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Sammanfattning.  

Det råder en stor överkonsumtion i de rika länderna i väst. Det finns fortfarande människor 

som svälter trots att den totala produktionen och konsumtionen beräknas överstiga jordens 

långsiktiga bärkraft med ca 25 %. De insatser som tidigare gjorts av regeringen för att uppnå 

hållbarhet har mest skett mot producentsidan men de har inte fått den effekt som önskats och 

nu är det dags att satsa på konsumenterna. I mars i år, 2006, överlämnade regeringen till 

riksdagen en proposition för en ny konsumentpolitik. Det nya övergripande målet enligt 

propositionen är ”trygga konsumenter som handlar hållbart”. I och med detta läggs mycket 

vikt vid konsumenternas förmåga och vilja att välja rätt ur miljömässig synvinkel. Genom 

bland annat en ökad kunskap om miljöproblemen ska vi som konsumenter lära oss att välja 

”rätt” för att minska vår miljöpåverkan. Det finns dock många komplexa psykologiska 

aspekter som hänger ihop med konsumtionen och det miljövänliga (eller ovänliga) beteendet. 

Vår livsstil spelar också stor roll för sättet vi konsumerar på. Att nu börja lägga mer 

tyngdpunkt på medborgarna själva och deras förmåga att förändra ligger helt i linje med de 

tankar och det forskningsområde som nu växer fram angående environmental citizenship. 

Vägen mot hållbar utveckling går även där via medborgarna och inte enbart politikerna. Om 

vi, som svenska medborgare, tar emot det så har regeringen gett ansvaret för förändring till 

oss. 



Abstract.  

There is vast overconsumption occurring in the wealthy countries of the West. People are still 

starving in the world although total production and consumption is calculated to exceed the 

earth’s carrying-capacity by about 25 %. Efforts that have been made earlier have mostly been 

aimed at production but have not had the desired effect, and now it’s time to concentrate on 

the consumers. In March 2006, the Swedish government handed over a proposition for a new 

consumer politics to the parliament. The new overarching objective according to the 

proposition is “safe and secure consumers who act sustainably” which implies much emphasis 

on the ability and will of consumers to make the “right” choices from an environmental 

perspective. Through an increased knowledge, among other things, about environmental 

problems we as consumers are supposed to learn how to choose “correctly” in order to 

decrease our environmental impact. There are, however, many complex psychological aspects 

connected to consumption and environmentally friendly (or unfriendly) behaviour. Our 

lifestyle also has a big part to play in our manner of consumption. To focus more on the 

citizens themselves and their ability to make changes is directly in line with the thoughts and 

the emerging research concerning environmental citizenship, where the road towards 

sustainability is determined by the citizens and not only the politicians. If we accept, the 

government has given us the responsibility for a change.           
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

”Det jag talat om så här långt har varit samhällets ansvar för miljön. Det fritar dock inte en 

enda av oss från också ett personligt ansvar. Länge har vi haft den fula ovanan att hela tiden 

ställa frågan: ’Och vad gör samhället?’ Utan att för ett ögonblick fundera över vad som 

ankommer oss själva. Den tiden är definitivt förbi. För sanningen är ju den att –åkte vi buss 

och tåg lite oftare då skulle buss- och järnvägslinjer inte behövas läggas ned, –höll vi 

hastighetsgränserna skulle skogen må bättre,  –avstod vi från metallic bilar skulle 

produktionen av dem och följaktligen skadorna på både människor och miljö minska, –valde 

vi miljövänligare batterier, eller snällt använde uppsamlings boxarna för de mindre 

miljövänliga, skulle kvicksilverutsläppen i naturen minska ganska ordentligt, –hushållade vi 

dessutom ytterligare något med energin skulle vi i framtiden inte behöva vare sig 

kärnkraftverk eller fler utbyggda älvar. Vi ska inte begära det omöjliga, men en tredje vägens 

miljöpolitik måste också innebära att vi, var och en av oss, känner ett personligt ansvar för 

miljön: lättar på gasen när vi kör bil, åker kollektivt så ofta det går och inte slänger 

kvicksilverbatterierna direkt i soppåsen.” 

Ingvar Carlsson,  Miljöminister, 1986.  

Så sade den dåvarande miljöministern Ingvar Carlsson i ett tal i Göteborg 1986.1 Detta tyder 

på att tanken om den miljövänlige konsumenten funnits hos den svenska regeringen så länge 

som 20 år. Den är inte så ny som vi ibland kan lockas att tro.  

I Mars i år, 2006, överlämnade regeringen en proposition för en förändring av 

konsumentpolitikens mål och inriktning. Denna utgör ytterligare ett steg i regeringens arbete 

för en hållbar utveckling och denna gång har regeringen riktat in sig på konsumtionen. Under 

-90 talet har mycket arbete skett mot producentsidan för att förbättra miljön men åtgärderna 

har inte fått avsedd verkan. Att konsumera mer miljövänligt och hållbart är något som en del 

NGOs (Non Governmental Organisations) länge arbetat med, som till exempel Svenska 

Naturskyddsföreningen som arbetat med miljömärkning sedan 19872. Nu har alltså även den 

                                                

 

1 Lundgren, 1992, s.20. 
2 Svenska Naturskyddsföreningen, a. 



svenska regeringen ordentligt uppmärksammat den viktiga roll som konsumenter har, eller 

kan tänkas ha, för den hållbara utvecklingen. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera regeringens nya konsumentpolitiska mål som 

återges i propositionen Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål 

och inriktning, och att analysera den tillhörande handlingsplanen Tänk Om! – en 

handlingsplan för en hållbar konsumtion för hushållen. Det är just hushållen och den enskilde 

konsumenten som denna uppsats kommer att inrikta sig på. Syftet är även att försöka förstå 

vad som har lett fram till beslutet om nya konsumentpolitiska mål för en hållbar konsumtion 

och att kritiskt granska vilken betydelse detta kan komma att få för hushållen och den hållbara 

utvecklingen.  

1.3. Problemställning 

Hur kommer den nya konsumentpolitiken att se ut och hur menar regeringen att de nya 

konsumentpolitiska målen ska uppfyllas. Detta kommer att analyseras ur hushållens och 

konsumentens perspektiv, och det faller då naturligt att även titta på vad detta kommer att 

betyda för hushållen. 

1.4. Metod 

Metoden som använts vid denna analys har varit av kvalitativ textanalytisk karaktär, en 

närmare beskrivning vore att kalla det en hermeneutisk textanalys.   

Det innebär att det inte bara är textens mening som analyserats utan även den kontext som den 

skrivits i både socialt och historiskt. Vilka som skrivit texten, varför den skrivits och 

bakgrunden är viktigt. Detta är en kritisk granskning av dokumenten som beskriver 

regeringens nya konsumentpolitiska mål och metoden brukar då kallas kritiskt hermeneutisk. 

För att kunna utföra denna kritiska analys krävs en förståelse för kontexten, därför finns ett 

inledande kapitel som beskriver hur konsumtionen och konsumenten ser ut idag.3 Något som 

kommer studeras närmare är hur regeringen uttrycker sig kring hållbarhet och konsumtion, 

vilken slags uttryck de använder sig av och om de är starka eller svaga. Detta är viktigt för 

förståelsen av texten. 

