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Abstract 

The modern western politics of environment and climate change presents the 
critical analysist with a number of intresting contradictions between economic, 
social and ecological agendas. In this study the Swedish government’s policy for 
sustainable consumption has been analyzed through the lens of governmentality 
and critical environmental theory.  The study has found that consumption is 
primarily understood as an individual phenomenon, rendering consumption and its 
negative impact on the environment as an individual problem. The objective of 
the state therefore becomes to govern individual behaviour towards a more 
sustainable consumption by conducting individuals to conduct themselves. By 
examining this governmentality through a critical environmental perspective the 
study shows how the focus on consumption as an individual phenomenon 
obscures the understanding of consumption as a structural problem. The author 
proposes that a critical environmental perspective is urgently needed in 
environmental politics to shift this understanding of consumption. The Swedish 
government’s policy is informed by the development goals in agenda 2030 and 
therfore this critique can be applied in not just a Swedish but also a global context.    
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1 Introduktion och Bakgrund  

1.1 Inledning 

Miljö- och klimatpolitiska frågor intar en alltmer central position på den politiska agendan på 

lokal såväl som global nivå. Under sommaren 2018 när bränder rasade i de svenska skogarna 

blev klimat- och miljöfrågor häftigt debatterade i svenska medier. Även debatterna inför 

riksdagsvalet präglades av ett politiskt klimat där miljö- och klimatfrågor tog en stor plats på 

den politiska agendan. Klimatminister Isabella Lövin uttryckte sig tydligt kring vilka 

utmaningar det svenska samhället står inför efter bränderna:  

Det är en väldigt kraftig alarmklocka som ringer nu. Det visar vad det betyder med en 

grads varmare klimat, att det kan få sådana här effekter. Om vi inte ställer om våra 

samhällen till fossilfrihet och klimatsmart teknologi så kommer vi att kunna se till fem 

till sex grader varmare i Skandinavien i slutet av det här århundradet. Det är inte i en 

avlägsen framtid, utan det är nu vår framtid avgörs – Lövin 2018  

Förståelsen för att den moderna industriella människans aktiviteter formar och påverkar 

jordens atmosfär, ekosystem, biologiska mångfald och kemiska cyklar har blivit så pass 

vedertagen att en ny term har skapats för att benämna denna mänskliga tidsålder av klimat-

och miljöpåverkan; Antroposcenen(Death 2014:1). Medvetenheten och oron inför den 

mänskliga påverkan på klimatet och miljön tar sig uttryck inom det globala samhällets olika 

sfärer och har lett till en mängd miljöpolicyåtgärder som ska påtala problematiken med miljön 

och klimatet(Death 2014:2). Ett koncept som har blivit ett hushållsord när det kommer till 

miljö- och klimatpolicys är hållbar utveckling. Den första moderna beteckningen av hållbar 

utveckling gjordes av Världskommissionen för Miljö och Utveckling 1987. Hållbar 

utveckling kom efter detta att allmänt förstås som en strategi för att harmoniskt förena mål för 

socio-ekonomisk utveckling och miljömässigt bevarande. Sedan denna beteckning fastslogs 

har hållbar utveckling blivit en organisatorisk princip för globala, multinationella, nationella, 

regionala och lokala miljöpolicys och utvecklingsstrategier(Whitehead 2014: 257). En av de 
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senaste och mest omfattande miljö- och utvecklingsstrategier som utvecklats av det globala 

samfundet är Agenda 2030 vilken antogs av samtliga medlemsländer i FN 2015. Agendan 

består av 17 delmål och 169 punkter som tillsammans utgör en plan för hur en globalt hållbar 

utveckling kan uppnås. Hållbar utveckling ses utifrån 3 dimensioner; social hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Målet med Agendan är att styra en global 

förändring för att stärka människors och planetens hälsa och välbefinnande: 

All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will 

implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of 

poverty and want and to heal and secure our planet. We are determined to take 

the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world 

on to a sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, 

we pledge that no one will be left behind” – FN:s Generalsförsamling 2015 

 

Eftersom agendan berör många samhälleliga och miljömässiga problem har det producerats 

en stor mängd forskning och litteratur där olika aspekter av agendan diskuteras och analyseras 

utifrån olika teorier. Det verkar dock vara tunt med forskning som analyserar agendan utifrån 

samhällskritiska perspektiv och teorier. Med förhoppning att bryta denna trend kommer min 

uppsats att tillämpa ett kritiskt perspektiv för att analysera en utav punkterna i delmål 12 i 

Agendan: Hållbar Konsumtion. Konsumtionen av varor av tjänster utgör en betydande del av 

den mänskliga miljö- och klimatpåverkan således har konsumtion blivit ett koncept som fått 

mycket uppmärksamhet inom miljö- och utvecklingsfrågor. Hur konsumtion ska användas för 

att styra samhällsutvecklingen mot en mer hållbar riktning är dock en häftigt omtvistad fråga 

(Brooks Bryant 2014: 75). Vissa menar att konsumtion utgör en given plattform för att skapa 

möjligheter till en mer hållbar utveckling medan andra menar att konsumtionens funktion 

inom det globala ekonomiska systemet underminerar dess potential till att fungera som en 

drivkraft mot en miljömässigt hållbar utveckling (Brooks Bryant 2014: 72). Konsumtionens 

materiella och politiska påverkan på samhället gör den vidare till ett relevant koncept att 

analysera utifrån ett kritiskt perspektiv. Jag kommer använda mig av ett foucauldianskt 

perspektiv för att analysera vad för slags problem konsumtion konstrueras till att vara och 

vilka strategier som organiseras för att styra samhället mot en mer hållbar konsumtion. 

Uppsatsen utgår från en svensk kontext och analyserar de strategier som den svenska 

regeringen använder sig av för att tilltala delmål 12 i Agenda 2030.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med min forskning är att kritiskt granska och problematisera regeringens strategier som 

utformats för att Sverige ska uppnå en hållbar konsumtion i enlighet med Agenda 2030. Min 

ambition är att åskådliggöra aspekter av regeringens strategier som är motsägelsefulla ur ett 

kritiskt miljöperspektiv. Min studie kommer att vägledas av två tätt sammankopplade 

frågeställningar: 

 

• Hur görs konsumtion till ett problem i den svenska regeringens strategier för hållbar 

konsumtion och hur ska problemet lösas utifrån dessa strategier? 

 

• Vad för slags styrning och maktutövning ger dessa strategier uttryck för och hur kan 

de förstås utifrån ett kritiskt miljöperspektiv? 

 
 

 
 

1.3 Tidigare forskning 

I den här delen av uppsatsen kommer jag presentera tidigare forskning som har behandlat de 

aspekter som är relevanta för min forskning. Jag har huvudsakligen med forskning som 

kritiskt analyserar Agenda 2030, forskning som analyserar konsumtion samt forskning som 

analyserar miljöstyrning.  

 

Christiane Struckman har bidragit med en kritik av Agenda 2030 genom att analysera 

agendan utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv i en Sydafrikansk kontext. 

