. Syfet med upp-

satsen presenteras mer exakt i syfte och frågeställningar. Undersökningen kommer 

att avgränsas till Sverige och den kommer att genomföras med en kvalitativ text-

analys av svensk press.   

                                                 
9  Ellison, Jesse 2008 s.101 
10 Konsumentombudsmannen 2008-05-22 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är fyrdelat. Först vill jag söka efter uttryck där nor-

mativa skäl för att konsumera miljövänligt artikuleras. För att beskriva och sär-

skilja dessa uttryck kommer jag att använda Habermas universalpragmatik, vilken 

har som grundtes att människor försöker nå ett diskursivt samförstånd kring det 

objektivt sanna respektive det normativt riktiga i sin verklighet genom dialog där 

det bästa argumentet skall råda.11 Mitt antagande är det, att det finns ett samför-

stånd i Sverige kring det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt, som ett 

sätt att motverka miljöförstörelsen. Universalpragmatiken beskrivs under delen 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. För det andra vill jag se om 

samförståndet kring det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt, har lett till 

ett urskiljbart informationsbehov rörande vilka produkter som är att föredra ur 

miljösynpunkt. För det tredje vill jag söka efter ett artikulerat uttryck för en alter-

nativ förklaring till varför vissa svenskar vill konsumera miljövänligt. Mitt anta-

gande är att det skulle kunna röra sig om en reaktion på en upplevd risk för den 

egna personen, familjen och närstående med sin grund i miljöförstörelsen. Här 

grundar jag mig på teorier av Paul Slovic, som menar att människor upplever faror 

och risker vilka kan vara riktiga, men är socialt konstruerade. Hur människor skat-

tar faror och risker är enligt Slovic subjektivt och påverkas, dels av en blandning 

av bedömningar som människor gör utifrån teknisk riskinformation, och dels av 

psykologiska, sociala, kulturella och politiska faktorer.12 För det fjärde vill jag se 

om denna upplevda risk har lett till ett artikulerat informationsbehov rörande vad 

man kan konsumera för att inte bidra till miljöförstörelsen och på så sätt minska 

den upplevda risken. Den teoretiska utgångspunkten för detta är ett begrepp, in-

formation sufficiency, som presenteras i artikeln Information Sufficiency and Risk 

Communication av Robert J. Griffin, Kurt Neuwirth med flera. Begreppet avser 

den mängd information som en människa bedömer att hon behöver för att hantera 

en upplevd risk.13  Det som sagts ovan leder mig till följande frågeställningar: 

                                                 
11 Habermas 2003 s. 1; passim 
12 Slovic, Paul 1999 s. 1. 
13 Griffin, Robert J.,  Neuwirth, Kurt, Dunwoody, Sharon och  Giese, James 2004 s. 1f. 
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1. Går det att finna ett artikulerat uttryck för ett samförstånd i Sverige för att 

det är normativt riktigt att konsumera miljövänligt? 

2. Går det att finna ett artikulerat uttryck för att detta samförstånd har lett till 

ett urskiljbart informationsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga?   

3. Går det att finna ett artikulerat uttryck i Sverige för det viktiga i att konsu-

mera miljövänligt som ett sätt att minska en upplevd risk med sin grund i miljö-

förstörelsen för den egna personen, familjen och de närstående?  

4. Går det att finna ett uttryck för att denna upplevda risk har lett till ett ur-

skiljbart informationsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga? 
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Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om tidigare forskning. Det rör sig dels som risk-

forskning med informationsbehov och informationssökningsbeteende som fokus 

och dels en genomgång av Habermas universalpragmatik. Sedan följer en metod-

genomgång i vilken presentation, val och motivering av metod ingår. Efter denna 

del tar själva undersökningen vid där undersökningens resultat redovisas nume-

riskt. Därpå följer kapitlet diskussion där studiens resultat presenteras i text och en 

diskussion förs. Avslutningsvis återfinns en sammanfattning av hela uppsatsen 

plus referenser.  
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångs-

punkter 

Här följer en presentation av tidigare forskning kring risk, riskmedvetenhet, det 

informationsbehov som de ger upphov till och det informationssökningsbeteende 

som eventuellt följer av detta. Med denna presentation försöker jag placera den 

tredje och fjärde frågeställningen i min uppsats i en kontext av tidigare forskning. 

För att repetera så är frågställning nummer tre och fyra dels huruvida det finns en 

vilja att konsumera miljövänligt som en reaktion på upplevd risk med miljöförstö-

relsen för den egna personen, familjen och andra närstående, dels om denna upp-

levelse har lett till ett artikulerat informationsbehov rörande vilka varor man skall 

konsumera för att inte bidra till miljöförstörelsen för att på så sätt kunna hantera 

den upplevda risken med densamma. I nästa del kommer jag att beskriva  

Habermas Universalpragmatik med vilkens hjälp jag kommer att försöka fin-

na ett artikulerat eller diskursivt uttryck i Sverige för uppfattningen om det norma-

tivt riktiga i att konsumera miljövänligt.  

Risk, riskmedvetenhet, informationssökning, och informa-

tionssökningsbeteende 

Riskrelaterat informationsbehov och det informationssökningsbeteende det föran-

leder   

Med Internet ges vi möjligheten att dagligen ta del av riskinformation, vilket, en-

ligt Ellen Ter Huurne och Jan Gutteling, innebär ett krav på att allmänhetens risk-

informationssökningsbeteende förstås av organisationer (statliga och andra) vilka 

förser människor med information om risker och faror.14   

                                                 
14 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s.2 
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Människor söker information och kunskap av olika skäl, fortsätter Gutteling 

och Huurne, dock söker de sällan information bara för informationens egen skull. 

Sökandet är istället ofta instrumentellt med siktet inställt på att tillfredställa olika 

behov. Det kan röra sig om information som behövs för att göra val som rör den 

enskildes fysiska välbefinnande, eller om ett informationsbehov som har social 

grund. Alltså information som vi behöver för att fungera i vårt sociala samliv.15  

Riskrelaterat informationsbehov har oftast sitt ursprung i den enskilde indivi-

den och dess uppfattning av risker och faror för den egna personen. Andy Alas-

zewski till exempel har i sin studie A Person-Centred Approach to Communica-

ting Risk visat på vikten av ett patientcentrerat perspektiv vid en diskussion om 

risk, riskbeteende och liknande. Mer precist betonar Alaszewski vikten av att se 

patienten som en aktiv partner vid en dialog om dennes sjukdomstillstånd, eller 

allmänna hälsotillstånd. Doktorn spelar en riktig roll, menar Alaszewski, som 

förmedlare av kunskap grundad i medicinens epistemologi så att patienten kan 

göra ett informerat val när det gäller hennes/hans hälsa. Men där doktorn har kun-

skap som är mer generell, har patienterna specifik kunskap, de är experter på hur 

just de känner sig. Därför är det av vikt att riskkommunikationen är en tvåvägs-

process enligt Alaszewski, där båda parter bidrar och där patientens specifika in-

formationsbehov tillgodoses.16 

Riskrelaterad information, påverka även hur en individ upplever risker och fa-

ror i sin vardag. Exempel på sådana faror kan vara: tungmetaller i fisk, att bo nära 

ett kärnkraftverk, olyckor i trafiken med mera. Listan kan göras oändligt lång. 

Emellertid när Branden B. Johnson i sin studie Testing and Expanding a Model of 

Cognitive Processing of Risk Information testade hur människor bearbetar riskin-

formation, fann han att, när respondenterna i hans studie uppgav att deras kunskap 

om farorna med en lokal industrin var otillräcklig, eller när de aktivt hade undvikit 

information om detta, gav de en högre skattning av den risk som de upplevde att 

denna industri kunde tänkas föra med sig. Dessutom sänktes deras acceptans för 

dess existens. Branden testade två typer av sätt på vilket människor bearbetar in-

formation rörande risker, både risker i vardagen och upplevda hot mot vår exi-

stens i stort. De två sätten att bearbeta information kallas på engelska för Informa-

tion processing och heuristic processing och sammantaget kallar Branden med 

flera denna modell för informationsbearbetning för heuristic-systematic model 

eller HSM17.  

I det första fallet (information processing) beaktar vi och analyserar tillgäng-

lig information på ett systematiskt och noggrant sätt. De som använder denna 

form av informationsbearbetning väger argument för och emot för att kunna be-

döma kvalité och giltighet. I det senare fallet (heuristic processing) skummar vi 

                                                 
15 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s.2  
16 Alaszewski, Alan 2005 s. 1f 
17 HSM skapades av Chaiken, S., Liberman, A och Eagly, A.H 1989  
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igenom information snabbt och litar på åsikter och information från experter och 

andra som vi litar på för att på så sätt kunna göra en snabb bedömning. Människor 

använder, enligt anhängarna av HSM, heuristisk bearbetning av information om 

de inte upplever att den är av personligt intresse för dem. Om de istället känner att 

informationen har personlig relevans, tenderar de istället att använda den mer 

noggranna, och tidskrävande informationsbearbetningsbedömningen, säger HSM 

anhängarna. Ingen av de två påverkade emellertid på ett signifikant sätt Brandens 

respondenters acceptans för den lokala industrins risker, men bägge ledde till en 

högre skattning av dessa risker, speciellt den heuristiska. Respondenterna skattade 

vidare risken med den lokala industrin som lägre om denna sattes in i ett samman-

hang, eller jämfördes med andra liknande industrier, och de bedömde vidare ris-

ken som lägre, om informationen rörande industrin var tydlig och klar och om 

industrins verksamhet kändes meningsfull och viktig. Dessa faktorer höjde dess-

utom acceptansen för industrins eventuella risker.18  

Utifrån vad vi har sett i Branden och Alaszewskis studier19 verkar sättet att 

förmedla information om risk vara av vikt för hur människor bedömer, eller vär-

derar risker och faror i sin vardag. 

Vidare förefaller frågan om huruvida informationen är relevant för den egna 

säkerheten bidra till ett ökat engagemang i informationsbearbetningen.20    

Kognitiva och sociala faktorer bakom informationsbehov   

Att sträva efter att öka sin kunskap, eller minska sin okunskap är, enligt Huurne 

och Guuteling, den mest basala driften bakom ett informationsbehov.21Många 

forskare försöker undersöka detta. Carol C. Kuhlthau till exempel, beskriver i In-

side the Search Process: Information Seeking from the User´s Persprctive hur 

människor försöker finna mening i information för att kunna öka sin kunskap 

kring ett specifikt ämne eller problem, som de upplever att de saknar kunskap om. 

Detta är den så kallade information search process eller ISP.22 En annan forskare 

som har undersökt tillstånd av upplevt informationsunderskott, är N.J Belkin som 

intresserade sig för de kognitiva processer som ligger bakom ett informationsbe-

hov. Han säger i Ask for information retrival att så kallade anomalus states of 

knowledge ligger bakom människors informationsbehov rörande ett särkilt ämne 

eller en situation. Med andra ord att de befinner sig i ett anomalistiskt kunskaps-

tillstånd vilket är ett kunskapstillstånd som avviker från det de brukar befinna sig 

i. När människor befinner sig i sådana situationer kan de, säger Belkin, oftast inte 

                                                 
18 Johnson, Branden, B.  2005 s.1 
19 Se även Johnson, Branden B. 1987; Griffin, Robert j. et al. 2004; Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 

2008; Trumbo, Craig W. och McComas, Katherine A. 2003; Slovic, Paul 1987 ; Slovic, Paul 1999 
20 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 1 
21 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 2 
22 Kuhlthau, Carol C. 1991 s.1  ; s. 8-9 
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identifiera exakt vad de behöver veta för att komma ur tillståndet. Men de känner 

att de behöver mer kunskap, alltså att de har ett upplevt informationsbehov. 23  

Robert J. Griffin med flera, beskriver i studien Information sufficiency and 

Risk Communication skillnaden mellan en individs nuvarande kunskapsnivå, vad 

gäller riskinformation, och ett mått som de kallar information sufficiency (infor-

mationstillräcklighet skulle man kanske kunna översätta det med). I studien be-

skrevs detta mått som den mängd information som respondenterna kände att de 

behövde för att kunna hantera upplevda risker (upplevelsen av risk kallas i deras 

studie för riskperception och jag kommer att använda den termen i fortsättningen). 

I denna studie rörde det sig om huruvida respondenterna upplevde att det var ris-

kabelt eller inte att äta fisk från de stora sjöarna i norra USA. Griffin och hans 

medarbetare fann att två faktorer formade det glapp mellan det som respondenter-

na upplevde, nämligen deras nuvarande kunskapsnivå och den som de kände att 

de behövde uppnå. Faktorerna var dels deras oro för den upplevda risken dels 

känslan av att andra förväntade sig att de skulle hålla sig à jour med information 

om påstådda risker av att äta fisk från de stora sjöarna. För att genomföra studien 

användes en modell kallad risk information seeking and processing eller RISP, 

vilken i sin tur är grundad på HSM eller heuristic systematic model som nämnts 

tidigare i texten. Författarna upplevde att information sufficiency var en viktig 

faktor vad gäller formandet av människors informationssökningsbeteende.24  

 Andras åsikter och en persons sociala kontext kan, som vi sett tidigare i tex-

ten, öka en människas behov att söka information då hon känner att hon borde 

veta mer. Att lyssna till andra människor kan även vara sätt att snabbt bilda sig en 

ståndpunkt kring en fråga som inte upplevs ha så stor personlig relevans, alltså det 

som i HSM-modellen kallades för heuristic processing. Andra som har funnit att 

den sociala kontexten spelar roll för informationssökningsprocessen är Carmen M. 

Radecki och James Jaccard. I sin studie Perceptions of Knowledge, Actual Know-

ledge and Information Search Behavior fann de dels att en persons upplevda kun-

skap korrelerade negativt med informationssökning, alltså om personen upplever 

att hon/han har tillräcklig kunskap om något så är denne mindre benägen att aktivt 

söka efter mer, dels fann de att den upplevda nivån av kunskap verkade influeras 

av andra människors åsikter. Radecki och Jaccard upptäckte nämligen att det 

fanns en tendens att assimilera en slags konsensusåsikt rörande hur mycket kun-

skap man borde ha .25 

Enligt Charles K. Atkin kan vidare sociala faktorer till viss del förklara ett in-

formationssökningsbeteende. För, menar han, människor söker ibland informa-

                                                 
23 Belkin, N.J et al. 1982 s. 1 f. 
24 Griffin, Robert J.,  Neuwirth, Kurt, Dunwoody, Sharon och  Giese, James 2004 s. 1f. 
25 Radecki, Carmen M., Jaccard, James (1995) s.1 
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tion, till exempel via media, för att de anar den kan vara användbar för informella 

kontakter med familj, vänner, medarbetare och bekanta.26 

A. H Eagly och S. Chaiken säger, fortsättningsvis, att människor söker infor-

mation vid vissa tillfällen då de tror den kan vara användbar i deras sociala rela-

tioner. Om en människa känner att en person som står dem nära har kunskap om 

ett visst ämne kan detta vara en faktor som uppmuntrar informationssökande. Det-

ta för att människor jämför, enligt Eagly och Chaiken, sitt kunnande med andra 

och strävar efter socialt erkännande och uppskattning för detta.27 

Den sociala kontexten är en viktig faktor vid riskkommunikation enligt Bran-

den B. Johnson och en ganska försummad sådan i forskningen menar han. Det är 

oftast så, säger han, att riskkommunikation är av tenisk natur och förmedlas av 

experter till lekmän. Men i en sådan kommunikation kan budskapet gå förlorat, 

menar Johnson, om inte den sociala kontexten beaktas och med den sociala kon-

texten avser han följande:  

- Sociala nätverk, komplexiteten och medlemskap i dessa kan påverka hur 

snabbt och hur väl information om faror och risker sprids.  

- Ekonomiska resurser, riskkommunikation kan ge irrationell respons om de 

ekonomiska vinsterna och fördelarna ignoreras eller är okända för den som kom-

municerar riskinformation. På så sätt kan slutavfallshantering eller liknande ac-

cepteras av lokalbefolkningen, trots de upplevda riskerna, om de upplever att den-

na hantering kan ge nya jobb.          

- Fördelning av politiska rättigheter och skyldigheter, det måste finnas en 

upplevd balans mellan dessa och även mellan fördelar å ena sidan och kostnader 

och risker å andra sidan om teknisk riskinformation om föreslagna handlingar 

(som till exempel byggandet av ett kärnkraft verk) skall kunna nå fram. Frågan 

om vilka risker som måste bäras och av vem är också central.  

- Kommunikatorns och mottagarens tidigare historia, om mottagaren på 

grund av tidigare erfarenheter inte litar på kommunikatorn kommer detta antagli-

gen att påverka hur väl hon/han kommer att lyssna på det som kommuniceras. 

Den sista delen som Jonson menar utgör den sociala kontexten är: 

- Ideologisk uppfattning, mottagare och kommunikator kan ha ideologiskt 

skild syn på faror och fördelar med till exempel ett kärnkraftverk och på grund av 

detta riskerar de att tala förbi varandra i en kommunikativ situation. Den sociala 

kontexten är viktig, menar Johnson, då ett budskap som information om risker och 

faror till syvende och sist måste förmedlas från en person till en annan. Dock är 

inte den sociala kontexten allt, det måste även finnas en teknisk, objektiv informa-

tion. Idealet är, enligt Johnson, ett partnerskap mellan experter på riskhantering 

och medborgare.28 Den sociala kontexten, fortsättningsvis, kan påverka hur olika 

                                                 
26 Atkin, Charles K. 1972 s. 1f. 
27 Eagly och Chaiken 1993 citerad i: Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s.3 
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människor kan tolka och reagera på samma risker på skilda vis beroende på deras 

sociala situation.29 Mänskligt beteende generellt sätt, påverkas av tre faktorer en-

ligt Icek Ajzens Theory of Planned Behavior, nämligen   

1. Inställning till beteendet, om en människa värderar eller bedömer beteendet 

positivt eller negativt.  

2. Subjektiv norm, det upplevda sociala trycket för eller emot beteendet.  

3. Upplevd beteendekontroll, det rör sig om huruvida en individ bedömer det 

som enkelt eller svårt att bete sig på ett visst sätt. Detta grundar sig på tidigare 

upplevelser så väl som förväntade hinder. Som en allmän regel menar Ajzen, att 

om inställningen är positiv till ett beteende och om normen talar för beteendet är 

det, så upplever individen oftast det som enkelt att anamma eller fortsätta beteen-

det i fråga.30  

Utifrån Ajzens teori säger Kurt Neuwirth och Edward Frederick att när män-

niskor ställs inför riskabla situationer tar de familj, vänner och andra närståendes 

reaktioner i beaktande, innan de agerar. På samma sätt kan normativ påverkan få 

människor att anpassa vad de säger, för att för att detta inte skall gå emot vad de 

upplever är den allmänna opinionen. De vill inte ge uttryck åt en impopulär åsikt 

och på så sätt riskera isolation.31  

Avslutningsvis söker människor information för att minska osäkerhet, säger 

Ter Huurne och Jan Gutteling och enligt Charles K Atkin och hans Information 

Seeking Theory söker en person den mängd som hon/han anser vara tillräcklig för 

att känna sig säker rörande saker och tings natur. När en människa känner sig 

mindre säker, ökar informationsbehovet och sedan vice versa när hon sedan kän-

ner sig mer säker igen enligt teorin.32Annorlunda utryckt, när människor upplever 

osäkerhet, försöker de ofta minska detta genom att söka efter mer information. 

Riskforskning, riskperception, institutionell tillit och självtillit 

Under nittiotalet har riskperceptionsforskningen ändrat fokus, menar Ter Huurne 

och Jan Gutteling. Tidigare antog man att allmänhetens bedömning av risk kunde 

förklaras och förutses utifrån sannolikheten att utsättas för fara och med hänsyn 

till hur allvarliga konsekvenserna av detta kunde tänkas bli.33  

I kontrast till detta har nyare forskning kommit att problematisera riskbegrep-

pet, säger Paul Slovic, vilken vidare anser att den tidigare forskningen i huvudsak 

varit teknisk till sin natur och att den har brister då den missade psykologiska, 

sociala, politiska och kulturella faktorer, som kan ligga bakom människors riskbe-

 
28 Johnson, Branden B 1987 s. 1-7 
29 Alaszewski, Alan s. 2005 s.2 
30 Ajzen, Icek  1991 s. 9 
31 Neuwirth, Kurt och Frederick, Edward 2004 s.1 
32 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 2 
33 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 2  
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dömning. Detta såg vi också i diskussionen om den sociala kontexten tidigare. 

Slovic säger i Trust, Emotion, Sex, Politics, and Science; Surveying the Risk-

Assessment Battlefield att det finns verkliga faror och risker, men att de är socialt 

konstruerade. Riskbedömning är subjektiv, menar han, och utgörs av en blandning 

av antaganden som människor gör utifrån teknisk riskinformation och föreställ-

ningar, som påverkas av psykologiska, sociala, kulturella och politiska faktorer. 

Sociala och politiska institutioner har, enligt Slovic, makten att definiera hur ris-

ker framställs och har i och med det möjlighet att kontrollera de rationella lös-

ningarna på hur dessa risker skall hanteras. Trots att människor till viss del lyssnar 

på dessa institutioner, finns det en tendens bland allmänheten, att samtidigt miss-

tro denna riskinformation och definition. Även om förmedling av vetenskapliga 

rön till lekmän och utbildning av allmänheten är viktiga, fortsätter Slovic, är de 

inte avgörande i riskkontroverser. Allmänheten är inte irrationell, menar han, och 

människors bedömningar av risker påverkas av emotioner och affekt på ett sätt 

som är både enkelt och sofistikerat på samma gång, detsamma gäller för forskare. 