                                                

 

3 Bryman, 2002, s. 370-371 



1.5. Källor 

Som källor har texter av olika slag använts. Störst tyngdpunkt ligger på regeringens egna 

publikationer som propositioner, promemorior och skrivelser, varav skrivelsen Tänk Om! – en  

handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (Skr. 2005/06:107) och propositionen 

Trygga konsumenter som handlar hållbart- Konsumentpolitikens mål och inriktning (Prop. 

2005/06:105) är de två kärndokumenten som uppsatsen bygger på. Två andra viktiga 

publikationer är de statliga offentliga utredningarna angående hållbara laster, SOU 2005:51 

samt SOU 2004:119. I övrigt så har även annan litteratur använts som rapporter från både 

Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet och European Environmental Agency. En artikel 

från tidsskriften Environmental Economics har använts, samt kommentarer om propositionen 

från vissa NGOs. En del Internetkällor har även använts. Webbsidan globalissues.org har som 

syfte att sprida kunskap om miljöproblem, fattigdom etc. och hur de hänger ihop. Den är 

driven av en privatperson vilket kan vara en grund till opålitlighet, men den är inte 

vinstdrivande och informationen på sidan har gott om källhänvisningar till andra 

organisationer som till exempels FN, och jag bedömer informationen som använts därifrån 

som pålitlig. SNF är Sveriges största miljöorganisation och viss risk för vinkling kan finnas. 

Informationen som använts i denna uppsats är dock inte av en så känslig karaktär och bedöms 

här därför som en pålitlig källa.  

1.6. Pågående forskning. 

Inom området konsumtion och hållbar utveckling pågår mycket forskning. Bland annat inom 

det nordiska ministerrådet om hur man effektivt ska kunna marknadsföra svanenmärket4. 

Inom området environmental citizenship finns också mycket på gång, på hemsidan 

www.environmentalcitizenship.net5 kan man finna både redan existerande litteratur och 

pågående forskning. På handelshögskolan i Göteborg pågår mängder av forskning och 

projekt. Information om dessa kan hittas i CONRID, Consumer Research Interdisciplinary 

Database.6 Även här på Karlstads Universitet pågår en del forskning genom Michele 

Micheletti, vars specialistområde är politisk konsumtion.7  

                                                

 

4 Nordiska Ministerrådet, a. 
5 Drivs av samma personer som står bakom häftet Environmental citizenship, the goodenough primer 
(MacGregor et al, 2005). 
6 CONRID, a. 
7 Micheletti, a. och b. 

http://www.environmentalcitizenship.net


1.7. Definitioner. 

Regeringens definition av hållbar utveckling vilar på tre ben, den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga (ekologiska).8 Jag själv menar att en hållbar utveckling måste vara ekologiskt 

hållbar för att ha en chans att vara hållbar överhuvudtaget. En ekologiskt hållbar utveckling är 

en förutsättning för uppfyllelsen av de andra två. Detta är även något som Stefan Edman 

uttrycker i Hållbara Laster.9 Hållbar konsumtion för hushållen definieras av Regeringens 

skrivelse, Skr. 2005/06:107, som en konsumtion av varor och tjänster som uppfyller 

människors behov och ger ökad livskvalitet samtidigt som konsumtionens negativa påverkan 

på hälsa och miljö minimeras till förmån för en rättvis utveckling i Sverige och globalt.10 Av 

European Environmental Agency definieras begreppet något snävare som: “Sustainable 

consumption is the usage of goods and services that respond to basic needs and bring a better 

quality of life, while minimising the use of natural resources, toxic materials and emissions of 

waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardise the needs of future 

generations”.11 För Hållbar Utveckling använder både regeringen och Edman i den offentliga 

utredningen definitionen som getts av den så kallade Brundtlandskommissionen: ”Hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.12  

                                                

 

8 Prop. 2005/06:105, s. 24 
9 SOU 2004:119, s. 40 
10 Skr. 2005/06:107, s. 1 
11 EEA Report 11/2005, s.13 
12 SOU 2005:51, s. 24 



2. Konsumtionssamhället och den Svenska (Västerländska) 
konsumenten.  

Dagens västerländska samhälle präglas av konsumtion och en hög sådan. Genom konsumtion 

av olika varor uppfyller vi inte längre enbart våra basala behov som till exempels näringsintag 

och skydd mot väder och vind. Genom konsumtion talar vi även om vilka vi är. Vilka kläder 

som bärs, vilken bil som körs, vart vi åker på semester och hur vi inreder vårt hem talar allt 

om något för andra om oss. Konsumtionen ger en social mening.13 Stora företag som till 

exempel Nike och McDonalds marknadsför sedan 1990-talet livsstilar istället för produkterna 

själva.14 Ibland försöker vi även köpa oss lyckliga, köper större bil, åker längre på semester 

och handlar mer kläder än som egentligen behövs. Vi äter till och med mer än vi behöver. 

Denna överkonsumtion av varor och tjänster i västvärlden orsakar inte bara miljöproblem utan 

även orättvisor världen över.  

2.1. Konsumtionen. 

Ett sätt att mäta hur stor miljöpåverkan varje enskild person har, är att mäta upp ett så kallat 

ekologiskt fotavtryck. Det ekologiska fotavtrycket representerar hur stor landyta som krävs 

för att kunna producera det var och en använder sig av i fråga om naturresurser. Det globala 

medelvärdet på det ekologiska fotavtrycket är 2,2 globala hektar per person. Detta skiljer sig 

från de europeiska värdena väsentligt. Det genomsnittliga fotavtrycket per person för några 

Europeiska länder är; 3,8 globala hektar i Italien, 4,8 i Tyskland, 5,8 i Frankrike och hela 7,0 i 

Sverige.15 Den totala mängd livsmedel som konsumeras i EU har ökat från cirka 735 kg per 

person och år under 1970, till cirka 770 kg år 2000.16 För Sveriges del stämmer inte de 

siffrorna helt då vi konsumerar ungefär 30 kg livsmedel mer per person och år än det 

europeiska genomsnittet. 800 kg år 2000 är nästan 40 kg mer än vi åt och drack för tio år 

sedan.17 Denna överkonsumtion av livsmedel får naturligtvis inte bara konsekvenser för 

miljön utan även för hälsan. I Sverige har antalet vuxna med fetma fördubblats sedan 1980 

och antalet med övervikt har ökat med 30 % och 20 % för män respektive kvinnor. Detta leder 

till ungefär 16 miljarder kronor i kostnader för sjukvård och produktionsbortfall på grund av 

                                                

 

13 Sanne, 2002, s. 282-283 
14 Ibid., s. 279 
15 EEA Report, 11/2005, s.15. 
16 Ibid., s.22. 
17 Skr. 2005/06:107, s. 16 



fetma relaterade sjukdomar. Förutom hälsoproblemen så är hushållens livsmedelskonsumtion 

ohållbar på flera sätt, dels genom de utsläpp som orsakas vid produktionen samt det avfall 

som genereras i både produktions- och konsumtionsledet. I Sverige, idag, är ungefär 40 % av 

all mat som äts producerad utomlands. Detta medför även extra miljöpåfrestningar genom 

långväga transporter och utsläpp därifrån. Det betyder också att en stor del av miljöpåverkan 

från Sverige sker i andra delar av världen.18  

Det konventionella västerländska sättet att producera grödor på innebär normalt användning 

av bekämpningsmedel av olika slag. Att handla dessa konventionellt odlade grödor istället för 

ekologiskt producerade kan också innebära risker. En studie på yrkes- och miljömedicinska 

kliniken vid universitetssjukhuset i Lund har genom urinprov visat att vi får i oss en salig 

blandning av bekämpningsmedel. Man kunde dra slutsatser som att importerad mat innehåller 

mer gifter och att de som väljer ekologiskt odlade grönsaker får i sig en betydligt lägre dos. 

