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Abstract 

The aim of this study is to further the understanding of the individual’s 
prospect to contribute politically in a global setting with the means provided as a 
consumer. Through a descriptive qualitative literature study the conception of 
political consumerism and the circumstances surrounding it is analyzed. All in the 
light of globalization and the decreased importance of nation-state boundaries. 
This is as well relating to the foundation for a political community, which might 
also originate from collectively shared cosmopolitical values. The subsequent 
effects on the individual’s ability to utilize new ways of influence in the effort to 
address problems or interests situated outside the traditional political structures, 
which abilities or willingness are lacking, leads to a focus on companies as 
political agents. Despite the voluntary endorsement of CSR and the constrain of 
costumer demands, the composition of companies does imply the lack of 
democratic means. This proves to be both an asset and a predicament when 
employed as an instrument of the political act of individuals. The conclusion is 
that an expansion of what traditionally has been considered forms of political 
participation is not without motivation and can prove to update traditional 
political theories. 
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1 Inledning 

I en allt mer socialt och ekonomiskt globaliserad värld, med en stark 
interdependens mellan politik, kulturer, miljöfrågor och ekonomiska system står 
inte längre stater som ensamma aktörer på den internationella arenan. Det 
föreligger ett behov av att bryta med de traditionella föreställningarna inom 
statsvetenskapen av att enbart inneha statscentrerade utgångspunkter. Woodward 
m.fl. menar att det föreligger ett uppenbart behov av att omvärdera samhälle, 
gemenskap och identitetstillhörighet då globala processer, beslut och händelser 
både påverkar och påverkas av politik och identitetstillhörigheter och då nya 
möjligheter för dessa förändrar förutsättningarna för individen som del av det 
politiska systemet. (Woodward m.fl. 2008 s 207, 210) 

Individens politiska inflytande har traditionellt kopplats till medborgarskap i 
en nationsstat, med delade intressen och värderingar som grund för legitimitet och 
stabilitet av gemenskapen. Då en liknande gemenskap dock kan skapas oberoende 
av de traditionella gränserna, som skulle gå utöver de gamla ramarna för 
tillhörighet inom en politisk sammanslutning och medborgarskap, förändras 
relationen mellan det offentliga och privata. När det talas om multikulturellt eller 
globalt medborgarskap är det en indikation på att individer försöker finna nya 
vägar att påverka. Omdefinition av den tidigare tydliga kopplingen mellan 
individen och dess roll som medborgare och kopplingarna mellan politiskt 
engagemang och politisk enhet blir då en intressant fråga. 

 Utöver individens förändrade förutsättningar i den globala strukturen, har 
denna även medfört möjligheten för multinationella företag att inneha allt mer 
direkt och kraftfull inflytelse.  På grund av företagens ofta överlägsna ekonomiska 
tillgångar inverkar deras verksamhet och beslut inte enbart på enskilda individers 
liv, utan även på hela nationers utveckling och framtid. Samtidigt innebär samma 
premisser dock att det öppnas upp en ny väg för individer att göra sin röst hörd på 
ett mer direkt och kanske till och med mer kraftfullt sätt än vad som tidigare varit 
möjlig som medborgare i en stat. Som konsumenter överskrider individernas 
gemenskap nationsgränserna då individens aktiva val skapar en ny gemenskap 
baserade på förenande intressen och värderingar. Mer än en 
medborgarskapsliknande situation konstituerad av tillgången till rättigheter, skulle 
detta kanske kunna bäras upp av desto större aktivism och friheten från 
byråkratisk kontroll och intervention. Något som går i linje med vad Dahl 
förutspådde som del av demokratiseringens tredje transformation. (Dahl 2002 s 
514-522)  

Även om rollen som konsument inte skulle uppfylla kriterierna för ett 
medborgarskap och således göra statsmedborgarskapet utbytbart, är det inte sagt 
att det saknar relevans ur statsvetenskapligt synpunkt. Tvärt om medför 
fenomenets utveckling en avgörande betydelse för relationen mellan stat och 
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individ. Dock finns problem med idén om individers politiska inflytande som 
konsumenter ur praktiska, juridiska, moraliska och i synnerhet demokratiska 
perspektiv. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta vetenskapliga arbete är att undersöka hur individens politiska 
inflytande kan förstås i den allt mer globaliserade världen med fokus på 
konsumtion som den utvalda arenan för politisk medverkan. Undersökningen 
ställer sig i kontrast mot det realistiska perspektivet på internationell politik i 
förhoppning att spegla reella förhållanden som kanske inte faller inom de 
traditionella teoriskolornas ramar, för att göra ämnet mer rättvisa. En ny 
inställning till studiet av politiskt beteende som är mer inkluderande, anser Stolle 
m.fl. är önskvärt för att inte gå miste om denna växande och viktiga aspekt av 
politisk medverkan. (Stolle m.fl. 2005 s 246) Då det råder ett ekande underskott 
på forskning inom området konsumtion som en form av politisk medverkan är det 
således även önskvärt att tillföra något till forskningen om den globala 
utvecklingen med koppling till den förändrade relationen mellan individ och stat.  

Frågeställningen som undersökningen kommer att utgå ifrån är: Hur kan 
konsumtion förstås som ett uttryck för individens politiska inflytande och vilka är 
dess förutsättningar?  

Undersökningen är intressant i ett statsvetenskapligt perspektiv eftersom den 
kommer att undersöka nya utvecklingar för individers identitetstillhörighet som 
medborgare och konsument, kopplat till aktivism i form av konsumtion som ett 
uttryck för politiskt inflytande. Fokus avses ligga på de teoretiska implikationerna 
av konsumentval avseende möjligheterna av direkt effekt, för att visa på 
individens påverkan utöver den som rollen av medborgare. Den kausala påverkan 
dessa val har eller motiveringarna bakom dem lämnas utan djupgående 
undersökning, även om de oundvikligen kommer att beröras. 

1.2 Teori 

.Arbetet kommer ske induktivt, med den empiriska verkligheten som utgångsläge 
och kommer inneha en målsättning att utföras på en beskrivande nivå. Dock 
kommer en viss argumentativ aspekt tvunget figurera pga. att existerande teorier 
angående politisk medverkan inte lämnar mycket utrymme för en gemenskap 
inom annat än staten. Definitionen där enbart handlingar som är direkt och 
uttryckligen utförda i den traditionellt politiska sfären kan klassas som politisk 
medverkan, kommer utmanas som för restriktiv. Således baseras arbetet på 
inställningen att politisk konsumtion möjligen kan vara politiskt relevant, även om 
det ligger utanför det traditionella förhållningssättet.  
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Då en enhetlig och fullbordad teori om det behandlade ämnet inte existerar i 
någon mer omfattande utsträckning, kommer undersökningen bli av 
teoriutvecklande karaktär (Esaiasson 2005 s 121), men fortsatt med ett 
beskrivande hellre än ett normativt perspektiv. Undersökningen kommer dock 
oundvikligen beröra teorier om identitetsbildande och teorier om medborgarskap 
ur ett kosmopolitiskt perspektiv. Den kommer även att inneha kopplingar till 
demokratiteori, vilket sätts i kombination med ekonomiska teorier förbundna med 
CSR. Fokus har ålagts dessa teorier då dess samverkan och parallella funktion 
reflekterar realiteten av den specifika situationen som avses undersökas.  

Genom att utveckla och ta hänsyn till kompletterande förklaringsfaktor utöver 
individens roll i det traditionellt politiska systemet, i ljuset av senare tiders 
utveckling, kommer förståelsen för det internationella systemet i allmänhet och 
individens roll i synnerhet utökas. Undersökningen avses dock försöka hitta 
tillfredställande förklaringar, mer än att utveckla en fullskalig teori om individens 
förändrade roll som konsument i det mer kosmopolitiska systemet.  

1.3 Metod och material 

Frågeställningen avses besvaras genom en litteraturbaserad kvalitativ studie. 
Materialet som ämnas användas för arbetet är främst vetenskapliga artiklar och 
litteratur, som är sakliga och objektiva men oundvikligen innefattar både skeptiker 
av konsumtion som politiskt verktyg och mer positivt inställda författare. Urvalet 
av litteratur har således gjorts med hänsyn till att lämna utrymme för olika 
ställningstaganden inom diskursen. Material avser att ge en omfattande och 
nyanserad bild av ämnets komplexitet sett utifrån den verklighet i vilken det 
undersökta fenomenet figurerar.  