Vidare påverkas allmänheten, av olika världsåskådningar, ideologier och värde-

ringar och även här är det så att detsamma gäller för forskare, säger Slovic, speci-

ellt när de befinner sig vid gränsen av sitt kunnande och sin expertis. Bristerna i 

tidigare riskforskning, vikten av att erhålla och upprätthålla allmänhetens förtro-

ende och risk begreppets komplicerade sociopolitiska natur, gör att det behövs en 

ny form av riskforskning enligt Slovic, en som fokuserar på vikten av att lekmän 

blir mer inblandade i både riskbedömning och i den följande beslutsprocessen. I 

hopp om att denna process skall bli mer demokratisk, och att relevans och kvalité 

på tekniska analyser skall kunna förbättras. På så sätt skulle politiska beslut rö-

rande risker och riskhantering få större legitimitet i allmänhetens ögon.34 

I ett annat arbete av Paul Slovic undersöker han hur lekmäns och experters 

bedömning av risker skiljer sig åt. Risker representerar mer för lekmän än bara 

statistika sannolikheter, d.v.s. hur många som förväntas förolyckas på det ena eller 

det andra sättet. Men även om lekmän, enligt Slovic, saknar kunskap om vissa 

faror (vilket kan leda till att de under- eller övervärderar dessa) är deras föreställ-

ningar om faror och risker bredare och rikare än experternas och detta leder till, 

fortsätter Slovic, att lekmäns legitima oro över de risker som de upplever inte vägs 

in i riskexperters bedömningar. 35 

 Slovic med medarbetare säger att människors upplevelser rörande 

risker kan delas upp i två stora kategorier: en affektiv och en analytisk. Det är inte 

bara faktisk kunskap som människor har rörande faror (den analytiska delen av 

riskperceptionen) som avgör hur de reagerar på dessa faror, utan även hur de upp-

lever dem, alltså den affektiva delen av riskperception. Den affektiva delen av 

                                                 
34 Slovic, Paul 1999 s. 1. 
35 Slovic, Paul 1987 s. 6 
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riskperception rymmer, enligt Slovic, emotioner som: oro, ångest, skräck 36och i 

riskforskningen i allmänhet anses ofta en stark upplevelse av risk ge upphov till 

en känsla av osäkerhet. 37  

Robert J Griffin med flera har visat i den tidigare nämnda studien Information 

sufficiency and Risk Communication att det finns ett samband mellan riskpercep-

tion och informationsbehov vilket i sin tur påverkar informationssökningsbeteen-

det.38 Som vi minns fann Griffin med flera att det fanns ett glapp mellan den 

mängd information som studiens respondenter menade att de hade och den mängd 

information som de kände att de behövde för att hantera de risker de upplevde, 

deras riskperception. Detta i sin tur påverkade hur mycket information responden-

terna i studien sökte och deras informationssökningsbeteende.39   

Institutionell tillit 

När människor känner att de inte har tillräckligt tekniskt och vetenskapligt kun-

nande för att bedöma fördelar och eventuella risker med företeelser i sin vardag 

måste de ibland lita till experter och deras bedömningar menar Gregory och Miller 

1998. 40 

Michael Siegrist, George Cvetkovich och Claudia Roth säger i sin studie Sali-

ent Value Similarity, Social trust and Risk/Benefit Perception att människor har 

högre acceptans för teknologi som upplevs som farlig om dess fördelar identifie-

ras och framhävs. Men acceptansen kan även påverkas, menar de, av ett förtroen-

de för de som hanterar teknologin i fråga, institutionell tillit.41  

Denna tillit är särskilt viktig, när riskerna är svåra att kontrollera och/eller för-

stå för allmänheten. Förtroende för att makthavare har riskkontroll är ofta, fortsät-

ter Siegrist och hans medarbetare, kopplat till allmänhetens förtroende för indu-

strin och att för att problem och risker upplevs möjliga att kontrollera. Att bygga 

upp ett institutionellt förtroende är i hög grad kopplat till hur olika sociala institu-

tioner faktiskt uppträder,42ett dylikt förtroende byggs inte upp snabbt men det kan 

däremot raseras väldigt fort.43 

Brist på förtroende avslutningsvis kan i sin tur leda till att människor upplever 

större risk.44Sammanfattningsvis har tidigare riskforskning, som har fokuserat på 

informationsökningsbeteende, undersökt följande:  

1. Människors riskperception och vad som påverkar denna. 

                                                 
36 Slovic et al citerad i Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 3  
37 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 3   
38 Griffin, Robert J.,  Neuwirth, Kurt, Dunwoody, Sharon och  Giese, James 2004 s. 1f. 
39 Griffin, Robert J.,  Neuwirth, Kurt, Dunwoody, Sharon och  Giese, James 2004 s. 1f. 
40 Gregory, J. och Miller, S. 1998 citerad i Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 3   
41 Siegrist, Michael, Cvetkovich, George, Roth, Claudia 2000 s. 1  
42 Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 3   
43 Johnson, Branden B. 1987 s. 2 ; Slovic 1999 s. 8 f. 
44 Huurne, Ellen Ter och Gutteling, Jan 2008 s. 3    
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2. Vilket informationsbehov och informationssökningsbeteende riskpercep-

tionen ger upphov till. 

3.  Hur information om risker kommuniceras från experter till lekmän och 

eventuella problem i denna kommunikation. 

 Vad jag bland annat vill göra i min studie är att se vilket informationsbehov som 

viljan att handla miljövänligt kan tänkas ge upphov till. Vilket i sin tur eventuellt 

är rotat i upplevda risker och hot i miljöförstörelsens spår.   

   

Universalpragmatiken          

Jag kommer i denna del att gå igenom Jürgen Habermas teori om det kommunika-

tiva handlandet. Denna genomgång kommer sedan att mynna ut i en beskrivning 

av ett för denna uppsats centralt begrepp: universalpragmatiken. 

Habermas och teorin om kommunikativt handlande 

Under sjuttiotalet koncentrerade sig den tyske samhällsteoretikern Jürgen Haber-

mas på teorier om kommunikation, språk, talhandlingar och sanning. Mera precist  

kom han att fokusera på språk och det kommunikativa handlandet.45 

Generellt kan sägas, att Habermas tankar kring det kommunikativa handlandet 

och det som han kom att kalla den formella pragmatiken, byggde på följande cen-

trala begrepp: sanning, objektivitet, verklighet, referens, giltighet och rationalitet. 

Det kommunikativa handlandet, var enligt Habermas, baserat på den normativt 

laddade idén om att kommunikation mellan människor bygger på giltighetskrav 

som de kommunicerande reser, rörande det sanna eller riktiga i det som kommu-

niceras. Giltighetskraven, i sin tur, kan uppfyllas diskursivt och den kommunika-

tion, genom vilken giltighetskraven om det sanna eller det riktiga kan uppfyllas, 

vilar på formella pragmatiska antaganden om världen, genom vilken de kommu-

nicerande förstår varandras talhandlingar utifrån dessas rationella acceptans, säger 

Habermas.46 

Vad som anses var rationellt, uppfylls även det diskursivt. Ja, alla antaganden 

om vad som anses riktig, sant och rationellt har sin grund i en intersubjektivitet, 

menade Habermas, där kommunikativa aktörer genom argumentation söker nå 

samförstånd kring vilken uppfattning som bör råda. Människorna kan alltså på 

                                                 
45 Habermas 2003 passim 
46 Habermas 2003 s. 1; passim 
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detta sätt nå en förståelse kring vad som skall anses vara objektivt sant för dem 

som deltar i diskursen, eller vad som skall anses vara normativt riktigt.47 

Ett sådant intersubjektivt samförstånd har dock bara goda förutsättningar att 

nås, om samtalet sker under så kallade ideala samtalsförhållanden. För att dessa 

skall råda måste de giltighetskrav som nämndes ovan vara uppfyllda och enligt 

Habermas måste följande giltighetskrav vara uppfyllda för att ett idealt samtals-

förhållande skall råda: att det vi säger går att förstå, att det är sant, att det riktigt, 

det vill säga att det som sägs har normativ grund och att det som sägs är ett veder-

häftigt eller uppriktigt yttryck för talarens åsikt. 

Det skapas vid ett fungerande samtal, menar Habermas, en ”bakgrundskon-

sensus” mellan talare och åhörare genom att de implicit ställer dessa giltighets-

krav och att de, om så krävs, kan visa att de är uppfyllda. Således kan lyssnaren, 

enligt Habermas, fråga talaren följande: Vad menar du? Är det du säger sant? Är 

du berättigad att säga det du säger? Menar du verkligen vad du säger? Bakom 

varje kommunikativ handling finns mögligheten att de som kommunicerar kan nå 

konsensus kring giltigheten i dess krav eller anspråk.  

Vi kan vidare enligt Habermas, bara skilja en sann konsensus från en falsk om 

vi förutsätter möjligheten till en obehindrad dialog, där alla inblandade har likvär-

diga möjligheter att delta och i vilken det ”bästa argumentet” tillåts vinna. Det är 

det ideala samtalsförhållandet menar Habermas. Vilket i sin tur förutsätter en form 

av socialt samliv som tillåter detta.48 

 Det är dock inte ofta som detta ideala samtalsförhållande existerar, menar 

Habermas, men vi förutsätter ändå möjligheten, när vi försöker nå konsensus eller 

samförstånd kring vad som är objektivt sant eller normativt riktigt, menar han.49 

Detta sätt, säger Habermas, att diskursivt försöka rättfärdiga giltigheten i an-

språk om det sanna eller det riktiga, kan bara uttryckas i påståenden, om det rikti-

ga eller det sanna, och ontologiska teorier om sanningens väsen försöker utan 

hopp om framgång bryta ut sanningsbegreppet ur lingvistikens domän. Detta är 

dock utsiktslöst, menar Habermas, då den lingvistiska domänen är den enda plat-

sen där talets giltighetsanspråk kan uppfyllas vilket i sin tur möjliggör en konsen-

sus om vad som skall hållas för sant. Det sanna blir en konsensus av vad de som 

deltar i diskursen har kommit fram till, enligt Habermas.50 

 Vad gäller det som anses vara normativt riktigt, vilken norm som skall före-

dras före en annan är detta inte något som är ett utfall av godtycke, menar Haber-

mas. Det normativt riktiga måste på samma sätt som det objektivt sanna rättfärdi-

gas diskursivt, genom argumentation och en rationellt nådd konsensus. Det sätt 

eller den teori som Habermas använde för att försöka förklara hur kommunikativa 

                                                 
47 Habermas 2003 s. 1; passim 
48 Outhwaite 1994 s. 39 f. 
49 Outhwaite 1994 s. 40 
50 Outhwaite 1994 s.40-41 
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aktörer söker nå samförstånd kring det objektiva och det normativa kallar han 

Universalpragmatiken. Dess uppgift, säger Habermas, är att identifiera och rekon-

struera de universella förhållanden som möjliggör samförstånd. 51       

Att nå samförstånd  

För att förklara hur det kommunikativa handlandet används för att nå samförstånd 

(Verständigung) mellan kommunikativa aktörer, utvecklade Habermas teorin om 

universalpragmatiken. Detta var slutpunkten på hans strävan att under 1970-talet 

ge sociologin en grund baserad på språkteorier. Vad som skiljer människan från 

naturen var, enligt Habermas, just språket vilket enligt honom hade en grundläg-

gande roll för en människas möjlighet att vara en myndig samhällsmedlem. Det 

var genom språkets struktur som människan fick denna myndighet och redan hen-

nes första uttalade mening hade som syfte att nå allmän och otvungen konsensus, 

menade han52. 

Universalpragmatiken hade, sade Habermas, som uppgift att ”identifiera och 

rekonstruera de universella betingelserna för en möjlig och ömsesidig förståelse”. 

Alltså att försöka se hur språkets egenskaper ger oss möjlighet att nå ömsesidigt 

samförstånd (Verständigung).53  

Man måste enligt Habermas förstå språket och språkliga utsagor på flera plan. 

När vi använder språket för att föra ett samtal yttrar vi oss om något och vi har en 

avsikt med vår utsaga, säger Habermas. I en språklig kommunikation, fortsätter 

han, måste deltagarna nå samförstånd på dessa två nivåer. Alltså att de som kom-

municerar förstår vad som sägs och att syftet med det som sägs är tydligt för de 

inblandade.54 

När människor strävar efter att nå detta samförstånd genom språket blir det, 

enligt Habermas, på samma gång den mekanism som koordinerar socialt handlan-

de i deras livsvärld.55  

Livsvärlden och dess kolonialisering 

Livsvärlden är ett centralt begrepp i Habermas teoribygge. Det är enligt honom 

den plats där en intersubjektiv praktik av ömsesidig förståelse mellan människor 

möjliggörs.  Genom denna förstålelse kan sedan subjekt som agerar kommunika-

tivt försöka hantera vardagens alla problem tillsammans vilket är exempel på ko-

ordination av socialt handlande som nämndes i stycket ovan.56  

                                                 
51 Outhwaite 1994 s.40-41 
52 Månson 2003 s. 324 
53 Månson 2003 s. 324 
54 Månson 2003 s. 324 
55 Månson 2003 s. 324 
56 Månson 2003 s. 324 
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Habermas understryker dock att kommunikativt handlande inte är identiskt 

med kommunikation, även om detta handlande sker genom kommunikation. Det 

kommunikativa handlandet koordineras genom talhandlingar, säger han, utan att 

för den skull sammanfalla med dem.57  

Det kommunikativa handlandet i livsvärlden tar, enligt Habermas, formen av 

en diskussion kring vad som skall anses var sant objektivt, respektive riktigt nor-

mativt. Genom argumentation försöker aktörerna som tar del i det kommunikativa 

handlandet nå ett samförstånd. Detta sker genom en diskussion där olika påståen-

den rörande den objektiva och den sociala världen ställs emot varandra tills ett 

intersubjektivt samförstånd har nåtts rörande vilket argument som var det ”bästa” 

och som får råda och styra de kommunikativa aktörernas uppfattning om vad som 

skall anses vara objektivt sant respektive normativt riktigt.58  

Vad gäller det objektivt sanna förutsätter det ett antagande hos de kommuni-

kativa aktörerna om att det faktiskt existerar en objektiv värld som inte är ”upp till 

oss” och som vi måste förhålla oss till.59  

Detta till skillnad mot den sociala världen där de kommunikativa aktörerna 

istället måste förhålla sig till varandra och vad som anses normativt riktigt. Den 

normativa riktigheten kräver, säger Habermas, ett erkännande av alla rationella 

subjekt som deltar i den normativa diskurs som formas i den specifika livsvärlden. 

Den moderna livsvärlden, fortsätter Habermas, är indelad eller differentierad i 

domänerna kultur, samhälle och personlighet. Kultur artikuleras inom sfärerna 

forskning, lag och moralitet men även inom konst och konstkritik. De giltighets-

krav vi reser när det gäller kulturens artikulerade sfärer är för forskningen san-

ning, för lag och moralitet rättvisa och för konst och konstkritik smak.60 

 När det gäller samhället har dess institutioner, såsom familjen, kyrkan och 

lagen givit upphov till system som i det moderna samhället fått något av ett eget 

liv, menar Habermas. Dessa system, vilka har sin grund i institutioner skapade för 

att tillgodose behov i livsvärden, kommer när de fått sitt eget liv, så att säga, till-

baka och påverkar livsvärlden. Detta fenomen kallar Habermas kolonialiseringen 

av livsvärlden. 61 

 Kolonialiseringen tar sig uttryck genom att styra människors handlande, 

kommunikativt och övrigt, genom medierna pengar och administrativ makt. Dessa 

medier är en förlängning av system skapade utifrån behov i livsvärlden och de har 

i det moderna samhället, enligt Habermas, börjat utöva ett systematiskt förtryck 

av oss. 62 

                                                 
57 Outhwaite 1994 s.72 
58 Habermas 2003 s. 144 
59 Habermas 2003 s. 144 
60 Habermas 2003 s.285 
61 Outhwaite 1994 s.90 f 
62 Outhwaite 1994 s.90 f 
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Detta har möjliggjorts, säger han, då dessa system har kommit att bli allt mer 

självständiga och frikopplade från livsvärldens normativa kontroll.63   

Personliga strukturer, slutligen, skapas genom socialiseringsprocesser i vilka 

kommande generationer lärs att navigera i den komplexa värld vi lever i med dess 

samspel mellan livsvärldar och system, säger Habermas.64  

För samhällen bör, enligt Habermas, ses som uppbyggda både av system och 

livsvärldar. Livsvärldarna skapas, som vi såg ovan, i en interaktion mellan kom-

municerande subjekt. Denna kommunikativa interaktion skapar en kontext av re-

levans vilken uppfattas och förstås genom kulturellt överförda och i sin tur ling-

vistiskt organiserade mönster av tolkningar. Dessa tolkningar är den horisont 

inom vilken människorna refererar till objekt i den objektiva, subjektiva och nor-

mativa världen.65  

Habermas menar vidare att livsvärlden även inkluderar en solidaritet mellan 

grupper, vilken skapas via delade normer och värderingar och genom gruppmed-

lemmarnas individuella kommunikativa kompetens. Gruppmedlemmar söker, sä-

ger han, ömsesidig förståelse och de söker genom kommunikativt handlande ska-

pa förnyad kulturell kunskap, vilken i sin tur ger den kontext av relevans i livs-

världen (vilket vi såg ovan) inom vilken människorna kan koordinera sina hand-

lingar gentemot varandra.66  

Kommunikativt handlande tjänar även till social integration och etablerandet 

av en solidaritet mellan de kommunikativt handlande människorna i livsvärlden. 

På ett personligt, subjektivt plan formeras även individernas specifika personlig-

heter genom socialisation som äger rum i livsvärlden. Denna socialisation ger det 

individuella subjektet chansen att vara både en person och en unik individ. På ett 

generellt plan är hon en person som delar andra konstituerande drag med andra 

personer, nämligen att hon är ett talande, vetande och agerande subjekt. Men på 

samma gång är hon en unik individ formad av och ansvarig inför sin egen livshi-

storia.67    

 Om vi går till baka till livsvärlden är den, enligt Habermas, som vi anade 

ovan, byggd av symboliska strukturer vilka reproduceras genom vad som anses 

vara giltig kunskap rörande det som anses vara sant (objektivt) respektive riktigt 

(normativt).68  

Vidare reproduceras de symboliska strukturerna genom en stabiliserad solida-

ritet inom grupperna i livsvärlden och socialisering av ansvarsfulla kommunikati-

va aktörer. Denna reproducerande process kopplar nya situationer till existerande 

förhållanden inom livsvärlden. Den gör detta på ett semantiskt plan där nya me-

                                                 
63 Outhwaite 1994 s.90 f 
64 Habermas 2003 s.285 f 
65 Habermas 2003 s.285 f 
66 Outhwaite 1994 s.86 och Habermas 2003 passim 
67 Habermas 2003 s. 186 f. 
68 Outhwaite 1994 s.86 och Habermas 2003 passim 
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ningar eller innehåll tillförs såväl till den kulturella traditionen, som till det sociala 

rummet vilket är skapat av socialt integrerade grupper. Ny mening och innehåll 

tillförs även till en upplevd gemensam historia delad av generationer som avlöser 

varandra. Mot dessa processer av kulturell reproduktion, social integrering och 

socialisation svarar de strukturella komponenterna i livsvärlden, nämligen kultur, 

samhälle och personlighet. Dessa strukturer byggs genom kommunikativt hand-

lande där de bedöms i en argumentation rörande vad som skall anses vara objek-

tivt sant och normativt riktig. Det är en process med konsensus som mål där det 

bästa argumentet får styra hur livsvärldens strukturer skall utformas. Detta är den 

så kallade rationaliseringen av livsvärlden. Målet för denna rationaliseringspro-

cess är ett hypotetiskt samhälle där kulturella traditioner ständigt kritiseras och 

förnyas, där politikens utformning måste rättfärdigas genom formella processer, 

där personligheten är allt mer autonom och där människornas förhållande till tra-

ditioner, institutioner och innehållet i socialiseringsprocesser blir allt mer reflexivt 

och kritiskt. Under loppet av denna process blir livsvärldens strukturer och de 

processer som bidrar till att upprätthålla dem allt mer differentierade och öppna 

för en diskussion i vilken de kan ifrågasättas, omformas och förnyas genom ömse-

sidigt samförstånd. Ett exempel på rationalisering av livsvärlden är enligt Haber-

mas framväxten av en formell och sekulär skola.69 

Men i och med differentieringen som sker genom livsvärldens rationaliseran-

de möjliggörs en framväxt av system som ligger utanför livsvärldens kontroll, 

vilka är oberoende och agerar på egen hand. Det rör sig om system inom markna-

den och byråkratin vilka utövar påverkan på människorna genom medierna pengar 

och administrativ makt. Detta är den kolonialisering av livsvärlden som beskrevs 

tidigare. Till skillnad från den sociala integrering som sker i livsvärlden via kon-

sensus så sker en integrering via systemet och dess medier per automatik.  På ett 

nästan obemärkt sätt påverkar systemintegreringen den intersubjektiva strävan till 

samförstånd i livsvärlden. Habermas kallar detta ”systematiskt våld” utövat mot 

de intersubjektiva formerna av förståelse och samförstånd människor emellan. Det 

är enligt honom en systematisk begränsning av deras kommunikation. Systemin-

tegreringen begränsar den sociala integreringen på ett sådant sätt, säger Habermas, 

att relationen mellan den objektiva, sociala och den subjektiva världen blir styrd 

på ett systematiskt sätt och det skapar former av förståelse som är kompromisser 

mellan generella strukturer av kommunikation och begränsningar vilka inte kan 

påverkas, eller förändras, genom rationell kritik från livsvärden.70 

 Som ett exempel på hur systemintegrationen på dylikt sätt kan begränsa rela-

tionen till den sociala, objektiva och subjektiva ger Habermas den ideologiska roll 

som metafysiska världsåskådningar spelar. Där det religiösa systemet ger en möj-
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lighet till rättfärdigande av social orättvisa och till att bibehålla politiskt status 

quo. Detta är möjligt på grund av att de religiösa systemen och de giltighetskrav 

som de vilar på är för odifferentierade för att kunna utsättas för den rationella kri-

tik som livsvärldens rationalisering vilar på. Det ideologiska budskapet är helt 

enkelt för inbäddat i en blandning av religiös och världslig tro. Men, fortsätter 

Habermas i marxistisk tradition, i och med det framväxande borgerliga samhället, 

lyfts förtryckets slöja och motsättningen mellan system och social integrering blir 

tydlig. Systemets mekanismer, fortsätter Habermas, förtrycker olika former av 

social integrering även inom områden där den konsensusberoende koordinationen 

inte kan bytas ut nämligen i den symboliska reproduktionen av livsvärlden. När så 

sker, har livsvärlden utsatts för en form av kolonisation. 71 

Språket, den objektiva, subjektiva och sociala världen samt diskursbegreppet  

Som nämnts tidigare i texten kan människan genom den sociala integreringen ges 

möjlighet att bli både en person och individ. För socialisering och allt kommuni-

kativt handlande i livsvärlden, fortsätter Habermas, är på samma gång individuali-

serande och socialt integrerande och ett viktigt verktyg för att göra detta möjligt är 

språket, säger han. Språk förenar nämligen genom individuation och räddar på så 

sätt den kommunikativt socialiserade individen från att degenerera genom isola-

tion. En sådan degenerering är en social patologi som kan uppstå på grund av en 

störning i en socialt förmedlad integrering.72 

 För, säger Habermas, även om livsvärlden genom kommunikativt handlande 

är en källa till social solidaritet mellan dem som befolkar den, så löper den alltid 

risk att bli övermannad eller helt förstörd av två andra socialt integrerande meka-

nismer i det moderna samhället, nämligen marknaden och byråkratin. Genom de 

systematiska och ekonomiska imperativ och krav de ställer på människorna så 

hotar de att dränera livsvärldens resurser av social solidaritet.73 

Alltså igen den kolonialisering av livsvärlden som har nämnts upprepade 

gånger tidigare.  