Det som bland annat hittades i urinen hos 77 av de 100 försöksobjekten var fenoxisyran 2,4-

D. Det är ett av två ämnen som ingick i de misstänkt cancerframkallande växtgifterna Agent 

Orange19 och Hormoslyr. De som ätit mycket ekologiskt hade i genomsnitt 30 % lägre halter. 

Fenoxisyran 2,4,5-T som även den ingår i Hormoslyr och Agent Orange fanns också den i en 

del urinprov, fastän den är helt förbjuden i EU.20  

Rättvist miljöutrymme är ett begrepp som ibland cirkulerar i miljödebatten. Idag kan det 

konstateras ganska snabbt att ett sådant rättvist miljöutrymme inte finns. Denna slutsats kan 

dras dels genom att se till storleken av det ekologiska fotavtrycket samt att se till siffrorna 

som säger att 20 % av världens befolkning använder upp till 80 % av resurserna.21 Lägg därtill 

att dagens totala produktion och konsumtion av FN har beräknats till att överstiga jordens 

långsiktiga ekologiska bärkraft med ungefär 25 %. Trots denna massiva överproduktion går 

800 miljoner människor hungriga och felnärda varje dag och 2 miljarder har inte tillgång till 

elektricitet. Det brukar sägas att det med dagens teknik skulle krävas tre till fyra planeter för 

att hela världen skulle kunna få samma materiella standard som i väst (Europa, Amerika).22  

                                                

 

18 Skr. 2005/06:107, s.16 
19 Sprutades av Amerikanska armén över skogen i Vietnam under Vietnamkriget och har bland annat orakat 
grava missbildningar och leukemi. Se: SVT a. 
20 Råd och Rön, nättidning, 2005, a. 
21 Möllersten, 2004, s. 9. 
22 SOU 2004:119, s. 29 



En tydlig bild av den västerländska konsumtionen kan även ges genom att se på hur mycket 

pengar som årligen läggs på olika saker. I Europa spenderas årligen (alla siffror är i 

amerikanska dollar) 11 miljarder på glass, 50 miljarder på cigaretter och 105 miljarder på 

alkoholhaltiga drycker. Detta är endast några exempel på sådant som vi Européer spenderar, 

som synes relativt mycket, pengar på och som inte kan räknas till våra basbehov. För att då 

jämföra detta med något kan som exempel nämnas att om alla i Europa slutade röka och 

istället skänkte sina pengar till bättre behövande så skulle alla, som behöver och inte redan har 

det, kunna få: grundläggande utbildning (6 miljarder), rent vatten och sanitet (9 miljarder), 

grundläggande hälsa och näring (13 miljarder) och alla kvinnor skulle kunna få mödravård 

(12 miljarder).23 Allt detta skulle vi Européer kunna ge till resten av världen där detta saknas 

och ändå skulle det finnas 10 miljarder dollar över, bara genom att skänka våra ”rökpengar”. 

Med detta i åtanke ser den västliga överkonsumtionen svindlande ut.24   

2.2 Miljömedvetenheten, attityderna och handlandet. 

Svenskarna är ett folk som ofta brukar anse sig vara miljömedvetna och miljövänliga, men 

stämmer det? Det beror antagligen på vilken slags måttstock som används. Som Ljunggren 

skriver: ”Jag skulle antagligen klassas som en miljövänlig medborgare i en enkät om 

miljövänligt beteende av traditionellt slag. Jag köper nästan aldrig drycker i 

engångsförpackningar, lämnar papper till pappersinsamling, kastar glas i igloo och batterier i 

batteriholkar, komposterar och åker kollektivt till arbetet. Men har hittills i år passerat 

Arlanda 29 gånger.” Han skriver vidare att det är en sak att önska en god miljö och en helt 

annan att faktiskt ändra beteende.25 Det är en skillnad på vad konsumenterna säger sig vilja 

göra och vad de faktiskt gör. De ger ofta uttryck för ett intresse och en vilja att offra något för 

miljön men engagemanget minskar när det väl blir dags att omsätta tanke i handling. Denna 

skillnad mellan hur konsumenten beskriver sitt beteende och hur det stämmer överens i 

praktiken gör det svårt att undersöka konsumenters faktiska beteende vad gäller miljön. En 

del av dessa skillnader kan bero på att man i enkäter och dylikt vill svara politiskt korrekt. Det 

kan också bero på att konsumenten uttrycker vad som skulle vara ett önskvärt tillstånd och att 

de har ambitioner för att leva upp till detta men att det är svårt att faktiskt göra det.26 

                                                

 

23 Global Issues, a. 
24 Med anledning av detta har Miljöförbundet Jordens Vänner lagt ett förslag om ett nytt miljömål: Begränsad 
miljöpåverkan i främmande länder. Se Möllersten, 2004. 
25 Lundgren, 1992, s. 22 
26 TemaNord 2003:540, s. 55 



Även om många ofta hävdar att de bryr sig om miljön så finns det alltså bara svaga kopplingar 

mellan attityder och beteende. De, i princip, enda gånger som en tydlig koppling mellan 

attityder och beteende kan ses är då det inträffat någon slags miljökatastrof, trots att det 

egentligen är just detta vi säger oss vilja undvika. Det finns en kritik mot att politiska 

dokument ofta räknar med att om medborgarna bara får mer kunskap så kommer vår 

konsumtion att bli mer miljövänlig. Det finns dock en inneboende psykologisk ovilja mot att 

handla miljövänligt. Vi är alla medvetna om att om enbart jag gör något som kommer det inte 

att göra någon skillnad, därför kan man enligt Ljunggren utgå ifrån att ”viljan hos en 

konsument att handla miljövänligt ökar om han tror eller vet att andra också beter sig 

miljövänligt.”27 Denna ovilja mot att agera miljövänligt kan även hänga samman med att 

miljöovänliga beteenden ofta är både billiga och bekväma. Samtidigt kan man ställa sig 

frågan om det inte också borde vara ”tillåtet” att köpa en miljöovänlig vara om det är tillåtet 

att producera den.28 En annan psykologisk faktor att räkna med är att vi avskärmar oss, både 

medvetet och omedvetet, från sådant som stör vår uppfattning om verkligheten.29 Detta kan då 

innebära att vi inte tar till oss just den information som skulle kunna få vårt samvete att kräva 

en förändring. Dessa diskussioner om attityder och miljövänlighet för oss in på tanken om den 

miljövänlige medborgaren.  