Struckmans kritik av agendan är informerad av 4 faktorer: makt, aktörskap, neoliberal 

ekonomi och inhemsk kunskap. Hon argumenterar för att ett neoliberalt och 

liberalfeministiskt ramverk skapar ojämnlikhet och underminerar ett bättre liv för kvinnor. 
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Som ett alternativ föreslår hon en postkolonial feministisk hållning för att bättre förstå hur 

makt opererar och hur ojämnlikhet manifesteras inom en lokal kontext (Stuckerman 2018) 

(För ytterligare kritik av Agendan utifrån feministiska perspektiv se Esquivel 2016 och 

Musindarwezo 2018). Heloise Weber kritiserar Agenda 2030 genom att belysa hur agendan är 

en del av en neoliberal diskurs som förespråkar kommersiella ekonomiska intressen. Weber 

menar att denna diskurs inte tilltalar de tranformativa skiften som behövs för en hållbar 

utveckling och underminerar på detta vis den politiska kampen för social rättvisa och 

ekologisk hållbarhet (Weber 2017).  Juan Telleria gör en post-marxistisk diskursanalys av 

Agendan för att åskådliggöra hur sociala problem förstås och tilltalas enligt agendans mål. 

Telleria visar att agendan döljer en essentiell del av den kritiska debatten kring utveckling och 

hållbarhet. Han menar att Agendan hindrar praktiker som skulle kunna transformera den 

globala samhällsutvecklingen och istället upprätthåller den maktdynamik och status quo som 

ligger till grund för underutveckling, fattigdom, ojämnlikhet och utanförskap (Telliera 2018).  

 

Miller & Rose (1997) diskuterar hur konsumtion påverkar relationen mellan kultur, ekonomi, 

politik och individer i samhället. De menar att konsumtion har en nyckelroll inom det post- 

moderna kapitalistiska samhällets produktion av identiteter. Enligt Miller & Rose skapas det 

konsumerande identiteter vilka individer uppfattar sig själva utifrån och agerar i enlighet med. 

Produktionen av konsumerande identiteter förstås som en maktprocess där varufetischismen 

och den kapitalistiska strukturen upprätthålls. Miller & Rose menar att individer formas till att 

bli individualiserade konsumenter genom en komplex process av psykologiska, sociala och 

tekniska faktorer. Brooks & Bryant (2014) diskuterar konsumtion utifrån ett miljökritiskt 

perspektiv. De menar att konsumtion är ett paradoxalt koncept som delvis förstås som ett 

individuellt och som ett samhälleligt fenomen, delvis som en av orsakerna till människors 

miljö- och klimatpåverkan och som en lösning på miljö- och klimatkrisen. Paterson (2008) 

och Soneryd & Uggla (2015) diskuterar hur statlig styrning av miljö- och klimatfrågor i allt 

större utsträckning riktas mot individer och deras konsumtionsmönster. De menar att 

offentliga och privata aktörer tillsammans skapar en diskurs där det individuella ansvaret för 

miljöpåverkan blir ett problem som måste styras. Genom denna diskurs skapas det 

förväntningar på att individer ska förändra sina levnadsmönster framförallt genom att bli 

ansvarsfulla konsumenter och konsumera grönt. Denna förväntning underbyggs av en tro att 

individuella konsumtionsmönster är lösningen på de globala miljö-och klimatproblemen och 

därmed uppmuntras individer till att välja gröna produkter och tjänster. Angela Oels (2005) 

använder sig av ett foucauldianskt perspektiv för att kritiskt analysera styrningen av miljö- 
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och klimatfrågor. Hon menar att miljö- och klimatfrågor sedan mitten av 1990-talet har 

konstruerats som ekonomiska problem vilka kan lösas med teknik, inovation och 

kostnadseffektivisering. Stripple och Paterson (2010) använder sig också av ett foucauldianskt 

perspektiv för att analysera hur det inom miljöpolitik produceras en miljömedveten identitet 

genom olika teknologiska apparater som utformats för personlig mätning av 

växthusgasutsläpp. Enligt Stripple och Paterson skapar och förstärker dessa teknologiska 

apparater ett individuellt ansvar för en positiv förändring av miljö-och klimatpåverkan.  
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2 Teori 

2.1 Governmentalitet 

Jag kommer i detta avsnitt förklara hur jag förstår governmentalitet samt varför jag har valt att 

använda governmentalitet i min studie.  

 

The term it self, power , does no more than designate a (domain)* of relations which 

are entirely yet to be analyzed, and what i have proposed to call governmentality, that 

is to say, they way in which one conducts the conduct of men, is no more than a 

proposed analytical grid for these relations of power.  - Foucault 2008:186 

 

I detta citat från Foucaults föreläsningar på Collége de France 1979 definierar Foucault vad 

governmentalitet innebär vid studier av makt. Han menar att governmentalitet kan förstås som 

ett ramverk för att analysera maktrelationer genom att studera hur styrningen av individers 

beteende och handlande går till. “The way in which one conducts the conduct of men” avser 

här; på det vis man leder eller vägleder individers handlande och beteende(Dean 2010: 17-

18). Styrning och maktutövning sker i denna mening inte genom att tvinga individer till att 

bete sig och handla på ett visst sätt utan genom att vägleda deras val till ett visst handlande 

eller beteende(Nyberg 2017: 38). Foucault menar att individer vägleds genom olika 

valmöjligheter, “To govern, in this sense, is to structure the possible field of actions for 

others” – Foucault 1982:789. “the possible field of actions” är ett fält av möjligheter där 

olika beteenden, handlingar och reaktioner kan realiseras(Foucault 1982: 790) Styrning 

handlar vidare om att skapa möjligheter för individer att bete sig på ett visst sätt för ett visst 

ändamål. En viktig del kring styrningen av individer inom begreppet governmentalitet är 

förståelsen för att individer “styr sig själva” genom att ifrågasätta och reglera sitt eget 

beteende utifrån moraliska och etiska normer, en slags självdisciplinering. Inom “fältet av 

valmöjligheter” till handlande och beteende finns det vidare moraliska och etiska riktlinjer 

som ger uttryck för vad som är ett rättfärdigt handlande och ett rättfärdigt beteende (Dean 
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2010:19-20). Styrning är i denna mening ett försök att producera ett visst beteende genom att 

få individer till att styra sig själva(Nyberg 2017: 38). Eftersom individer styr sig själva genom 

att mer eller mindre välja fritt i “fältet av valmöjligheter” sker maktutövningen genom ett 

element av frihet. Foucault menar att governmentalitet är en maktutövning som opererar 

genom produktionen av fria subjekt(Foucault 1982: 789-90). Detta förutsätter att styrningen 

av individers beteende och handlande sker genom att individerna upplever sitt handlande och 

beteende som ett fritt val, dvs de ser sig själva som fria. När individen ser sig själv som fri 

präglas relationen mellan individen och den utövande makten av en indirekt konfrontation och 

blir därför inte lika konfliktfylld som om det hade varit en direkt konfrontation exempelvis 

genom fysiskt tvång(Foucault 1982: ibid). Foucault menar att detta sätt att styra individer 

genom ”frihet” genomsyras av en liberal ideologi där individens frihet är ett upphöjt ideal 

som inte ska begränsas förutom om individers frihet har en negativ inverkan på den 

ekonomiska produktionen (Foucault 2008. 63-4).  

 

I min studie kommer jag analysera hur den svenska staten producerar specifika sätt för 

individer att styra sitt beteende för att uppnå ett hållbart konsumtionsbeteende. Eftersom den 

svenska staten inte tvingar sina medborgare till att bli miljömedvetna konsumenter utan 

snarare uppmuntrar till detta beteende på olika sätt så blir governmentalitet en relevant 

teoretisk utgångspunkt.  