Språket är emellertid, enligt Habermas, ett viktigt verktyg för den sociala in-

tegreringen och för varje individs individualiseringsprocess. Därför fann han det 

av intresse att utforska hur vi praktiskt använder språket som kommunikationsme-

del, hur förutsättningarna för denna kommunikation ser ut och vilken kompetens 

parterna i ett samtal måste ha för att kommunicera störningsfritt med varandra. 74 
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Ett exempel på en störning är när de samtalande har olika mål när de samtalar. 

När till exempel den ene agerar kommunikativt med samförstånd som mål, medan 

den andre agerar strategiskt med ett personligt mål för ögonen, eller när denne 

helt enkelt inte vill agera kommunikativt och komma till ett samförstånd. Men 

säger Habermas, lösningen på detta är inte att säga att alla människor bör handla 

kommunikativt. Nej de måste göra det, säger Habermas.  När föräldrar uppfostrar 

sina barn och överför kunskap från en generation till en annan, när människor 

kommer överens utan att bruka våld, exemplifierar detta ett upprätthållande av 

elementära sociala funktioner som bara kan tillfredställas kommunikativt.75  

För att förstå hur människor använder språket för kommunikativt handlande 

menar Habermas, att man måste inse att vi lever och förhåller oss till tre olika 

världar, vilka ständigt förenas. De tre världar, vilka har berörts tidigare i texten, är 

den objektiva där sakförhållanden råder, den sociala vilken utgörs av normer och 

värderingar och slutligen den subjektiva eller den inre där våra känslor; förhopp-

ningar och liknande ryms. 76 

Vi har olika förhållningssätt till de tre, säger Habermas. Till den objektiva 

förhåller vi oss sakligt eller objektivt Till den sociala är förhållandet normativt och 

till den subjektiva är vårt förhållande expressivt. I den senare uttrycker vi tankar 

och viljor från vårt inre. Språket används av oss när vi i ett samtal vill yttra oss om 

något i de tre världarna. Men för att ett sådant samtal skall kunna äga rum, måste 

vissa specifika förutsättningar finnas. De kommunicerande måste först främst för-

stå språket som just ett språk, det vill säga de förstår vad som sägs så att de an-

språk som görs av de inblandade via deras talhandlingar är intersubjektivt förstå-

bara. I språket finns en inneboende strävan efter samförstånd och det följer omed-

vetna regler, enligt Habermas, vilket skulle tyda på att det finns ett kommunikativt 

förnuft. Detta förnuft följer ett mönster där någon i ett samtal reser ett giltighets-

anspråk rörande något i någon av de tre världarna som beskrevs ovan. Detta gil-

tighetsanspråk tvingas personen sedan belägga. Ett giltighetsanspråk om något i 

den objektiva världen är när någon uttalar sig om ett sakförhållande. Till exempel 

kan någon påstå att det är varmt ute. Om denne inte blir trodd i sitt påstående, 

tvingas han/hon ”lösa in det” genom att argumentera för att påståendet om att det 

är varmt ute är sant. Detta argumenterande kan leda fram till ett regelstyrt och 

formaliserat sätt att tala om hur det är när det är varmt. Med talhandlingars hjälp 

har ett samförstånd nåtts och en diskurs har skapats, en diskurs rörande en objek-

tiv sanning (hur vi talar om att det är varmt ute), vilken är förankrad i ett intersub-

jektivt samförstånd.77   

När ett giltighetsanspråk görs i den sociala världen avser detta om uttalandet 

och tillhörande handlingar är norm och värdemässigt berättigade. För att belägga 
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detta giltighetsanspråk kan personen som reser anspråken tvingas argumentera för 

att uttalandet och de tillhörande handlingarna har normativ grund, att de är norm-

riktiga. Slutligen, ett giltighetsanspråk,  ställt i den sociala världen rör huruvida en 

person verkligen uttrycker en sannfärdig bild av sin subjektiva värld.78 

För att sammanfatta vad som har sagts så måste fyra giltighetsanspråk uppfyl-

las i varje yttrande i ett samtal om det skall finnas en möjlighet till samförstånd. 

Dessa anspråk är:  

1. Varje yttrande måste ha en sådan grammatisk riktighet att yttrandet blir begrip-

ligt.  

2. Yttrandet måste vara sant, återge tingen såsom de är.  

3. Det måste finnas en normativ bas för vad talaren säger, det måste vara riktigt 

moralsikt sett.  

4  Ett uttryck för en hållning måste vara ett vederhäftigt (warhaftig) eller sannfär-

digt uttryck för denna.79 

Nummer två till fyra är giltighetskrav grundade i de tre världar vi lever i och 

nummer ett är det grundläggande kravet att de som kommunicerar förstår språket 

som ett språk.  

Målet med språket och samtalen som det är uppbyggt av är, menar Habermas, 

att på ett rationell sätt försöka nå samförstånd (Verständigung) eller en gemensam 

ståndpunkt. Det rationella i detta ligger inte på ett instrumentellt plan, där språket 

används utifrån specifika mål och syften. Det rör sig istället om en kommunikativ 

rationalitet där själva processen att nå samförstånd är det rationella. Universal-

pragmatiken sammanfattas av Habermas i följande modell:80 
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När vi nått samförstånd om något i de tre världarna ovan kan eventuellt en diskurs 

skapas eller, annorlunda uttryckt, ett regelstyrt, formaliserat sätt att tala kring det 

objektivt sanna i ”världen” eller det normativt riktiga i ”vår värld”.81  

Detta kan dock hela tiden utmanas om ett bättre argument rörande de två världar-

na skulle tillkomma och på så sätt ändra sättet att se på det sanna eller det riktiga. 

För att detta skall vara möjligt är det centralt att alla inblandade har samma till-

gång till argumentationen så att det bästa argumentet verkligen kan föras fram 

menar Habermas.82 

En vanlig kritik mot Habermas universalpragmatism brukar vara att dess an-

taganden är ouppnåbara eller rent av naiva när det gäller möjligheten att nå sam-

förstånd. Men teorin rymmer även möjlighet till oenighet. För den diskursiva san-

ningen eller riktigheten garanterar inte att ett argument kommer att anses vara det 

bästa eller det mest riktiga för all framtid, enligt Habermas. Det är istället alltid 

föremål för diskussion. Vissa argument har dock en mer välcementerad giltighet 

än andra. Att jorden inte är platt är en objektiv sanning som det skulle krävas 

mycket för att förändra medan andra objektiva sanningar ändras frekvent när nya 

forskningsrön tillkommer. När det gäller giltigheten i vissa sociala normer så är 
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även de mer öppna för historiska förändringar såsom till exempel kvinnans frigö-

relse.83   
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3. Metod och material 

I denna del kommer den kvalitativa innehållsanalysen, vilken är den metod jag 

valt för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar, att presenteras. Dessutom 

kommer valet av sagda metod att försvaras och motiveras. Vidare kommer den 

avgränsning som kommer att göras rörande det undersökta materialet. Till sist 

presenteras ”kodningsagenda”84 som kommer att använda för att placera olika 

textpartier från det undersökta materialet i kategorier vilka i sin tur kommer att 

användas i den senare analysen. 

 

Metod, metoddiskussion, material och avgränsningar 

I valet mellan en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats har jag beaktat det 

olika för- respektive nackdelar som de för med sig. Skillnaden mellan de två har 

beskrivits på följande sätt: kvantitativa samlar in data, ofta en större mängd som 

görs om till numeriska enheter. Detta har den fördelen, menar Nicky Hayes i Do-

ing psychological research 2000, att det hjälper den undersökande att på ett lätt 

och överskådligt sätt göra jämförelser mellan respondenter en studie, då de är re-

presenterade av siffror, och att identifiera generella trender vilka i sin tur blir mer 

tillförlitliga. Tillförlitligheten brukar understrykas i kvantitativa studier, alltså 

huruvida en studies mått och metod ger resultat som kan replikeras i andra studi-

er.85  

Mot detta ställs ofta, säger Hayes, de kvalitativa metoderna. De som föresprå-

kar de senare ger ibland uttryck för åsikten att de förra har brister då mycket in-

formation kan gå förlorad i kvantitativa studier. Man går miste om, menar de, det 

som ger betydelse och mening, och med en kvalitativ metod blir det lättare att 

förstå nyanser i vad respondenter i en studie kommunicerar. Kvalitativa studier 

brukar vidare betona giltighet i stället för tillförlitlighet detta då det unika i varje 

människa gör att studiens resultat inte på ett lätt sätt kan replikeras i andra studier. 

Detta är oftast inte heller syftet med kvalitativa studier, utan i ställe att utveckla en 

                                                 
84 Skulle även kunna kallas för kodningsschema eller liknande men jag vill hålla mig så nära den engelska 
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85 Hayes, Nicky 2000 s. 168 
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djupare förståelse för ett fenomen. När man vill göra en vetenskaplig studie får 

man se till vad man vill undersöka och väga för- och nackdelarna med de två me-

toderna för att slutligen komma fram till vilken som kan tänkas vara den bäst läm-

pade för studien ifråga.86 

Dock är det ofta så att många metoder eller vetenskapliga förfaranden är en 

blandning mellan de två ansatserna. Ett exempel på detta är kvalitativ innehålls-

analys. Vad man gör i denna är att beskriva textavsnitt i form av kvalitativa kate-

gorier för att sedan räkna hur många exempel av varje kategori som återfinns i 

studiens data. På så sätt kan kvalitativa data transformeras till kvantifierbara data, 

som sedan möjliggör olika former av statistiska analyser av studiens material. 87  

Vidare beskrivs kvalitativ innehållsanalys av Philip Mayring som en kvalitativ 

ansats till att tolka och analysera all sorts dokumenterad kommunikation. Det kan 

röra sig om transkriptioner, diskurser, protokollförda observationer, videoband, 

intervjuer och övriga former av dokument. Innehållsanalysen, säger Marying, är 

en empirisk och metodologiskt kontrollerad analys av en text inom dess kommu-

nikativa kontext där man följer innehållsanalytiska regler. Den har sagts vara en 

giltig och replikerbar metod för att göra specifika antaganden utifrån text rörande 

dess källa och dess natur.88 Mayring lyfter fram fyra centrala punkter i den kvalita-

tiva innehållsanalysen, nämligen 

1. Anpassning av utforskat materialet till en kommunikativ modell: När detta 

görs bör det avgöras, säger Mayring, från vilken del av kommunikationen som 

antaganden skall göras. Man kan göra antaganden baserade på  den som kommu-

nicerar (dennes erfarenheter, åsikter och känslor), antaganden om den situation i 

vilken texten skapades, man kan även göra antaganden när det gäller den socio-

kulturella bakgrunden och avslutningsvis kan antaganden göras om den inverkan 

eller effekt som texten kan tänkas ha haft eller kommer att få. 

2. Analytiska regler: Materialet skall analyseras steg för steg enligt ett reglerat 

förfarande där materialet formas till innehållsanalytiska enheter. 

3. Kategorier är analysens hjärta: De olika delarna av texttolkningen, vilken 

styrs av studiens frågeställningar, sätts samman till kategorier vilka i sin tur nog-

grant skapas under analysens gång genom återupprepad återkoppling. 

4. Giltighet och tillförlitlighetskrav: Metoden gör anspråk på att vara intersub-

jektivt begripbar på så sätt att studiens resultat kan jämföras med andra studiers 

resultat. Sedan kan en slags triangulering eller jämförande analys göras mellan 

studierna varvid tillförlitlighet kan testas.89 

Utifrån dessa punkter har Marying utvecklat ett antal procedurer för kvalitativ 

textanalys. Två ansatser är dock centrala menar han: ett induktivt och ett deduktivt 

                                                 
86 Hayes, Nicky 2000 s. 168 f. 
87 Hayes, Nicky 2000 s. 275 
88 Marying, Philip 2000 s. 2 
89 Marying, Philip 2000 s. 3 
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sätt att skapa eller utveckla kategorier. Då jag i min studie vill undersöka mitt 

material genom att testa mina frågeställningar kommer jag att använda den deduk-

tiva.90 

I en deduktiv studie utgår man från en teori (och eventuella hypoteser eller 

frågeställningar), vilken sedan testas i studien. I en induktiv studie utgår man istäl-

let från studiens data för att skapa teorier och antaganden.91 

 När det gäller den deduktiva proceduren vid innehållsanalys, använder man 

på förhand konstruerade kategorier inom vilka man försöker placera olika passa-

ger i den text man studerar. Kategorierna, har sin grund i studiens teoretiska anta-

ganden och det centrala är, enligt Marying, att ge explicita definitioner, exempel 

och kodningsregler för när en textpassage kan placeras i någon av studiens kate-

gorier. Efter det kan resultaten tolkas både kvalitativt men även kvantitativt och 

då rör det sig oftast om hur frekvent en kategori förekommer, medelvärden och 

dylikt.92Mayring presenterar följande steg för stegtillämpning av deduktivt forma-

de kategorier: 

1. Forskningsfråga, objekt. 

2. Teoretiskt baserad definition av kategorier och subkategorier. 

3.Teoretiskt baserad definition, exempel och kodningsregler för kategorierna. 

Dessa samlas i en ”kodningsagenda”. 

4.Reviderande av kategorier och kodningsagendan. Här sker en test av tillför-

litlighet och om där finns brister kan man tvingas börja om från steg två eller ett. 

5.Sista genomgång av texten plus en summerande test av tillförlitlighet. 

6.Tolkning av resultaten, eventuell kvantitativ analys av resultaten (frekven-

ser, medelvärden och så vidare). Utifrån resultatet av genomgången kan man 

tvingas gå tillbaka till steg ett och eventuellt modifiera sin forskningsfråga.93  

Kategorierna samlas som sagt i en ”kodningsagenda” där de namnges, definieras 

och där exempel ges på textavsnitt som kan falla under denna kategori samt kod-

ningsregler som beskriver under vilka omständigheter ett textavsnitt skall placeras 

i den ena eller den andra kategorin.94Vi går nu över till att titta på det textmaterial 

som jag genom den ovan beskrivna textanalysen kommer att undersöka. 

I uppsatsens inledning skrev jag om hur miljörörelsen under mitten av 1990-

talet började rikta sitt intresse mot producenter och konsumenter. Rörelsen ville 

att de förstnämnda skulle tillverka mer miljövänliga produkter och att konsumen-

terna skulle ges ett alternativ som var bättre för miljön. Som en följd av detta av-

gränsar jag min undersökning tidsmässigt bakåt till 90-talet, närmare bestämt 

                                                 
90 Marying, Philip 2000 s. 3 
91 Hayes, Nicky 2000 s.5 
92 Marying, Philip 2000 s. 4 
93 Marying, Philip 2000 s. 4 
94 Exempel på kodningsagendor återfinns på sida 4  Fig: 3 ”Exampel for a coding agenda” Marying 2000 s. 4 
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1999. Anledningen till detta är att det fanns problem med att finna material äldre 

än 1999. Detta glapp är en brist som kanske kan repareras med ytterligare studier. 

Framåt sträcker sig undersökningen till nutid eller mer exakt 2008.  

Syftet med denna studie är som redan nämnts, dels se om det går att finna ut-

tryck för ett samförstånd i Sverige kring åsikten att det är normativt riktigt att 

konsumera miljövänligt, för att sedan se om det går att urskilja ett informations-

behov rörande vilka produkter som är miljövänliga, dels att se om det går att ur-

skilja ett uttryck för en vilja att handla miljövänligt som en reaktion på en upplevd 

risk med miljöförstörelsen, för att sedan se om detta i sin tur leder till ett informa-

tionsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga. För att genomföra detta 

syfte har jag valt att undersöka nätupplagorna av Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet samt tre för miljörörelsen viktiga tidskrifter: Sveriges Natur (Natur-

skyddsföreningens tidskrift), Miljötidningen (Jordens vänner) och Miljömagasinet 

Alternativet (en partipolitiskt oberoende konsumenttidning som ges ut av Sveriges 

Konsumenter i Samverkan SKiS).95  

När det gäller Sveriges Natur och Miljömagasinet kommer jag även där att gå 

igenom nätupplagor, men när det gäller Miljötidningen kommer jag även att gå 

igenom pappers exemplar då nätupplagan är begränsad. Valet att använda nätupp-

lagor är främst grundat i det faktum att tiden som är mig avsatt för studien är be-

gränsad och jag bedömer att det skulle ta allt för lång tid att läsa flera års upplagor 

av främst Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessutom kan man på ett ef-

fektivt sätt finna artiklar i tidningarnas Internetvarianter genom att söka efter 

ämne i de sökmotorer som de alla är utrustade med. Nackdelen är att vissa artiklar 

inte är åtkomliga annat än i pappersutgåvor. Man skulle kanske kunna beskriva 

valet av nätupplagorna som ett bekvämlighetsurval96, men jag vill snarare betona 

att det är ett urval styrt av nödvändighet, men även effektivitet. 

 Med hjälp av en kvalitativ textanalys kommer jag i min undersökning försöka 

placera olika textpartier ur ovan nämnda tidningar i olika analytiska kategorier. 

Dessa kategorier, i sin tur, kommer att konstrueras i enlighet med Maryings före-

skrifter för textanalys. De kommer ha sin grund i mina frågeställningar och bli 

mina verktyg för att finna de uttryck som jag letar efter i mitt undersökta material. 

 Man skulle kunna tänka sig andra sätt att undersöka en pågående samhällelig 

diskussion till exempel genom att läsa bloggar, följa debattprogram på tv och i 

radio, göra enkäter eller göra intervjuer. Alla har de för- och nackdelar. Enkäter 

skulle kunna möjliggöra en undersökning där ett större antal respondenter kunde 

tillfrågas, men de har två centrala brister som jag ser det. Enkäter brukar ofta ge 

svar som har ”bredd” men som är mer ”ytliga”. Med bredd avses att formen gör 

                                                 
95 Nationalencyklopedin 1994. 
96 Hayes, Nicky 2000 s. ? 
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att man kan tillfråga fler respondenter men det gör det svårt att gå på djupet med 

de intervjuade, enkäterna riskerar alltså bli mer ytliga. 97 

 Vill man istället gå på djupet är djupintervjun med öppna frågor ett alternativ, 

men då gäller oftast det omvända, d.v.s. att man erhåller ”djup” men på bekostnad 

av ”bredd”.98 

Både metoderna rymmer dock risken att respondenterna svarar i linje med vad 

de tror är det ”rätta svaret”99, eller med det svar som de tror intervjuaren vill ha. 

Det senare brukar kallas för intervjuar effekten.100  

Detta torde inte bli ett så stort problem med min textanalys då den inte inne-

fattar någon form av intervju, dock finns det förstås ingen garanti för att det som 

sägs i tidningarna till hundra procent speglar skribenternas åsikter. Fast man kan 

fråga sig vad vinsten med rent bedrägeri skulle vara i det här fallet och skulle det 

vara så, att de i sina texter ger uttryck för en åsikt som de känner att man ”borde 

ha”, visar det ju ändock att det finns ett normativt tryck för att hysa åsikten att 

miljövänlig konsumtion är något bra. Dock kan jag genom min textanalys inte 

förvänta mig att få en djupare insikt i skribenternas inre, men det är heller inte 

mitt syfte.  

Vad gäller valet mellan att gå igenom tryckt media eller tv och radio har jag 

bedömt att tiden som fanns tillgänglig för uppsatsarbetet inte tillät göra både och. 

Vidare finns det ingen motsvarande kanal för miljörörelsen via etermedia. Det 

finns inga ”gröna” tv- eller radiokanaler.  

När det gäller bloggar, är risken att studien blir för specifik om den grundar 

sig på dessa, att en textanalys skulle lyfta fram ett antal personers tankevärld, sna-

rare än att presentera utryck för en mer allmän diskurs. Dock skulle en genom-

gång av stor mängd bloggar kunna göras varvid man kanske kunde finna gemen-

samma uttryck som skulle kunna tyda på en diskurs. Men även här är tidsfaktorn 

avgörande. Jag har inte tid att göra både och. Att replikera min studie och då an-

vända etermedia och bloggar som material skulle kanske vara ett uppslag till vida-

re forskning. 

Kodningsagenda 

Här är den ”kodningsagenda” jag kommer att använda mig av i min undersökning. 