För diskussionen om den kosmopolitiska utvecklingen och dess implikationer 
för individens identitetstillhörighet har sociologi professorn Matthias Koenig 
forskning inom världssamhället, mänskliga rättigheter och transformationen av 
nationsstater utgjort grunden. Uttrycket av politisk aktivism och dess utveckling 
har tagit sin utgångspunkt från den politiske teoristen och professor i 
statsvetenskap Robert Dahls tankar, som kommer att utgöra en viktig bakgrund till 
undersökningen. Därutöver kommer främst professorerna Janette Webbs och 
Lawrence Glickmans argument om social förändring respektive 
konsumtionssamhälle nyttjats för diskussionen angående konsumenter och 
politisk konsumtion. Genomgående kommer mycket utrymme ges för professor 
David Held som har ett långvarigt förflutet inom ämnet angående 
omformuleringen av demokrati i internationella och globala sammanhang och 
vars argument därför kommer att få betydande inflytande för undersökningen. 
Dessa är alla ledande namn inom koppling mellan utvecklingen av individens 
politiska inflytande i den globaliserade världen. 
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1.4 Disposition 

Till att börja med kommer arbetet klarlägga hur den traditionella rollen för 
individen, dvs. som medborgare inom en nationsstat förändrats. Detta kommer att 
sättas i relation till den allt mer kosmopolitiska utvecklingens konsekvenser på 
både individens och andra aktörers ställning och möjligheter. Därefter undersöks 
politisk aktivisms lokalisering samt identitetstillhörighet och 
gemenskapsgrundande värderingar, som skilt från den traditionella enheten: 
staten. Även mer juridiska kosmopolitiska implikationer diskuteras därtill. I det 
tredje kapitlet diskuteras kopplingen till ökade möjligheter för individen till utökat 
inflytande och politisk medverkan som konsument och konsumtionens 
politisering. Följande kapitels huvudämne är förutsättningarna som utgörs av CSR 
vartefter det mer empiriska problem av demokratiska förutsättningar avhandlas. 
Slutligen presenteras de egna slutsatserna. 
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2 Förändrade förutsättningar för 
individen 

Traditionellt har individens roll för politiskt inflytande och maktpåverkan skett 
genom nationsstaten. När tanken på nationsstaten, och därmed även tanken på 
medborgarskap, växte fram antogs en stark koppling mellan geografiskt 
territorium, politisk makt och demokrati. Trots att politisk auktoritet härstammar 
från stater är formen av denna under omställning, då förutsättningarna förändrats 
under de senaste decennierna. Dock sker denna förändring inte på ett homogent 
sätt då stater fortfarande har den suveräna rätten till styre över sitt territorium, 
men kapaciteten för det praktiska utövandet är reviderad. (Held 2005 s 186-187) 

 Den homogena kollektiva identiteten som utgjorde den essentiella grunden 
för nationsstatens sammanhållning har stött på konkurrens då individer finner nya 
former av emotionella kopplingar och samhörighet över gemensamma 
gränsöverskridande intressen. Varvid individuella beslut och handlande förläggs 
utöver lokala och nationella gränser. Den kosmopolitiska utvecklingen har 
medfört att nationell lag har kompletterats med universella mänskliga rättigheter 
så att både individens och andra aktörers ställning förändrats. (Woodward m.fl. 
2008 s 207) 

I detta kapitel ska dessa punkter undersökas närmre, som en inledande 
förklarande analys till utvecklingen av politisk konsumtion som kommer 
diskuteras i nästa kapitel.  

2.1 Den globala utvecklingen 

Multilaterala organisationer brukade vara uteslutande statsbaserade, men har allt 
mer sökt eller tvingats till samarbete med den privata sektorn för att kunna 
tillhandahålla de egna medborgarna med sociala gods som exempelvis säkerhet 
eller ekonomisk stabilitet. Både privatpersoner och företag nyttjas för experthjälp, 
ekonomisk hjälp, eller för att på annat sätt agera i en fråga där de besitter bättre 
förutsättningar för att nå lyckade resultat. Stater och nationella myndigheter är på 
så sätt numera ovillkorligt verksamma inom internationella eller globala 
maktutövande nätverk, vilket oundvikligen leder till en fragmentering av 
samarbetet uteslutande stater emellan. (Bull – McNeill 2007 s 1; Held 2005 s 185-
187) Enligt Dal är det inget nytt att stater enskilt eller internationellt inte kan 
handla helt autonomt då i synnerhet demokratiska stater genom alla tider varit 
tvungna att ta hänsyn till och varit beroende av yttre krafter som inte varit möjlig 
att styra. (Dahl 2002 s 490) 
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Nationell politik har utvecklats då många av de fundamentala processer som 
styr politiska, sociala, ekonomiska och till och med kulturella gods på detta sätt 
ligger långt utanför räckvidden för enskilda stater. Skillnaden mellan inrikes- och 
utrikespolitiska frågor blir således inte längre svart eller vitt då påverkan kan 
komma utifrån den intakta staten. Samtidigt får tidigare rent inhemska beslut eller 
handlingar även allt mer långtgående effekter som inte enbart påverkar de egna 
medborgarna eller hämmas av territoriella gränsdragningar. (Dahl 2002 s 489; 
Held 2005 s 186-189)Den ökade interdependensen förändrar processerna och 
dynamiken för statens auktoritet, precis som förståelsen för ansvarstagande och 
demokrati. Antaganden om kopplingen mellan geografiskt territorium, politisk 
makt och demokratin har helt enkelt satts i gungning och konceptet av offentlig 
makt som uteslutande förkroppsligad genom nationsstaten kan rimligen inte 
längre sägas existera. (Held 2005 s 187-189)  

Denna effekt av globaliseringen, utsuddning av politiska gränser och en 
minskad kontroll för nationella regeringar, är en svaghet som enkelt kan utnyttjas 
av nya starka aktörer, exempelvis i form av organisationer eller privata företag. 
(Bull – McNeill 2007 s 1; Sethi 2005 s 205-206) Tidigare vågor av globalisering i 
historien har visat på ett vållande av omfattande negativ påverkan på de 
involverade länderna, främst ökande ojämlikhet mellan de egna medborgarna och 
mellan olika länder. Detta kan ha sin förklaring i att då staten får dela makten med 
andra aktörer, förloras monopolet på att representera de värderingar som 
samhället bygger på. (Sethi 2005 s 205-206; Stolle m.fl. 2005 s 251) I och med 
det öppnas utrymme upp för exempelvis individuella intressen. Då globaliseringen 
även öppnat upp för ett näst intill obegränsad ekonomisk interaktion där en stor 
del av flödet av pengar, varor och tjänster kontrollerat av privata företag är det 
rimligt att påstå att avancerande intressen kommer att spegla de rent ekonomiska 
målsättningarna. Vilken de ekonomiska intressens legitima omfattning kan sägas 
vara är en viktig fråga inom diskursen om globaliseringen och dess effekter. (Held 
2005 s 201) För även om samtliga aktörer skulle delat samma intressen och 
målsättning, väcks stark kritik för möjligheten av uppkomsten av ett nytt globalt 
offentligt domän utgjort av privata aktörer. Detta då de saknar de traditionella 
demokratiska instrument och strukturer som däremot återfinns i statsbildningar. 
(Bull – McNeill 2007 s 1; Sethi 2005 s 205-206)  

Uppkomsten av privata auktoriteter inom internationella relationer pressar 
stater att anpassa det internationella systemet till att innefatta den makt de har för 
att skapa förutsägbarhet genom utvecklingen av ett kosmopolitiskt regelverk för 
ansvarsutkrävande. Detta sker under förutsättningen av ett stabilt internationellt 
system som är baserat på legitimiteten av stater som enheter, (Bull – McNeill 
2007 s 2-3) men även om stater fortsatt är de viktigaste aktörerna innehar stora 
transnationella företag (TNC) också en ansenlig och allt mer växande betydelse. 
Därför kan det internationella systemet inte undvika att göra de anpassningar som 
utvecklingen kräver. (Held 2005 s 189, 201; Waldron 2000 s 236-239) 
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2.2 Aktivism 

En av de viktigaste förändringarna i den globala politiken är att den politiska 
aktiviteten har expanderats över tidigare gränser.  Globalisering kan förklaras som 
en övergång från det gränsöverskridande, transnationella, interregionala eller 
globala till det lokala för mänsklig aktivitet, organisation och maktinflytande. 
(Held 2005 s 186-187) Detta inkluderar även en utbredning av ickestatliga 
aktörer, både NGOs, företag och andra privata sammanslutningar och nätverk av 
olika slag, genom vilka interaktionen både individer emellan, men även mellan 
andra aktörer ökar. (Bull – McNeill 2007 s 2; Held 2005 s 185-187)  

Vad som anses mer än något annat vara avgörande för den framtida 
utvecklingen då det bl.a. påverkar politiken och de beslut och regler som därmed 
uppställs, är individens beteendemönster. (Berglund – Matti 2006 s 550-551) Att 
fokus åläggs på konkret handlande beror även på problematiken med att 
universella rättigheter och skyldigheter, rättvisa, miljö etc. inte passar in i den 
traditionella järntriangel där samverkan sker mellan statliga myndigheter, 
nationell politik och målgruppens homogena intressen. 