 

Inom studier av governmentalitet förstås styrning som ett sätt att åtgärda ett problem. För att 

något eller någon ska bli föremål för styrning krävs vidare att det problematiseras (Dean 

2010:38). Genom att se styrande som en problematiserande aktivitet förstås problem som 

någonting som inte bara “finns” utan någonting som konstrueras genom normativa 

antaganden kring hur saker och ting ska vara. På detta sätt formar styrningen aktivt det 

problem som ska lösas(Nyberg 2017:40).  

 

(...) it is a question of a movement of critical analysis in which one tries to see how the 

different solutions to a problem have been constructed; but also how these different 

solutions result from a specific form of problematization. - Foucault 1984: 389 

 

Foucault menar att problematiseringar skapar förutsättningar för vilka möjliga svar som kan 

lösa problemet (Foucault 1991:389). Eftersom problematiseringen definierar vilka möjligheter 

det finns till att lösa problemet påbörjas maktutövningen och styrningen när något eller någon 
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konstrueras som ett problem(Nyberg 2017:40-1). Enkelt uttryck, för att det ska finnas ett 

objekt att styra behöver detta objekt göras till ett problem. Om svenska medborgares 

konsumtionsmönster ska styras mot en förändring behövs det vidare en problematisering av 

rådande konsumtionsmönster så att detta kan bli föremål för styrning. Problematiseringar 

skapas på basis av specifika praktiska regimer för styrning. Praktiska regimer är de specifika 

element som konstituerar en specifik problematisering, de är element i form av kunskaper, 

teknologier, identiteter och strategier som tillsammans stabiliserar betydelsen av 

problematiseringen och pekar i vilken riktning ett visst beteende ska styras. Dessa element 

konstituerar en förståelse av problematiseringen enligt specifika former av kunskap och 

antaganden som genomsyrar samhällets aktörer och institutioner (Dean 2010: 30-2). En 

problematisering präglas vidare av en specifik kunskapssyn vilken definierar problemets natur 

samt hur det ska styras. Genom att ställa frågor kring “hur” styret av en specifik 

problematisering ser ut kan de regimer av praktiker som bygger upp problematiseringen 

identifieras och analyseras (Dean 2010. 38-40).  

 

Ett grundläggande antagande vid foucauldianska studier av samhället är förståelsen för att 

kunskap är en viktig komponent för maktutövning. Enligt Foucault kan maktrelationer inte 

existera utan ett fält av kunskap och kunskap kan heller inte existera utan att ge uttryck för 

någon slags maktrelation (Foucault 1984:175). Kunskap är essentiell för maktutövning 

eftersom kunskap bär på antaganden kring vad som är sant och falskt, rätt och fel, enligt 

Foucault formas kopplingen mellan makt och kunskap genom ”sanning”(Foucault 2008: 19). 

Foucault menar att det genom historien går att identifiera olika generella diskurser inom olika 

samhällen som varit dominanta och som har definierat olika sanningar och normativa 

antaganden som har präglat samhällsutvecklingen (Foucault 1984:73). Sanning kopplas till 

makt genom en cirkulär relation där sanning reproducerar och upprätthåller de maktrelationer 

som den bygger på: “”Truth” is linked in a circular relation with systems of power which 

produce and sustain it, and to effects of power which it induces and which extends it” 

(Foucault 1984: 74). För att analysera styrning och maktutövning är det således viktigt att 

identifiera vilken kunskap och vilka sanningar som produceras inom kulturella, sociala och 

politiska praktiker (Dean 2010: 27).  

 

För att styra individer till att styra sig själva är “produktionen av subjekt” en viktig del av 

teorin kring governmentalitet. Foucault definierar subjekt som en subjektiv identitet utifrån 

vilken en individ förstår sig själv och sin omgivning och agerar utifrån denna förståelse. Makt 
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opererar genom att producera subjekt, vilket innebär att skapa olika subjektspositioner, olika 

sätt att “vara” och “bete” sig, utifrån vilka individen kan förstå sig själv och sin omgivning 

(Foucault 1982: 781). Det är inte självklart att individer anammar de subjektspositioner som 

produceras utan Foucault framhåller att det alltid finns ett motstånd och att individer kan bete 

sig tvärt emot subjektspositioner som artikuleras inom en viss styrning (Dean 2010: 21). 

Förståelsen för att individer agerar utifrån sin subjektiva uppfattning av verkligheten är vidare 

ett grundläggande antagande för att förstå hur individer styrs till att styra sig själva. Vad som 

eftersöks vid studier av governmentalitet är vilken sorts uppfattning av verkligheten, eller 

vilken sanning, som individer ska uppfatta sig själva enligt. Att styra individer till att styra sig 

själva innebär således att artikulera specifika subjektspositioner(präglade av en viss 

uppfattning av verkligheten) utifrån vilka individer kan agera på ett specifikt sätt. Det är 

viktigt att förstå att dessa subjektspositioner inte determinerar hur individer ska bete sig, utan 

att de(subjektspositionerna) skapar vissa ramar för hur individer kan bete sig, detta blir endast 

relevant om individerna uppfattar verkligheten enligt dessa ramar (Dean 2010: 44).  

 

2.2 Kritiska miljöperspektiv 

Eftersom min studie utgår från ett ämnesområde som är kopplat till miljö- och klimatfrågor 

kommer relevanta miljökritiska perspektiv att diskuteras. Dessa perspektiv kommer att 

informera både analysen och den avslutande diskussionen och förhoppningsvis ge underlag 

för en mer kritisk hållning till det material som kommer analyseras.  

 

Grön Governmentalitet är ett koncept som har myntats av Timothy W. Luke och Stephanie 

Rutherford för att beteckna en specifik form av styrning som är kopplad till uppkomsten av 

moderna staters strategier för att skydda miljön. En strategi som har uppmärksammats för 

styrning av klimat – och miljöfrågor är styrningen av individuellt beteende. Forskning som på 

senare år kritiskt har analyserat policys och program som är utformade för att skydda miljön 

och klimatet har visat att individen görs till en central aktör för att styra samhället mot en mer 

hållbar utveckling(Lövbrand Stripple 2014: 117). Globala miljö- och klimatproblem görs i 

denna mening till individuella problem vilka kan lösas genom att individer tar ett ansvar för 

miljön och förändrar sitt beteende. För att individer ska kunna styras mot en grönare livsstil 

utvecklas det miljöpolicys och program som på olika sätt ska hjälpa, informera, vägleda och 
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uppmuntra individer till att göra ansvarsfulla och miljömedvetna val. Policys och program 

som är designade för att främja individuellt ansvarstagande för miljön/klimatet kan förstås 

som ”teknologier för ansvarstagande” och dessa teknologier är typiska för en styrning av 

miljö/klimatfrågor inom dagens västerländska stater. Detta är dock inte den enda formen av 

miljö– och klimat- styrning utan ”teknologier för ansvarstagande” samexisterar med 

traditionella styrmedel såsom statlig reglering eller beskattning (Soneryd & Uggla 2015: 914).  

 

Ett område som har blivit särskilt uppmärksammat när det kommer till individens ansvar för 

miljön är konsumtion. Ur ett ekologiskt perspektiv förstås konsumtion dels som 

genomströmningen av material och energi vid produktionen av varor och tjänster, samt, som 

individuella köp och individuell användning av varor och tjänster. Utgångspunkten enligt 

denna förståelse är inte bara individen utan alla de aktörer och strukturer som är en del av 

ekonomin (Paterson 2008:120). Problematiken med att fokusera på individen vid styrning av 

konsumtion är således att den ekologiska påverkan som konsumtion i sin helhet har skyms. 