Den är som sagt grundad i mina frågeställningar. Då jag vill undersöka fyra fråge-

ställningar simultant har jag skapat följande analytiska kategorier: D1 och D2 

samt I1. och I2. D1 kommer att användas för att leta efter uttryck för ett samför-

stånd om det normativt riktiga i att handla miljövänligt, baserat på Habermas uni-

                                                 
97 Hayes, Nicky 2000 s. 70 
98 Hayes, Nicky 2000 s. 81 f. 
99 Hayes, Nicky 2000 s. 70 
100 Hayes, Nicky 2000 s. 115 
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versal pragmatik, och D2 kommer att användas för att finna uttryck för vilja till 

miljövänlig handel motiverad av en upplevd risk med miljöförstörelsen, i sin tur 

baserad på Paul Slovics teori om hur människor uppfattar risk. Kategorierna I1och 

I2, vidare, kommer att användas för att finna uttryck för ett uttalat informations-

behov med sin grund i D1 eller D2. Kategorin I2. Är grundad i begreppet Infor-

mation Sufficiency. Kodningsagendan nedan följer samma mönster som den som 

återfanns i Mayrings text. Mina kodningsagendor kommer att se ut på följande 

sätt: I den första spalten i agendan redovisas kategorierna, spalt nummer två defi-

nierar dessa och för att exemplifiera de olika kategorierna redovisas några citat 

som är tagna från textpartier i mitt material vilka i undersökningen placerades i 

respektive kategori. I den sista spalten står kodningsreglerna som beskriver under 

vilka omständigheter ett textavsnitt kan placeras i någon av undersökningens ka-

tegorier. Nedan följer kodningsagendorna för kategorierna D1., D2., I1. och I2. 
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Efter att ha använt kategorierna ovan för att försöka placera in passande text-

avsnitt från de fem tidskrifterna som utgör mitt material har vi kommit fram till 

steg sex i Maryings modell för textanalys. Alltså det steg där resultaten skall ana-

lyseras. Kvantitativa analyssteg som jag kommer att genomföra, är dels att ange 

frekvenser för antalet gånger som respektive kategori förekommer i de tidskrifter 

jag kommer att gå igenom, dels att ange medelvärden och median för antalet 

gånger de olika kategorierna förkommer i alla de undersökta tidskrifterna sam-

mantaget Detta kommer sedan att redovisas i en tabell. Textanalysens resultat 

kommer i kapitlet undersökning att redovisas numeriskt i tabeller, men de kom-

mer även, kommenteras och diskuteras i text,  i kapitlet diskussion. 

Giltighet och tillförlitlighet 

En studies giltighet bedöms utifrån huruvida den faktiskt lyckas mäta, påvisa och 

utforska det som den säger sig vilja göra, enligt Nicky Hayes.101Tillförlitlighet är 

ett mått på om en undersöknings instrument ger resultat som är desamma om de 

upprepas, fortsätter hon.102 

Ibland kallas dessa två istället för validitet respektive reliabilitet, men jag har 

alltså valt att istället kalla dem giltighet och tillförlitlighet. I min studie är det mät-

instrument som används kodningsagendan och för att testa dess tillförlitlighet 

kommer jag att kontinuerligt gå tillbaka i min studie för att se om definitioner och 

kodningsregler behöver modifieras, eller om kanske kategorierna i stort behöver 

ändras. Detta i enlighet med Maryings sexstegsmodell för textanalys där deduktivt 

skapade kategorier används. Denna presenterades tidigare i texten och om vi går 

tillbaka till denna ser vi att test av tillförlitlighet sker vid steg fem och sex. I Ma-

ryings modell används en inter coder reliability,103 d.v.s. flera personer utvärderar 

kategorierna och bedömer deras tillförlitlighet för att sedan se om dessa bedöm-

ningar överensstämmer med varandra. Detta kallas i bland även för inter rater 

reliability eller inter observer reliability.104 

Det finns säkert fler beteckningar, men det centrala är att man inte blir ensam 

om bedömningen av tillförlitligheten. En brist i min studie är att jag är ensam i 

mitt arbete och därmed inte kan få något mått på tillförlitlighet genom att jämföra 

mina bedömningar med någon annans. Detta är beklagligt, men det står förstås 

andra fritt att försöka replikera min studie med hjälp av mitt material och min 

kodningsagenda för att på så sätt testa tillförlitligheten i dess resultat. Dock minns 

vi att tillförlitligheten oftast anses vara svårare att styrka i kvalitativa studier än i 

                                                 
101 Hayes, Nicky 2000 s. 22 
102 Hayes, Nicky 2000 s. 375  
103 Marying 2000 s.3 
104 Hayes Nicky 2000 s.371  
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kvantitativa. Dessutom är ofta syftet med en kvalitativ studie förståelse, snarare än 

replikerbarhet alltså fokus på giltighet.105 

 I min studie är det centrala att mina kategorier för mig upplevs vara tillförlit-

liga instrument för att hjälpa mig tolka och förstå mitt material. Jag är inte i första 

hand ute efter att uppnå hundraprocentig replikerbarhet, vilket jag för övrigt tror 

är omöjligt, jag vill istället ge min tolkning av det undersökta materialet. Jag 

kommer inte här att ge mig in på en vidare diskussion huruvida kvantitativa studi-

er är mer ”objektiva” och ”vetenskapliga” än kvalitativa och om kvalitativa studi-

er skulle kunna leda till relativism. Men Habermas skulle nog säga att objektivitet 

bara kan uppnås i en diskussion med andra där den intersubjektiva bedömningen, 

eller samförståndet, får diktera vad som skall anses vara objektivt sant.  

                                                 
105 Hayes, Nicky 2000 s. 169 
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4. Undersökning 

I undersökningen kommer jag att med hjälp av en kvalitativ textanalys gå igenom 

följande tidskrifters nätupplagor: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges 

Natur, Miljötidningen och Miljömagasinet Alternativet. Artiklarna har vidare pub-

liceringsdatum från 2000 till 2008 och i fallet Miljötidningen kommer jag att gå 

igenom både tidningens nätupplaga för 2002 och dess pappersutgåvor från år-

gångarna: 1999 till 2001 samt 2005 till 2007106. I undersökningen kommer jag att 

försöka placera textavsnitt från dessa tidskrifter i någon av följande analytiska 

kategorier: D1. Normativt motiverad eko-handel, D2. Eko-handel motiverad av 

upplevd risk, I1. Informationsbehov med grund i D1. och I2. Informationsbehov 

med grund i D2. (jag kallar som sagt den miljövänliga konsumtionen för eko-

handel vad som avses är ekologisk handel).  

Efter att ha gjort detta kommer jag att redovisa hur frekvent de olika kategori-

erna förekommer i de undersökta tidskrifterna. Dessutom kommer jag att redovisa 

medelvärden och medianer för detta. Sedan visas hur ofta kategorierna förekom-

mer sammantaget i de sex tidskrifterna samt medelvärden och medianer för de 

samma. I tabellen nedan redovisas de fem tidskrifterna och de texter i dessa som 

jag undersökt. Frekvenser för förekomsten av de fyra kategorierna kommer att 

visas både för hela tidskriften och för de olika texterna.  

 

 

 

 

 

                                                 
106 Årgångarna 2002 till 2004 fanns inte tillgängliga via bibliotek vid tiden för min studie. 
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Tabell 1. Sveriges natur 

Kategori  D1. D2. I1. I2.    

  

1. ”Fettet som hotar...”107 1   

2.  ”Hudnära kemi”108 2  1 

3. ”Storkonsumenter...”109 3 

4. ”Mat för havet”110 5  1 

5. ”Svenskt matval tar...”111 3 

6. ”Tomater i olja”112 9  4 

7. ”Recept för...”113 2  1 

8. ”GMO -räddning...”  1 

Artiklar n= 8  

D1. n= 25 m=  3,1 med= 3 D2. n= 1 m=0 med= 0 I1. n= 7 m= 0,9 med= 1 I2. n= 

0 m= 0  med= 0 

Antalet undersökta artiklar i tidskriften Sveriges natur var 8 stycken. I dessa 8 

fanns totalt 25 textavsnitt som placerades i kategori D1. I medeltal återfanns text-

avsnitt som placerades i D1 3,6 gånger och medianen var 3. Ett textavsnitt place-

rades i kategorierna D2. och I2. I kategori I1 placerades totalt 6 textavsnitt, medel-

talet var 0,9 och medianen var 1.  

Tabell 2. Miljötidningen 

Kategori  D1. D2. I1. I2 

1. ”Dagens mat...”114 7   

2. ”Närproducerat...”115 4 

3. ”Starkt stöd men...”116  5  2 

                                                 
107 Larsson, Ragnhild 2002 ”Fettet som hotar regnskogen” 
108 Bäckman Lena 2005 ”Hudnära kemi” 
109 Dahmén, David 2004 ”Storkonsumenter – växande miljöhot.” 
110 Jewert, Jenny 2007 ”Mat för havet” 
111 Hellmark, Mats 2007 ”Svenskt matval tar plats.” 
112 Friström, Anders 2007 ”Tomater i olja” 
113 Fall, Carl-Axel 2007 ”Recept för framtiden” 
114 Nordin, Anita 2002 ”Dagens matproduktion håller inte!” 
115 Schön, Emil 2002 ”Närproducerat mindre energikrävande.” 
116 Igeland, Lars 1999 ”Starkt stöd - men handeln uteblev”  
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4. ”En solidarisk värld.”117 1 

5. ”Utan titel”118 1 1  1 

6. ”En konsument...”119 1 1  1 

7.”Europakockarna”120    1 

8. ”Mudimums”121 1 

9. ”Du tror väl ändå...”122 1 

10. ”Maten som...123” 1  2 

11. ”Synd att missa...”124 3 

12. ”Ställ om ministern!”125 1 

13. ”Samordnat”126 1 

14. ”Norrköping höjer...”127 2 

15. ”Det rättvisa...”128 1 

16. ”Den långa...”129 1 

17. ”Starkt stöd för...”130 1 

18. ”Miljömagazinet...”131 1 

19. ”Inledning...”132 1   2 

20. ”Gynnar ditt”133 2 

21. ”Margarin...”134 2 

22. ”Argument/Fakta”135 3 

23. ”Guldfynd blir...”136 1  1 

24. ”Jonas Jonlund”137 1 

                                                 
117 Flyrén, Lina 1999 ”En solidarisk värld” 
118 Berkow, Charles 1999 s.10 ”Utan titel”  
119 Frid, Martin 1999 ”En konsumenthistoria” 
120 Mæchel, Ingela 1999 ”Europakockarna vägrar servera genmat”  
121 Mæchel, Ingela 1999 ”Mudimums från början” 
122 Rönnbäck, Klas 1999 ”Du tror väl ändå dina ögon och öron?” 
123 Berkow, Charles 1999 ”Maten som bryter ner ozonskiktet” 
124 Björnberg, Erik 1999 ”Synd att missa världens chans” 
125 Mæchel, Ingela 1999 ”Ställ om ministern!” 
126 Carlson, Lennart 1999 ”Samordnat” 
127 Mæchel, Ingela 1999 ”Norrköping höjer ribban” 
128 Berkow, Charles 1999 ”Det rättvisa miljöutrymmet och vårt klimat” 
129 Johanson, Jan 2000 ”Den långa färden mot nollutsläpp” 
130 Igeland, Lars 2000 ”Starkt stöd för GMO-Stopp” 
131 Huld, Thomas 2000 ”Miljömagazinet -tidningen för konsumentmakt”  
132 Nordin, Anita 2000 ”Inledning” 
133 Miljötidningen 2000 ”Gynnar Ditt pensionssparande genmatindustrin?” 
134 Möllersten, Björn 2001 ”Margarin & Glass bränner ned regnskogen oljepalmodlingar tar över marken” 
135 Miljötidningen 2001 ”Argument/Fakta Palmolja • Soja” 
136 Rönnbäck, Klas 2001 ”Guldfynd blev guldsynd” 
137 Nordin, Anita 2001 ”Jonas Jonlund” 
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25. ”Ung nystart i”138 1 

26. ”Vem behöver...”139    6 

27. ”Garanterat gen...”140 1  1 

28. ”Gemensam...”141 1   1 

29. ”Solidarisk...”142 1 

30. ”Fler varor...”143   1 

31. ”Hemma hos...”144 1 

32. ”Konsument akti...”145 6  1 

33.” Mudimums gui...”146 3  1 

34. ”Omärkta...”147    1 

35. ”Med kemin i...”148   2 2 

36. ”En annan...”149 6 

37. ”Bort med gift...”150 1 

38. ”Mer klass...”151 1 

39. ”Miljö, klass...”152 3 1 

40. ”Ekologisk...”153 1  1 

41. ”Regnskogs...”154   1 

42. ”Boskaps...”155 1 

43. ”Mjv synar...”156 1 

44. ”Maten, resorna...”157 1 

45. ”Regnskogarna...”158 1  1 

                                                 
138 Miljötidningen 2005 ”Ung nystart i Lindköping” 
139 Laukkanen, Sanna 2005 ”Vem behöver GenManipulerade Organismer? 
140 Nordin, Anita 2005 ”Garanterat genmanipulerat i den mat?” 
141 Nordin, Anita 2005 ”Gemensam kamp mot GMO-spridningen” 
142 Igeland, Lars 2005 ”Solidarisk handel istället för maktlöshet” 
143 Laukkanen, Sanna 2005 ”Fler varor färre odlare” 
144 Nordin, Anita 2005 ”hemma hos en ekologisk grossist” 
145Laukkanen, Sanna 2005  ”Konsumentaktivistens ABC”  
146 Cijvat, Ellie 2005 ”Mudi Mums-guiden behövs mer än någonsin!” 
147 Miljötidningen 2006 ”Omärkta tvättmedel tillbaka” 
148 Schön, Emil 2006 ”Med kemin i blodet” 
149 Schön, Emil 2006 ”En annan klimatpolitik är möjlig!” 
150 Tätting, Per 2006 ”Bort med gifterna!” 
151 Klingberg, Frida 2006 ”Mer klass på miljökampen” 
152 Schön, Emil 2006 ”Miljö, klass & konsumtion” 
153 Kinnunen, Kia 2006 ”Ekologisk konsumtion klassfråga?” 
154 Soop, Teresa 2007 ”Regnskogskaffe i svenska butiker” 
155 Möllersten, Björn 2007 ”Boskapsskötsel skövlar Amazonas och påverkar klimatet” 
156 Miljötidningen 2007 ”Mjv synar den Svenska miljö- och klimatpolitiken” 
157 Miljötidningen 2007 ”Maten, resorna och framtiden” 
158 Rasmusson, Ulf och Erikson, Magnus 2007 ”Regnskogarna är inte räddade men mjv gör skillnad!” 
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46. ”Vi behöver en...”159 4 

47. ”Framåt! Bak...”160 2  1 

48. ”Klimax...”161 1 

49. ”Luften är...”162 2 

Artiklar n= 49 

D1. n= 74 m= 1,5 med= 1,4  D2. n= 11 m= 0.2 med= 0,1 I1. n= 14 m= 0,3  

med= 0,2 I2 n=17 m=  0,3 med= 0,2 

Antalet undersökta artiklar i tidskriften Miljötidningen var 49 stycken. I dessa 49  

fanns totalt 74 textavsnitt som placerades i kategori D1. I medeltal återfanns text-

avsnitt som placerades i D1 1,5 gånger och medianen var 1,4. I kategorierna D2. 

och I1. placerades 11 respektive 14 textavsnitt. Medeltalen var 0,2 och 0,3 och 

medianerna var 0,1 och 0,2. I kategori I2. placerades 17 stycken textavsnitt, me-

deltalet var 0,3 och medianen 0,2. 

 

Tabell 3. Miljömagasinet Alternativet 

Kategori  D1. D2. I1. I2 

1. ”Utarmning av jor...”163 2  

2. ”Inför miljöskatt...”164 3 

3. ”Köttindustrin är...”165 6 

4. ”Stöd inte skövli...”166 2 1 1  

5. ”Hur garanterar...”167   1 

6. ”Hänsynsfull...”168 2  2 

7. ”Visa alla varors...”169 3  2 

8. ”När livsmedels...”170 1  2 

                                                 
159 Schön, Emil 2007 ”Vi behöver en plan” 
160 Matsson, Annaa 2007 ”Framåt! Bakläxa!” 
161 Schön, Emil 2007 ”Klimax: civilt co2motstånd” 
162 Schön, Emil 2007 ”Luften är fri: asfaltsdjungelns indianer” 
163 Sternlycke, Hans 2003 ”Utarmning av jord gör maten näringsfattig.” 
164 Holm, Jens 2000 ”Inför miljöskatt” 
165 Rönnerup, Magnus 2000 ”Köttindustrin är ett stort miljöproblem” 
166 Holmgren, Stefan 2000 ”Stöd inte skövling av urskog.” 
167 Johansson, Tony 2001 ”Hur hanterar din mataffär miljö?” 
168 Ingerstam, Bengt 2001 ”Hänsynsfull konsumtion.” 
169 Rikken, Gerard 2000 ”Visa alla varors miljöbelastning.” 
170 Alvberger, Bo 2008 ”När livsmedelsverket griper in.” 
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9. ”Biffen Bilen Bost...”171 2 

10. ”Brådskande mil...”172  1  1 

11. ”Allt fler burkar...”173 1  1 

12 ”Konsumentmakt...”174 1 

13. ”Otillåtna mängd...”175    3 

14. ”Onödigt larm...”176 1 

15. ”Genmat...”177 2   1  

16. ”Jag, ett...”178 2 

17. ”Livsmedels...”179  2  3 

  

Artiklar n= 17  

D1. n= 24 m= 2 med= 1,7  D2. n= 1 m= 0.04 I1. n= 10 m= 0,8 med= 1,4 I2 n=0 

m= 0 

Antalet undersökta artiklar i tidskriften Miljömagasinet Alternativet var 17 styck-

en.  I dessa 17 fanns totalt 24 textavsnitt som placerades i kategori D1. I medeltal 

återfanns textavsnitt som placerades i D1. två gånger och medianen var 1,7. I ka-

tegorierna D2. och I1. placerades ett respektive 10 textavsnitt. Medeltalen var 

0,04 och 0,8 och medianen var för I1 var 1,4. Inga textavsnitt placerades i kategori 

I2. 

Tabell 4. Dagens Nyheter 

Kategori  D1. D2. I1. I2 

1. ”Frågor och...”180 15  14  

2. ”Snabbguide...”181 1 

3. ”Läsarnas...”182 8 

                                                 
171 Hellenborg, Anna Y 2007 ”Biffen Bilen Bostaden – de tre B-na.”  
172 Härén, Sofia 2008 ”Brådskande miljömål för framtiden.” 
173 Norberg, Anna 2000 ”Allt fler burkar invaderar våra badrumsskåp.” 
174 Forsman, Åsa 2000 ”Konsumentmakt rakt in i skärmen.” 
175 Wikberg, Peter 2001 ”Otillåtna mängder GMO i 10 av 65 sojaprodukter” 
176 Frid, Martin 2000 ”Onödigt larm om genteknik” 
177 Samuelsson, Kenneth 2000 ”Genmat kan bli vardagsmat” 
178 Frid, Martin 2000 ”Jag ett handelshinder” 
179 Samuelsson, Kenneth 2000 ”Livsmedelsverket tiger om genmodifierad mat” 
180 Dagens Nyheter 2007 ”Frågor och svar om maten och klimatet.” 
181 Dagens Nyheter 2007 ”DN. Snabbguide. Gör en insats för klimatet.”  
182 Dagens Nyheter 2007 ”Läsarnas egna klimattips.” 
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4. ”Fiskarnas...”183 3 

5.” Esprit..."184  1  1 

6. ”Matsäkerhet...”185 2 1 1 1 

7. ”Billigaste elen...”186 4 

8, ”Nya vitvaror...”187 1 

9. ”Matpriser...” 188 5  1 2 

10. ”Spara energi...”189 3  1 

11. ”Stadium säljer...”190 1  1 

12. ”S vill diskutera...”191 2 

13. ”Stort intresse...”192 4 

Artiklar n= 13 

D1. n= 49 m 3,8 med= 3,3 D2. n= 2 m= 0,1 I1. n= 18 m 1,4 med= 1 I2. n= 4 m= 

0,3 med= 1 

Antalet undersökta artiklar i Dagens Nyheter var 13 stycken. I dessa 13 fanns to-

talt 49 textavsnitt som placerades i kategori D1. I medeltal återfanns textavsnitt 

som placerades i D1 3,8 gånger och medianen var 3,3. I kategori D2. placerades 2 

textavsnitt och medelvärdet var 0,1. 18 textavsnitt sattes i kategori I1., medelvär-

det var 1,4 och medianen 1. I kategori I2. placerades fyra textavsnitt medelvärdet 

var 0,3 och medianen 1. 