Environmental citizenship30, är ett begrepp som står för ”the active participation of citizens in 

moving towards sustainability”31. Det är inte ett helt nytt begrepp då det funnits med sedan 

Riodeklarationen32, och även före detta miljöministern Ingvar Carlsson kan sägas ha talat om 

detta i ett tal han gav 198633. En hel del forskning har gjorts på området34 och en hel del 

pågår35. Genom ett environmental citizenship så ingår rätten till en ren och bebolig miljö, 

denna rättighet sträcker sig över alla gränser till en global nivå. De miljömässiga rättigheterna 

bör vara garanterade alla oberoende av ras, kön, nationalitet, klass osv. Med dessa rättigheter 

ingår även skyldigheten att ta ansvar för sina ohållbara handlingar, denna skyldighet är dock 

                                                

 

27 Lundgren, 1992, s. 24 
28 Ibid., s. 23-29 
29 Ibid., s. 34 
30 Jag använder här det engelska begreppet eftersom det saknas en bra svensk översättning. Vid Karlstads 
Universitet har begreppet utvidgats till att handla om hållbart medborgarskap (sustainable citizenship). 
31 MacGregor et al., 2005, s. 1 
32 Ibid., s. 5 
33 Se inledningen för ett utdrag ur hans tal från 1986. 
34 Environmental Citizenship, a. 
35 Ibid., b. 



inte lika för alla då en större vikt av bördan ska läggas på dem som tar upp mer än sin rättvisa 

del av det ekologiska utrymmet.36   

Andrew Dobson, professor vid Open University i Storbritannien, talade på 

Karlstadskonferensen 2006 om den ”egennyttiga rationella aktören” som handlar för att 

antingen vinna något på det eller att undvika någon form av ”skada”. Det regeringar 

traditionellt sett har använt sig av i miljöfrågor är ekonomiska styrmedel. Detta förändrar 

enbart ett beteende och leder till att regeringars vanliga mål om att förändra både beteenden 

och attityder oftast inte uppnås. Båda dessa är viktiga för att hållbar utveckling ska kunna nås 

och enlig Dobson är det mycket troligare att en förändring av attityder leder till en 

beteendeförändring, än tvärtom.37 Environmental citizenship skulle betyda ett ökat samarbete 

mellan stat och medborgare där medborgaren får ett större eget ansvar för områden miljön och 

global rättvisa. Här har både regering och kunskapsspridning en roll att spela för att underlätta 

för medborgaren att bli ”hållbar”.38   

Det är dock inte självklart att kunskap automatiskt leder till ett förändrat, mer miljövänligt och 

rättvist, beteende. En förstudie från det nordiska ministerrådet angående miljöinformation 

som styrmedel formulerar det hela så här: ”Övertron på information som styrmedel att 

förändra beteenden är stor. Det finns inte något enkelt samband mellan kunskap, attityd och 

beteende. Det räcker därför inte att konsumenten har kunskap och/eller positiva miljöattityder 

för att en beteendeförändring ska ske. En viss kunskap är dock en förutsättning för att börja 

fundera kring ett miljöanpassat beteende.”39 För att information ska bli effektiv som styrmedel 

mot ett hållbart beteende krävs det att konsekvenserna för det nya beteendet märks. De 

negativa för det miljöskadliga beteendet måste elimineras och positiva effekter av det 

miljövänliga beteendet måste upplevas, och detta på kort sikt. Budskapet får heller inte vara 

hotfullt eller uppfodrande då detta kan leda till att beteendet blir helt omvänt mot det önskade 

och att informationen inte alls tas emot.40  
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2.3. Diskussion. 

En fråga som med rätta kan ställas är varför Svenskar efterlämnar ett så mycket större 

fotavtryck än, inte bara resten av världen utan även, resten av Europa. En del av skillnaden 

har visserligen en ganska naturlig förklaring då det går åt mer energi för att värma upp 

byggnader i vårt kyliga klimat jämfört med större delen av Europa, men kan detta verkligen 

vara hela förklaringen? Kan det inte vara så att vi i Sverige inte alls är så miljömedvetna som 

vi gärna vill tro att vi är. Vi äter till exempel mest bananer i världen utanför de 

bananproducerande länderna men endast 3.5 % är ekologiska41. Bananer är en frukt 

(biologiskt riktigt en ört) som är kraftigt besprutad och den kan inte närproduceras. Detta är 

bara ett av alla exempel som finns då vi, som tidigare nämnts, importerar ungefär 40 % av 

våra livsmedel. Detta tillsammans med den ökade konsumtionen av mängden mat kan mycket 

väl vara en av anledningarna till vårt stora ekologiska fotavtryck.   

Vad gäller den globala rättvisan så blir det mycket tydligt att den är nästan icke existerande då 

man ser på siffrorna som visar på hur mycket vi i Sverige, och även resten av västländerna, 

konsumerar och hur lite som blir över till resten av världen. Att det skulle krävas fyra jordklot 

för att hela världen skulle kunna leva som vi ger en mycket tydlig bild av vår överkonsumtion. 

Att sedan titta på siffror som talar om att det i Europa köps glass för nästan lika mycket som 

skulle kunna ge alla i världen, som behöver det, grundläggande hälsa och näring gör det hela 

än mer tydligt att vi lever gott på andras bekostnad. Det gör det även tydligt vilka, i 

sammanhanget, små summor det skulle krävas för att uppnå ett visst mått av denna rättvisa. 

Det borde inte vara så svårt att minska vår miljöpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck och 

ta ett kliv mot en hållbar utveckling genom inte alltför livsomvälvande förändringar.  

Det är uppenbart att det finns många komplexa psykologiska svårigheter kopplat till vår 

konsumtion och kanske särskilt vårt miljövänliga beteende. Att det inte finns några starka 

samband mellan attityder och beteende gör det svårt att genom kunskapsspridning skapa 

hållbara medborgare, särskilt då det är upp till var och en hur mycket av kunskap de vill, och 

kan, ta till sig. På så sätt är det inte ens säkert att kunskapsspridning leder till förändrade 

attityder. Naturligtvis är ändå kunskap och en positiv attityd mot ett miljövänligt beteende en 

nödvändig grund, även om det inte löser alla problem.  

                                                

 

41 Svenska Naturskyddsföreningen, b. 



Hur högt vi värderar miljön har också med saken att göra. I Naturvårdsverkets rapport, Att 

handla rätt från början, står att läsa: ”Det är en vanlig uppfattning att man måste ändra värden 

och attityder hos människor för att de ska agera miljövänligt. […] men miljöskadliga 

handlingar kommer inte av några anti-miljöattityder”42. Att ”miljöovänligt” beteende inte 

kommer sig av några anti-attityder kan nog de flesta hålla med om. Men även om vi inte är 

anti miljön så borde väl en miljöförstörande handling som vi utför medvetet, trots att vi 

egentligen vill att miljön ska må bra, betyda att vi värderar den handlingen högre än miljön. 

Kanske ligger en del av problemet i att det är svårt att få människor att värdera miljön högre 

än de miljöskadliga handlingar som de trots allt tycker om?  
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3. Regeringens nya konsumentpolitiska mål.  