De praktiker som utformas för att lösa problematiken med konsumtion blir därför inte 

heltäckande och förlorar sin potential till att åtgärda konsumtionens miljö- och 

klimatpåverkan (Paterson 2008: 120).  

 

Stern et al menar att konsumtion är en praktik som är fundamentalt politisk. Trots att stora 

industrier, offentliga myndigheter, militären och kommersiella företag är de aktörer som står 

för den största negativa miljöpåverkan så är det ändå individen som hamnar i fokus när en 

förändring av konsumtionens påverkan efterfrågas (Paterson 2008:120). Enligt Paterson är 

detta en geopolitik som utger sig för att tilltala miljö- och klimatkrisen samtidigt som den 

upprätthåller och legitimerar tillväxten av den ekonomiska strukturen. Att ifrågasätta 

konsumtionens påverkan ur ett individuellt perspektiv dämpar en kritisk hållning till den 

ekonomiska strukturens roll vid konsumtion. Att ifrågasätta konsumtion ur ett ekologiskt 

helhetsperspektiv blir inte aktuellt eftersom det skulle innebära att ifrågasätta det moderna 

kapitalistiska samhällets struktur. Paterson menar att diskursen kring konsumtionens 

miljöpåverkan präglas av en politik som reproducerar en samhällelig makthierarki där 

ekonomins tillväxt kommer först och inte får begränsas (Paterson 2008: 119, 124-25).  

 

Problematiken med att förena ekonomiska och miljömässiga intressen är en ständigt 

återkommande faktor inom den miljökritiska litteraturen. Debatten kring hur denna 

problematik ska hanteras har pågått sedan 1960 – talet då begreppet ”limits to growth” 
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myntades. Begreppet präglades av en stark skepsis inför en överoptimistisk syn på oändliga 

ekonomiska möjligheter till tillväxt. Förespråkarna för limits to growth menade att jordens 

resurser skulle ta slut om den ekonomiska tillväxten fick fortsätta att växa obehindrat. I början 

av 1980-talet och framåt skedde dock ett diskursivt skifte till en mer optimistisk syn på 

tillväxt; Hållbar utveckling. Enligt denna förståelse är begränsningarna på tillväxten inte 

absoluta utan kan ske utan att utarma jordens resurser. Hållbar utveckling ersatte Limits To 

Growth och har sedan dess dominerat diskursen kring ekonomi och miljö(Whitehead 

2014:147-49). Mark Whitehead menar att konceptet ”Hållbar Utveckling” kan förstås som en 

politisk kompromiss mellan miljömässiga och ekonomiska agendor. Trots att det har skapats 

policys som i princip är utformade för att tilltala miljömässiga aspekter av hållbarhet så har 

konceptet allt för ofta använts för att legitimera de relativt oreformerade och expansionistiska 

ideologier som präglar det globala marknadssystemets struktur. Whitehead menar att detta sätt 

att se på hållbar utveckling skapar hinder för att utforma radikalare program som kan 

transformera samhällsutvecklingen mot en socio-ekonomisk förändring som är miljömässigt 

hållbar(Whitehead 2014: 226). Ingolfur Blühdorn för ett liknande resonemang kring politiken 

som präglar konceptet med hållbar utveckling. Blühdorn menar att det råder en stark 

konsensus inom internationell klimatpolitik kring att den globala ekonomiska strukturen och 

det västerländska konsumtionssamhället är djupt ohållbara system vilka kräver omedelbar 

strukturell förändring. Trots denna konsensus pekar policy- utformningen av miljö- och 

klimatfrågor i en direkt motsatt riktning. Blühdorn precis som Whitehead menar att en denna 

utveckling styrs av en dominant ekonomisk ideologi vilken ger upphov till ”politics of 

unsustainability”. För att motverka denna utveckling behövs en politik som kritiserar och 

synliggör den paradoxala ekonomiska geopolitik som underbygger dagens klimat- och 

miljöpolicys(Blühdorn 2014: 146-7, 162).  
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3 Metodologi 

3.1 Ramverk för Analys 

Jag kommer att använda mig av Mitchell Deans analytiska ramverk för att identifiera och 

analysera hur konsumtion problematiseras och hur det svenska samhället och dess 

medborgare ska styras för att en viss lösning på problemet med konsumtion ska kunna 

realiseras. Dean utgår från Foucaults teori kring governmentalitet och ser styrning som en 

problematiserande aktivitet. En analys av styrning börjar således med att identifiera och 

analysera hur någonting problematiseras(Dean 2010:38). Utgångspunkten med Deans 

ramverk är att ställa ”hur-frågor” kring en specifik problematisering. Deans ramverk utgörs av 

4 teman som ställer olika frågor:  

 

1) hur görs problemet synligt? 

 

2) vilka teknologier och strategier ska organiseras för att tackla problemet? 

 

3) vilka subjektspositioner skapas genom problematiseringen? 

 

4) vad för slags kunskap och sanning underbygger problematiseringen? 

 

Att analysera materialet utifrån dessa teman är detsamma som att analysera de praktiska 

regimer(se teori) som bygger upp problematiseringen(Dean 2010: 40). Det är alltså utifrån en 

analys av dessa teman som vi kan förstå hur ett specifikt problem ska styras.  Dessa teman är 

relativt autonoma analyskategorier samtidigt som de inte helt kan avskiljas från 

varandra(Dean 2010:33). I analysen kommer dessa teman därför att till viss del överlappa 

varandra. För att analysen på ett så tydlig sätt som möjligt ska kunna kopplas till teorin 

kommer dessa fyra teman att operationaliseras utförligare under respektive rubrik i analysen. 

Deans ramverk är relevant för min studie eftersom det erbjuder en tydlig struktur för en 
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Foucauldiansk analys av styrning(Rose 2010). Analysen kommer även informeras av ett 

kritiskt miljöperspektiv. Detta perspektiv utgörs av teorier och forskning som på ett kritiskt 

sätt analyserar moderna staters styrning av miljö- och klimatfrågor relaterat till konsumtion. 

Genom att väva in ett sådant perspektiv i analysen hoppas jag kunna belysa vad som skyms 

vid problematiseringen och styrningen av konsumtion och på så sätt öka kumulativiteten samt 

skapa underlag för en mer sofistikerad kritik av regeringens problematisering och styrning av 

konsumtion. Jag intar i min forskning således en kritisk hållning till det material som jag 

analyserar. Uppgiften för en kritisk forskning är att erbjuda motbilder till dominerande ideal 

och förståelser. Syftet med att erbjuda dessa motbilder är att skapa underlag för en mer öppen 

diskussion kring de ideal och förståelser som sprids av samhällets auktoriteter(Alvesson 

Deetz 2000: 20).  