En konsekvens av den kosmopolitiska utveckling är således att man 
ofrånkomligen måste behandla lokaliseringen av politisk medverkan, vilken 
traditionellt har varit kopplingen mellan medborgare och staten. (Stolle m.fl. 2005 
s 251) Demokratiska former av deltagande har redan tidigare undergått 
transformationer från direkta former av deltagande, som ersattes av deltagande 
genom val av representation. Då medborgarna som ingår i ett visst demos dock 
inte känner att deras intressen blir tydligt eller aktivt representerade, minskar 
incitamentet för att utnyttja den traditionella styrningen. Samtidigt kan 
utvecklingen medföra en förskjutning av representation till internationella 
mastodontinstitutioner som ofta finns lång ifrån medborgarna och som påverkas 
eller till och med helt styrs av transnationella aktörer, däribland inkluderat 
transnationella företag. Därmed kan de demokratiska utloppen för att till fullo 
reglera de beslut och handlingar som faktiskt innehar väsentlig inverkan på 
individers liv saknas, varvid individerna känner sig maktlösa gentemot de som 
fattar beslut. (Dahl 2002 s 487-490, 493) Därför uppsöks nya sätt för individernas 
politiska medverkan. (Stolle m.fl. 2005 s 251)  

Medborgarnas medverkan kan förstärkas genom ökat inflytande över sitt 
vardagliga liv varvid en önskvärd enorm ökning av medborgardeltagande i det 
ekonomiska och politiska skulle uppstå som resultat. Oavsett om detta sker i 
större organiserade enheter eller mindre individuella enheter, menar Dahl att just 
denna ökade aktivitet som inte begränsas av nationsgränserna kanske är det som 
kommer utlösa demokratiseringens tredje transformation. Det skiljer sig inte 
mycket ifrån tidigare system, med undantaget att grupperingar numera formas av 
gemensamma intressen även utanför den egna nationen. 

Den tredje transformationen innebär inte nödvändigtvis en fortsatt utveckling 
av den andra transformationen med storskaliga supranationella representativa 
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demokratiska enheter, detta tror Dahl kommer att tillhöra ovanligheterna med det 
europeiska samarbetet som eventuellt undantag då internationella relationer kan 
enbart demokratiseras till begränsad utsträckning. Dock är detta inte enbart 
möjligt genom inflytande av demokratiska krafter inom nationsstater. Istället ser 
han möjligheterna av civilsamhället och makten av folkopinionen som numera 
kan ses ur ett globalt perspektiv. De implikationer och effekter individens 
handlande kan medföra på ett globalt plan, för stora aktörer inom det 
internationella systemet, speglar den grad av inflytande som den lilla individen 
faktiskt har. Individens intressen och vilja att agera i enlighet med dessa kan även 
utläsas i stödet och medlemskapet i frivilliga organisationer. (Dahl 2002 s 487-
488, 493) Ökningar i individers deltagande utanför den egna staten, bl.a. i NGOs 
och som ansvariga konsumenter genom nyttjande av miljömärkningar, fair trade 
osv. är ett tecken på detta. Visserligen åtnjuter man anonymitet i det globala, men 
handlandet blir ett uttryck för ansvarstagande och medborgare uttrycker både sina 
privata och offentliga intressen och identiteter. (Glickman 2006 s 207, 209; Stolle 
m.fl. 2005 s 252) Genom att fatta beslut mellan olika befintliga alternativ, uträttas 
en handling som kan bli av avgörande politisk karaktär. Hur markanden ser ut och 
vilka alternativ som tillhandahålls är avgörande, likaså informationen som finns 
tillgänglig. (Glickman 2006 s 207) Något som kommer diskuteras i högre grad i 
kapitel 4.  

Med ett mer individualiserat politiskt system med färre gränsdragningar, ökar 
dock valmöjligheterna som är grundläggande i ett fritt demokratiskt samhälle. 
(Glickman 2006 s 207, 209; Stolle m.fl. 2005 s 252) Det medför en utspridning av 
kulturer, idéer och information. Individer kan därigenom samarbeta och påverka 
varandra även inom sfären för den ekonomiska marknaden. (Held 2005 s 185-
187) 

2.3 Värderingar & Identitet 

Individen styrs enligt postmodern teoribildning av dess moraliska uppfattning och 
en införstådd ansvarsskyldighet. (Held 2005 s 200; Stolle m.fl. 2005 s 246, 252) 
Medborgarna i en stat delar en gemensam uppsättning värderingar varvid deras 
handlingar motiveras av altruistiska hänsynstaganden gentemot den större 
gemenskapen hellre än fördelar av individuell karaktär. Individens eget egoistiska 
vinstmöjligheter avvisas till fördel för samhällets förmån även inom ett längre 
tidsperspektiv. (Berglund – Matti 2006 s 555; Sagoff 1988 s 8)  

De värderingar som styr efter övergången till postmaterialistiska värden (Held 
2005 s 200; Stolle m.fl. 2005 s 246, 252) kan exempelvis vara strävan efter 
mänsklig värdighet, integritet, rättigheter, social rättvisa, hållbar utveckling och 
miljöfrågor. Mer kortfattat förklarar Held det som principen om att inte orsaka 
allvarlig skada och avhjälpa nöd, som har uppkommit och är beroende av de 
förändrade globala förutsättningarna. (Held 2005 s 193, 200; Stolle m.fl. 2005 s 
246, 252) Dock kan inte den moderna konsumentkulturen frånskiljas en 
ekonomisk rationalitet. Konsumenter är autonoma optimerare som har egoistiska 



 

 9 

preferenser eller materiella syften. (Berglund – Matti 2006 s 551, 555; Lundquist 
2004 s 166-167; Sagoff 1988 s 8; Webb 2006 s 68)  

Individen kan på så sätt besitta olika preferenser beroende på situationen, 
konsumentval har visat sig påverkas av hänsyn till behov och önskemål från både 
den egna familjen, samhället och andra källor. (Webb 2006 s 67) Därför måste 
hänsyn för individens beslutsfattande tas till både externa självuppfyllande motiv 
(egoism) och moral eller det som anses relevanta för gemenskapen (altruism), 
vilket ofta tillskrivs högre värde. (Berglund – Matti 2006 s 550, 557-558) 
Individens inneboende kapacitet att utvärdera en situation och handla efter dess 
egna intressen innebär att konsumtion inte nödvändigtvis behöver vara av 
ekonomisk karaktär. Det kan inte reduceras till egoistisk individualism, även om 
konsumenterna agerar som individer och inte som medborgare, dvs. som del av en 
större gemenskap. Individualiseringen av det ekonomiska systemet innebär därför 
inte nödvändigtvis en individualism förstått som egoism. (Webb 2006 s 66, 68, 
147) 

Att utgå ifrån individen som den mer altruistiska konsumenten har visat sig 
framgångsrikt. Genom att framhålla universella principer som ett medel att försök 
att förändra beteende grundat på gemensamma och grundläggande värderingar, 
modifieras beteendet hos individen. Detta på samma sätt som traditionellt gjorts 
för medborgare inom statsstaten då regler skapas som inskränker deras handlande. 
Det kan vara ett sätt att transformera inställningen till individens plats i ett större 
sammanhang för att de ska se sig som medborgare i det globala samhället med 
moraliska skyldigheter gentemot det globala. (Berglund – Matti 2006 s 556) Dock 
är dessa principer inte tvingande, eftersom om individers handlingar skulle lyda 
under sociala eller politiska restriktioner skulle de enkelt kunna bli orättvisa när 
tillämpade på ett globalt plan som medför allt för varierande förutsättningar. (Held 
2005 s 185) 

Det har traditionellt varit av stor vikt att individens identitet formas utifrån ett 
samhälle som skapar tillhörighet och håller ihop staten. Detta ses inte enbart som 
nödvändigt för den interna funktionen av den egna staten, utan även inom ett 
internationellt sammanhang utgör nationalstaten grundenheten som det 
internationella systemet är baserat på och både staten och medborgarna behöver 
därför vara klart definierade för att uppnå stabilitet. (Held 2005 s 185-186; Koenig 
2008 s 95) En ny modell för den sociala ordningen har dock institutionaliseras 
inom världspolitiken. Lagar skapar samhälliga identiteter, (Berglund – Matti 2006 
s 551) så då dessa har utvecklats från att vara nationella bestämmelser till att i allt 
större omfattning vara universella, påverkas även individens identitet. Både de 
rättigheter och skyldigheter som tilldelats individer oavsett deras geografiska, 
kulturella, nationella eller etiska tillhörighet är gemenskapsbildande. (Koenig 
2008 s 99, 102, 108) Då det självbestämmande nationella kollektivet, som skänker 
individen identiteten av medborgare, inte längre kan uteslutande lokaliseras inom 
en nationsstat förväntas den därför inte heller längre vara representanten för en 
homogen nationell gemenskap eller identitet. Det bör därför hellre talas om 
överlappande samhällen än klart avgränsade samhällen. (Berglund – Matti 2006 s 
551; Held 2005 s 186-187)  
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Plurala identiteter inom staten öppnar upp för multikulturellt medborgarskap 
samtidigt som detta medför att kopplingen mellan medborgarskap och 
nationstillhörighet försvagas. Något som möjliggör omformulering eller 
nyskapande av den traditionellt kodade kollektiva identiteten, förändrade former 
av nationstillhörighet och medborgarskap. (Koenig 2008 s 103, 107-108) En 
kosmopolitisk, om än fiktiva, samhörigheten kan därmed utgöra en mer avgörande 
bidragande faktor för den fortsatta utvecklingen av det internationella systemet än 
exempelvis nationell samhörighet. (Woodward m.fl. 2008 s 210) 