3.1. Vad har föranlett det nya målet? 

3.1.1. Globalt. 

Det nationella och internationella arbetet med hållbar utveckling kan sägas tog fart efter FN-

konferensen i Rio de Janeiro 1992, tio år senare följdes denna upp med ytterligare en 

konferens i Johannesburg. En av de saker som beslutades i Johannesburg var utvecklandet av 

ett tioårigt ramverk, för att påskynda omställningen av produktion och konsumtion mot 

hållbarhet43. Regeringarna som deltog enades bland annat om åtgärder för att externa 

kostnader (sociala och miljömässiga) inkluderas i priset, att utforma program för en ökad 

medvetenhet främst bland ungdomar, samt att utveckla effektiva metoder för 

konsumentupplysning. UNEP (United Nations Environmental Programme) menade i sin 

rapport Consumption Opportunities att hållbar konsumtion inte hade uppmärksammats 

tillräckligt och att åtgärder borde riktas både mot individer och mot andra aktörer.44  

3.1.2. Nationellt. 
I propositionen Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (2002/03:122) 

anger regeringen att Sverige aktivt ska bidra till utvecklingen av det tioåriga ramverk som 

utvecklades under Johannesburgkonferensen.45 Den svenska regeringen har relativt tidigt varit 

pådrivande i frågan om att hur konsumtionen ser ut är en viktig faktor för möjligheten till 

hållbar utveckling. I promemorian om Den framtida konsumentpolitiken framhävs Sverige 

som ett föregångsland vad gäller konsumtion och miljö. ”Sverige har i nationella och 

internationella sammanhang en lång tradition av att vara först med att sätta politiskt fokus på 

miljö- och hållbarhetsarbete. T.ex. bidrog Sverige, i nära samarbete med övriga nordiska 

länder, till att hållbara konsumtions- och produktionsmönster lyftes fram vid FN:s 

världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.” 46  

                                                

 

43 Se kap 1.5  för regeringens definition av hållbar utveckling. 
44 SOU 2004:119, s. 27- 
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Uppföljningsarbetet efter Johannesburg47 angående hållbar konsumtion och produktion har 

hittills främst fokuserat på hållbar produktion. Den svenska regeringen har framhävt att de i 

detta uppföljningsarbete kommer att verka för att konsumtionsfrågan får mer uppmärksamhet. 

Promemorian slår fast att konsumentpolitiken är ett viktigt verktyg för att uppnå, inte bara 

välfärd utan även, målet om en hållbar utveckling.48 Den säger också att ”välfärden även 

måste omfatta kommande generationer” och att ”konsumtionen därför måste vara hållbar i ett 

både socialt, ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv”49. Hållbar utveckling är, för regeringen, 

ett övergripande mål vilket betyder att alla politiska beslut ska ta hänsyn till ekonomiska-, 

sociala- och miljömässiga konsekvenser på lång sikt. Det skrivs också att värnandet av 

naturresurser och människors hälsa är en avgörande förutsättning för utveckling och 

välstånd.50 Sedan 1998 har ett miljömål ingått i konsumentpolitiken51 och den nya 

propositionen är en vidareutveckling av denna.   

Konsumenten har stor makt att åstadkomma förändringar, på det miljömässiga och sociala 

planet, genom sina val av varor och tjänster men utbudet av varor och tjänster ökar och det 

leder till att valen blir svårare och svårare att göra, det slår regeringen fast i propositionen för 

den nya konsumentpolitiken. En ekonomisk tillväxt är fortsatt viktig men dess samband med 

miljöförstöring ska brytas, detta poängteras kraftigt då regeringen skriver: ”Sambandet mellan 

tillväxt och miljöbelastning måste brytas och framväxten av nya, hållbara produktions- och 

konsumtionsmönster måste gynnas.”52 I dagens samhälle finns det en hel del människor som 

varken har tid, orkar eller vill engagera sig tillräckligt mycket för att göra aktiva val. Det är 

säkerligen därför som regeringen bedömer att det är angeläget att även en tidspressad och 

mindre engagerad konsument ska kunna göra medvetna val utifrån ett hälso- och 

miljöperspektiv.53  

3.2. Vad säger propositionen? 

Syftet med propositionen (2005/06:105), Trygga konsumenter som handlar hållbart–

Konsument politikens mål och inriktning, är att byta ut de nuvarande fem konsumentpolitiska 
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målen och ersätta dem med ett nytt. De tidigare målen har ifrågasatts under senare år och de 

har ansetts skapa en oklar inriktning för både konsumentpolitiken och verksamheten på de 

berörda myndigheterna. Det nya målet ”ska ge tydlig vägledning för alla berörda aktörer om 

vilka åtgärder som bör vidtas”.54 Det nya förslaget innehåller ett övergripande mål samt tre 

delmål. 

 

Övergripande mål: Trygga konsumenter som handlar hållbart. 

 

Delmål:  

1. Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla. 

2. Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma 

resurser. 

3. Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna. 

Det övergripande målet trygga konsumenter som handlar hållbart innebär att konsumenterna 

ska vara en maktfaktor att räkna med. Enligt propositionen kommer en trygg konsument som 

är kunnig om konsekvenserna från den egna konsumtionen att ställa krav och göra medvetna 

val. Denne medvetna och trygga konsument skulle ställa krav på producentens sociala och 

miljömässiga ansvar samtidigt som hon/han väljer produkter, och tjänster, med låg 

miljöbelastning, som är hälsofrämjande, skapar arbete och främjar efterlevnad av 

arbetsrättsliga konventioner. Därigenom bidrar konsumenten aktivt till en globalt hållbar 

utveckling och välfärd. Regeringen nämner kunskap och information som viktiga, då detta 

skapar förutsättningar för de aktiva valen.55 Delmål ett säger att konsumentskyddet ska vara 

fortsatt högt samt förbättras på vissa områden som tvistlösning och användandet av 

elektronisk kommunikation. Delmål två är i textform mycket likt det övergripande målet. 

”Medvetna” och ”kunniga” konsumenter som tar hänsyn till konsekvenserna för miljön, den 

egna ekonomin och hälsan samt levnadsförhållandena i andra delar av världen56. 

Propositionen menar också att ”trygga konsumenter vet var och hur de ska söka och få 

information och har kunskap om vilka krav de kan ställa på producenter och andra 

näringsidkare”.57 Hur målet ska uppnås redovisas i skrivelsen, 2005/06:107, Tänk Om! –En 

handlingsplan för en hållbar konsumtion för hushållen.  
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3.3. Handlingsplanens väg mot målet. 

”Regeringens bedömning: Inriktningen på regeringens fortsatta arbete är att öka 

konsumenternas möjligheter till hållbar konsumtion, att stärka deras motivation att ändra sitt 

beteende samt att öka deras engagemang för frågorna. Utökad samverkan mellan olika aktörer 

i samhället är viktig för att en hållbar konsumtion för hushållen ska nås.”58 Detta är, enligt den 

nya handlingsplanen, hur regeringen bedömer att den ohållbara konsumtionstrenden kan 

brytas. I den efterföljande texten medger regeringen att vardagskonsumtionen till stor del 

utgörs av vanehandlingar och att just vanor kan vara svåra att bryta. Det skrivs också om att 

en vanlig uppfattning är att man måste ändra konsumenters attityder och värderingar för att nå 

förändrade vanor, men att forskning visar på att positiva attityder till hållbar utveckling inte 

räcker för att nå en förändring. Detta betyder att en kombination av insatser behövs, såväl 

ekonomiska, administrativa och informativa59. För att få konsumenterna att handla hållbart 

kommer insatser att sättas in på tre olika områden: att möjliggöra, att motivera samt att 

engagera för en hållbar konsumtion.60   

3.3.1. Att möjliggöra hållbar konsumtion. 

Objektiv information är viktig för konsumenterna och konsumentverket kommer få ett 