Tabell 5. Svenska Dagbladet  

Kategori  D1. D2. I1. I2 

1.”Etanolbil? Jag sku...”193 2 

2.”Jag vill äta...”194 2  2 

3.”Vanliga klippare...”195 2 

                                                 
183 Olsson, Lotta 2007 ”Fiskarnas livräddare.” 
184 Lindqvist, Roger 2007 ”Esprit på etik sämst på etik och miljö.” 
185 Bengtson, Eva-Maria 2006 ”Matsäkerhet Ståhles motto.” 
186 Falk, Jan 2005 ”Billigaste elen ett bra miljöval.” 
187 Bengtson, Eva-Maria 2005 ”Nya vitvaror skonar plånbok och miljö” 
188 Dagens Nyheter 2002 ”Matpriser viktig valfråga” 
189 Bøe, Sigrid 2008 ”Spara energi i smått och stort.” 
190 Karlsson, Mikael & Finnson, Anders 2008 ”Stadium säljer kläder som förgiftar våra vatten.” 
191 Larsson, Lars 2008 ”S vill diskutera prylsamhället” 
192 Dagens Nyheter ”Stort miljöintresse bland villaägare”  
193 Fröberg, Jonas 2008 ””Etanolbil? Jag skulle själv inte tveka””  
194 Johnson, Hans 2008 ””Jag vill äta ren och rättvis mat.”” 
195 Sidenblad, Erik 2002 ”Vanliga klippare gör stor miljöskada.” 
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4.”Vanlig hårsprej...” 196 1 

5. ”Kan man...” 197 1  1 

6. ”Ekotrend...” 198 1 

7. ”Hur ser den”...”199   5 

8.”Läsarnas...”200 1  1 

9. ”Alltid...”201 6 

10. ”Nödvändig...”202 1 

11. ”Lita inte på...”203 2  1 

12. ”Alla köper...”204 2 

13. ”Hårt jobb...”205 2 

14. ”Grön kon...”206 5 

15. ”Varför är du...”207 2 

16. ”Utan bra...”208 2 

17. ”SvD:s...”209 3 

18. ”Plastpåsen...”210 3 

19. ”Ät klimat...”211 5  1 

20.” Matens långa...”212 2  1 

21. ”Etisk profil...”213   1 

22.  ”Klimatreklam...”214 3 

23. ”Uthålliga...”215 1 

24. ”Form...” 216 2  1 

                                                 
196 Persson, Ingrid 2004 ”Vanlig hårsprej kan vara skadlig.”  
197 Andersson, Henning 2003 ”Kan man lita på miljömärkning?” 
198 Ohlsson, Kristina 2008 ”Ekotrend bland handarbeten.” 
199 Baltscheffsky, Susanna 2008 ”Hur ser den genomsnittliga etanolbilsägaren ut?” 
200 Svenska Dagbladet 2008 ”Läsarnas reaktioner på tigerräkorna” 
201 Asker, Anna ”Alltid ekologiskt aldrig impulsköp.” 
202 Smedsund, Emelie ”Nödvändig föda eller skräpmat?” 
203 Mårtensson, Kjell 2007 ”Lita inte på marknaden.” 
204 Andersson, Karolina 2007 ”Alla köper inte köpfesten.” 
205 Lagerblad, Anna 2007 ”Hårt jobb att arbeta mindre.” 
206 Stockholm TT 2005 ”Grön konsumtion uppges gynna hushåll.” 
207 Kalmteg, Lina 2002 ”Varför är du med och ordnar en köpfri dag?”  
208 Elinderson, Klara 2002 ”Utan bra miljö överlever vi inte.” 
209 Svenska Dagbladet 2008 ”SvD:s etanolserie: Miljöministern chattade om etanol” 
210 Hernadi, Alexandra 2008 ”Plastpåsen förbjuds - men inte i Sverige - miljökonsekvenser våra att avgöra”  
211 Drevinger, Joanna 2007 ”Ät klimatsmart” 
212 Ennart, Henrik 2006 ”Matens långa resa till bordet” 
213 Roxvall, Anna 2007 ”Etisk profil ingen garpanti för ansvar” 
214 Dunér, Hanna 2007 ”klimatreklam hetaste trenden” 
215 Ledin, Klara 2007 ”Uthåliga kapitalister” 
216 Treijs, Erica 2007 ”Form som står pall” 
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25. ”Rimmande...”217 3  

26. ”Jag vill ...”218 1 

27. ”Miljö...”219 3 

 

 

Artiklar n= 27 

D1. n=58  m=2 med=2 D2. n=0 m=0 med=0  I1. n=13 m= 0,5 med 1.  I2. n=0 

m=0 med=0 

Antalet undersökta artiklar i Svenska Dagbladet var 27 stycken. I dessa 27 fanns 

totalt 58 textavsnitt som placerades i kategori D1. I medeltal återfanns textavsnitt 

som placerades i D1 2 gånger och medianen var 2. I kategori I1 placerades 13 

stycken textavsnitt, medelvärdet var 0,5 och medianen 1. I kategorierna D2 och I2 

placerades inga textavsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 Söderström, Per 2005  ”Rimmande bonde vill värna vårt dagliga bröd” 
218 Nilsson, Bengt 2002 ”Jag vill ta mitt ansvar för ett hållbart jordbruk” 
219 Hermmilå, Sofia 2008 ”Miljösamvetet som blev en produkt” 
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Tabell 6. Sammantaget antal textavsnitt i de fyra kategorierna. 

D1.  n= 230   m= 2  med= 2,3 

D2.  n= 15     m= 0,1 med= 0,02 

I1. n= 61 m= 0,5 med= 0,9 

I2. n=  21 m= 0,2 med 0,2 

 

 

Sammantaget var kategori D1. den mest frekvent förekommande i de 114 artiklar-

na med 230 stycken textavsnitt och med medeltalet två textavsnitt per artikel, me-

dianen var 2,3 per artikel. Därefter följde I1 med 61 textavsnitt, medeltalet var 0,5 

och medianen var 0,9. Både D1. och I1. är, som vi minns, kategorier grundade på 

antagandet att det finns en diskurs som föreskriver att man bör handla miljövän-

ligt. Kategori I2 förekom 21 gånger i de 114 artiklarna, medeltalet var 0,2 och 

medianen 0,2. Den minst frekventa kategorin i det undersökta materialet var D2 

med 15 textavsnitt, medeltalet 0,1 och medianen 0,02. Kategorierna D2. och I2. 

har i stället sin grund i ett antagande om en upplevd risk bland konsumenterna för 

miljöförstörelsens konsekvenser. 
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5. Diskussion 

Här följer en diskussion och analys av undersökningens resultat. Jag kommer att 

gå igenom de fem tidningarna, och artiklarna däri, var för sig för att sedan föra ett 

resonemang kring det jag har funnit i dem. 

Sveriges Natur 

I tidningen Sveriges Natur fann jag åtta artiklar som hade bäring på min under-

sökning. Man beskrev i dessa åtta vad man skulle välja och vad man skulle undvi-

ka i affären, om man ville konsumera miljövänligt. I ”Hudnära kemi” från 2005 

skrev Lena Bäckman att många konsumenter skulle vilja välja kosmetika som var 

mer miljövänlig och enligt Bäckman började det dyka upp flera kosmetiska pro-

dukter som utgav sig för att vara ”naturliga” och ”miljövänliga”.  

Men att hitta kosmetiska produkter, som var garanterat miljövänliga, var inte 

lätt enligt henne. För vad det innebar att en produkt var ”naturlig” eller ”miljövän-

ligt” var inte helt tydligt. När en produkt marknadsfördes som naturlig brukade 

producenten poängtera att råvarorna var naturliga, men miljöeffekterna, om och 

när de kom ut i naturen, var sällan utredda, till skillnad från de produkter som 

påstods vara miljövänliga där producenterna just fokuserade på avfallets miljöef-

fekter. Mer exakt innebar detta att avfallsprodukterna inte skulle vara farliga för 

människor, djur och natur. För att vidare komplicera tingens tillstånd stod det att 

läsa i artikeln att de flesta kosmetiska produkter som såldes i Sverige inte var 

märkta, vilket inte per automatik innebar att de var sämre, men enligt Bäckman 

gjorde det svårare för konsumenten att bedöma produkternas miljöstandard och 

det krävde att konsumenterna var pålästa. Fortsättningsvis förklarades det i texten 

att om man ville ha hjälp att välja miljövänliga produkter, borde man välja de med 

så få ingredienser som möjligt. Fanns det mineraloljor i produkterna borde dessa 

undvikas inte bara av hälsoskäl utan även för att minska utsläppen av fossila 

bränslen. Man skulle även fråga sig om man verkligen behövde produkten över-

huvudtaget.220  

                                                 
220 Bäckman, Lena 2005 ”Hudnära kemi” 
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I texten ser vi dels uttryck för det normativt riktiga i att välja miljövänlig 

kosmetika och dels uttryck för ett informationsbehov om vilka kosmetiska pro-

dukter man borde välja. De första placerade jag i kategori D1. och de senare i ka-

tegori I2. Förutom denna artikel fann jag ett antal som lyfter fram de miljöpro-

blem som konsumtionen i Sverige orsakar.  

I ”Mat för havet” från 2007 kunde man läsa vilket slags kött som var att före-

dra, om man ville undvika att bidra till övergödning av Östersjön. Det visade sig i 

artikeln, att det var svårt att dra några generella slutsatser kring hur olika typer av 

djurhållning bidrog till övergödningen, då läckaget av näringsämne berodde väl-

digt mycket på lokala förhållanden, men några råd kunde man ändock ge: att välja 

naturbeteskött var oftast bra för Östersjön, att välja kött från gårdar belägna i in-

landet var bättre än att välja kött från kustnära gårdar och att välja svenskt kött 

framför till exempel danskt och irländskt då detta innebar en mindre belastning på 

sjö, hav och vattendrag enligt artikeln.221  

Här finner vi både uttryck för svårigheten att som konsument veta vilket kött 

som är att föredra om man vill värna Östersjön, och för vilket kött som artikelför-

fattaren tyckte var att föredra. I artikeln fann jag därför uttryck för kategorierna 

D1 och I1. 

 Mats Hellmark skrev i artikeln ”Svenska matval tar plats” från 2007 att 

svenskarnas val av mat som påverkade ekosystem och jordbruksarealer i andra 

delar av världen och svenskens ”foodprint” (hur stor påverkan mat konsumtionen 

har för miljön) var nästan dubbelt så stort som det borde vara. För att åtgärda detta 

borde konsumenterna göra följande, enligt artikeln, välja lokalt producerad mat, 

äta mer säsongsanpassad mat och välja mer vegetarisk diet.222 

 Ett antal uttryck för kategori D1. alltså. De avslutande två artiklarna ”Toma-

ter i olja” och ”Recept för framtiden” båda från 2007 var i samma anda. I den för-

sta hävdades att maten var en ”dold miljöbov” och att det var svårt för konsumen-

ten att avgöra olika produkters miljöpåverkan. Det fanns dock en enkel tummregel 

man oftast kunde följa: närodlat bra, importerat dåligt. Men det fanns undantag så 

kunde till exempel isbergsallad från Sverige, som enligt artikeln garanterat var 

odlad i växthus med stora utsläpp som följd, vara en större miljöbov än frilands-

odlad sallad från Spanien som, trots att den hade fraktats till Sverige med lastbil, 

inte ledde till samma utsläpp av växthusgaser. Men att odla själv var dock enligt 

artikeln, alltid ett miljövänligt alternativ och att konsumera mindre kött. Fast vilt-

kött var, enligt artikeln, ett bra alternativ då dess utsläpp var nära noll. I texten 

gavs vidare många andra exempel på vad som var klimatbelastande och vad som 

inte var det. 223 

                                                 
221 Jewert, Jenny 2007 ”Mat för havet” 
222 Hellmar, Mats 2007 ”Svenska matval tar plats” 
223 Friström, Anders 2007 ”Tomater i olja” 
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Genomgående var det svårt, enligt artikeln, att ge allmänna råd. Vi såg tidiga-

re exemplet med isbergssalladen ovan och mejeriprodukter var ett annat exempel, 

smör och ost ledde till stora utsläpp av växthusgaser, enligt artikeln, medan växt-

baserat margarin ledde till ganska små utsläpp. Samma sak var det med fisk. 

Torsk och laxfiske ledde till betydande utsläpp enligt artikeln, 8,4 respektive 6,7 

kilo växthusgaser per kilo fisk, men sill orsakade istället mer modesta utsläpp. 

Räkor stod i en klass för sig med 18 kilo växthusgaser per kilo fisk, då det krävdes 

mycket trålning för att fånga dem. Följderna av detta, fastslog man i artikeln, var 

att den klimatmedvetne konsumenten hade mycket att tänka på och att någon form 

av klimatmärkning, enligt artikeln, skulle vara en stor hjälp för konsumenterna.224 

Texten gav både uttryck för vad som var god konsumtion ur miljöhänseende 

och för behovet att ge konsumenter mer information för att  kunna göra informe-

rade val i matbutikerna.   

I artikeln ”Recept för framtiden” framkom vidare, att det inte räckte med att 

skaffa miljöbil och att hoppa över semesterflyget för att leva mer miljövänligt. 

Man skulle även tänka på vilken slags mat man väljer att lägga på tallriken. Man 

skulle äta mindre mängd kött och öka mängden baljväxter samt äta mer lokalt och 

ekologiskt producerad mat. Dock behövde inte alla bli vegetarianer då det, enligt 

artikeln, var lättare att få en varierad kost med kött och fisk, men köttintaget borde 

minska. I artikeln sade man vidare, att varuinformationen antagligen skulle bli 

bättre då en ny digital märkning var på gång som skulle ge konsumenten mer in-

formation om varornas ursprung. Vilket i sin tur skulle underlätta för konsumen-

terna, att omsätta sina miljöambitioner i praktiken.225 

Sammanfattningsvis, det huvudsakliga uttrycket för vad som ansågs vara 

normativt riktigt att konsumera ur miljösynpunkt i tidskriften Sveriges Natur var 

att välja produkter som hade minst klimatpåverkan. Man talade om produkter som 

ledde till stora, respektive små, koldioxidutsläpp och det normativt riktiga var, 

föga överraskande, att välja de senare.  Dessutom uttrycktes ett behov att informe-

ra konsumenterna om olika produkters klimatpåverkan. 

Miljötidningen 

Miljötidningen var den tidning där jag fann flest uttryck för kategorierna D2. (vil-

jan att konsumera miljövänligt som en reaktion på upplevd risk för den egna per-

sonen eller familjen) respektive I2. (ett informationsbehov med grund i D2.). Den 

fråga i Miljötidningen som i stort svarade för de textavsnitt som placerades i kate-

                                                 
224 Friström, Anders 2007 ”Tomater i olja” 
225 Fall, Carl-Axel 2007 ”Recept för framtiden” 
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gorierna D2. och I2. var de riskerna för miljö och den egna personen, som gene-

tiskt modifierade grödor eller GMO påstods orsaka.  

I artikeln ”Starkt stöd - men handeln uteblev” från 1999 berättade Lars Igel-

and om en av Miljöorganisationen jordens vänners (förkortas Mjv) arrangerad 

turné vilken hade genmanipulerad mat som tema. Vid turnés slut hölls ett möte, 

sade Igeland, och vid detta framförde Mjv krav till KF, Hemköp, ICA och till den 

dåvarande jordbruksministern Margareta Winberg om stopp för odling och för-

säljning av gmogrödor under en period av minst fem år. Man menade från Mjv att 

svenska konsumenter inte ville ha gmogrödorna då konsekvenserna för miljö och 

hälsa inte var ordentligt utredda. Alla närvarande, representanterna från handeln 

och Mjv, var eniga om vikten av att gmovaror skulle vara märkta, om de dök upp i 

handeln för att hjälpa konsumenter som vill undvika desamma, avslutade Igel-

and.226  

En annan artikel på samma tema var ”Garanterat genmanipulerat i din mat?” 

från 2005 i vilken Anita Nordin skrev, att om man som oroad konsument ville 

undvika gmogrödor kunde detta visa sig svårt eftersom de började bli allt vanliga-

re, enligt henne, hon gav först exemplet majs och soja. På den Svenska marknaden 

fanns det, menade Nordin, en uppsjö produkter med genetiskt modifierad soja och 

majs. Det rörde sig till exempel om: majsolja, majsmjöl, färdigmat, godis, läsk, 

sojamjöl och sojalectin (ett emuleringsmedel med tillsatsnumret E322). Det senare 

kunde enligt Nordin finnas i: chokladgodis, kakor, kex och glass. Alla dessa var 

produkter godkända av EU, sade Nordin, och dessutom fanns det rester av gmo i 

många andra varor vilket inte framkom av märkningen då de inte nådde upp till 

den av EU satta gränsen på 0,9% gmoinnehåll, under vilken ingen märkning kräv-

des. Trots att man som konsument inte såg varor i handeln märkta med ”innehåller 

gmo” fanns de där ändå enligt Nordin. 227 

I båda artiklarna ser vi uttryck för dels kategorin D2. eftersom det sägs att 

konsumenter vill, eller kan tänkas vilja undvika gmoprodukter, då de fruktar kon-

sekvenser för den egna kroppen och för miljön och dels kategorin I2 då vikten av 

märkning av gmoprodukter nämns och de problem som uppstår för konsumenter 

när den saknas.  

En annan artikel som diskuterade gmo och dess risker var: ”Vem behöver 

Genmanipulerade organismer?” av Sanna Laukkannen från 2005. Laukkannen 

skrev att efter det totala stoppet, 1999-2004, för nyodling av gmogrödor och för-

säljning av produkter som innehåller dessa, hade Bioteknikföretaget Mosanto lan-

serat genmodifierad majs på den europeiska marknaden, samtidigt som EU inför-

de nya regler för märkning av gmo i mat. På grund av dessa två i tid sammanfal-

lande händelser frågade sig Laukkanen hur mycket gmo det fanns i svensk mat 

                                                 
226 Igeland, Lars 1999 ”Starkt stöd - men handeln uteblev” 
227 Nordin, Anita 2005 ”Garanterat genmanipulerat i din mat?” 
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och vem som var ansvarig för att konsumenterna fick reda på detta, alltså hur reg-

lerna för märkning såg ut. I texten framkom det att det var Livsmedelsverket som 

var huvudansvarigt för livsmedelssäkerheten i Sverige och att kommunerna hade 

huvudansvaret för att upprätthålla tillsynen av gmo i livsmedlen. Inspektioner 

skulle, avslutningsvis, utföras av miljö och hälsoskyddsförvaltningen ute i kom-

munerna. Men det visade sig i artikeln, att det fanns åtskilliga problem. En i arti-

keln intervjuad representant från Livsmedelsverket menade att det var svårt att 

märka varor som garanterat fria från gmo, då det fanns för få producenter som 

med tillräcklig säkerhet kunde garantera att det verkligen inte fanns gmorester i 

deras produkter, dock var alltid KRAV-märkningen en garant för detta. Vidare 

gick det på grund av import inte att säga hur mycket gmovaror det fanns i svenska 

butiker. Enligt Livsmedelsverkets representant fanns det, inga särskilda tullkoder 

för import av gmo, vilket ledde till en avsaknad av exakta siffror kring hur mycket 

gmovaror som kom till Sverige. Ett annat problem var parallellimport från USA 

av varor som inte var avsedda för den svenska marknaden. Återförsäljaren eller 

importören var skyldig, fortsatte representanten från Livsmedelsverket, att märka 

varan på svenska, men detta skedde sällan, menade han. Ytterligare ett bekymmer 

var bristen på inspektörer ute i landet.228  

Allt som allt fann jag ett antal uttryck för kategorin I2. i artikeln, för enligt 

den, verkade det vara svårt för konsumenterna att se huruvida det fanns gmo i 

maten eller ej och att det därför fanns ett behov av information om detta. Förhål-

landet mellan mat och klimat var ett annat ämne för diskussion i Miljötidningen. 

Detta tema genererade i huvudsak uttryck för kategorierna D1. och I1.   

Här följer två exempel från 2002, nämligen artiklarna ”Dagens matproduktion 

håller inte!” skriven av Anita Nordin och ”Närproducerat mindre energikrävande” 

av Emil Schön. I den förra kritiserade Nordin både makthavare och konsumenter, 

makthavarna för att de inte lät konventionellt odlade mätprodukter bära de kost-

nader som de, enligt Nordin, åsamkade miljön genom långa transporter, besprut-

ning med mera och konsumenterna för att de inte valde bort dessa produkter. Hon 

inledde artikeln med att säga följande:”Du får i dig rester av bekämpningsmedel 

och antibiotika, du bidrar till att tungmetaller sprids i naturen och att den ekolo-

giska balansen rubbas genom övergödning. Den biologiska mångfalden försämras, 

djuren mår skit och transporterna bidrar till klimatförändringarna. Detta och lite 

till är resultatet av konventionellt producerad mat. Jag har svårt att förstå att dessa 

argument inte räcker för fler både konsumenter och makthavare.”  

Detta stycke placerades i kategorin D1. som ett uttryck för det normativt rikti-

ga att välja ekologiskt odlad mat framför den konventionellt odlade. I anknytning 

till detta stycke fanns ett kort, men viktigt parti, som jag placerade i kategorin I1. 

Där började Nordin med att säga att den lilla skillnad som fanns i pris mellan den 
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ekologiskt respektive konventionellt odlade maten inte borde göra att många väl-

jer den konventionellt odlade, om det inte var så, att man inte visste att det var, 

som hon sade, skillnad på mat och mat. Alltså en antydan om ett behov av att in-

formera vissa konsumenter om det riktiga i att handla miljövänligt, annorlunda 

uttryckt ett informationsbehov och ett uttryck för kategorin I1.229 

I den andra texten slog Emil Schön ett slag för den närproducerade maten vil-

ken, enligt honom, var mindre energikrävande än den importerade, och dessutom 

ofta innehöll färre kemikalier och konserveringsmedel. I texten gavs även vissa 

råd för matkonsumtion som ansågs vara energisnålare, som till exempel att: sä-

songsanpassa sin matsedel, så att man inte behövde köpa importerade frukter och 

grönsaker. Vidare, sade Schön, att köttproduktion var mer energikrävande än pro-

duktion av grönsaker varför den förra var att föredra och om man lagade till maten 

själv sparade man även då energi menade Schön.230  

Andra råd för medveten matkonsumtion gavs av Sanna Laukkanen i ”Konsu-

mentaktivistens ABC” från 2005. Man kunde enligt henne: välja ekologiska pro-

dukter då ekologiskt lantbruk inte ledde till besprutning, läckage av kemikalier i 

grundvatten och övergödning. Dessutom ansåg hon att ekologiskt producerad mat 

orsakade mindre utsläpp av växthusgaser och var fria från gmo. Vidare kunde 

man köpa lokalt producerad mat som transporterats kortare sträckor, för att på så 

sätt minska sin klimatpåverkan. Att köpa rättvisemärkt var även det ett gott miljö-

val eftersom det uppmuntrar till ekologiskt odlande produkter, dessutom motver-

kade det barnarbete, diskriminering och verkade för bättre villkor för arbetarna, 

sade Laukkanen. Hon fortsatt med att säga att man borde äta mer frukt, grönsaker 

och spannmålsprodukter och mindre kött. Laukkanen ansåg att köttproduktionen 

var väldigt energikrävande och i Sydamerika skövlades regnskog, enligt Laukka-

nen, för att ge plats åt sojaodlingar, vilka producerade foder till slaktdjur i väst-

världen. Avslutningsvis, skrev hon att man som konsument borde köpa frukt och 

grönsaker efter årstid för att på så sätt undvika importerade varor.231 

Här finner vi ett antal uttryck för hur man borde konsumera om man vill vara 

miljövänlig, alltså uttryck för kategorin D1. Dessutom verkar det faktum att 

Laukkannen ger råd om hur man skall konsumera medvetet tyda på att hon ser ett 

informationsbehov bland konsumenter, ett informationsbehov grundat i antagan-

det att det är riktigt att konsumera miljövänligt. När hon i texten gav uttryck för 

detta placerade jag det i kategorin I1. Detta stämmer även in på Schöns text ovan i 

vilken liknande råd och åsikter uttrycktes.  