Den gemensamt delade identiteten har numera kommit att appliceras på ett 
globalt plan där individer fått en större arena att agera på och ta ansvar för, men 
där även andra aktörer erkänns och innehar legitimitet som del av den globala 
strukturen. Vad denna dynamiska institutionalisering medför är en variation av 
partikulära kollektiva identiteter. För att upprätthålla legitimitet förväntas staten 
därför istället övergå till att tinga för en mångfald av kollektiva identiteter istället 
för den traditionella enhetliga identiteten. (Koenig 2008 s 99, 102, 108) 

2.4 Den kosmopolitiska utvecklingen – från 
skyldigheter till rättigheter? 

Vad som ska accepteras som godtagbara värderingar eller intressen påverkas av 
en stor uppsättning olika faktorer. Medan företags intressen är mer konstanta och 
främst utgörs av ekonomiska vinster, är däremot mänskligt beteende baserat på 
individers egen etik. Denna både påverkar och påverkas av samhällets 
institutioner, som möjliggör och förhindrar valmöjligheter genom lagar och som 
pålägger skyldigheter. (Berglund – Matti 2006 s 551)  

 Lagar är också det främsta ramverket för strukturen för relationen mellan 
individer och staten. Medborgare fick rättigheter som garanterades genom 
statsbildningen men fick då även skyldighet gentemot varandra inom staten för 
dess upprätthållande. Lagarna är reglerande för interaktionen mellan aktörerna då 
de skänker individer legitimitet som aktörer inom staten samtidigt som de skänker 
staten inflytande över individen. Inom internationella sammanhang figurerade 
tidigare främst regler baserade den Westfaliska internationella lagen. Dessa var 
mer fokuserad på skyddet av staters suveränitet, men kom efter erfarenheter 
genom historien, såsom världskrig, fascism, folkmord och förföljelse, att kräva ett 
starkare skydd för individen då staten visade sig vara ett allt för ineffektivt 
verktyg för detta. (Koenig 2008 s 99)  

Kosmopolitiska idéer kom sedermera, främst sedan andra världskrigets slut, 
att ligga till grund för det mesta av utvecklingen inom politik och även för 
juridiska instrument. Individer definieras där inte av geografiska, kulturella, 
nationella eller ens enskilda etiska gränsdragningar. (Held 2005 s 195) Den 
klassiska kosmopolitismen bygger på idén om individen som en 
världsmedborgare, som i första hand har lojalitet med mänsklighetens 
världssamhälle (Nussbaum 1996 s 4) då individernas tillhörighet till olika 
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politiska sammanslutningar ses mer accidentellt. Ur detta synsätt följer att 
individen, inte stater eller andra sammanslutningar, är grundenheten för moraliska 
angelägenheter. Det skulle således enbart existera en enda moralisk sfär inom 
vilken samtliga individer skulle vara berättigade till en jämställdhet och lika 
respekt. Detta skulle även medföra en skyldighet att erkänna och respektera alla 
andras lika värde. Därmed skulle det också krävas att vad som är moraliskt bör 
avgöras från hela den mänskliga sammanslutningen, inte från enskilda stater eller 
kulturer och att de regler som skapas utgår från en moralisk grund som alla 
godkänner. (Held 2005 s 190-192) Som en följd skulle det vara av högsta 
angelägenhet att säkerställa allas lika möjlighet att delta i de processer eller 
institutioner som påverkar deras liv. (Pogge 2002 s 102) 

Ett uttryck för en universellt antagen moral är mänskliga rättigheter. I och med 
formationen av universella mänskliga rättigheter förändrades det internationella 
systemet med suveräna nationsstater som den självklara enheten. (Held 2005 s 
195) Rättigheterna stärkte nämligen individen i sin roll som människa och inte 
som medborgare. Bl.a. kan regler om respekt för och av individen återfinnas i de 
största förordningarna, exempelvis FNs deklaration om mänskliga rättigheter som 
tillskriver individer rättigheter oavsett nationalitet. (FNs Allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna) Att identifierar sig med mänskligheten och det globala 
begränsas dock av självuppfattning, hot, möjligheter och fördelar. (Woodward 
m.fl. 2008 s 207) 

Då individer allt mer ofta ses som subjektet för den internationella lagen och 
tilldelas rättigheter fristående från statens blir individen därmed också starkare 
som aktör inom det internationella systemet. Samtidigt blir statens legitimitet 
direkt villkorad av att de upprätthåller skyddet av individen. Individens rättigheter 
får företräde framför statens rättigheter, något förekomsten av humanitära 
interventioner varit ett bevis för. Dessutom innebär det att upphovet till politisk 
auktoritet kommer från individen. Därmed har den förändrade världsstrukturen 
successivt inneburit en övergång till individualism som frångår den klassiska 
kopplingen mellan rättigheter och nationell medlemskap. (Held 2005 s 195; 
Koenig 2008 s 102-103)  

Utvecklingen med ett avstamp från staten som enheten för politiskt 
medlemskap och identitet kan sägas komma från just den globala spridningen av 
universella mänskliga rätigheter och dess nyttjande som moraliskt argument och 
som grund för legitimitet inom politiken. Detta följer från att individer, stater och 
institutioner ses som delar av ett större sammankopplat system. Dock kan det även 
anföras vara en naturlig följd av sociala krafter inifrån postindustrialiserade 
demokratierna (Koenig 2008 s 96) då de kosmopolitiska tankarna inte annars 
skulle ha fått stor genomslagskraft i den faktiska policyskapandet. Finns det ingen 
vinst eller intresse av de kosmopolitiska idéerna, kommer de heller aldrig utgöra 
mer än en bakgrund i internationella sammanhang. (Held 2005 s 196-197) 

Efter det att individen tilldelades rättigheter har sedermera fokus ålagts de 
associerade skyldigheterna. Såsom den ovan nämnda skyldigheten att respektera 
andra eller den kollektiva skyldigheten för samtligas välbefinnande. Även 
skyldigheter som ålagts staten påverkas. Då statsgränser suddas ut och staten 
släpper kontrollen över regleringen av marknader följer en förskjutning av ansvar 
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då internationella institutioner, istället för att fokusera på minimala krav 
nödvändiga för samexistens, har riktat sina målsättningar mot tanken på delade 
ansvarsområden. Dock har denna utveckling fått olikt stort genomslagskraft inom 
olika områden. I försök att uppnå demokrati, rättvisa och rättigheter har de 
kosmopolitiska idéerna fått störst verkan inom det politiska området, medan den 
ekonomiska sfären och marknads mekanismer blivit något eftersatta. Trots att 
geografiska, kulturella, nationella eller etiska gränsdragningar alltså inte sätter 
begränsningar för skyldigheter, har den internationella maktstrukturen visat sig 
oförmögen att rå på företagen som först och främst följer sina egen agendor. 
Några slagkraftig medel för att svara mot den utveckling som inneburit 
ekonomisk dominans med bristande ansvarstagande eller direkta rättighetsbrott 
från bl.a. stora TNCs, har därför inte framtagits. (Held 2005 s 195-197) 

Underskott på institutioner som kan uppnå resultat har inneburit att den 
kosmopolitiska standarden är väldigt ojämnt spridd över världen. Frågor om 
företags allt mer växande makt, arrangemanget av dess styrning och regleringen 
av företag och den växande ekonomiska orättvisan måste läggas i fokus om den 
kosmopolitiska utvecklingen ska kunna fortsätta i rätt riktning. Kosmopolitisk 
teori som fokuserar på illegitima och oacceptabla maktstrukturer måste kopplas 
till reella verktyg, såsom institutionsuppbyggnad. Detta då det blir svårt att sprida 
kosmopolitiska principer utan att förändra de ekonomiska handlingsmönster och 
intressen som står i direkt motsatts till dessa. (Held 2005 s 197) 
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3 Politiska konsumenter 

Utvecklingen som skett på juridisk och politisk nivå har även påverkat den 
globala finansiell marknaden på makro-nivå, vilken under de senare, cirka 50, 
åren inneburit en allt större avreglering samtidigt som konkurrensen ökat. Detta 
har resulterat i en avgörande omreglering av organisatoriska- och 
identitetsförhållanden kopplat till politiskt inflytande för såväl stater, medborgare 
som företag. (Webb 2006 s 72, 74) Då statsgränser förlorat något av sin tidigare 
vikt och vissa grundläggande principer och målsättningar accepteras som 
universella, blir även gemenskap mer oberoende av specifika ideologiska 
inriktningar. Ett exempel på detta är då intressen, värderingar eller målsättningar 
accepteras som universella. Utan denna åtskiljande förhindras inte individer att 
agera aktivt utifrån antagandet om en överlappning mellan politik och konsumtion 
på en global nivå. (Glickman 2006 s 207)  

I detta kapitel kommer dels individens roll som konsument utredas, med 
anföranden om den gemenskap som ligger till grund för ett identitetsskapande, 
och dels innebörden av konsumtion nyttjat som ett politiskt medel. 