3.2 Material och Avgränsning 

I min forskning har jag utgått från det material som ska informera regeringens arbete med 

hållbar konsumtion enligt delmål 12: Hållbara Konsumtions- och produktionsmönster i 

Handlingsplanen för Agenda 2030(Finansdepartementet 2018). De strategier som utformats 

för att tilltala konsumtion i handlingsplanen är; Strategi för hållbar konsumtion 

(Finansdepartementet 2016, A och B), Livsmedelsstrategin (Näringslivsdepartementet 2016) 

samt Forum för klimatsmart konsumtion (Konsumentverket 2018). Jag har valt att avgränsa 

min forskning till dessa strategier eftersom de är specifikt utformade för att tilltala 

konsumtion och för att de ger uttryck för hur styrningen mot en mer hållbar konsumtion ska 

utformas. Nyindustrialiseringsstrategin Smart Industri(Finansdepartementet 2018) och Politik 

för hållbart företagande(Finansdepartementet 2018) som också är en del av strategierna för 

delmål 12 i handlingsplanen har inte använts eftersom de inte tilltalar konsumtion. Strategi för 

hållbar konsumtion utgörs av två dokument som behandlar samma frågor, dokumenten är 

dock inte identiska och har båda analyserats eftersom regeringen hänvisar till båda på sin 

hemsida(Regeringskansliet 2017). I Livsmedelsstrategin har endast avsnittet Konsument och 

marknad analyserats eftersom det specifikt behandlar konsumtion och konsumenter i relation 

till livsmedelsmarknaden(Näringslivsdepartementet 2016). Jag har valt att analysera den 

Svenska regeringens arbete främst för att underlätta mitt arbete eftersom jag lätt kan orientera 

mig bland det material som är relevant och eftersom jag själv vistas och verkar i en svensk 

kontext.  
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3.3 Reflexivitet 

 
I min forskning utgår jag från ett poststrukturalistsikt synsätt där ”verkligheten” primärt 

förstås genom språk och som en social konstruktion. Detta innebär att den materiella 

påverkan som miljö- och klimatförändringar har får en betydelse genom språk och 

genom att förstås inom en social kontext (Jörgensen Philips 2000:15). Min roll som 

forskare påverkas även av den sociala kontext som jag vistas i. Utifrån denna förståelse 

påstår jag inte att min forskning ger uttryck för en objektiv ”sanning” eller ”verklighet”. 

Som forskare eftersträvar jag att förmedla mina resultat utifrån en tydlig koppling till de 

teorier jag använder och det material jag analyserar med förhoppning att på så sätt 

kunna legitimera min forskning som en vetenskaplig kunskap (Jörgensen Philips 2000: 

29-30).  
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4 Resultat och analys 

4.1 Synliga fält: vad är det som ska styras? 

Under denna rubrik identifieras vilka fält som synliggörs och blir objekt för styrning. Det 

handlar här om att ringa in problematiseringen och bena ut vad eller vem som ska styras och 

varför samt vilka lösningar som eftersöks. Genom att identifiera vilka möjligheter och 

begränsningar som finns inbundna i problematiseringen kan den ringas in, avgränsas och 

analyseras (Dean 2010:41). 

 

Konsumtion förstås som ett miljö- och klimatproblem kopplat till individers privata 

konsumtion. Strategierna för att lösa detta problem riktas mot konsumenterna(individer) som 

måste förändra sitt beteende om en hållbar konsumtion ska bli möjlig:  

 

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår privata konsumtion. För att 

konsumtionens negativa klimat- och miljöpåverkan ska minska måste vi förändra hur 

och vad vi konsumerar. Regeringens strategi för hållbar konsumtion tar sikte på vad 

staten kan göra tillsammans med kommuner, näringsliv och det civila samhället för att 

underlätta för oss konsumenter att agera hållbart - Finansdepartementet 2016(A): 3 

 

Regeringens mål är att på olika sätt underlätta för konsumenter att förändra sitt beteende och 

konsumera mer hållbart. Två frågor som ska vägleda strategin mot en hållbar konsumtion 

lyder; ”Hur kan konsumtionen göras mer hållbar?” och ”Hur kan det bli lättare för oss 

konsumenter att göra klimatsmarta val?” (Finansdepartementet 2016(A):3). Regeringen 

lägger fram 7 fokusområden som ska besvara dessa frågor: Öka kunskapen och fördjupa 

samarbetet, Stimulera hållbara sätt att konsumera, Effektivisera resursanvändningen, 

Förbättra företagens information om hållbarhetsarbete, Fasa ut skadliga kemikalier, Öka 

tryggheten för alla konsumenter och Fokusera på livsmedel, transporter och boende 

(Finansdepartementet 2016(A):3). Dessa fokusområden struktureras som fält av 
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valmöjligheter(Foucault 1982: 791) där konsumenter på olika sätt kan styras till att styra sitt 

konsumerande mot en mer hållbar utveckling. Detta blir speciellt tydligt i det sistnämnda 

fokusområdet: 

 

Inom arbetet med hållbar konsumtion finns tre områden som är extra viktiga – vilka 

livsmedel vi konsumerar, vilka transportsätt vi väljer och hur vi bor. Dessa områden 

orsakar tillsammans de största utsläppen från vår privata konsumtion. Genom att 

förändra våra beteenden mot ett mer hållbart förhållningssätt inom dessa områden 

gynnas såväl miljö och hälsa som hushållens ekonomi. Forumet för miljösmart 

konsumtion kommer att spela en viktig roll i detta sammanhang. – 

Finansdepartementet 2016(A): 10  

 

Enligt detta citat är det konsumenternas val av livsmedel, transporter och boende som 

”orsakar” problemet och blir därmed föremål för styrning. Styrningen opererar här genom ett 

element av frihet. Konsumenter ska inte tvingas till att agera hållbart utan de ska vägledas till 

att agera hållbart genom att göra ett fritt val(Foucault 1982: ). Konsumenterna eller individer 

ringas vidare in som den kritiska utgångspunkten för att kunna uppnå en hållbar konsumtion. 

Med konsumenterna som utgångspunkt skapas det begränsningar i problematiseringen (Dean 

2010: 41). Man kan ifrågasätta varför inte andra aktörer såsom statliga eller privata företag är 

utgångspunkten för problematiseringen av konsumtionen. Denna begränsning uppstår 

eftersom konsumtion här inte förstås enligt ett ekologiskt helhetsperspektiv (Paterson 2008: 

120). Ur ett ekologiskt perspektiv kan företagens val att producera en viss produkt eller tjänst 

lika väl ifrågasättas som konsumenternas val att köpa en viss produkt eller tjänst. Trots 

privata och statliga företags konsumtion av varor, tjänster och råmaterial som påverkar miljön 

och klimatet så är det konsumenterna val som blir föremål för styrning. En annan intressant 

aspekt är att konsumenterna genom sina ”val” ska påverka företagen i en mer hållbar riktning:  

 

Konsumenter kan genom efterfrågan och engagemang påverka företag i en mer hållbar 

riktning när det gäller såväl produktion och distribution som affärsupplägg. Men då 

krävs tydlig information om företagens hållbarhetsarbete, bland annat om vilka 

miljöhänsyn som tas – Finansdepartementet 2016(B):3  

 

Problematiseringen begränsas till att vidare resonera kring vilken roll eller vilket ansvar 

företag har när det kommer till konsumtionens negativa effekter, denna förståelse utelämnas 
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och osynliggörs. Det ansvar som företagen ska ta är att informera konsumenterna om 

verksamheten beaktar hållbara aspekter av produktion och tjänstehantering så att 

konsumenterna lättare kan välja hållbara tjänster. I denna mening så ska konsumenter ges 

bättre möjligheter att välja bland företag för att styra marknaden mot en mer hållbar 

utveckling. Att exempelvis styra företags miljöpåverkan genom statliga regleringar kommer 

inte på tal här eftersom problematiseringen av konsumtion utgår ifrån och begränsas till 

konsumenten. Konsumenter blir på detta sätt inte bara orsaken till miljö- och 

klimatpåverkningarna från konsumtionen utan även ansvariga för att göra val som ska 

påverka hela konsumtions- och produktionskedjan (Lövbrand Stripple 2014: 117). Hur 

konsumenterna görs ansvariga för konsumtionens miljö och klimatpåverkan kommer 

diskuteras vidare under nästa rubrik.  