Om vi tar upp tråden regnskog, köttproduktion och koldioxidutsläpp så skrev 

Björn Möllersten i ”Boskapsskötsel skövlar Amazonas och påverkar klimatet” 

2007 att Mjv i Sverige och Brasilien hade kommit fram till att stora livsmedels-
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kedjor hade bäst förutsättningar att driva fram en hållbar nötproduktion i Brasili-

en, en produktion som inte bidrog till en skövling av regnskogen. Vidare skulle ett 

tryck från konsumenterna, särskilt på exportmarknaden, bidra till processen skrev 

Möllersten.232 

 I texten fanns uttryck för, att man bör göra medvetna val som konsument för 

att motverka skövlingen av regnskog och detta uttryck placerades i kategorin D1.  

Vi fortsätter med regnskogen och i ”Regnskogarna är inte räddade men Mjv 

gör skillnad” från 2007 av Ulf Rasmusson och Magnus Eriksson kunde man läsa, 

att trots att man enligt författarna inte hörde mycket om skövlingen av regnsko-

garna, så pågick den oförtrutet. Dock menade de, att mjv-projekt med skapandet 

av reservat och liknande motverkade detta. Skövling av regnskogen, var vidare, 

enligt dem, kopplad till svenskars konsumtion av till exempel nötkött och palmol-

ja. Trots detta fanns det, enligt författarna, ingen information i affärerna om till 

exempel problemen men billigt nötkött från Brasilien.233 

Här ser vi dels uttryck för att konsumenter borde undvika palmolja och nöt-

kött, dels att de behöver information om dessas effekter på miljön. Uttrycken, i 

nämnd ordning, placerades i kategorierna D1 och I1.  

Annaa Mattsson skrev i ”Framåt! bakläxa!” om hur mjv ställde krav på 

svenska miljömål och bland dessa krav fanns tanken på rättvist miljöutrymme. 

Alltså att människor i de rika länderna inte har rätt att använda mer av jordens 

resurser än, de som lever i fattigare delar. I princip att de rikare måste ställa om 

sin konsumtion så att den blir mer miljövänlig. Detta borde vara en viktig del av 

de svenska miljömålen, menade man från mjv håll. Mattsson skrev vidare att kon-

sumenter var tvungna att ges möjlighet att bli mer delaktiga i miljöarbetet och för 

detta krävdes, enligt henne, bättre märkning så att produkters klimat och miljöpå-

verkan blev tydliga.234  

Vi ser i artikeln dels uttryck för kategorierna D1. och I1. dels paralleller till 

diskussionen i de tidigare artiklarna om hur köttproduktion i väst sades leda till 

skövling av regnskog i bland annat Brasilien. Alltså hur en överdriven köttproduk-

tion i väst ledde till miljöproblem i andra delar av världen eller en överträdelse av 

det rättvisa miljöutrymmet som vi läste om ovan.  

Till sist en artikel, ”Med kemin i blodet” av Emil Schön från 2006 i vilken 

gavs uttryck för kategorierna D2. och I2. I denna skrev Schön att det var smått 

utsiktslöst att, som medveten konsument, försöka skydda sig mot de kemikalier 

som ständigt omgav oss. Att undvika att laga mat i teflonpannor och använda mil-

jömärkt schampo var inte tillräckligt, enligt Schön. Man kunde dock göra vissa 

saker som konsument, till exempel fråga sig om en produkt var flamskyddsbe-

handlad eller fläckresistenta. Om de var det så, kunde man kritisera och ifrågasätta 

                                                 
232 Möllersten, Björn 2007 ”Boskapsskötsel skövlar Amazonas och påverkar klimatet” 
233 Rasmusson, Ulf & Eriksson, Magnus 2007 ” Regnskogarna är inte räddade men mjv gör skillnad!” 
234 Mattsson, Annaa 2007 ”Framåt! bakläxa!” 



 60 

detta, men främst var det en fråga om lagstiftning på nationell- och EU- nivå en-

ligt Schön. Vidare fanns det i Sverige och Europa problem med bromerade flam-

skyddsmedel, fortsatte Schön. Även om dessa hade börjat fasas ut fanns de fortfa-

rande kvar i importerade produkter. Anledningen till detta var svårigheten att av-

göra till exempel med vilken typ av färg en importerad stol var målad och på 

grund av detta stod konsumenten utan information.235 

För att summera Miljötidningen fanns det bland de undersökta artiklarna ut-

tryck för en vilja att välja bort produkter med genetiskt modifierade grödor eller 

gmo. Detta då dessas effekter på människokroppen och miljön ansågs vara out-

redda. Detta tolkade jag som ett uttryck för kategori I2. I anslutning till detta utta-

lades ett behov av tydlig information, till exempel genom märkning, för att hjälpa 

konsumenter som ville undvika gmo. När det gällde kategori D1. fann jag uttryck 

för åsikten att det var normativt riktigt att ta klimatpåverkan i beaktande vid kon-

sumtion. Även här talade man om vikten av att informera människor för att de 

skulle kunna göra medvetna konsumtionsval och att detta till exempel kunde ske 

genom koldioxidmärkning av varor.     

Miljömagasinet Alternativet. 

Precis som i Sveriges Natur och Miljötidningen tidigare, fann jag i Miljömagasi-

net uttryck för det riktiga i att svenskarna borde minska sin konsumtion av kött 

eller helt upphöra med att äta kött, uttryck som placerades i kategorin D1. Riktig-

heten i en minskad köttkonsumtion låg i att detta skulle åstadkomma en minskad 

klimatpåverkan och Jens Holm menade i ”Inför miljöskatt för köttindustrin” från 

2000 att om svenskarna åt mindre kött så skulle många djurs liv räddas men det 

skulle även föra med sig en mindre skövling av regnskog i Brasilien och bidra till 

reducerade utsläpp av ammoniak och metan (den senare ytterligare en växthus-

gas). För att få ned den svenska köttkonsumtionen ville Holm se en skatt på kött 

vilket, enligt honom, borde leda till att färre djur skulle slaktas, till minskad miljö-

förstöring och till att den mat som producerades för slaktjur skulle kunna föda 

människor, enligt honom.236  

Även Magnus Rönnerup menade att köttproduktion förde med sig miljöpro-

blem. I artikeln ”Köttindustrin är ett stort miljöproblem” från 2000 framhöll han 

att djurhållningen ledde till ett större behov av landytor, energi och vatten samt till 

ett större utsläpp av näringsämnen än vad som skulle vara fallet med odling av 

grönsaker. Vidare menade Rönnerup att alla djur i köttindustrin bidrog till växt-

huseffekten och övergödning. Om man var djur- och miljövän skulle man, enligt 
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honom, välja bort köttet och visa solidaritet med de svältande, vilka skulle kunna 

få mat om livsmedelsproduktionen till djur minskade.237 

 I en ledare, från 2001 med titeln ”Hänsynsfull konsumtion” stod att läsa att 

det krävdes ett nytt synsätt i Sverige, som till skillnad från det rådande, inte skulle 

vara baserat på girighet och egoism, utan på hänsyn till miljön, kommande gene-

rationer, nu levande generationer, andra delar av världen, djuren, den biologiska 

mångfalden och det lokala samhället. På en konsumentnivå var det viktigt, enligt 

ledaren, att efterfrågan på miljövänliga produkter ökade, vilket i sin tur skulle 

skicka viktiga signaler till producenter. Men för att detta skulle ske krävdes det att 

konsumenterna informerades om vilka varor och tjänster som var att föredra, till 

exempel genom bättre märkning. På grund av bristande information hade konsu-

menter tidigare låtit sig styras av låga priser, snarare än ekologiska och etiska hän-

syn, men detta skulle som sagt ändras genom mer information.238 

Först ser vi här uttryck för kategorin D1. och som följd därav uttryck för kate-

gorin I1. När det gäller miljömedvetna konsumenters informationsbehov skrev 

Gerard Rikken i ”Visa alla varors miljöbelastning” från 2000 om det svåra i att 

väga olika faktorer mot varandra när man som medvetenkonsument skall göra sitt 

val i matvarubutiken. Skulle man till exempel välja ”bleka” växthustomater, som 

Rikken skrev, eller solmogna spanska? Kanske släpptes det ut mindre växthusga-

ser som resultat av odlingen av de spanska, men hur var det med besprutningen, 

frågade sig Rikken. Vad var värst besprutning eller koldioxidutsläpp undrade han. 

Rikken ville se ett indextal för varors miljöbelastning för att hjälpa konsumenter-

na att göra ekologiskt förnuftiga val. Vidare ville han se straffavgifter på miljöbe-

lastande produkter, för att på så sätt göra de ekologiska alternativen mer attrakti-

va.239  

Om vi lämnar maten, skrevs det i artikeln ”Stöd inte skövlingen av urskog” 

från 2000 om behovet av skogscertifiering vilken, enligt artikeln, skulle hjälpa 

konsumenter att välja bort trävaror som bidrog till skövling av regnskogen. För 

det fanns, stod det i artikeln, en växande oro för konsekvenserna av förstörelsen 

av världens urskogar. I artikeln fann jag uttryck för kategorierna I1., och D1. men 

även D2., eftersom det i artikeln dels skrevs om det riktiga i att handla skogscerti-

fierade varor för att minska avverkningen och vikten av att informera konsumen-

ter om detta, dels om den bland konsumenter växande oron för hur de skulle drab-

bas om urskogarna försvann och att de på grund av detta var beredda att välja och 

betala mer för certifierade träprodukter.240 

Jag fann, avslutningsvis, några artiklar som berörde ämnet gmo eller genetiskt 

modifierade grödor. Dessa artiklar genererade främst textavsnitt som placerades i 
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kategorierna D2. och I2. I ”Livsmedelsverket tiger om genmodifierad mat” från 

2000 av Kenneth Samuelsson kunde man läsa att Sveriges dåvarande konsument-

råd Margaret Frost-Johansson kritiserade Livsmedelsverket för att det, enligt hen-

ne, inte tänkte redovisa vilka matvaror som innehöll gmoråvaror. Detta var fel, 

enligt Frost-Johansson, då konsumenter som ville undvika gmo inte fick någon 

hjälp att göra detta och detta kunde i sin tur leda till en allmän misstänksamhet 

mot hela varuslag. Vissa föräldrar visste till exempel inte, enligt Samuelsson, vil-

ken barnmat de skulle välja då det, när artikeln skrevs, fanns en allmän skepsis 

mot all barnmat efter det att gmorester hade upptäckts i vissa barnmatsproduk-

ter.241   

Samuelsson skrev om samma ämne i ”Genmat kan bli vardagsmat” från 2000 

och menade i denna att svenska konsumenter skulle komma att få vänja sig vid 

små rester av genförändrade ingredienser i sina livsmedel. Detta då man i EU vid 

tiden för artikeln hade skrivit under en internationell konvention som skulle kon-

trollera märkningen av gmo.  Denna konvention utgjorde, enligt artikeln, en kom-

promiss mellan USA och EU om att varor som kunde tänkas innehålla gmo skulle 

märkas med ”kan innehålla gmo”, under en övergångsperiod på två år i väntan på 

ett mer exakt märkningssystem. I artikeln stod det fortsättningsvis, att om opinio-

nen mot gmovaror i Europa skulle fortsätta vara stark, skulle detta antagligen leda 

till krav om helt gmofria varor och till att ett märkningssystem för dessa skulle 

skapas. I Sverige, hade Livsmedelsverket, enligt Samuelsson, i en undersökning 

av fyrtiofem olika varor hittat elva med produkter gmorester varav bara en var 

gmomärkt. Samuelsson tvivlade på att det skulle ske en förbättring med de nya 

övergångsreglerna.242 

Även i artikeln ”Otillåtna mängder GMO i 10 av 65 sojaprodukter” från 2001 

kritiserades gmomärkningen av matvaror. Enligt den kunde till exempel soja, 

energidrycker och bantningsmedel innehålla genmodifierad soja utan att detta 

gjordes klart genom märkning. Det fanns, enligt artikeln, en regel inom hela EU 

om att alla produkter som innehöll en procent eller mer gmoråvaror skulle märkas. 

Denna regel följdes dock inte särskilt väl vilket ledde till bekymmer för de kon-

sumenter som ville vara helt säkra på att kunna undvika gmo. Vidare hänvisade 

artikeln till en undersökning som Livsmedelsverket genomfört av hundra olika 

livsmedel som innehöll soja eller majs. Man valde soja och majs, då de var de 

enda genetisk modifierade råvaror som var tillåtna i EU. Vad Livsmedelsverket 

ville åstadkomma var att få en uppfattning om hur vanligt det var att svensk mat 

innehöll gmoråvaror. Dock var de undersökta livsmedlen avidentifierade vilket, 

Lars Jonsson från Sveriges konsumentråd tyckte var synd, då detta enligt honom 

gjorde det omöjligt för Konsumentrådet ge mer exakta råd rörande vilka produkter 
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man skulle undvika, om man inte ville ha gmo. Konsumentrådet var istället 

tvunget att ge det mera allmänna rådet att undvika alla produkter som innehöll 

soja eller majs. Från KRAV var man positivt inställd till att Livsmedelsverket 

hade börjat göra undersökningar av innehållet av gmo i livsmedel då man ansåg 

att konsumenterna borde kunna lita på innehållet i den mat som de köpte.243 

För att summera konsumentmagasinet var majoriteten av de textavsnitt som 

jag placerade i kategorierna D1. och I1. sådana som dels, gav uttryck för det rikti-

ga i att konsumera varor som inte bidrog för mycket till den globala uppvärm-

ningen, dels sådana som gav uttryck för vikten av att informera konsumenterna 

om vilka produkter som var att föredra ur klimatsynpunkt. När det gällde katego-

rierna D2. och I2. rörde det sig främst om textavsnitt som gav uttryck för en oro 

för att livsmedel innehöll genetiskt modifierade råvaror eller gmo. Som ett resultat 

av denna oro menade man att mer konsumentinformation behövdes, så att konsu-

menter som ville undvika gmo skulle kunna veta vilka produkter de skulle välja.  

Dagens Nyheter 

I de tretton artiklar från Dagens Nyheter jag gick igenom fann jag uttryck, precis 

som i de tidigare tidskrifterna, både för vad man borde konsumera för att motver-

ka klimatförändringarna, och för en oro rörande hur olika kemikalier och gmo 

skulle kunna tänkas påverka människa och miljö. Som exempel på oron för kemi-

kalier kunde man i artikeln ”Stadium säljer kläder som förgiftar våra vatten” från 

2008 läsa hur Naturskyddsföreningen uppmanade kunder att leta efter miljömärk-

ta textilier för att på sätt kunna undvika det giftiga ämnet nonylfenoletoxylat. 

Ämnet orsakade skada på miljö och människor när det vid tvätt kom ut i svenska 

vatten, menade man från Livsmedelsverkets sida, dessutom var det skadligt för 

arbetarna i de länder där kläderna producerades. Ämnet var enligt artikeln förbju-

det i Sverige och i EU, men på grund av otydlig lagstiftning förekom ämnet ändå i 

kläder från bland annat klädkedjorna Dressmann, Stadium och NK.244 

I denna artikel fann jag dels uttryck för kategorin D1. eftersom konsumenter 

uppmanades välja miljömärkta textilier för att undvika det miljöfarliga ämnet no-

nylfenoletoxylat, dels för  kategorin I1, då man menade att miljömärkningen av 

miljövänliga textilier borde förbättras.  

När det gällde gmo skrev Eva-Maria Bengtsson i ”Matsäkerhet Ståhles motto” 

från 2006 bland annat att läget var komplicerat för de svenska konsumenter som 

ville undvika gmo. EU krävde visserligen märkning av livsmedel som innehöll 

gmo, sade hon, men det fanns inget krav på märkning av djur som fått gmo i sitt 
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foder. Man kunde som konsument till exempel välja bort ketchup gjord av gmo-

tomater men det var, skrev Bengtsson, svårt att välja gmosoja och raps när de åter-

fanns i djurfoder. Svenskt Sigill och KRAV hade sagt nej till kött från djur som 

fått gmofoder och det var enligt Bengtsson ett tydligt stöd för konsumenterna. 

Hon menade vidare att märkning av livsmedel var en kärnfråga, då det gav kon-

sumenterna mer makt och val om de ville ha mat som var bättre för miljön och för 

djuren.245 

Vi ser här uttryck för, dels viljan att undvika gmo då dess effekter var outred-

da, dels det riktiga i att välja mat som var bra för miljön och djuren, dels vikten av 

att ha en tydlig och bra märkning för att hjälpa konsumenterna att antigen välja 

bort gmo och/eller att handla allmänt miljövänligt. Med andra ord uttryck som 

placerades i kategorierna: D2. D1. I2. samt I1.  

För att fortsätta med uttryck för riktigheten i att konsumera miljövänlig mat, 

kunde man 2007 läsa en intervju gjord av DN:s reporter Lotta Olsson med förfat-

tarinnan till boken ”Tyst hav”, Isabella Lövin. Boken handlar om utfiskningen av 

världshaven och i intervjun talade författarinnan bland annat om vad man som 

enskild konsument i sitt val av mat kunde göra för att motverka detta. Men också 

vad som kunde göras på politisk nivå. När det gällde maten var det, enligt henne, 

det område där man som enskild kunde göra mest inte bara när det gällde fisken, 

utan även när det gällde klimatet. Detta då matproduktionen svarade för nästan en 

tredjedel av det totala utsläppet av koldioxid, enligt Lövin.246 

En annan artikel i samma anda var: ”Frågor och svar om maten och klimatet” 

från 2007 där DN: s läsare kunde ställa frågor till Ingela Dahlin, utredare på 

Livsmedelsverket och medlem i DN: s klimatpanel, rörande vilken mat som var 

klimatvänlig. Läsarnas frågor tolkades av mig som ett informationsbehov grundat 

i viljan att konsumera klimatvänlig mat, eller kategorin I1., och svaren i sin tur 

som uttryck för kategorin D1.  Ett par exempel på frågor och svar var: vilket slags 

kött som krävde minst energi. Här svarade Dahlin att konventionellt gris/kyckling 

kött var mindre bra och nötkött lite bättre, då nötkreatur bidrog till öppna landskap 

och gjorde nytta i jordbrukets ekosystem, enligt henne. En annan läsare undrade 

hur man skulle se på transporter av till exempel ekologiska äpplen från Italien, var 

inte det sämre än närodlade icke ekologiska äpplen. Dahlin menade i det fallet att 

om fler valde ekologiska äpplen, från till exempel Italien, så skulle detta uppmunt-

ra till ekologisk odling i Sverige. Ekologiska produkter och deras klimatpåverkan 

var ett vanligt tema bland frågorna. Det var ju bra att de inte var besprutade, me-

nade man, men hur var det med utsläpp vid transporter som i exemplet med det 

italienska äpplet ovan. Dahlin sade som svar på detta att KRAV och Svenskt Sigill 
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arbetade med att får fram klimatmärkning av sina produkter. Men, sa hon, i dags-

läget var den stora vinsten med ekologiska produkter att de var giftfria.247 

Vid valet 2002 frågade Dagens Nyheter de politiska partierna hur de såg på 

matpriser, matsäkerhet och miljö. Centerpartiet å sin sida ville se miljövänliga och 

säkra livsmedel och för att åstadkomma detta krävdes det, enligt dem, en konse-

kvent märkning av livsmedel som visade ursprungsland, förekomst av genetiskt 

modifierade produkter, antibiotika, hormoner, bestrålning och färgämnen. Produk-

terna skulle vara bra både för miljön och för konsumenterna själva. Detta såg jag 

som ett uttryck för kategorin D1. Kristdemokraterna, fortsättningsvis, ville att 

konsumentpolitiken skulle uppmuntra konsumenter att välja alternativ i sin kon-

sumtion som främjade en långsiktigt hållbar utveckling. Vidare ville de se mer 

forskning kring genetiskt modifierade livsmedel, då de menade att kunskapen 

kring hur dessa påverkade människor och djur inte var tillräcklig utredd. Dessa 

två uttryck placerade jag i kategorierna D1. respektive I2. Miljöpartiet önskade 

säkra konsumenternas rätt till information och denna information skulle vara tyd-

lig, begriplig och fullständig.  Man ville fortsättningsvis att konsumenterna skulle 

kunna se alla varor och tjänsters innehåll, tillverkningssätt och totala miljöbelast-

ning för att på så sätt kunna göra aktiva och självständiga val. Ett annat mål för 

miljöpartiet var att det skulle, som man sade, ”löna sig att göra rätt” varor och 

tjänster med låg miljöbelastning skulle inte vara dyrare än andra varor. För att 

åstadkomma detta ville man ta bort momsen för de tidigare. I miljöpartiets dekla-

ration av sin miljö- och konsumentpolitik anno 2002 fann jag i nämnd ordning 

uttryck för kategorierna I1. och D1. Vänsterpartiet avslutningsvis, ville verka för 

att konsumenterna skulle kunna lita på att livsmedlen var sunda och säkra. De 

menade vidare att det fanns ett särkilt behov av att märka produkter som innehöll 

genetiskt modifierade råvaror och att alla producenter skulle vara skyldiga att de-

klarera detta. Man stödde även utbudet av miljömärkta produkter. Jag fann i väns-

terpartiets deklaration uttryck för kategorierna I2. och D1. 248  

I en notis från 2008, slutligen, uttryckte Socialdemokraterna en vilja att debat-

tera partiets syn på konsumtion och miljö. Man ville ha en diskussion runt ”pryl-

samhället”, som man sade, och i ett utskick till medlemmarna kunde man läsa att 

”det bästa miljövalet ofta kunde vara att inte konsumera alls”. Partiledningen ville 

se en omställning från varor till tjänster och upplevelser. 249 Socialdemokraterna, i 

vilket fall ledningen, uttryckte här enligt mig uppfattning att en miljövänlig kon-

sumtion var det normativ riktiga och att det var fel med överkonsumtion. 