3.1 Individen som konsument  

Individer verkar inom olika sfärer, precis som multinationella medborgare som 
har lojalitet och inflytande på olika arenor, kan individer få ett allt större 
inflytande som konsumenter vilket kan ske parallellt med medborgarskapet. 
Tanken på konsumtion som ett utövande av sitt medborgarskap eller som 
parallellt till medborgarskapet är inte ny.  Marginaliserade grupper utan 
medverkan till eller inflytande över det officiella politiska livet har alltid 
medverkat på mer informella vägar. (Glickman 2006 s 207; Stolle m.fl. 2005 s 
250)  Därför söker de sig till andra idéer, arenor och metoder. Hellre än att 
delegera ansvaret till politiska representanter föredrar individerna att ta ansvaret 
själv eller lägger sitt hopp och förtroende för förändring till andra individer eller 
privata aktörer. (Stolle m.fl. 2005 s 245, 251)Genom att nyttja inflytande som 
konsumenter frångås traditionella maktinstitutioner som innehar ett bristande 
förtroende pga. att de visat sig varit för svaga, saknat möjlighet eller viljan att 
behandla samma områden som legat i individens intresse. (Glickman 2006 s 207; 
Scammell 2001 s 351- 355; Stolle m.fl. 2005 s 250)   

Detta blir allt mer tydligt och enkelt i ett kosmopolitiskt sammanhang där det 
offentligas expandering har medfört en utökad kunskap och överfört mer kontroll 
över relationer och identitet till individen. (Webb 2006 s 69) Då identiteten 
härstammar från individens sociala omgivning, reflekterar de val konsumenter gör 
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oundvikligen tillbaka på individens identitet och gemenskapstillhörighet. (Rose 
1999 s 227; Webb 2006 s 68) Genom att konsumenter fattar dessa beslut skapas 
en gemenskap, även om inte organiserad, som är helt frånkopplat en gemenskap i 
nationell, etisk eller kulturell form. (Stolle m.fl. 2005 s 251)  

Gemenskapen som är given för medborgarna, den gemensamma staten med 
samma historia, traditioner, värdemässiga normer, kanske även samma språk och 
religion, skänker en stark samhörighet. Det går t.o.m. så lång att det finns ett visst 
inslag av lojalitet som är irrationella eller oförnuftiga. (Dahl 2002 s 499) Lojalitet 
har inte inom det ekonomiska systemet samma innebörd, på både gott och ont. 
Konsumenten är högst rationell och ser fördela och nackdelar med sina beslut. 
(Webb 2006 s 69) Dock kan denne både förändra sitt eget ställningstagande eller 
strategi över en natt, samt även överge en vald inriktning för en bättre lämpad 
sådan. (Dahl 2002 s 499) De värderingar som konsumtion medför är inte 
deterministiskt av ett enda slag, dock kan en framväxande trend av 
konsumentidentiteter urskiljas som är välorganiserade och baseras på mer 
avståndstagande eller kritiska inställningar mot egoism eller ojämlikhet. (Webb 
2006 s 71) 

Dock ställer utvecklingen individen inför en dubbel roll. Som medborgare 
innehas moraliska motiv gentemot gemenskapens välmående och själviska utåt 
mot andra gemenskaper. Som konsument innehas egoistiska ekonomiska motiv 
för profit, men som i tidigare kapitel nämnt även moraliska motiv gentemot ett 
universellt ansvarstagande. Därigenom finner individen en grund för en förnyad 
form av kollektiv identitet som bygger på ett delat intresse av att förbättra en 
situation eller ogillande av tidigare erfarenheter. Att söka gemenskaper utanför de 
nationella samhällena utmanar de etablerade ramarna för individens identifiering. 
Det följer inte att identitet nödvändigtvis skulle komma från konsumtion, dock 
finns det i dagens konsumtionssamhälle en oundviklig symbolisk mening med 
varor som förmedlar en värdering eller attityd. (Webb 2006 s 69-70, 147-148)  
Fjellman går t.o.m. så lång att säga: ”Our relationship with other people and with 
ourselves are mediated increasingly by the commodity form”. (Fjellman 1992 s 
401) Det kan dock komma att visa sig finnas en friktion mellan de olika rollerna 
(Berglund – Matti 2006 s 558) då valmöjlighet och ansvarsskyldighet å ena sidan 
och marknadsprinciper och inflytande på den privata sektorn å andra sidan är en 
svår uppgift att få ihop. (Webb 2006 s 76) 

Som medborgare är inflytandet över staten genom representationen lika stark 
eller svag, medan det som konsument råder det en mycket starkare skillnad. Större 
tillgång till ekonomiska resurser medför större inflytande. Förhållandet ingås dock 
frivilligt, då det i de festa fall finns ett val att avstå eller åtminstone flera alternativ 
för exempelvis vilket företag man vill bli kund hos. (Dahl 2002 s 499) 
Konsumentens valmöjlighet är dock inte obegränsad och kan även lyda under 
yttre påverkan. Företagen själva kan dominera föreställningar genom exempelvis 
att besitta expertis angående marknadsföring och annonsering vilket kan 
medverkar till att forma marknaden. Dessutom kan företag inneha stora 
möjligheter till att påverka sociala inriktningar och politiska riktlinjer som bidrar 
till både val och identitetsbildandet för konsumenterna. Därmed finns det en 
påtaglig risk med en identifikation som härstammar utifrån de olika, men oftast 
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ytliga, alternativ som företag erbjuder för att uppnå individens målsättningar. Det 
kan visa sig vara en falsk eller otillräcklig överensstämmelse mellan den egna 
moraliska uppfattningen och de alternativ som finns tillhanda. Dock spelar det 
fortsatt växande utbudet på marknaden en viktig roll för att kontinuerligt söka sig 
närmre en äkta och mer hållbar identifikation. (Webb 2006 s 69) 

Tillgången till information och kunskap t.ex. om företags verksamhet, brister i 
verksamheten och dess inverkan på den sociala omgivningen eller miljön, är sätt 
att granska konsumtion och dess effekter. (Webb 2006 s 72) Införskaffad 
information används som en grund för att utvärdera konceptet av konsumtion. Om 
man som konsument inte tar ett aktivt val, kan man bl.a. indirekt stödja brott av 
mänskliga rättigheter eller miljöförstöring och informationen utgör därmed ett 
medel för att minska riskerna med att fatta felaktiga beslut. Även om valet att helt 
undvika dessa konsekvenser inte föreligger, kan konsumenten alltid välja det 
minst negativa. Möjligheten till att fatta informativa beslut underlättas av den 
teknologiska utvecklingen med tillgång till internet och bättre kommunikation 
mellan individer genom media och NGOs och andra nätverk. Dock är dessa 
tillgångar ojämnt spridda av ekonomiska eller kulturella anledningar. Företag kan 
också exempelvis flyttar sin verksamhet långt ifrån de egna konsumenterna, till 
länder varifrån det är svårt att inhämta pålitlig information och varifrån det blir 
svårare för konsumentorganisationer och omöjligt för enskilda konsumenter att 
övervaka. Vanliga produktionsländer inkluderar Mauritius, Indonesien, Marocko 
och Kina, länder där arbetskraften är billig, anställningsrättighet är svaga och 
inblandning från staten liten. (Webb 2006 s 71) 

Inom samhällen där goda förutsättningar för aktiva konsumenter föreligger, 
avseende västvärlden, finns också oftast statliga skydd i form av instanser som ska 
tillhandahålla konsumenternas intressen (jämför KO i Sverige). (Webb 2006 s 67, 
69, 71) Detta underlättar för individen i sin kapacitet som konsument för att kunna 
fatta välgrundade beslut och därmed finns ett behov för experter för att göra 
förstånd av den allt mer komplexa världen. (Glickman 2006 s 206-207) De 
statliga övervakningsorganen som reglerar bl.a. handelsstandards och granskar 
reklampåståenden, gör dock dessa åtaganden oftast efter krav från allmänheten. 
Även individuella konsumenter eller konsumentorganisationer granskar bl.a. 
företags påståenden angående produktions- eller arbetsförhållanden. Konsumenter 
blir inte längre lika lätt manipulerade av företag och på dessa sätt förhåller sig 
konsumenten inte passiv under makten av de stora företagen och okritiskt 
accepterar exempelvis den identitet som tillskrivs dem. Istället begrundar 
individen konsekvenserna av konsumtionen och gör politiskt upplysta val om 
påverkan på samhället, utifrån de egna omständigheterna och förutsättningarna. 
(Webb 2006 s 69-73) Den fria marknaden ser fortsatt konsumenten som en individ 
vars identitet delvis kan utgöras av dess val som konsument, men det är långt ifrån 
att säga att det finns en framväxande identitet som baseras på företagens egna 
målsättningar. Tvärt om finns det hellre identiteter till deras motstånd. 