övergripande uppdrag att sprida information samt att samordna den konsumentinriktade 

informationen, angående hållbar utveckling, från olika myndigheter. Detta för att effektivisera 

det hela samt att underlätta för konsumenten.61  

Vad gäller märkning så avser regeringen att även fortsatt stödja miljömärkena Svanen och 

EU-blomman samt det etiska Rättvisemärket. De erkänner vikten av god märkning för 

konsumentens förmåga att välja ”rätt”, men handlingsplanen innehåller inga förslag på hur 

märkningen skulle kunna förbättras eller ändras, enbart att konsumentverket kommer att få i 

uppdrag att tydligare informera om den.62  

Vad gäller utbildning för en hållbar utveckling och hållbar konsumtion så anses kunskap vara 

en avgörande faktor för att hållbar utveckling ska kunna nås, därför är det ”nödvändigt att 
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hållbar utveckling genomsyrar all utveckling, från förskolan och skolan till högskolan och 

folkbildningen”63. Hållbar konsumtion ingår i skolan i ämnet hem- och konsumentkunskap 

men passar mycket väl in även i andra ämnen och därför kommer konsumentverket att få i 

uppdrag att ta fram skolmaterial med inriktning på bl.a. dessa frågor.  

Att även inkludera miljön och sociala aspekter i standarder anses som viktigt och för 

närvarande pågår ett arbete med att forma en standard för detta, nämligen ISO 26000 Social 

Responsibility. Den svenska regeringen kommer att fortsätta sitt stöd till ISO Social 

Responsibility och även utöka det statliga stödet till Sveriges Konsumentråd för att stärka 

konsumentrepresentationen i detta standardiseringsarbete.64  

3.3.2. Att motivera en hållbar konsumtion. 

Genom att öka kostnaden för en ohållbar konsumtion, eller minska den för en hållbar, kan 

motivationen för ett hållbart beteende ökas. Denna motivation till en beteendeförändring kan 

alltså skapas med ekonomiska styrmedel, men även av information. De ekonomiska 

styrmedlen inom miljöområdet ska bli effektivare. En utredning är tillsatt för att ge en samlad 

bild av dessa ekonomiska styrmedel och av deras effektivitet och samverkan. Denna ska vara 

klar att redovisas i oktober 2006. Denna utvärdering ska sedan kunna fungera som bakgrund 

för en utredning som vid behov ska föreslå nya eller förändrade ekonomiska styrmedel för att 

nå miljökvalitetsmålen. Regeringen kommer även själva att genomföra en skatteöversyn av 

hela systemet eftersom ”behovet att ställa om Sverige till ett ekologiskt och socialt65 samhälle 

gör att de miljöanpassade inslagen i skattesystemet kan behöva öka”.66 Denna ska påbörjas 

2006.   

Individuell mätning av varmvatten och el i flerbostadshus anser regeringen vara ett viktigt 

instrument för att påverka hushållens konsumtionsvanor. I proposition 2005/06:145 

(Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande) bedöms det att 

frågan bör utredas mer.67  
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En kunskapsbas är viktig, som det är nu finns mycket information men utspridd och ofta 

svårtillgänglig om man inte redan har sakkunskap. Relevant kunskap om vår konsumtion och 

dess konsekvenser kommer därför att samlas på konsumentverkets hemsida. Denna 

kunskapsbas ska inte enbart visa på de negativa konsekvenserna utan även ge konkreta 

exempel på de positiva effekter som ett ändrat beteende kan åstadkomma. En nationell 

energieffektiviseringskampanj ska även genomföras för att visa hur man med enkla medel kan 

minska sin energianvändning.68  

3.3.3. Att engagera för en hållbar konsumtion.  

För att nå målet om en hållbar konsumtion så krävs det förändringar i livsstil och 

levnadsmönster. Detta förutsätter såväl kunskap som engagemang för miljöfrågan. I denna del 

av skrivelsen framhäver regeringen de ideella organisationernas unika roll som 

vidareförmedlare av kunskap och engagemangs skapare. Som insatser på detta område avser 

regeringen att skapa ett forum för hållbar konsumtion för hushållen med syfte att ”öka 

dialogen kring aktuella frågor och lyfta viktiga frågeställningar till debatt”.69   

Regeringen vill även främja konsumtionen av ekologiska livsmedel och konsumentverket 

kommer att få i uppdrag att arbeta fram en kommunikationsstrategi för att just främja 

konsumtionen av ekologisk mat. De vill även ha en stark konsumentrörelse och kommer att ge 

ett fortsatt stöd åt organisationer som arbetar med konsumentrelaterade frågor. 

Konsumentverkets distribution av projektstöd kommer under den kommande perioden (2007-

2009) att fokusera på projekt med inriktning mot ändrade konsumtionsmönster och hållbar 

konsumtion. Även informationsinsatser som främjar rättvis handel får ett utökat stöd.70  

3.4. Diskussion. 

Det är ovanligt men intressant att i regerings yttranden kunna läsa så starka ord som måste, 

vanligtvis är det svagare ord som exempelvis ”bör” de innehåller. I handlingsplanen till 

exempel står det inför alla insatser att det är något som ”regeringen har för avsikt”71 att arbeta 

vidare med. Att regeringen nu så starkt trycker på att ”sambandet mellan tillväxt och 
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miljöbelastning måste brytas och hållbarhet […] måste gynnas”72 tyder på att det är något som 

verkligen kommer att prioriteras. Genom att skriva att det måste göras är det inte lika lätt att 

komma undan om det sedan visar sig svårt att genomföra.  

En sak man blir varse om genom att läsa olika politiska dokument är att när alla tre benen 

(ekologiska, ekonomiska och sociala) till en hållbar utveckling nämns, så nämns nästan alltid 

ekologiskt sist. Ekonomiskt och socialt växlar ofta position med varandra men det vanliga är 

att det ekonomiska står först och det ekologiska sist. Som exempel kan nämnas: Regeringens 

vision ”Strategin för hållbar utveckling betonar vikten av ekonomiska framsteg, social rättvisa 

och skydd av miljön”73, och EU:s strategi för hållbar utveckling ”…a long-term strategy to 

dovetail the policies for economically, socially and environmentally sustainable 

development”74. Denna lista kan göras mycket längre. Ett av få undantag finns i promemorian 

2004:51 kapitel fem, där den ekologiskt hållbara utvecklingen är den som är nämnd först. Där 

står det dock i stället att en ekologiskt hållbar utveckling krävs för att inte urholka naturens 

resurser medan den ekonomiskt hållbara utvecklingen benämns som grunden för en sund 

samhällsutveckling. Detta språkval ger i alla fall ett starkare värde till ekonomin. Intressant är 

också att de vill göra en skatteöversyn på grund av vikten av att ställa om Sverige till ett 

”ekologiskt och socialt” samhälle. Här har det traditionella ekonomiska benet av hållbar 

utveckling helt lämnats åt sidan.  