Sammanfattningsvis kan sägas att artiklarna i Dagens Nyheter bland annat 

gav uttryck för det riktiga i att välja att konsumera mat som inte bidrog till klimat-

förändringarna allt för mycket, och att välja ekologiska produkter för att på så sätt 
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undvika besprutade frukter och grönsaker. Man gav vidare uttryck för åsikten att 

märkningen av produkter som skulle kunna tänkas innehålla gmo borde bli tydli-

gare, detsamma gällde för märkningen av varors klimatpåverkan. 

Svenska Dagbladet 

I de tjugosju artiklar från Svenska Dagbladet jag studerat fann jag uttryck för 

samma tema som i de övriga tidningarna, nämligen ett försök att utreda koppling-

en mellan miljö och konsumtion. Där fanns till exempel två artiklar som innehöll 

frågor och en diskussion angående bilar drivna av etanol eller andra alternativa 

drivmedel. I ”Hur ser den genomsnittlige etanobilsägaren (sic!) ut?” från 2008 

ställde läsarna frågor om etanol. Man ville till exempel veta hur sambandet mellan 

odlingen av sockerrör för etanol kunde tänkas påverka skövlingen av regnskogen i 

Amazonas och om inte metanol var bättre än etanol ur miljösynpunkt. Ytterligare 

en läsare ville veta vad som var ”bäst”, att fortsätta använda bensin/diesel, eller att 

använda etanol. 250Jag såg detta som ett informationsbehov rörande vilken typ av 

drivmedel som ansågs vara det bästa för miljön, eller kategorin I1. 

 För att fortsätta med miljöbilarna så kunde man läsa i ”Etanolbil? Jag skulle 

själv inte tveka” från 2008 hur miljöministern Andreas Carlgren svarade på frågor 

kring etanolbilköp, vilka regler som skulle komma att gälla, vilka bidrag som 

fanns med mera. Han ansåg i stort att det var riktigt att införskaffa en miljöbil till 

exempel en etanolbil251och detta såg jag som ett uttryck för kategorin D1. 

Vi lämnar miljöbilarna och går över till de genetiskt modifierade grödorna här 

fann jag följande artikel, ”Otillåten GMO-märkning vilseledande” från 2008 där 

man diskuterade problematiken med märkningen av varor som skulle kunna tän-

kas innehålla gmo. I artikeln kunde man läsa att Livsmedelsverket hade förbjudit 

märkningen ”Fri från gmo” vilken, enligt artikeln, hade blivit allt vanligare. Ver-

ket menade att det nästan var omöjligt att hitta produkter som inte innehöll några 

spår av gmo överhuvudtaget, då gmogrödorna hade blivit så spridda. Vidare var 

det ofta så att produkter med denna märkning de facto inte var fria från gmo. Ver-

ket hade till exempel funnit rester av gmo i fyra av tio livsmedel som såldes som 

gmofria, enligt artikeln. Därför ansåg Livsmedelsverket att det var vilseledande att 

ha en sådan märkning. I artikeln kunde man vidare läsa att en representant från 

Greenpeace i Sverige fann denna hållning från Livsmedelsverket sorglig. Han 

menade att man först från verkets sida hade talat om vikten av att det skulle finnas 

gmofria produkter för de konsumenter som önskade dessa, men att man nu hade 

ändrat åsikt och menade att gmofria produkter var en omöjlighet. Detta ledde i sin 
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tur till att företag som ville att deras produkter inte skulle innehålla gmo straffa-

des, enligt Greenpeace Sveriges representant.252 

I denna artikel såg jag uttryck för vikten av att konsumenter som ville undvika 

gmo kunde informeras om vilka varor de i så fall skulle välja, kategorin I2., och 

när det gavs uttryck i artikeln för att det fanns konsumenter som ville undvika 

gmo placerade jag dem i kategorin D2. 

 I en insändare från 2006, fortsättningsvis, uttryckte en Ann Novek åsikten att 

svensk kött inte längre var säkert. Man hade som konsument tidigare kunnat lita 

på att kött från Sverige var fritt från antibiotika, hormoner och gmo, sade hon. 

Men i och med att Swedish Meats Scans ägare, hade tillåtit att kött från djur som 

var uppfödda på gmofoder skulle tillåtas i Sverige så kunde man som konsumen-

terna inte längre lita på att den svenska flaggan på köttet innebar en garanti för att 

djuret inte hade fötts upp på ”konstigt” foder, enligt Novek. Själv ville hon stödja 

bönder som födde upp djur utan gmofoder och om fler gjorde detta, skulle den 

biologiska mångfalden gynnas, sade hon. Det skulle vidare vara bra för männi-

skors hälsa dessutom skulle det leda till mindre skövling av regnskogarna i Ama-

zonas, avslutade Novek.253  

I nämnd ordning fann jag i texten uttryck för kategorierna I2. och D1. Jag 

valde att placera stycket om det riktiga i att välja kött från djur som inte fötts upp 

på gmo i kategorin D1. och inte D2. detta då det uttryckte just riktigheten i att 

konsumera gmofritt kött. Novek uttryckte inte i just det stycket, enligt min upp-

fattning, främst sin egen personliga aversion mot gmo som en reaktion på en upp-

levd risk. Däremot uttryckte hon i artikeln behovet av att behålla en tydlig konsu-

mentinformation, för att man som konsument skulle kunna veta att märkningen 

”svenskt kött” innebar att det var fritt från bland annat gmo. Detta var det uttryck 

som jag valde att placera i kategorin I2. Men i stort riktade sig artikeln, som jag 

såg det, till andra konsumenter för att få dem att se riktigheten i att välja kött från 

djur som inte fötts upp på gmofoder och kräva en tydlig och trovärdig märkning 

av det svenska köttet. 

 Ett annat tema som jag bara återfann i Svenska Dagbladet var att man kunde 

konsumera och/eller arbeta mindre som ett sätt att minska sin miljöpåverkan. Om 

detta kunde man läsa i tre artiklar. I ”Varför är du med och ordnar en köpfri dag?” 

från 2002 och i ”Alla köper inte köpfesten” från 2006 stod det att röster höjts mot 

en upplevd överkonsumtion i Sverige och de rika länderna. I den första skrev man 

om en debatt som skulle hållas inför den ”köpfria dagen” som den kanadensiska 

organisationen AD-busters hade utlyst i början av december det året. Debatten 

hade konsumtion som tema och anordnades av miljöföreningarna vid Stockholms 

Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögskolan. Man ville ge-
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nom denna debatt göra besökarna uppmärksamma på konsumtionsmönstren i 

västvärlden och dessas effekter på miljön. Man menade att svenska konsumenter 

borde ändra sina nuvarande konsumtionsmönster och välja fler ekologiska pro-

dukter och tänka på om varorna som man köpte hade fraktats på ett miljövänligt 

sätt. 254 

 I den andra artikeln ”Alla köper inte köpfesten” kunde man läsa att detalj-

handelns försäljning hade ökat under hundrafemton månader vilket till och med 

en analytiker vid handelns utredningsinstitut, Jonas Amberg, tyckte var anmärk-

ningsvärt. En förklaring var att detaljhandeln var bra på att sälja saker som kon-

sumenterna egentligen inte behövde, menade Amberg. Men i artikeln gavs exem-

pel på en motreaktion mot  den ökande konsumtionen.  Fler började, enligt arti-

keln, fundera kring vad som låg bortom tillväxten, fler började tillverka saker 

själva och secondhand marknaden hade ökat. Fler hade efter ”klimatchocken” i 

kvällstidningarna börjat köpa utsläppsrätter och diskussionen om klimat och kon-

sumtion hade tagit fart, menade man i artikeln. Men för att den enskilde konsu-

menten verkligen skulle ändra sina konsumtionsvanor, sade Amberg, så krävdes 

drastiska händelser som uppkomsten av en stressrelaterade sjukdom eller någon 

miljökatastrof  som gav insikt om vidden av miljöproblemen.255 

 I den tredje artikeln ”Hårt jobb att arbeta mindre” beskrevs den amerikanska 

”Voluntary simplicity”-rörelsen som hade som huvudtes att man för att värna mil-

jön skulle byta yttre rikedom mot inre och i artikeln intervjuades en svensk civil-

ekonom, Jörgen Larsson, som hade gjort denna omställning. Voluntary simplicity-

rörelsen, hade enligt artikeln, som idé eller filosofi att tid var det mest dyrbara en 

människa hade och att man inte skulle stressa livet ur sig för att köpa en ny bil, tv 

etc. Man skulle vidare jobba mindre för att på så sätt få mer tid till sig själv, till 

sin familj, till att träffa vänner, i korthet tid att leva. Larsson menade, att det hade 

varit svårt att få gehör från arbetsgivarhåll när det gällde att arbeta mindre och att 

leva med den minskade lönen som följde på arbetstidsminskningen hade varit 

svårt. Men genom att byta livsstil kände han att han levde mer efter sina ambitio-

ner att värna miljön och att han genom att arbeta mindre var piggare och hade en 

mer aktiv och meningsfull fritid. 256 

I de tre artiklarna menade jag att det fanns uttryck för det riktiga i en minskad 

konsumtion och att syftet med detta ändrade konsumtionsmönster var att värna 

miljön, alltså placerade jag dessa uttryck i kategorin D1. 257 

Om maten och dess koppling till miljön, skrevs det även om i Svenska Dag-

bladet. I ”Matens långa resa till bordet” från 2007 till exempel, menade man att 

konsumenter kunde göra mycket för att minska utsläppen av växthusgaser genom 
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att köpa färre importerade matvaror. Svenska Dagbladet hade inför artikeln gjort 

ett test på 50 olika importerade matvaror. Tillsammans hade dessa varor färdats 

390 000 kilometer innan de hamnade i matkassarna. Alla varor för testet köptes 

dessutom i en och samma butik. För man behövde inte, som det sades i artikeln, 

leta länge för att hitta importerade varor. Transporterna var, menade man, den del 

av matproduktionen där det var lättast att minska utsläppen av växthusgaser då det 

fanns miljövänliga alternativ. Båt istället för bil eller flyg till exempel. Men hur 

matvarornas färd till butikerna såg ut visste inte konsumenterna mycket om, me-

nade artikelförfattaren Henrik Ennart, och det var därför svårt för dem att välja 

bort de långväga varorna.258 

I artikeln menade man att konsumenterna kunde bidra till att minska utsläppen 

av växthusgaser genom att handla mindre importerad mat, vilket jag fann vara ett 

uttryck för kategorin D1. Vidare verkade syftet med artikeln vara att upplysa kon-

sumenterna vilka, tydligen enligt artikeln, inte hade till räckliga kunskaper om hur 

matvarorna fraktades och när detta uttrycktes i artikeln placerade jag dylika text-

avsnittet i kategorin I1. Hans Johnsson, en representant för ”slow food-

rörelsen”259, lät läsaren veta i ”Jag vill äta ren och rättvis mat” från 2008 att han 

ville ha information om vilka produkter han skulle välja för att få mat som dels 

inte var skadlig, dels inte bidrog till den globala uppvärmningen, men som gynna-

de den globala livsmedelsförsörjningen. Han menade vidare att läget när det gäll-

de gmo var förvirrat. Antigen så framställdes gmo som ett hot mot den globala 

försörjningen av grödor och utsäde, eller som något positivt som skulle ge mat till 

de svältande. Det var svårt, sade Johnsson, att som konsument veta vad som var 

rätt eller fel. Var det omsorgen om kvalitén på grödan eller växtförädlarnas rätt 

som skyddades i lagstiftningen undrade Johnsson och hur var det med gmomots-

tåndarna, hade de verkligen tillräckligt underlag för att hävda att gmogrödor skul-

le utgöra ett hot mot den globala matförsörjningen. För att kunna ta sitt ansvar 

som etisk och miljömedveten konsument ville han ha svar på detta.260Johnson gav 

i sin text uttryck för både kategorierna D1 och I1. i mitt tycke.  

En annan artikel på temat mat var ”Ät klimatsmart” av Johanna Drevinger 

från 2007 där hon skrev att konsumenten i dag uppmanades att tänka på miljö när 

hon eller han gjorde sina val i matbutiken men vilken mat skulle man då välja 

frågade hon sig retoriskt. Detta kunde de få hjälp med genom en kort guide i arti-

keln.  Tipsen var sådana som vi har stött på tidigare i texterna som att välja ekolo-

giska produkter, äta mindre kött och mer grönsaker, tänka på hur långt varorna 

transporterats och därför välja närproducerade produkter om det var möjligt. I 

valet av grönsaker borde konsumenten prioritera rotfrukter och baljväxter framför 
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tomat, gurka och grönsallad. Avslutningsvis var det viktigt att planera sina inköp 

så att man inte behövde slänga mat.261Här fann jag uttryck för kategorierna D1. 

och I1.   

Sammanfattande diskussion rörande artiklarna i de fem tidningarna 

Det ämne som var mest frekvent i artiklar rörande konsumtion och miljö var hur 

den mat vi väljer att köpa kan tänkas påverka vårt klimat. Det gavs många råd om 

vad vi borde välja i matbutiken för att värna miljön och motverka klimatföränd-

ringarna. Konsumenten uppmanades välja varor som inte hade fraktats långt, att 

prioritera grönsaker framför kött och att välja ekologiskt odlad mat. I mitt under-

sökta material verkade det råda ett normativt samförstånd kring det riktiga i att 

välja mat som minst bidrog till den globala uppvärmningen. Detta var något som 

jag valde att placera i en analytisk kategori kallad D1. eller ”normativt motiverad 

eko-handel”. Denna kategori definierades som ett ”urskiljbart uttryck för det nor-

mativt riktiga i att konsumera miljövänligt”. Det giltighetskrav som reses för detta 

handlande är alltså riktighet. Vi minns att riktighet var det implicita giltighetsan-

språk som vi människor, enligt Habermas, reser rörande påståenden om ”vår 

värld” eller samhället.262  

I texterna rörde det sig om påståenden om hur vi borde agera som samhällsva-

relser och konsumtenter. Vidare framfördes påståendena genom kommunikativa 

talhandlingar, enligt mig, även om de var skrivna, och kommunikativa talhand-

lingars huvudfunktion enligt Habermas är att söka ett samförstånd människor i 

mellan rörande normativ riktighet eller objektiv sanning.263 

 Talhandlingarnas syfte i diskussionen ovan var i min tolkning att nå ett sam-

förstånd kring det riktiga i att man som miljömedveten konsument borde välja 

varor vars miljöbelastning, framför allt klimatpåverkan, var så liten som möjligt. 

För att konsumenten skulle veta vilka dessa varor var krävdes det tydlig informa-

tion, enligt artiklarna. Man menade upprepade gånger att det fanns ett klart behov 

av varumärkning, som exempel nämndes koldioxidmärkning av varors klimatbe-

lastning. Detta var ett resonemang, som enligt min uppfattning, uttryckte ett in-

formationsbehov hos konsumenter för att de genom ökad kunskap skulle kunna 

hitta de varor som var ”bäst” för miljön. Eller annorlunda uttryckt, de varor som 

det var normativt riktigt att välja ur miljösynpunkt. Resonemang av denna typ 

placerade jag under den analytiska kategori som jag kallade I1. eller ”Informa-

tionsbehov med grund i D1”. och den definierades som ”ett uttryck för ett infor-

mationsbehov med sin grund i D1”. 
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 Det fanns vidare artiklar där man gav uttryck för oro över vilka effekter vissa 

produkter skulle ha för den egna personen, familjen och miljön. Sådana uttryck 

placerade jag i en analytisk kategori kallad D2. eller ”eko-handel motiverad av en 

subjektiv upplevelse av risk”. Uttryck som placerades i D2. definierades som ett 

”urskiljbart uttryck för en vilja att konsumera miljövänligt som en reaktion på en 

upplevd risk. Risken kan vara verklig men den är socialt konstruerad. Riskbe-

dömningen är påverkad av sociala, psykologiska, kulturella och politiska fakto-

rer”. Denna syn på riskbedömning grundade jag i Paul Slovics text ”Trust, emo-

tion, sex, politics and science: Surveying the risk-assessment battlefield.”från 

1999.264 

 I undersökningsmaterialet var det främst de genetiskt modifierade grödorna 

som gav upphov till uttryck som jag valde att placera under kategorin D2. I artik-

larna uttrycktes viljan att undvika genetiskt modifierade grödor, då det ansågs 

vara oklart vilka effekter de skulle kunna tänkas ha för miljön och människokrop-

pen. För att kunna veta vilka matvaror som garanterat inte innehöll genetisk modi-

fierade grödor (eller gmo som jag oftast kallar de genetiskt modifierade grödorna i 

texten) behövdes tydliga regler och märkning, menade man i artiklarna. Uttryck 

för detta informationsbehov placerade jag avslutningsvis i en analytisk kategori 

kallad I2. eller ”ett informationsbehov med grund i D2”. Men sammantaget var 

inte kategorierna D2. och I2. särskilt vanligt förekommande. Jag fann femton re-

spektive tjugoen textavsnitt i de hundrafjorton artiklarna som gav uttryck för D2. 

respektive I2. Att jämföra med kategori D1. i vilken jag placerade tvåhundratrettio 

textavsnitt och kategori I1 där jag placerade sextien textavsnitt.  

Vad säger detta oss? Om man skall ta de hundrafjorton artiklarna som en in-

dikator för en allmän uppfattning bland miljömedvetna konsumenter i Sverige, 

verkar det finnas en uppfattning om att det är riktigt att handla varor som upplevs 

vara miljövänliga, oftast ur klimatsynpunkt, men att det bland de miljömedvetna 

konsumenterna finns en önskan om information rörande vilka dessa varor är, eller 

annorlunda uttryckt, ett informationsbehov. Man nämner ofta i artiklarna att 

märkningen av varor skulle behöva förbättras för att konsumenten tydligt skall 

kunna se till exempel en varas ursprungsland, hur den har fraktats till butiken och 

i övrigt vilken utsträckning den har bidragit till klimatförändringarna. Om man 

fortsätter att anta att artiklarna ger uttryck för mer allmänna åsikter bland miljö-

medvetna konsumenter i Sverige, verkar det finnas en skepsis visavi genetiskt 

modifierade grödor eller gmo och ett informationsbehov rörande vilka varor som 

inte innehåller gmo eller rester av gmo. Detta ger mig följande svar på mina frå-

geställningar: 

- Går det att finna och urskilja ett uttryck för samförstånd i Sverige för att det 

är normativt riktigt att konsumera miljövänligt? Textavsnitt i mitt undersökta ma-
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terial vilka gav uttryck för det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt pla-

cerades i en analytisk kategori som jag kallade D1. Av alla kategorier som jag 

konstruerade för att analysera mitt material var kategori D1. den mest frekvent 

förekommande. I de hundrafjorton undersökta artiklarna fann jag tvåhundratrettio 

textavsnitt som jag valde att placera i D1. Därför menar jag att det verkar finnas, 

åtminstone om man skall göra ett antagande utifrån mitt undersökta material, ett 

urskiljbart samförstånd i Sverige kring det normativt riktiga i att konsumera mil-

jövänligt.  Ett i det undersökta materialet väldigt vanligt förekommande tema var 

att konsumenten i butiken borde grunda sitt val av varor utifrån vilken klimatpå-

verkan de hade, och på vilket sätt de bidrog till den globala uppvärmningen.  

- Går det att finna ett uttryck för att detta samförstånd har lett till ett urskilj-

bart informationsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga?  Textavsnitt 

i materialet vilka gav uttryck för ett informationsbehov grundat på ett samförstånd 

kring det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt placerades i en analytisk 

kategori som jag kallade I1. Denna var den näst mest frekvent förekommande i 

materialet. I de hundrafjorton undersökta artiklarna fann jag sextien textavsnitt 

som jag valde att placera i kategorin I1. Detta leder mig till att anta att det i Sveri-

ge verkar finnas, om man kan generalisera från det undersökta materialet, ett in-

formationsbehov, bland dem som upplever det vara riktig att konsumera miljövän-

ligt, rörande vilka produkter som är att föredra. Det undersökta materialet gav 

många uttryck för att det behövdes mer information till konsumenter som upplev-

de det vara riktigt att tänka på miljön när de gjorde sina konsumtionsval. Exempel 

på detta var tydlig och klar märkning där en varas miljöbelastning skulle redovi-

sas.  

- Går det i Sverige att finna och urskilja ett uttryck för det viktiga i att konsu-

mera miljövänligt som ett sätt att minska en upplevd risk med miljöförstörelsen 

för den egna personen, familjen och de närstående? I det undersökta materialet 

fanns inte många textavsnitt där det gavs uttryck för att det var viktigt att konsu-

mera miljövänligt som en reaktion på en upplevd risk med miljöförstörelsen för 

den egna personen, familjen och andra närstående. Textavsnitt som gav uttryck för 

detta placerades i en analytisk kategori som jag kallade D2. och den kategorin var 

den minst vanligt förekommande i det undersökta materialet. I de hundrafjorton 

artiklarna fann jag femton textavsnitt som jag valde att placera i D2. Utifrån detta 

gör jag antagandet att en upplevd risk med miljöförstörelsen för den egna perso-

nen, familjen och närstående inte är den faktor som är mest avgörande för om 

svensken skall konsumera miljövänligt eller ej. I det undersökta materialet rörde 

det sig nästan uteslutande om konsumenters oro för riskerna med genetiskt modi-

fierade grödor. Grundat i mina data, verkar oro med grund i miljöhot för den egna 

personen, familjen och de närstående inte vara den faktor som spelar mest roll när 

den svenske konsumenten gör sitt val av varor. När den spelar roll var den, enligt 

mitt material, nästan uteslutande fokuserad på en oro över hur genetiskt modifie-
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rade grödor (gmo) skulle kunna tänkas påverka människa och miljö och som en 

följd av denna oro vill man undvika att konsumera sådant som kan tänkas innehål-

la gmo.    