 Individer i form av olika sammanslutningar utgör en potent gemenskap som 
innehar en transformerande kraft och de kollektiva konsumenterna är en sådan 
gemenskap. (Bull – McNeill 2007 s 42; Webb 2006 s 50-51, 70-71)  
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3.2 Aktiv politisk konsumtion 

Konsumtion kan tolkas ur två synvinklar. Den första menas vara ett resultat av 
utnyttjandet av individers själständighet och en baksida av den frihet som numera 
tillkommer dem. (Rose 1999 s 258) Den är alltså kopplad till ett mer liberalt 
medborgarskap med mer självständiga och även mer självsäkra konsumenter. De 
förväntar sig valmöjlighet och att kunna utnyttja sina pengar som ett sätt för 
inflytande. Något som skapar en livsstil som kräver höga materiella resurser där 
uträknande principer om profit och ekonomiska effekter utgör grunden för vad 
som styrt konsumtionen. Då det inom detta system inte går att förhindra 
konsumtion, inte ens lyxkonsumtion, kan  dock de bästa valet mellan utbudet 
göras som en form av politiskt ställningstagande. Den andra synvinkeln är i en 
mer marxistisk anda, där politisk konsumtion likställs med masskonsumtion som 
ett sätt att utöva manipulation av befolkningen i stort. (Webb 2006 s 65-66, 91) 
Denna linje utgörs således av uppfattningen om konsumtion som en social 
rörelser, där moraliska idéer om rättvisa spridit sig till en praktisk realisation. I 
enlighet med postmodern teori har bilden av konsumenten som enbart styrd av ett 
ekonomiskt intresse dock förändrats. Konsumentmönster ses nu som aktiva beslut 
och eftertänkta handlingar som är mer komplexa än att enbart innefatta linjära 
målsättningar av den direkta konsumtionen. (Stolle m.fl. 2005 s 246; Webb 2006 s 
65)  

Påtryckningar för förändringar för större ansvarstaganden inom den 
ekonomiska ordningen är tydliga och har konkretiserats genom olika former, bl.a. 
genom att utöva inflytande inom transnationella organisationer och NGOs. (Stolle 
m.fl. 2005 s 245; Webb 2006 s 72) Även om det självklart får större effekt i en 
organiserad grupp som drar åt samma håll, kan dock samma resultat uppnås även 
med en mängd individuella, fristående och oorganiserade val. Detta då även större 
nätverk ytterst är baserat på individer. Dessa konsumentrörelser blir dock allt mer 
organiserade och utsätter företag för påtryckningar för förhöjd standard vad gäller 
produkter, produktionsverksamheten och företagens administrationsuppsättning. 
Att konsumtion politiseras är inget nytt i sig, utan har figurerat sedan 50-talet 
genom kooperativ och föreningsrörelser. (Webb 2006 s 70-71) Kampen för 
ansvarstagande har intensifierats under senare år och inbegriper både frågor om 
hur mycket politiken borde lägga sig i den ekonomiska sfären och vilka 
alternativa förfaranden finns att tillgå för att handskas med den ekonomiska 
sfärens påverkan på individers vardagliga liv. (Held 2005 s 185)  

I en marknadsekonomi innehar och utövar konsumenter en oerhörd inflytande 
varje gång de konsumerar, även om de är omedvetna om det. (Glickman 2006 s 
208-209; Flora 2007) När det ligger en medveten eftertanke med handlingen antar 
den dock politisk karaktär. Konsumenterna utnyttjar att de har ett val även om 
valet är begränsat av marknaden och företagens intressen. Det är ett alternativ till 
både sitt medborgarinflytande och för att utnyttja marknadsmakterna för att 
samtidigt förändra dem. Konsumentaktivister ser inte enbart på betydelsen av de 
olika valmöjligheterna som finns tillgängliga, utan är av uppfattningen att 
materiella produkter är en del av ett större sammanhang och har normativa och 
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sociala effekter. Kopplingen mellan micro-nivån av vardagliga livet och macro-
nivån av marknader (Webb 2006 s 72-73) innebär en direkt chans för inflytande. 
Individen påverkar inte enbart en avgränsad enhet, exempelvis den egna staten, 
utan utlöser en kausal kedjehändelse som sprider sig globalt, på gott och ont. 
(Glickman 2006 s 209) Därför är heller inte målsättningen i första hand nationella 
lagändringar, eftersom den egna staten eller enskilda stater inte har möjligheter att 
förändra internationella förhållanden. (Stolle m.fl. 2005 s 251) Aktiva 
konsumentval skulle därmed vara en form av politiskt deltagande och inflytande i 
det moderna samhället. (Glickman 2006 s 208-209)  

Ett välkänt exempel på där individer nyttjat sitt inflytande som konsumenter 
för politiska målsättningar är afroamerikanernas bussbojkotten i Montgomery i 
USA under medborgarrättsrörelsens kamp på 50-talet. Ekonomiska intressen kan 
på liknande sätt utnyttjas för att framföra politiska åsikter eller protestera mot en 
situation, verksamhet, beslut eller handling av en stat eller mer direkt av det 
berörda företaget. Exempelvis har detta skett med oljeföretaget Shell för dess 
miljöpåverkan och jeansföretaget Levis för arbetsförhållanden och 
anställningsvillkor. Om kunskap föreligger om att en vara produceras under 
undermåttliga arbetsförhållanden, i ett icke-demokratiskt land eller med 
miljöförstöring som resultat, är ett avståndstagande av denna vara eller det 
ansvariga förtaget en handling som kommer att innebära ekonomiska 
konsekvenser för företaget. Därmed har det potential att även få politisk påverkan 
genom företagets vidare inverkan på exempelvis socioekonomiska 
omständigheter. (Stolle m.fl. 2005 s 246-247, 251) Samtidigt kan även det 
omvända användas då köpkraft kan nyttjas som ett stöd för ett visst verksamhet, 
exempelvis att konsumenter väljer varor märkta för rättvisa handelsförhållanden 
eller låg miljöpåverkan. (Stolle m.fl. 2005 s 246-247). Konsumtion kan nämligen 
ses som en ratifikation av de sociala förhållanden i vilken varan producerats. 
(Glickman 2006 s 209)  

Eftersom ekonomiska institutioner, inkluderat privata, är så starkt kopplade till 
åtgången och utövandet av politisk makt, är det till mycket dessa som skapar 
förutsättningarna inom vilka andra aktörer, däribland individen, verkar. Dock är 
detta oberoende av huruvida de är demokratiska eller inte. Bl.a. ligger många 
TNC verksamhet utanför kontrollen av de stater vars medborgare påverkas av 
företagens handhavanden. (Glickman 2006 s 208-209) Även vid dessa tillfällen 
innehar dock individen inflytande som konsument, då valfrihet angående 
produkter, tjänster och arbetsgivare råder fortsatt. (Dahl 2002 s 500) Företag må 
nämligen inneha stora resurser, såsom ekonomiska, politiska och expertis, men de 
är inte immuna mot inflytandet från konsumenter i större antal då marknaden är 
beroende av behov, begär och gott anseende. (Webb 2006 s 72-73) Även om 
konsumenternas inflytande innebär att företags sociala kostnad ersätts av 
övervägande ekonomiska fördelar, (Glickman 2006 s 209) lyder inte företagen 
helt och hållet under bestämmande av konsumenterna. (Webb 2006 s 68) Dock är 
det ibland tillräckligt att företaget utsätts för påtryckningar, bl.a. för att höja 
produktionsstandard vad gäller arbetsförhållanden, öka kunskap om sociala 
förhållanden eller förbättra lång- eller kortsiktig miljöpåverkan. (Stolle m.fl. 2005 
s 248) 
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Empiriska bevis har länge antytt att konsumenters val och handlingar, såsom 
köp eller bojkottning av varor på etiska grunder, är ett meningsfullt och effektivt 
sätt för politisk medverkan och således har en politisk betydelse. Det anses till och 
med kunna utgöra basen för en förnyelse av demokratiska förfarande. (Webb 2006 
s 73) Politisk konsumtion har dock inte studerats som en del av politisk 
medverkan, trots att individer försöker få genomslagskraft för sina värderingar 
och uppnå politiska mål genom att påverka företag eller internationella 
organisationer. (Stolle m.fl. 2005 s 245, 251) Kopplingen mellan väljar-politik 
och vardaglig konsumtion har undvikits då den ansetts reducera betydelsen av 
politisk aktivism. Dock innebär inte politisk konsumtion att medborgaren blir 
automatiskt passiv inom andra mer traditionella sammanhang. På samma sätt som 
att all konsumtion inte är samhällsomstörtande eller ens medveten politisk. 
(Glickman 2006 s 206) Dessutom innehar konsumtion som politiskt medel den 
egenskapen av att man kan välja omfattningen av ens deltagande, till skillnad från 
det politiska systemet som innehar bindande skyldigheter för att få tillgång till 
rättigheter. (Dahl 2002 s 498-499) 