4.2 Vilka teknologier ska organiseras för att styra? 

Detta tema behandlar de tekniska aspekterna av styrning. Här ställs frågor kring vilka tekniska 

medel, taktiker, strategier eller “teknologier” som tillämpas för att styre ska uppnås. De 

teknologier som organiseras för ett visst styrande bär i sig begränsningar kring vilka 

möjligheter som finns för att lösa problemet. Genom att analysera teknologier kan vi således 

ytterligare förstå hur problematiseringen begränsas till en viss förståelse av hur styrning av ett 

objekt ska ske(Dean 2010: 42).  

 

En teknologi som informerar problematiseringen av konsumtion som ett individuellt fenomen 

är den statistik och beräkning av utsläpp som Forum för Klimatsmart Konsumtion använder 

sig av: 

När man beräknar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv inkluderas påverkan 

från hela produktionskedjan av varor och tjänster och fördelas på 

konsumenterna(…)De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser är totalt cirka 

11 ton koldioxidekvivalenter per person och år. En siffra som beräknas behöva gå ner 

mellan 1-2 ton koldioxidekvivalenter för att hålla den globala uppvärmningen under 

två grader. - Konsumtionens miljöpåverkan 2018 

 

”11 ton koldioxidekvivalenter” från hela produktionskedjan förstås som en persons miljö- och 

klimatpåverkan under ett år. Genom att beräkna utsläpp på detta sätt kopplas individen 
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samman med utsläppen och konsumtionens miljö- och klimatpåverkan individualiseras 

(Soneryd Uggla 2015: 914). Denna teknologi underbygger och förstärker problembilden av att 

det är individers konsumtionsmönster som ska vara föremål för en förändring och styrning. 

Detta sätt att beräkna utsläpp skapar således en begränsning kring hur problematiken med 

konsumtion kan förstås (Dean 2010: 42). Trots att offentliga och privata företags konsumtion 

inkluderas i beräkningen så är det individer som förstås som orsaken till utsläppen:   

Idag orsakar vi svenskar alltså fem till tio gånger så mycket utsläpp av växthusgaser 

än vad som beräknas vara hållbart – Konsumentverket  2018(A). 

Forum för klimatsmart konsumtion genomsyras av en rad strategier som utformats för att lösa 

problematiken med individers konsumtionsmönster. Forumet beskriver 4 metoder för att 

förändra konsumenters beteende; nudging, administrativa styrmedel, ekonomiska styrmedel 

och informativa styrmedel. Ekonomiska och administrativa styrmedel syftar till traditionella 

sätt att styra individer genom lagar och genom ekonomiska sanktioner eller beskattning. 

Nudging och informativa styrmedel är däremot styrmedel som opererar genom att vägleda 

individer till att styra sig själva(Forum för klimatsmart konsumtion 2018). I regeringens 

strategi för hållbar konsumtion framhålls det att nudging bör vara en betydelsefull del av 

konsumentverkets uppdrag med FFKK(Finansdepartementet 2016(A):3). I forumet beskrivs 

nudging enligt följande:  

Nudging handlar om hur man påverkar människors beslut genom att ge dem en lätt 

knuff i den riktning man önskar. Det handlar inte om att förbjuda eller ändra de 

ekonomiska incitamenten för ett visst val, utan om att forma valsituationen så att det 

faller sig naturligt för konsumenten att fatta bättre beslut –Konsumentverket 2018(C) 

Nudging förstås som en teknologi som strukturerar ett fält av möjligheter där individer kan 

vägledas till ett visst beteende och handlande(Foucault 1982: 790). Nudging innebär även att 

skapa etiska och moraliska riktlinjer för ett önskat beteende och uppmuntra konsumenter när 

de agerat moraliskt rättfärdigt: 

Tydliggör vad som är bra val genom att tala om hur andra gör, till exempel visa de 

mest energieffektiva hushållens förbrukning på fakturan eller berätta hur andra 

villaägare minskat sitt hushållsavfall(…)Återkoppla om konsumenten har visat ett 

önskvärt beteende, till exempel genom att ge statistik över hur många gånger man åkt 
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stadsbuss eller hur stor andel ekologiska varor man köpt i butiken –Konsumentverket 

(C) 2018 

Konsumenter ska på detta sätt förstå sin miljöpåverkan i relation till andra konsumenter som 

beter sig på ett önskvärt sätt. Genom att visa hur andra konsumenter gör för att minska sin 

påverkan på miljön ska det skapas en vilja hos konsumenter att ta efter detta beteende och 

göra samma val, på detta vis produceras ett bra och ett dåligt beteende. Denna 

teknologi(nudging) informerar vidare en styrning som inte bara ger uttryck för olika 

valmöjligheter utan även vilka val som är rätt och vilka val som är fel(Dean 2010: 19-20). 

Teknologin underbyggs av statistik och utsläppsmätningar som fungerar som tekniska medel 

vilka informerar konsumenterna om de agerar korrekt eller inte, samt hur de ska agera för att 

korrigera sin miljöpåverkan. Nudging kan vidare förstås som en ”teknologi för 

ansvarstagande”(Soneryd Uggla 2015: 914). Det är en teknologi som ska vägleda, underlätta 

och uppmuntra individer till att ta ett ansvar för miljön genom att göra ”rätt” val.  

En annan teknologi för ansvarstagande som utformats av Forum för klimatsmart konsumtion 

är projektet ”Mitt klimatmål”. Detta projekt ska verka för en hållbar konsumtion genom att 

individer ska hålla koll på sin klimatpåverkan vid köp av matvaror:  

 

Alla matköp från ICA som du gör med ditt ICA-kort mäts så att du kan följa din 

klimatpåverkan månad för månad, med tips på alternativa varor ingredienser och 

recept. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. – Konsumentverket 2018(B)  

 

Denna teknologi skapar således möjligheter för individer att övervaka sin klimatpåverkan och 

reglera och styra sitt beteende.  Beräkningen av dessa utsläpp följer samma logik som de 

konsumtionsbaserade utsläppsberäkningarna. Alla utsläpp från produktions- och tjänstekedjan 

slås ut på individen(ICA 2018).  