En stor del av arbetet med att sprida kunskap är inriktat mot skolor och ungdomar. Detta kan 

vara positivt då det ofta är lättare att påverka i unga år innan så många djupt gående vanor 

börjat styra vårt dagliga beteende. Det kan dock även medföra att det kommer ta lång tid 

innan denna kunskapsspridning får någon större effekt. Som barn får man ju med sig mycket 

även från sina föräldrar och därför är det inte omöjligt att det till och med kan tänkas dröja ett 

par generationer för att med kunskap förändra våra miljömässiga beteenden (förutsatt då att 

kunskapen tas upp).  

För att det övergripande målet ”trygga konsumenter som handlar hållbart” ska uppnås så 

krävs det att alla konsumenter/medborgare har en god och stark moral och att denna moral 

alltid får dem att välja det ”riktiga och goda” alternativet. För att kunna göra dessa val krävs 

inte bara en grundläggande kunskap utan en ganska omfattande, vilka ämnen kan vara 
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skadliga, hur långt har denna fraktats, använder de mer bekämpningsmedel i Holland än i 

Spanien, hur behandlas arbetare i Uruguay osv.? Propositionen talar också om att dessa 

kunniga och trygga konsumenter vet vart och hur de ska finna information, men om inte 

produktionssidan (och även regeringen) även tar sitt ansvar för att underlätta för konsumenten 

så att det alltid finns miljömärkta alternativ att välja på kommer det i princip att behövas en 

högskoleutbildning på området för att kunna handla hållbart. Att lära sig känna igen ett par 

olika märken och vad de är bra för skulle inte vara en så omfattande uppgift för den enskilde 

konsumenten. Då är det även viktigt att det finns miljömärken som är vanliga nog att känna 

igen, till produkter i alla områden och att konsumenten vet att de kan lita på att kriterierna för 

märkningen verkligen främjar en hållbar utveckling och att de efterföljs.  

Det debattforum som kommer att skapas är en god idé för att få medborgare en större chans 

att göra sig hörda, vilket även ligger i linje med tankarna om environmental citizenship. Detta 

är väl dock inte troligt att det kommer att påverka och engagera den stora massan nämnvärt 

utan kommer troligen enbart engagera de som redan är intresserade av ämnet.  



4. Hushållens hållbara konsumtion och en väg mot målet.  

4.1. Vad beskrivs som en hållbar konsumtion? 

4.1.1. Konsumtion för en ljusare framtid. 

2004 fick Stefan Edman i uppdrag av regeringen att precisera begreppet hållbar konsumtion 

för hushållen samt att föreslå en handlingsplan med åtgärder för hur denna hållbara 

konsumtion ska uppnås.75 Detta har han redovisat i de statliga offentliga utredningarna 

Hållbara laster (SOU 2004:119) och Bilen, Biffen, Bostaden (SOU 2005:51). Han börjar med 

att konstatera att den nuvarande utvecklingen bitvis är helt orimlig och att den måste 

förändras och göras hållbar såväl på den globala nivån som på den nationella och den lokala. 

Han fortsätter med att konstatera att Sverige är ett kvarter i den globala byn och att: ”Det är 

lätt att leverera högtidstal om en mera hållbar utveckling på planeten jorden. Men till syvende 

och sist landar frågan mycket konkret i Sverige, i regeringen och riksdagens beslut. I våra 

företag och kommuner, i universitet och skolor. Hemma i köket, i vårt eget hushåll. Hos var 

och en av oss, i våra personliga värderingar, attityder och viljan till vardagsnära 

förändringar.”76 Detta är ett viktigt konstaterande som ligger i linje med de åsikter som börjat 

växa fram genom att begreppet ”Environmental Citizen” fått alltmer utrymme, att vi som 

medborgare inte längre kan skylla på någon annan utan måste börja med att se till oss själva. 

Edman menar att både politiker och medborgare tillsammans måste, som han uttrycker det, 

”ro framtidsbåten” med två åror. Teknikens åra och Etikens åra, för att ge oss både 

resurseffektivitet och ett förändrat vardagsbeteende och för att förhindra att vi snurrar runt på 

samma fläck som enbart en åra skull innebära.77  

Vad gäller de tre benen eller dimensionerna (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) till hållbar 

utveckling så skriver han att en av utgångspunkterna för definitionen av hållbar utveckling är 

att det på lång sikt inte bör finnas någon konflikt mellan de olika dimensionerna. Han skriver 

vidare att ”Tvärtom bör man inse att ekologisk hållbar utveckling faktiskt är en förutsättning 

för att uppnå de två andra målen”78. Han sätter i delbetänkandet även upp en lista på sju 

kriterier för en hållbar konsumtion. 
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1. Ständig resurseffektivisering. 

2. Vård av ekosystemens produktionsförmåga. 

3. Minimering av och på sikt frihet från miljö- och hälsofarliga kemikalier. 

4. Återvinning och på sikt slutna kretslopp för en effektiv hushållning med både ändliga 

och förnyelsebara resurser. 

5. Internationell solidaritet: mänskliga fri- och rättigheter. 

6. Konsumentens rätt till öppen, saklig och kvalitetssäkrad information om i vilken 

utsträckning produktionen av varor och tjänster uppfyller punkt 1-5. 

7. Konsumentens rätt till prisvärda varor och tjänster som uppfyller punkterna 1-6.79  

I denna utredning presenteras en rad, ofta mycket konkreta, förslag på hur en hållbar 

konsumtion för hushållen kan nås. Det finns tre olika huvudspår inom detta. Det första 

huvudspåret innebär att vi konsumerar lika mycket men grönare80. Detta skulle göras genom 

att välja närproducerat, energieffektivt och miljövänligt genom information eller direkt 

märkning.81 Edman konstaterar dock även att denna ambition sannolikt är otillräcklig för att 

vara framgångsrikt på lång sikt.82 Som ett andra huvudspår presenteras en minskad 

varukonsumtion till fördel mot en ökad tjänstekonsumtion. Detta spår skulle då behöva 

kombineras med det första huvudspåret för att kunna skapa en hållbar konsumtion. På det 

tredje huvudspåret går Edman in på en intressant linje som inte ofta påträffas i politiska 

sammanhang, förutom av vissa frivilligorganisationer (som exempelvis Adbusters som länge 

drivit kampanjen Buy Nothing Day83). I detta tredje huvudspår talar han om att vi kanske 

borde konsumera mindre. Denna konsumtionsreducering skulle då ge en ökning i ledighet 

istället för ekonomiska medel för konsumtion.84 Här listas några av förslagen för en hållbar 

konsumtion för hushållen:  

 

Halvering av moms på rättvisemärkta och ekologiska produkter.85 

 

Lag om allmän ursprungsmärkning, de flesta konsumenter (86 %) vill veta varifrån 

maten kommer och detta kommer att vara möjligt ifall lagen om ursprungsmärkning 

utvidgas till att omfatta alla livsmedel.86 
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Ta bort onödiga regler som fördyrar inhemsk produktion av kött men har liten 

betydelse ur djurskyddssynpunkt.87 

 
Komplettera energimärkningen på produkter, med en livscykelkostnad. Information 

om den totala kostnaden (inköp och drift) skulle kunna hjälpa konsumenter att välja 

det energisnåla alternativet.88 

 

Försäljningsskatt och fordonsskatt som premierar den som kör en lättare och mer 

bensinsnål bil, samt en premie till den som skrotar sin bensintörstiga bil i förtid.89 

Dessa är enbart exempel på några av alla de förslag som ges i den offentliga utredningen om 

hållbar konsumtion. Gemensamt för dessa åtgärdsförslag är dock att de inte finns med i 

regeringens proposition eller handlingsplan förutom den sista punkten angående 

fordonsskatter. Dessa förslag återges dock inte i de dokument som här analyserats utan i 

propositionen Svenska miljömål –Ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150, bet. 