Politisk konsumtion, som bojkottningar ökar allt mer pga. globaliseringen och 
är den form av politisk medverkan som växer allra mest med tiden samtidigt som 
andra former minskar. (Stolle m.fl. 2005 s 247-248) Traditionell politisk 
medverkan är på nedgång i de västerländska demokratierna, befolkningsprocent 
som röstar i val minskar, politiska partiers medlemsantal går ner och även 
medlemskap i andra frivilliga sociala föreningar. (Hague - Harrop 2007 s 166, 
200-201). Det kan vid vissa tillfällen även ersätta de traditionella sätten till 
politisk medverkan. När Frankrike i säkerhetsrådet inte stödde USAs vilja att 
invadera Irak 2003 tog t.ex. inte den politiska medverkan sina vanliga uttryck med 
demonstrationer eller protester av annat slag. Dock bojkottades franska varor som 
vin och ost av amerikanska konsumenter. Framför allt den yngre generationen 
föredrar mindre hierarkiska och mer informella nätverk och mer individuella om 
än sporadiska handlingar. Politisk konsumtion är som mest vanligt i västerländska 
demokratier, och i synnerhet i Skandinavien, men är inte jämt spritt. (Stolle m.fl. 
2005 s 246, 248-250)  

Den ekonomiska ordningen kan nyttjas för att skapa och sprida demokratiska 
värden, men även andra mindre önskade värden, då den är mer omfattande och 
sträcker sig globalt. På så sätt tjänar inte den ekonomiska ordningen enbart 
konsumenterna själva utan även andra. Detta skiljer sig från det vedertagna 
teoretiska perspektiv som dominerat diskursen. Man kan inte och bör inte undanta 
medborgarna från deras samtida roll som konsumenter. (Dahl 2002 s 498) Senare 
tiders utveckling har omfamnat denna aspekt och även öppnat upp för utökade 
möjligheter för individen att påverka på detta sätt. (Stolle m.fl. 2005 s 251) Dvs. 
exempelvis CSR. 
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4 Förutsättningar för konsument 
inflytande 

Utvecklingar inom det internationella regelverk för företag har under senare år 
uppstått, mycket pga. att stater försöker reglera de luckor som uppstår när företag 
visat sig vara potenta aktörer. Att företag sedermera i större utsträckning anpassat 
sig till dessa beror främst på det tryck som konsumenter ålagt företagen. Detta har 
inneburit stora framsteg för individens möjligheter till att utnyttja större potential 
av politisk konsumtion, då säkerheten att deras åsikter får gehör ökar. Därför ska i 
detta kapitel CSR utredas närmre ur perspektivet av politisk konsumtion, samt ett 
stort dilemma för fenomenet, nämligen dess koppling till demokratiska former.  

4.1 Corporate Social Responsibility 

Länge stod företag uteslutna från internationella regimer, som t.ex. FN, men på 
senare år har detta ändrats då deras inflytande och makt är sådan att det inte går att 
ignorera. För att det internationella systemet ska fungera måste företag ses som de 
inflytelserika aktörer de är. (Bull – McNeill 2007 s 7-8) Företag, i synnerhet de 
stora TNC som blir allt fler, innehar en allt större betydelse för både generellt det 
internationella ekonomiska systemet och mer specifikt för enskilda stater. De 
innehar stort inflytande för förändringar då de besitter ekonomiska-, teknologiska- 
och organisatoriska resurser (Sethi 2005 s 206)  

Det ekonomiska systemet är beroende av att staten tillhandahåller vissa social 
gods såsom utbildning och en stabil social ordning inom vilken företag kan verka. 
Det är även inom dessa samhällen som de grundläggande värderingar och regler 
som ska styra företagens aktivitet ska skapas, inte tvärt om. (Held 2005 s 185-
186) Dock går det inte att undkomma att det rådande ekonomiska systemet är 
baserat på kapitalism och dess huvudsakliga aktör således är företag. (Sethi 2005 s 
225) Företag medverkar till att forma attityder och värderingar, då de besitter 
inflytande över media och över den offentliga dagordningen, både lokalt, 
regionalt, nationellt och till viss del internationellt. Företag kan därför ses som en 
alternativ källa till inflytande, auktoritet och legitimitet, (Bull – McNeill 2007 s 
41) vilket blir i synnerhet tydligt vid situationer av icke fungerande stater (failed 
states). Då kan företag, vare sig de önskar det eller inte, fungera som den primära 
agenten för att upprätthålla sociala gods och rättvisa. (O’Neill 2000 s 60) De nya 
problem som uppstår i och med den framskridande utvecklingen inom olika 
områden medför också behovet av nya aktörer inom den globala strukturen. 
(Koenig 2008 s 102) Därför har företag kommit att inkluderas i de sociala 
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institutionerna, för att förmås spela en positiv roll i den fortsatta utveckling. 
TNC’s medverkan öppnar även upp för att öka möjligheten till att åstadkomma 
resultat som är fördelaktig för global demokrati och utveckling dvs. globala 
allmänna gods. (Bull – McNeill 2007 s 41; Sethi 2005 s 225)  

Även företag gagnas sett ur ett längre tidsperspektiv, av att tillämpa de 
kosmopolitiska universella krav som ställs på samtliga aktörer. Som aktör kan 
företag bedömas efter den standard eller de principer som de upprätthåller och är 
sårbara för konsumenternas acceptans och deras anseende av företaget. Enligt 
Held ska dock samarbetet mellan multilateral institutioner och privata företag ses 
som uteslutande instrumentellt då det finns tydlig skillnad mellan företags och det 
offentligas målsättningar. (Held 2005 s 185-186, 198) Företagen ser samarbetet 
som ett medel att förbättra sin image eller kunna påverka den framtida 
utvecklingen av system som de måste verka inom, samtidigt som institutionerna 
söker ekonomiskt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet alls eller till bästa 
förmåga. Andra har en mer positiv syn på saken och ser det som att ulitiranism 
fått prioritet framför marknadens egoism, dock verkar detta antagande sakna 
förankring enligt empiriska studier. (Bull – McNeill 2007 s 4) Kanske är det också 
därför det allmänna anseendet om TNC för närvarande är lägre än någonsin. 
(Webb 2006 s 72) 

Det brukar antas att en expansion av internationell handel och etablerandet av 
företag i mindre utvecklade länder med den ekonomiska tillväxt som skulle följa 
också resulterar i mer demokratiska institutioner och en ökning av mänskliga 
rättigheter och rättvisa. Dock stämmer inte alltid detta, som exempel kan anföras 
Kinas ekonomiska utveckling men orörliga sociopolitiska situation. Därför 
föreligger behovet av att reglera främst företagens negativa påverkan på sociala, 
kulturella eller miljöområden, men även gärna implementera mekanismer för att 
dra nytta av företagens potential till positiv inverkan. Det uppstår generella 
uppföranderegler som kommer från interaktionen på den internationella arenan, 
men också kommer som ett direkt resultat efter påtryckningar från konsumenter. 
Syftet är att överbrygga gapet mellan den globaliserade ekonomins negativa 
konsekvenser och de kosmopolitiska principernas upprätthållande. (Sethi 2005 s 
206-207, 221) För att den kosmopolitiska anpassningen inte ska belamra 
företagens verksamhet, måste det ske systematiskt med enhetliga regler och både 
på regional och global nivå.  (Bull – McNeill 2007 s 4; Held 2005 s 198) Detta 
regelverk ska tinga för det ansvarsutkrävande som efterfrågas av konsumenterna, 
men samtidigt hålls inom gränsen för vad som är ekonomiskt möjligt och 
realistiskt ur konkurrenshänsyn. (Held 2005 s 186; Sethi 2005 s 221)  

FN inkluderade den privata sektorn i dess aktiviteter då det exempelvis kunde 
urskiljas att marknadskrafter är nödvändiga för hållbar utveckling eller andra 
frågor. År 1999 kom global compact of shared values and principles, 9 principer 
som skulle fungera som ett ramverk för gott uppförande. (Bull – McNeill 2007 s 
7-8) Samarbetet innehade potential och resultat kunde urskiljas på ett tidigt 
stadium, men det finns fortsatt vissa strategiska och operationella hinder. (United 
Nations A/56/323 s 17, 42-44) Företagens ansvar underlättas avsevärt då det finns 
utomstående regler att följa, då detta skapar lika spelregler för samtliga företag 
och minskar konkurrensnackdelar som kan följa av högre ekonomiska kostnader 
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eller tidsåtgång av att följa en högre standard än andra. (Held 2005 s 197-200) Det 
är lättare att övervaka och förhindrar free-rider problematiken med att vissa 
företags ansträngningar reflekterar ett bra resultat för samtliga involverade. (Sethi 
2005 s 219-220)  

En annan fördel med regelverk är dess direkta inverkan. Kunder som anser det 
stämma bättre överens med deras egna värderingar ansluter sig direkt, men de kan 
komma att svika lika fort också om regelverket bröts. Detta medför en risk att 
företaget gå under och ersättas av ett annat som på ett bättre sätt representerar 
kundernas intressen. Därmed skulle företaget dra ekonomisk fördel med ett ökat 
och mer lojalt kundunderlag, bättre anseende och högre avkastning. Utöver detta 
skulle förtroendet för den fria marknadens positiva påverkan stärkas samtidigt 
som de introducerade koderna får konsekvensen av att kontinuerligt höja den 
minimumstandard som råder. Detta då andra företags tvingas att följa i liknande 
spår, vilket är i synnerhet av vikt där regler är svaga eller ickeexisterande. 
Koderna kan därför gagna både företag och gemensamma moraliska mål. (Sethi 
2005 s 219-221) 

Samtidigt skapar enhetliga regler problem då det skulle vara tidskrävande och 
riskerar att anföra en västerländs värdeimperialism även om: ”The origin of 
principles should not be confused with their validity” (Held 2005 s 200) Ett annat 
sätt är att företaget uppför egna unika uppförandekoder, som blir fördelaktigt för 
företagen då kunderna är missnöjda med de internationella koder som redan finns. 
Genom detta undkommer man problemet med att försöka införa universella 
värden globalt. Värdena kan vara specifika och tillämpade på de specifika 
förutsättningarna. (Sethi 2005 s 219-221) När standarden för mänskliga 
rättigheter, demokrati eller miljöfrågor till exempel redan är hög kan de 
kosmopolitiska frågorna därutöver vara för överväldigande att uppnå och 
alternativ krävs. Frivilliga regleringar existerar dock inte överallt och är inte i sig 
tillräckligt för att reglera företagens makt. Tvingande regler kommer dock inte 
uppstå som ett resultat från konsumenters val eller påtryckningar och samtidigt 
råder en avsaknaden av institutioner som kan anta rollen att skapa dessa. 