 

Konsumtionsbaserade utsläppsmätningar, Mitt Klimatmål och Nudging är teknologier som 

underbygger problematiseringen av individers konsumtionsmönster genom att skapa en 

förstålse för att individer är orsaken till konsumtionens miljö- och klimatpåverkan, samt, att 

individer ska förändra sitt beteende och bli ansvarstagande konsumenter.      
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En annan teknologi som ska göra det lättare för individer att agera ansvarsfullt är att stimulera 

konkurrens på livsmedelsmarknaden:     

Regeringens mål för konkurrensområdet är väl fungerande marknader med en effektiv 

konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. En marknad 

utan onödiga inträdesbarriärer som hindrar nya företag från att träda in på marknaden 

och med en väl fungerande konkurrens, leder till effektivare företag med möjlighet att 

växa vilket skapar grund för en hållbar tillväxt och ökat välstånd(…)En fungerande 

konkurrens handlar också om att ge konsumenterna ökade valmöjligheter och att 

marknaden kan möta konsumenternas efterfrågan på livsmedel utifrån exempelvis 

hälsa, ursprung och hållbarhet(…) – Näringsdepartementet 2016: 16 

 

Marknadsexpansion förstås här som ett medel för att individer lättare ska kunna göra 

miljömedvetna val. På detta sätt blir problematiseringen av konsumtion en plattform för 

produktionen av en kunskapssyn som präglas av en förståelse för att ekonomisk tillväxt kan 

förenas med miljömässig hållbarhet(Whitehead 2014: 26). En förståelse som osynliggörs här 

är att marknadsexpansionism är ohållbart ur ett ekologiskt perspektiv eftersom ökad 

produktion innebär ökad konsumtion av varor, material och tjänster och ökar trycket på 

planetens resurser(Blühdorn 2018: 146-47).  

4.3 Vilka subjektspositioner skapas genom 
problematiseringen och styrningen? 

Här identifieras de subjektspositioner som produceras vid problematiseringen av konsumtion. 

Subjektspositioner förstås som verklighetsuppfattningar vilka individer kan uppfatta sig själva 

och sin omgivning utifrån. När individer accepterar en viss subjektsposition styrs deras 

agerande av denna verklighetsuppfattning. Produktionen av subjektspositioner utgör vidare ett 

medel för att styra individer till att styra sig själva. Det är viktigt att inte förväxla 

subjektspositioner med ”riktiga subjekt” dvs individer i verkligheten. En viss styrning 

producerar subjektspositioner med olika attributer, kvalitéer och kapaciteter som ger uttryck 

för en viss förståelse kring hur individer beter sig och hur individer bör bete sig för att de 

ändamål som styrningen söker ska realiseras. För att identifiera subjektspositioner letar man 

vidare efter artikulationer som ger uttryck för en förståelse kring hur individer beteer sig och 
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hur de bör betee sig(Dean 2010: 43-4). Subjektspositioner informerar på detta sätt både 

problematiseringen och lösningen på problemet. Jag har i analysen identifierat 3 

subjektspositioner vilka jag har namngett: Konsumenten, den miljömedvetna konsumenten, 

och den mätbara konsumenten.  

 

Viljan att konsumera miljömässigt hållbart är stor hos svenska konsumenter, men det 

går trögt att förändra våra invanda beteenden och köpmönster. Många konsumenter 

anser att det idag är för krångligt och för dyrt att göra bra miljöval. Men det finns 

metoder som samhället kan använda sig av för att få konsumenter att agera mer 

hållbart – Konsumentverket 2018(C) 

Här skapas en subjektsposition vilken jag valt att kalla ”konsumenten” som besitter 

egenskaper kopplade till problematiseringen av konsumtion. Konsumenten präglas av ett 

invant beteende som är ohållbart och som är svårt att ta sig ur. Samtidigt har konsumenten en 

”stor vilja” att konsumera hållbart. Genom att konsumenten införlivas med en vilja att 

förändra sitt beteende och att ta ansvar för miljön skapas en subjektsposition som blir 

mottagligt för de styrningsstrategier som har utformats, d.v.s. konsumenten kan styras till att 

göra ett miljömedvetet val och ”agera mer hållbart”. Konsumenten görs på detta vis formbar 

och styrbar (Foucault 1982: 791). Konsumenten kan vidare förstås som en subjektsposition 

som ger uttryck för hur individer är och hur de beteer sig och hur detta beteende är 

problematiskt ur ett hållbart perspektiv.  

I relation till subjektspositionen ”konsumenten” identifieras en subjektsposition jag valt att 

kalla ”den miljömedvetne konsumenten”. Den miljömedvetne konsumenten besitter 

egenskaper som är kopplade till lösningen av problemet med konsumtion. Denna 

subjektsposition ger uttryck för hur konsumenter bör vara och bete sig: 

Målet är att det ska bli självklart att konsumera miljömässigt hållbart, till skillnad från 

idag då våra konsumtionsvanor innebär att vi gör av med mer naturresurser än vi har 

tillgång till. – Konsumentverket 2018(D) 

För den miljömedvetne konsumenten är det en ”självklarhet” att ta ansvar för miljön och 

konsumera miljömässigt hållbart ”till skillnad” från konsumenten som gör av med 

naturresurser på ett ohållbart sätt. Den miljömedvetne konsumenten informerar således vilken 

förändring konsumenten ska styras mot och varför. I relationen mellan dessa 
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subjektspositioner skapas det beteenden som står i en dikotomi till varandra, beteenden som 

kan förstås som bra och dåliga. Individer kan exempelvis förstå sig själva utifrån dessa 

subjektspositioner som ansvarsfulla, icke- ansvarsfulla, miljövänliga, icke- miljövänliga, som 

orsaken till eller lösningen av miljö- och klimatproblematiken. Utifrån dessa 

subjektspositioner kan individer således ifrågasätta och reglera sitt beteende(Dean 2010:19-

20).  

En tredje subjektsposition som har identifierats har jag valt att kalla ”den mätbara 

konsumenten” och informeras av vissa teknologier som diskuterats under rubrik 4.2. Utifrån 

denna subjektsposition kan individer förstå sig själva som en viss mängd utsläppta 

koldioxidekvivalenter eller som ”växthusgasutsläppare” (Stripple Paterson 2010: 359). 

Genom att mäta sin klimatpåverkan och se sig själv som växthusgasutsläppare kan individen 

skuldbelägga sitt klimatbeteende och styra sig själv till att konsumera mer hållbart.  

Många är oroliga för klimatförändringarna och vet att maten hat stor betydelse. Mitt 

klimatmål är ett enkelt verktyg för dig att lindra din klimatångest och bidra till en 

hållbar utveckling– Konsumentverket 2018(B) 

Produktionen av denna subjektsposition skapar vidare underlag för individer att förstå sig 

själva som ångestfyllda och oroliga inför klimatförändringar samtidigt som de kan förstå sig 

själva som kapabla till att lindra dessa symptom genom att mäta sin konsumtion och förändra 

sitt beteende. Här skapas en subjektsposition som både är formbar och som kan styra sig själv 

mot de ändamål som styret efterfrågar(Foucault 1982: 791).  

4.4 Vilka kunskapssyner och sanningar underbygger 
problematiseringen och styrningen?  

Under denna rubrik ställs frågor kring vilken kunskapssyn(ekonomisk, social, ekologisk etc) 

och vilka sanningar(självklarheter, antaganden och förståelser som är vedertagna) som 

underbygger problematiseringen. En specifik kunskapssyn och sanning skapar möjligheter för 

specifika sätt att se på och förstå problematiseringen samt hur styrningen opererar(Dean 2010: 

42). Detta fjärde tema informeras främst av resultatet från de tre andra teman som analyserats 

i resultatdelen.  
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En utgångspunkt för problematiseringen och styrningen av konsumtion är att konsumtion 

förstås som ett individuellt fenomen och inte som ett samhälleligt fenomen(Se tema 1). 