- Går det att finna ett uttryck för att denna upplevda risk har lett till ett urskilj-

bart informationsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga? Materialet 

gav inte heller många uttryck för ett informationsbehov grundat i en upplevd risk 

med miljöförstörelsen, för den egna personen, familjen och närstående. Textav-

snitt som gav uttryck för detta placerade jag i en analytisk kategori som jag kalla-

de I2. och denna kategori var den näst minst förekommande i det undersökta ma-

terialet. I de hundrafjorton undersökta artiklarna fann jag tjugoen textavsnitt som 

jag valde att placera i I2. Det miljöhot som främst gav upphov till ett informa-

tionsbehov bland konsumenter var hur man som konsument skulle kunna veta 

vilka varor som garanterat inte innehöll gmoråvaror.  

Om vi nu med stöd av Habermas universalpragmatik utgår från att alla, eller 

majoriteten av de uttryck som jag har återfunnit i mitt material är sannfärdiga 

uttryck för skribenternas åsikter grundade i deras respektive subjektiva världar265 

och att dessa yttryck i mina ögon äger en sådan grammatiks riktighet att de blir 

begripliga266 för mig, vill jag försöka mig på följande antaganden, medveten om 

att de grundar sig på en liten del av populationen svenskar: a. Bland svenskar 

finns en uppfattning, med upplevd normativ grund, enligt vilket det är normativt 

riktigt att konsumera miljövänligt att detta har gett upphov till ett specifikt och 

artikulerat informationsbehov rörande hur och vad man bör konsumera för att vara 

en miljövänlig konsument. b. Det verkar inte finnas ett tydligt samförstånd bland 

svenskar om det objektivt sanna267 i att genetiskt modifierade grödor är farliga för 

miljö och människa. Men bland dem som hyser denna åsikt kan man anta att upp-

levelsen av risk vilken, enligt Paul Slovic, kan vara formad av sociala, politiska 

och kulturella omständigheter268, är en faktor som kan styra deras konsumtion. 

Man skulle vidare kunna anta att denna upplevda risk skulle kunna leda till ett 

informationsbehov om hur man skall hantera den. Detta antagande grundar jag på 

det teoretiska begreppet Information sufficiency269, vilket är ett mått på hur mycket 

information en människa känner att hon behöver för att hantera en upplevd risk. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de människor som upplever en risk med gene-

tiskt modifierade grödor först och främst vill undvika dessa och dessutom ha till-

räcklig information för att kunna hantera denna upplevda risk med genetisk modi-
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fierade grödor. De vill inte ha dessa grödor, utan vill veta vilka varor de skall välja 

för att kunna undvika dem.  

Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

Vi har i har i undersökningen sett flera uttryck för att svenskar vill konsumera 

miljövänligt, antigen beroende på att de anser det vara riktigt eller för att hantera 

en upplevd risk. Den subjektiva upplevelsen, den upplevda risken till exempel, har 

sin grund i vad Habermas kallar ”min värld” eller den inre naturen. Kommunika-

tiva handlingar med sin grund i den subjektiva världen, såsom textavsnitt som ger 

uttryck för en upplevd risk med miljöförstörelsen har som funktion att uttrycka 

subjektiva upplevelser, enligt Habermas. Vidare är det giltighetsanspråk som kan 

resas rörande kommunikativa handlingar med ursprung i ”min värld” att de är 

uppriktiga, vederhäftiga, uttryck för kommunikatörens subjektiva uppfattning.270  

I studiens material gavs det främst uttryck för en upplevd risk för de konse-

kvenser som genetiskt modifierade grödor kunde tänkas föra med sig. Om vi skall 

tro riskforskningen måste nog företag och offentliga aktörer börja med att, enligt 

Huurne och Gutteling, försöka förstå människornas informationssökningsbeteen-

de.271Det är, om vi skall tro Alan Alaszewski och Branden B. Johnson, det sätt på 

vilket riskinformation förmedlas påverkar hur människor bedömer risker och fa-

ror.272 

Vidare om företag och makthavare vill övertyga skeptikerna om de påstådda 

fördelarna med de genetiskt modifierade grödorna eller att få dem att lita på 

märkningen av varor som utges vara fria från gmo, miljövänliga eller ekologiska, 

måste förmodligen den institutionella tilliten ökas, annars kommer detta budskap 

att falla platt, då det inte finns något förtroende. För, enligt Michael Siegrist med 

flera, kan acceptansen för en teknologi påverkas av ett förtroende för dem som 

hanterar teknologin i fråga, alltså en institutionell tillit.273 

Dessutom måste de som vill kommunicera riskinformation, till exempel rö-

rande gmo, enligt Branden B, Johnson ta den sociala kontexten i beaktande då den 

enligt honom är en viktig faktor i riskkommunikation. Oftast är det så, säger han, 

att riskkommunikation är av teknisk natur och förmedlas av experter till lekmän274.  

Men i fallet gmo är det inte alltid så att informationen kommer från experter 

till lekmän. Istället rör det sig ibland om kommunikation från en partsintressent 

vars syfte är att övertyga mottagaren om fördelarna med sina produkter. När det 
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rör sig om riskinformation från expert till lekman så kan, enligt Johnson, budska-

pet gå förlorat om inte den sociala kontexten beaktas.275  

Om inte producenter och övriga förstår gruppen ”gmomotståndare” har de, 

om vi ska tro Johnson och Alan Alaszewski, små chanser att få dem att ändra upp-

fattning om de genetiskt modifierade grödorna. Den sociala kontexten, kan påver-

ka hur människor tolkar och reagerar på samma risker på olika sätt beroende på 

deras sociala situation.276 

Avslutningsvis, även detta grundat i tidigare forskning, kan vi anta att gmo-

motståndarnas upplevelse av risk, kommer att påverka deras informationsbehov 

och deras informationssökningsbeteende. De kommer antagligen att söka den 

mängd information kring genetiskt modifierade grödor som de känner att de be-

höver för att kunna hantera den upplevda risken.277   

  Om vi går tillbaka till Habermas och hans världar är det när vi uttrycker nå-

got om samhället, hur vi tycker att det borde vara, så är dessa uttryck sprungna ur 

”vår värld” eller samhället. Kommunikativa handlingar i ”vår värld” har som 

funktion att etablera interpersonella relationer och de giltighetsanspråk som man 

kan resa rörande dessa kommunikativa handlingar är deras normativa riktighet.278  

Vi kan jämföra detta med vad Kurt Neuwirth och Edward Frederick, grundat 

på Icek Ajzens Theory of Planned Behavior, sade. De menade att när människor 

ställs inför riskfyllda situationer tar de familj, vänner och andra närståendes reak-

tioner i beaktande innan de agerar. På samma sätt kan normativ påverkan få män-

niskor att anpassa vad de säger, för att för att detta inte skall gå emot vad de upp-

lever vara den allmänna opinionen. De vill inte ge uttryck åt en impopulär åsikt 

och på så sätt riskera isolation.279  

Antigen skulle man kunna tänka sig att det finns en konsensusuppfattning om 

det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt, grundat på ett samförstånd nått 

genom diskussion. Men det skulle även kunna vara så, om vi ska tro Neuwirth och 

Frederik, att vissa ger uttryck för denna åsikt, då de upplever den vara ett uttryck 

för den allmänna opinionen och inte vill avvika från den. Om vi går tillbaka till 

Ajzen kan vi konstatera att ett grundantagande i hans Theory of Planned Behavior 

är att om inställningen till ett beteende är positivt och om normen talar för beteen-

det, då är det oftast så att individen upplever det som enkelt att anamma eller fort-

sätta beteendet i fråga.280 

I vårt fall skulle det innebära att om en människa upplever att opinionen är för 

miljövänlig konsumtion och om de själva är positivt inställda så finns det goda 

chanser för att de kommer att tillägna sig åsikten och som en följd därav börja, 
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eller fortsätta, att konsumera miljövänligt. Jag har dock funnit mer fog, grundat i 

mitt material, för antagandet att det finns uttryck för en diskursiv konsensus kring 

det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt. Jag gör antagandet att denna 

konsensus har nåtts genom att flera människor har rest påståenden om det norma-

tivt riktiga i att värna miljön genom en medveten konsumtion. Dessa påståenden 

har sedan testats diskursivt, tills man har kommit fram till att det var dessa som 

skulle hållas för sanna för dem som deltog i diskursen.281  

När man använder språket på detta sätt är det dels ett verktyg för att försöka 

nå samförstånd om det sanna eller det riktiga, enligt Habermas, dels en mekanism 

för att koordinera ”diskursmedlemmarnas” sociala handlande i deras livsvärld.282    

Vi minns att livsvärlden var ett centralt begrepp för Habermas. Det var, enligt 

honom, den plats där en intersubjektiv praktik av ömsesidig förståelse mellan 

människor möjliggjordes. Genom denna förståelse kunde sedan subjekt som age-

rar kommunikativt försöka hantera vardagens alla problem tillsammans.283 

Jag ser utifrån detta skribenternas kommunikativa handlande som ett försök 

att koordinera sitt handlade i sin livsvärld.  De vill, som jag ser det, genom diskus-

sion komma fram till vad individen kan göra för att motverka miljöförstörelsen. 

Detta grundat på deras upplevda samförstånd kring att det är riktigt att rädda mil-

jön och samförståndet har man är nått genom diskussion. Diskussionen, om vi 

talar med Habermas, och tar plats i den sociala världen där de kommunikativa 

aktörerna, skribenterna i studien, måste förhålla sig till varandra och till vad som 

bland dem anses vara normativt riktigt. Livsvärlden är, som vi minns, indelad 

eller differentierad i domänerna kultur, samhälle och personlighet. Domänen kul-

tur, som är intressant för oss här, artikuleras inom sfärerna forskning, lag och mo-

ralitet, men även inom konst och konstkritik. De giltighetskrav vi reser på kultu-

rens artikulerade sfärer är för forskningen sanning, för lag och moralitet rättvisa 

och för konst och konstkritik smak.284  

När man till exempel i miljötidningen talade om ”rättvist miljöutrymme”, allt-

så tanken att alla jordens resurser borde fördelas jämt mellan människorna på ett 

sådant sätt att planeten inte utarmas, var det enligt min uppfattning ett uttryck för 

ett moraliskt imperativ från skribenternas sida, där de menade att de rika länderna 

var tvungna att ändra sin resursanvändning. Det giltighetskrav de ställde för denna 

ståndpunkt var rättvisa, därav termen rättvist miljöutrymme. Domänerna kultur, 

samhälle och personlighet byggs upp, säger Habermas, av kommunikativt hand-

lande där de bedöms genom argumentation om vad som anses vara objektivt sant 

och normativt riktig. Det är en process med konsensus som mål där det bästa ar-

gumentet får styra hur den moderna livsvärldens strukturer skall utformas. Detta 
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är den så kallade rationaliseringen av livsvärlden. I denna process blir livsvärl-

dens strukturer och de processer som bidrar till att upprätthålla dem allt mer diffe-

rentierade och öppna för diskussion i vilken de kan ifrågasättas, omformas och 

förnyas genom ömsesidigt samförstånd, enligt Habermas.285 

Men som vi kommer ihåg fanns det enligt Habermas risker med denna pro-

cess. För i och med den differentiering som sker genom livsvärldens rationalise-

rande möjliggörs en framväxt av system som ligger utanför livsvärldens kontroll 

och som är oberoende och agerar på egen hand. Det rör sig om system inom 

marknaden och byråkratin vilka utövar påverkan på människorna genom medierna 

pengar och administrativ makt. Detta är vad Habermas kallar kolonialisering av 

livsvärlden.286  

För säger Habermas, även om livsvärlden genom kommunikativt handlande är 

en källa till social solidaritet mellan de som befolkar den, så löper den alltid risk 

att bli övermannad eller helt förstörd av två andra socialt integrerande mekanis-

mer i det moderna samhället, marknaden och byråkratin. Genom deras systema-

tiska, ekonomiska imperativ och de krav som de ställer på människorna hotar de 

att dränera livsvärldens resurser av social solidaritet.287 

Om vi först utgår från att studiens resultat är en representation av svenskarnas 

uppfattning om miljö och konsumtion kan vi säga att det finns en uppfattning som 

delas av många att man bör konsumera miljövänligt. Då kan vi fortsättningsvis 

anta att kolonialiseringen av livsvärlden skulle kunna var en förklaring till varför 

den delade uppfattningen bland människor om att de vill ha miljövänliga varor 

inte per automatik har lett till att fler produkter är ekologiska, och att de fortfaran-

de är dyrare än konventionella alternativ. Jag menar, utifrån min tolkning av Ha-

bermas och hans teorier om det kommunikativa handlandet, att marknaden som 

ursprungligen var ett system skapat för att tillfredställa behov i livsvärlden, har 

blivit ett system frånkopplad från densamma. Vilket gör att en artikulerad vilja i 

livsvärlden att konsumtionen inte skall vara alltför miljöbelastande, inte tillgodo-

ses av marknaden. 

Liknande tankegångar uttrycktes av Universitetslektorn Kjell Mårtensson som 

i sin artikel ”Lita inte på marknaden” från 2007, ansåg att marknaden var en viktig 

institution i vad han kallade våra välståndssträvanden, men att detta krävde att den 

fungerade. För, enligt Mårtensson, var ett centralt krav man kunde ställa på mark-

naden att den gav varor ett pris som gav uttryck för de uppoffringar som de invol-

verade. Men miljöproblemen som, enligt honom, blivit allt tydligare var ett tecken 

på att marknaden inte fungerade effektivt och att man inte kunde lita på priset som 

en styrmekanism. Mårtensson menade att all slags miljöbelastning skulle vägas in 

i priset på alla varor och tjänster som presenterades på marknaden. En vara som 
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ledde till miljöförstöring skulle följaktligen få ett högre pris. Han avslutade med 

att säga att det var upp till politiker och andra makthavare att ta ansvar för och 

genomföra prisjusteringar som i många fall kunde vara impopulära.288  

Mer om marknaden och miljön kunde vi läsa i Miljötidningen. Frida Kling-

berg och Emil Schön skrev båda om det förlorade klassperspektivet i diskussionen 

om miljön. De menade att människor från arbetar- och underklassen ofta hade 

mindre pengar vilket ledde till att de inte på samma sätt kunde konsumera långvä-

ga flygresor och/eller köpa nya förbrukningsartiklar i samma takt som medel och 

över klassen. Detta ledde, å ena sidan, till att de utövade mindre miljöpåverkan 

när det gällde resor och konsumtionen av förbrukningsartiklar, men å andra sidan 

att de inte alltid råd att köpa de i många fall dyrare ekologiska produkterna, även 

om de hade viljan, vilket stämmer överens med vad vi såg ovan, och att de inte i 

samma takt kunde införskaffa till exempel nya, mer energieffektiva vitvaror och 

liknande. Klingberg uttryckte åsikten att klassperspektiv var alltför frånvarande i 

miljörörelsen och att den hade ett medelklassperspektiv.289  

Avslutningsvis menar jag att alla människor som har en vilja att konsumera 

miljömedvetet har rätt att få veta olika varors inverkan på miljön och att det antag-

ligen inte räcker med att överlåta informationsansvaret på producenterna. Frestel-

sen finns alltid att skönmåla den egna produkten eller helt förtiga dess påverkan 

på miljön. Dock menar jag inte att man måste se alla producenter som några slags 

monster som inte bryr sig det minsta om miljön. Det behöver inte alls vara fallet. 

De kan privat nära en känsla att man borde göra något för miljön och de kan kän-

na solidaritet med dem som drabbas av miljöförstörelsens effekter. Men, menar 

jag med stöd av Habermas, genom livsvärldens kolonialisering har solidariteten i 

livsvärlden störts290, producenterna är både delaktiga i livsvärlden, men även i det 

alltmer självständiga system som är marknaden utgör vilket gör att de sitter på två 

stolar, den ena mer bekväm än den andra.  

Detta kan i sin tur, fortsatt med stöd av Habermas, leda till störd kommunika-

tion mellan en miljömedveten konsument och en producent där den förste agerar 

kommunikativt med samförstånd rörande en varas miljöpåverkan som mål, medan 

den senare agerar strategiskt med det personliga målet att sälja samma vara till 

varje pris.291   

Om vi istället ser på vad förslags vidare forskning man skulle kunna bedriva 

rörande miljömedvetna konsumenters informationsbehov, skulle mer kvantitativa 

studier vara önskvärda i vilka ett större antal konsumenter får utgöra studiens po-

pulation, eller djupintervjuer av samma grupp. Man skulle även kunna tänka sig 

fler textanalyser av andra källor än de som jag valt. Det står förstås även alla och 

                                                 
288 Mårtensson, Kjell 2007 
289 Klingberg, Frida 2006 ”Mer klass på miljökampen”; Schön, Emil 2006 ”Miljö, klass & konsumtion” 
290 Habermas 2003 s. 81 
291 Outhwaite 1994 s.111 f. 
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envar fritt att replikera min studie om de finner mina resultat vara märkliga eller 

felaktiga och mina slutsatser förhastade, egendomliga eller tendensiösa. 
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6. Sammanfattning 

Mitt syfte med uppsatsen var fyrdelat. Först ville jag undersöka om det gick att 

finna artikulerade uttryck för det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt. 

Här grundade jag mig på Jürgen Habermas teori om universalpragmatiken där ett 

grundantagande är att människor söker finna diskursivt grundade samförstånd 

rörande det objektivt sanna och normativt riktiga i sin verklighet.
292

 Mitt antagan-

de var att det i Sverige fanns ett samförstånd kring det normativt riktiga i att kon-

sumera miljövänligt. Vidare ville jag se om detta samförstånd hade gett upphov 

till ett artikulerat informationsbehov rörande vilka varor som var att föredra ur 

miljösynpunkt. Jag ville som ett alternativ till det ovannämnda även söka artikule-

rade uttryck för en ytterligare förklaring till varför vissa konsumenter valde att 

konsumera varor som uppfattades vara miljövänliga, nämligen att de reagerade på 

en upplevd risk med miljöförstörelsen, för den egna personen, familjen och andra 

närstående. Här grundade jag mig på teorier av Paul Slovic som menar att männi-

skor upplever faror och risker som i och för sig kan vara riktiga, men är socialt 

konstruerade. Hur människor skattar faror och risker är, enligt Slovic, subjektivt 

och påverkas av, dels bedömningar som människor gör utifrån teknisk riskinfor-

mation, dels av psykologiska, sociala, kulturella och politiska faktorer.
293

  

För det fjärde vill jag se om den upplevda risken har lett till ett informations-

behov rörande vad man kan konsumera för att inte bidra till miljöförstörelsen och 

på så sätt minska den upplevda risken. Den teoretiska utgångspunkten här var ett 

begrepp, information sufficiency, som presenteras i artikeln Information Sufficien-

cy and Risk Communication av Robert J. Griffin, Kurt Neuwirth med flera. Be-

greppet avser den mängd information som en människa bedömer att hon behöver 

för att hantera en upplevd risk.
294

  Det som sagts ovan ledde mig till följande frå-

geställningar: 

                                                 
292 Habermas 2003 s. 1; passim 
293 Slovic, Paul 1999 s. 1. 
294 Griffin, Robert J.,  Neuwirth, Kurt, Dunwoody, Sharon och  Giese, James 2004 s. 1f. 
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Går det att finna och urskilja ett uttryck för ett samförstånd i Sverige att det 

är normativt riktigt att konsumera miljövänligt? Textavsnitt i mitt undersökta ma-

terial vilka gav uttryck för det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt pla-

cerades i en analytisk kategori som jag kallade D1. Av alla kategorier som jag 

konstruerade för att analysera mitt material var kategori D1. den mest frekvent 

förekommande. I de hundrafjorton undersökta artiklarna fann jag tvåhundratrettio 

textavsnitt som jag valde att placera i kategorin D1. Därför menar jag att det ver-

kar finnas, åtminstone om man skall göra ett antagande från mitt undersökta mate-

rial, ett urskiljbart samförstånd i Sverige kring det normativt riktiga i att konsume-

ra miljövänligt. 

Går det att finna ett uttryck för att detta samförstånd har lett till ett urskiljbart 

informationsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga?  Textavsnitt i 

mitt material vilka gav uttryck för ett informationsbehov med sin grund i ett sam-

förstånd kring det normativt riktiga i att konsumera miljövänligt placerades i en 

analytisk kategori som jag kallade I1. Denna var den näst mest frekvent före-

kommande i mitt material. I de hundrafjorton undersökta artiklarna fann jag sexti-

en textavsnitt som jag valde att placera i kategorin I1. Detta leder mig till att anta 

att det i Sverige verkar finnas, om man kan generalisera utifrån mitt undersökta 

material, ett informationsbehov bland dem som upplever det vara riktig att kon-

sumera miljövänligt, angående vilka produkter som är att föredra ur miljösyn-

punkt. 

Går det att finna och urskilja ett uttryck i Sverige för det viktiga i att konsu-

mera miljövänligt som ett sätt att minska en upplevd risk med miljöförstörelsen 

för den egna personen, familjen och de närstående? Mitt material gav inte många 

uttryck för att det var viktigt att konsumera miljövänligt som en reaktion på en 

upplevd risk med miljöförstörelsen för den egna personen, familjen och andra 

närstående. Textavsnitt som gav uttryck för detta placerades i en analytisk katego-

ri som jag kallade D2. och den var den minst frekvent i mitt undersökta material. I 

de hundrafjorton artiklarna fann jag femton textavsnitt som jag valde att placera i 

kategorin D2. Utifrån detta gör jag antagandet att en upplevd risk med miljöför-

störelsen för den egna personen, familjen och närstående inte är den faktor som är 

mest avgörande för om svenskarna skall konsumera miljövänligt eller ej. 

Går det att finna ett uttryck för att denna upplevda risk har lett till ett urskilj-

bart informationsbehov rörande vilka produkter som är miljövänliga? Mitt mate-

rial gav inte heller många uttryck för ett informationsbehov med sin grund i en 

upplevd risk med miljöförstörelsen, för den egna personen, familjen och närståen-

de. Textavsnitt som gav uttryck för detta placerade jag i en analytisk kategori som 

jag kallade I2. och denna kategori var den näst minst frekventa i mitt undersökta 

material. I de hundrafjorton undersökta artiklarna fann jag tjugoen textavsnitt som 

jag valde att placera i kategorin I2. 
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