Statsstaten byggdes inte under en generation, att finna ett fungerande system 
för de kosmopolitiska principerna att tillämpas genom det ekonomiska systemet 
kommer inte heller ske över en natt. (Held 2005 s 197-201) CSR är ett fortsatt 
utvecklande koncept, dess framtida utveckling kan medföra olika konsekvenser 
för konsumentens möjlighet att påverka.  

4.2 Demokratiska villkor 

Jämlikhet vad gäller inflytande, maktresurser, ekonomiska resurser eller tillgång 
till rättigheter har inte varit det avsedda målet i det ekonomiska systemet och har 
därför heller inte följt som ett resultat utav det. Dock verkar utvecklingen slagit in 
de ekonomiska aktörernas handlingar på det spåret ändå. (Dahl 2002 s 499)   

Globaliseringen medför ett ifrågasättande om demokratins lämpliga omfång 
då relationen mellan beslutsfattare och de påverkade inte är överlappande i 
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förhållande till territoriet. (Held 2005 s 187) Även när det gäller demokratiska 
värden i förhållande till företag och dess verksamhet ifrågasätts balansen mellan 
demokratisk kontroll och företags intressen. (Webb 2006 s 71) Det kan till och 
med vara så att den demokratiska processen inte över huvud taget kan motiveras 
inom en företagsstruktur. (Dahl 2002 s 503)  

Företagens obundenhet till en viss stat medför den påtagliga risken att deras 
inverkan kringgår demokratiska institutioner och utövas utan inflytande eller 
insyn från folket det berör. Företag är heller inte i sin struktur demokratiska, de 
har ett slutet internt styre som kan vara allt från ett förmynderi till en ren 
despotism. Även om detta anses vara en oberättigad form av offentligt styre för 
demokratier, är det den form som råder för företag och upprätthållna av 
konsumenternas acceptans. Detta förutsätter dock att valmöjlighet och frivillighet 
att associera sig med företaget råder, vilket inte bör förglömmas oftast är en 
förutsättning som enbart kan sägas råda i det överflöd som återfinns i 
västerländska förhållanden. Det är inte längre accepterat, utan påtvingat för de 
som påverkas ofrivilligt av företaget. Detta kan exempelvis vara fallet i den stat 
där företagets produktion är förlagd och som får långtgående socioekonomiska 
effekter. Påverkan kan vara både positivt och negativt och innefatta allt från 
politiska agendor, nya lagbestämmelser, löner, miljöfrågor, infrastruktur osv. I 
demokratiska stater är företag underkastade statlig kontroll och verkar under lagar 
som är skapade under demokratiska former och som är en förlängning av folkets 
vilja eller värderingar. Detta är önskvärt även under andra styrelseformer, 
samtidigt som företag fortsatt har rätten att inte styras utifrån utan måste få lov att 
vara autonoma och främst marknadsinriktade. (Dahl 2002 s 502-506) 

Företag som styrs demokratiskt behöver inte inneha bättre ekonomiska 
resultat, men så länge som den ekonomiska vinsten inte är sämre i jämförelse, drar 
företaget fördelar av sin demokratiska satsning. Dock föreligger problemet med 
att: ”Demokratiska företag skulle i likhet med demokratiska länder kräva en 
passande demokratisk författning som det fanns makt att driva igenom…” (Dahl 
2002 s 509). Detta utgör ett svårt, om inte omöjligt hinder i dagsläget. Dock 
erhålls företags legitimitet inte från dess demokratiska form, utan för dess direkta 
och omedelbara inflytande. Kanske är det just för att företag ses som separata från 
en offentlig makt, om än en maktfaktor, som deras system accepteras. Däri ligger 
också den möjligheten som företag har, att obehindrat kunna välja medel även om 
slutmålet är i linje med demokratiska värden dvs. en form av då målet helgar 
medlet. (Dahl 2002 s 508-509) 

Detta är en negativ aspekt av politisk konsumtion, som inte kan undkommas är 
att tillgången på pengar innebär ett större inflytande. Detta är giltigt för såväl 
företag som individer. Om då ekonomiska resurser utgör en politisk resurs, hur 
kan då medborgare med ojämnt fördelade resurser fortsatt anses som politiskt 
jämställda inom ett system som eftersträvar demokratiska former? Detta är dock 
inte ett lika stort dilemma som kan antas vid första anblick, då det är en fallgrop 
inom samtliga demokratiska maktutövningsformer. Det råder likväl skillnader 
mellan medborgare i politiska resurser, strategiska valmöjligheter och 
förhandlingsposition. Dahl når slutsatsen att ett demokratiskt samhälle därför inte 
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nödvändigtvis behöver inneha enbart demokratiska sammanslutningar för att 
fortsatt vara demokratiskt. (Dahl 2002 s 501, 510) 

Därmed skulle företag kunna utgöra det alternativ som saknas för att brygga 
gapet mellan kosmopolitiska principer, som jämlikhet, rättvisa och mänskliga 
rättigheter, och kosmopolitisk praxis. Detta då världens stater troligtvis inte 
kommer demokratiseras eller organiseras enligt samma principer eller på samma 
sätt och det därmed alltid kommer att råda svårigheter att tillämpa principerna på 
ett helt rättvist sätt. 
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5 Slutsats och avslutande reflektioner 

Med anledning av den globala utvecklingen där statsgränser öppnats upp och 
medfört ett gränsöverskridande av bl.a. information, idéer och företags 
verksamhet har även delade kosmopolitiska värderingar formuleras. Dessa kan i 
större eller mindre skala verka gemenskapsbildande och grupperar individer, 
oberoende av nationstillhörighet, som innehar viljan att verka aktiv för dess 
förverkligande.  

När det samtidigt saknas traditionella politiska vägar att utföra detta på, finner 
individerna nya vägar för sin aktivism. Däri involveras företag som är helt 
beroende av sina kunder och står att dra fördel av att uppfylla de krav som ställs 
och samtidigt oftast är eller kan bli direkt delaktiga i omständigheter som av 
konsumenterna anses borde förbättras. Det går inte att förneka den ekonomisk 
makt och påtagliga effekter på människors liv och politisk påverkan som företag 
med sin ekonomiska makt besitter.  

Genom att använda sitt inflytande som konsument istället för som medborgare 
utnyttjas möjligheten att kringgå statsorganisationer. Detta är en fördel då det kan 
förekomma en tröghet eller ovillighet att hantera problem eller att representera 
intressen som enbar har en mindre förankring bland de egna medborgarna, men är 
av större relevans sammantaget över nationsgränserna. Dock har förfarandet tunga 
demokratiska problem, bl.a. är konsumentpåverkan beroende av köpkraft och 
valmöjlighet samtidigt som företagen saknar möjligheterna att upprätthålla idealet 
av en demokratisk styrelseform. Även den gemenskap som ett gemensamt intresse 
eller värdering bildar bland konsumenter är flyktigt. Samtidigt är det desto mer 
aktuell och alltid relevant. Avsaknaden av ett konsekvent handlande under ett 
längre tidsperspektiv är i min mening dock inte nödvändigt för att handlingen ska 
vara politisk. När det råder maktförhållande mellan individer blir handlandet 
politiskt och därför bör politisk konsumtion inkluderas som en form av politisk 
medverkan. Fortsätter fokus enbart åläggas de traditionella vägarna inom det 
statscentrerade politiska systemet, förbiser man de nya möjligheter som den 
globala utvecklingen medfört. Det rör sig inte om att omformulera, utan att 
expandera förståelsen av politisk medverkan och inflytelse då individen innehar 
den dubbla rollen som både medborgare och konsument. 

Det är ett spännande forskningsområde då konsumenterna bara på senare år i 
större utsträckning blivigt införstådda med rollen de spelar. Det berör många olika 
teoriskolor och är ett stort och diffust ämne som definitivt förtjänar mer 
omfattande studier.  
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