Utifrån denna problematisering av konsumtion följer en styrning som ska verka genom att 

individer styrs till att styra sig själva(se rubrik 4.1). Denna styrning underbyggs av en liberal 

kunskapssyn(Foucault 2008: 63-64) vilken inte opererar genom att reglera individers 

beteenden med tvång utan opererar genom att styra individer genom ett element av frihet. En 

sanning som produceras utifrån denna liberala kunskapssyn är att individer är fria att göra sina 

val. Individer är fria att välja att konsumera miljövänligt eller inte. Samtidigt är dessa val 

informerade av subjektspositioner och teknologier som skapar moraliska riktlinjer där ett visst 

beteende görs ångestframkallande och skuldbeläggs och ett annat beteende hyllas och 

uppmuntras(se Rubrik 4.2, 4.3). I denna mening kan valfriheten ifrågasättas. De teknologier 

som analyserats under rubrik 4.2  är specifikt utformade för att individers valmöjligheter ska 

styras i en viss riktning. Elementet av frihet existerar således med ett element av styrning.  

 

Genom att se konsumtion som ett individuellt fenomen skapas även en förståelse för att det är 

individers konsumtionsmönster som kan påverka samhället mot en mer hållbar utveckling. En 

förändring av individers beteende antas kunna styra marknaden mot en mer hållbar 

produktion och konsumtion (se Rubrik 4.1). Denna förståelse för konsumtion kan härledas till 

en ekonomisk kunskapssyn där marknadsfunktioner ska driva samhällsutvecklingen mot en 

hållbar utveckling. Ett vedertaget antagande utifrån en ekonomisk kunskapssyn är att hållbar 

konsumtion och utveckling kan kombineras med ekonomisk tillväxt(Whitehead 2014: 118). 

Detta antagande präglar regeringens strategier eftersom en ökad konkurrens och ekonomisk 

tillväxt används som en styrande teknologi och antas kunna stimulera konsumenter till att 

konsumera hållbart(se rubrik 4.2). Den Svenska regeringen ger vidare uttryck för en politik 

som kan anses vara ohållbar ur ett kritiskt miljöperspektiv(Bluhdorn 2014: 146-7, 162 ). 

Denna politik bortser från en ekologisk förståelse av konsumtion där alla samhällets aktörer 

som är en del av den ekonomiska strukturen bidrar till att påverka konsumtionen(Paterson 

2008: 120). Genom att tolka konsumtion som ett individuellt problem och legitimera 

marknadsexpansion skyms de strukturella problem som ligger till grund för människans 

påverkan på miljön och klimatet.  Enligt denna förståelse ska det inte ske några förändringar 

av strukturer utan snarare förändringar inom strukturer. Sett till de miljö- och 

klimatutmaningar som människan står inför är en förändring inom strukturer inte 

tillräckligt(Bluhdorn 2014: 146-7, 162 ). Trots att den svenska regeringen synliggör 
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konsumtionens negativa miljö- och klimatpåverkan och understryker nödvändigheten av att 

åtgärda detta fenomen så förloras ett grundläggande ekologiskt perspektiv när 

marknadsexpansion legitimeras. Produktionen av denna kunskap skapar således en 

makthierarki där en ekonomisk agenda privilegieras över en ekologisk agenda.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

I resultatdelen har jag synliggjort hur den Svenska regeringen problematiserar konsumtion, 

hur den svenska regeringen ämnar styra konsumtionen mot en mer hållbar utveckling och 

diskuterat hur detta kan tolkas utifrån ett kritiskt miljöperspektiv. Nedan följer en 

sammanfattning av de viktigaste punkter som tagits upp.  

 

• Konsumtion förstås som ett miljö- och klimatproblem som orsakas av 

individers privata konsumtion. För att konsumtionens miljö- och 

klimatpåverkan ska minska ska individer styras till att konsumera 

hållbart. I denna mening så ska individer inte regleras eller tvingas till 

att förändra sitt beteende utan vägledas genom specifika teknologier 

som opererar genom ett element av frihet. Enligt den miljökritiska 

litteraturen är denna typ av styrning vanligt förkommande inom 

moderna västerländska staters miljöpolicys.  

 

• Genom att konsumtion primärt förstås som ett individuellt problem 

osynliggörs betydelsen av den konsumtion av varor, tjänster och 

material som offentliga och privata företag står för. Tekniska medel 

som konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar förstärker förståelsen 

för att konsumtion är ett individuellt problem genom att fördela hela 

produktionskedjans utsläpp på individer. Genom denna teknologi 

skapas en bild av att individer är orsaken till konsumtionens negativa 

miljö- och klimatpåverkan. Individer hålls på så sätt ansvariga för 

konsumtionens miljö- och klimatpåverkan.  
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• Marknadsexpansion inom livsmedelsindustrin förstås som en teknologi 

som ska underlätta för konsumenter att göra klimatsmarta val. Denna 

förståelse präglas av en ekonomisk kunskapssyn som underbygger en 

maktrelation där en ekonomisk politik privilegieras över en ekologisk 

politik. Denna maktrelation förstås som djup problematisk ur ett 

ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  

 

 

• Vid problematiseringen och styrningen av konsumtion produceras 

olika subjektspositioner som ger uttryck för att individer kan förstå sig 

själva som rättfärdiga, ansvarstagande och miljömedvetna, eller som 

problematiska, ångestfyllda, oroliga och skuldsatta till klimatet, miljön 

och samhället. Dessa subjektspositioner ger utryck för olika beteenden 

som är bra och dåliga och skapar moraliska riktlinjer för vilka val som 

individer ska göra.  
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5 Avslutande reflektioner  

En fråga som blir högst relevant utifrån en kritisk analys av regeringens strategier för 

hållbar konsumtion är huruvida dessa strategier är tillräckliga för att besvara en 

stundande klimat- och miljökris? Krävs det en förändring av eller inom de samhälleliga 

strukturer som ger upphov till människans miljö- och klimatpåverkan? Enligt Agenda 

2030 är samtliga medlemsländer, inklusive Sverige, fast beslutna att ta de ”djärva” och 

”transformerande” åtgärder som ”omdelbart” krävs för att styra världen mot en mer 

hållbar och resilient väg (FN:s Generalförsamling 2015). Regeringens strategi för 

hållbar konsumtion kan knappast betecknas som varken djärv eller transformerande. 

Snarare ger den uttryck för en politik som upprätthåller marknadsexpansionism och 

vänder blicken bort från den ekonomiska strukturens påverkan på miljön och klimatet 

och istället riktar strålkastaren mot individen. Utifrån ett kritiskt miljöperspektiv är 

regeringens strategier motsägelsefulla gentemot det ändamål som de i grunden är 

utformade för att uppnå. De kan vidare anses vara ohållbara, i bästa fall ”inte 

tillräckligt” hållbara.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka synliggöra hur regeringens strategier kan 

problematiseras genom en miljökritisk ansats. Meningen med denna kritik är inte att 

förkasta de strategier som regeringen utformat utan skapa underlag för en förståelse av 

konsumtion som ett komplext samhälleligt fenomen. Det är ett försök att skapa 

motbilder till de representationer av konsumtion som dominerar den svenska 

regeringens hållbara konsumtionspolicys. Med detta sagt vill jag påpeka att regeringens 

strategier för hållbar konsumtion utgör ett viktigt arbete för en hållbar utveckling. Jag 

menar inte att miljömedvetenhet är någonting dåligt eller att individer inte kan eller bör 

påverka utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion. Det jag eftersöker är ett bredare 

samhälleligt och ekologiskt perspektiv kring konsumtion där fler samhälleliga aktörer 

görs ansvariga för konsumtionens miljö- och klimatpåverkan.  
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