2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48).90  

4.1.2. Andra synvinklar på hållbar konsumtion. 

Sanne skriver att varken information, utbildning eller ekonomiska styrmedel, som alla 

fortfarande låter konsumenten vara den sista länken, räcker till. Politiska åtgärder måste även 

riktas mot att förändra de kulturella och sociala krafter som driver konsumtionen till dessa 

ohållbara nivåer. Reklam borde begränsas om det är uppenbart att produkten är skadlig, 

ohållbar eller ohälsosam. Alternativ till individuell konsumtion borde framhävas eller skapas, 

som till exempel grönområden, kommunala bad, allmänna stränder eller bibliotek. Detta 

skulle kunna minska behovet av egennyttig materiell konsumtion. Han skriver vidare att: 

“Consumption flourishes because it suggests itself (in the loudest voice) but basically people 

want to make themselves seen, not consume”91. Med detta menar han att det är vår vilja att 

synas inför andra som många gånger får oss att konsumera, inte viljan att just köpa. 

Människor deltar allt mindre i olika föreningar och gruppaktiviteter och Sanne menar att detta 

mycket väl kan leda till en högre ”status konsumtion”. För att undvika detta behövs alltså ett 

samhälle med goda och starka sociala nätverk. En hållbar konsumtion kommer enligt Sanne 

att kräva förändringar i vår livsstil. Som en lösning presenterar han förslag om en minskad 
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arbetstid. Detta skulle i sin tur leda dels till mer fritid och därigenom troligen även bättre 

hälsa, och dels till ett mindre kapitalutrymme för konsumtion.92  

SNF93 ser positivt på att den svenska konsumenten nu med en nya konsument propositionen 

ses som en aktör istället för ett offer. De framhäver märkning (miljö-, ekologisk-, rättvise- och 

ursprungsmärkning) som mycket viktigt för konsumentens möjligheter att handla 

miljövänligt. De skulle även önska att regeringen hade gjort det tydligare om vad vi bör 

konsumera respektive vad vi inte bör konsumera, allt för att göra det tydligt och enkelt för 

konsumenterna.94  

Världsnaturfonden, WWF, anser att konstruktiva åtgärder brådskar och riktar viss kritik mot 

regeringen angående den nuvarande utvecklingen. De anser precis som SNF att olika typer av 

märkning och information är viktigt för konsumentens förmåga att välja rätt och vill 

poängtera att det vore bra om ämnet hem- och konsumentkunskap även kunde finnas med i 

gymnasieskolan eftersom medvetenhet och kritisk konsumtion blir viktigare för de äldre 

eleverna.95 

4.2. Diskussion. 

En åtgärd som saknas i propositionen, men som fanns med i SOU 2005:51, är förbättringen av 

märkningssystem och ursprungsmärkning. Undersökningar visar att hela 86 % av 

konsumenterna vill veta varifrån maten kommer och 57 % hur den har producerats. I Bilen, 

Biffen, Bostaden… noterar Edman detta och ger ett förslag om en utvidgning av lagen om 

ursprungsmärkning till att gälla alla livsmedel.96 Inte bara Edman utan även SNF och WWF 

anser att detta med märkning är ett mycket viktigt verktyg för konsumenten som vill handla 

miljövänligt. För att en sådan ursprungsmärkning ska bli riktigt effektiv så måste den 

innehålla information om hela produktionskedjan. Annars kan en torsk från Atlanten lika väl 

vara fraktad till Kina för att bli filead.  

Att Edman så starkt betonar vikten av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling är 

intressant. Särskilt eftersom den starka formuleringen inte finns kvar i regeringens 
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proposition. Det finns dock andra tecken på att eventuellt så har regeringen börjat ge ett allt 

högre värde till den ekologiskt hållbara utvecklingen. Bland annat genom att säga att 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöbelastning måste brytas (se kapitel 3.1.2) så 

visar man på att ekonomiskt hållbar utveckling inte längre kan användas som ursäkt för att 

offra miljön.  

5. Diskussion och slutsatser.  

Hur kommer den nya konsumentpolitiken att se ut och hur menar regeringen att de nya 

konsumentpolitiska målen ska uppfyllas? Och vad kommer detta att betyda för hushållen?  

Det verkar som om regeringen har, trots att den ekonomiska dimensionen av hållbar 

utveckling ofta framhävs, insett och nu trycker mer och mer på vikten av en ekologiskt hållbar 

utveckling. Att de framhäver att sambandet mellan tillväxt och miljöförstöring måste brytas 

och att de framhäver vikten av att ställa om Sverige till ett ekologiskt och socialt hållbart 

samhälle tyder på detta.  

Det nya konsumentpolitiska målet är tydligt formulerat, ”Trygga konsumenter som handlar 

hållbart”. Vad regeringen vill med den nya konsumentpolitiken är att vi som medborgare ska 

vara kunniga, medvetna och moraliskt ansvarstagande. På detta vis kommer vi att agera inte 

bara för vårt eget bästa utan även för miljön och världen och detta är då även gott för oss. 

Detta mål om trygga konsumenter som handlar hållbart skulle, ifall det uppfylls, troligen vara 

en varaktig lösning för att uppnå en hållbar utveckling och säkerligen en lösning för att uppnå 

hållbar konsumtion. Genom denna proposition så skjuter regeringen en hel del av ansvaret 

bort ifrån sig. Konsumentverket kommer att få en ännu viktigare roll för kunskapsspridandet 

och hållbar konsumtion men det allra största ansvaret läggs i och med denna proposition på 

konsumenterna själva.  

Det som saknas är konkreta sätt att nå till målet. Det som regeringen verkar vilja lägga mest 

tyngd på är kunskapsspridning för en ökad medvetenhet. Förutom de barn och ungdomar som 

kommer i kontakt med detta genom skolan så finns det ingen garanti för att Sveriges 

befolkning lyssnar på informationen och absolut ingen garanti för att de tar till sig det som 

sägs. Det är ändå viktigt att information och upplysning sätts in tidigt i åldrarna, så att goda 



vanor kan skapas från början innan dåliga, miljöstörande, har skapats. Som redan konstaterats 

många gånger så finns det ingen garanti för att ny kunskap eller attitydförändringar skulle 

leda till ett annorlunda beteende. Märkning kanske vore kanske det effektivaste 

informationssättet. Många har uttryckt sig om att det är mycket viktigt med märkning för 

konsumentens möjligheter att välja rätt. På så vis behöver inte heller den enskilde 

konsumenten hålla ett helt miljölexikon i huvudet för att kunna göra medvetna val.  

Det har konstaterats många gånger i av varandra oberoende rapporter att vår dagliga 

konsumtion mestadels styrs av vanor. Om en person är van att köpa den konventionella 

mjölken med katten på (för att ta ett exempel) så är det inte rimligt att tro att det enda som 

krävs är kunskap för att bryta den vanan. En del personer kommer hörsamma informationen 

och byta mjölk men det vore naivt att tro att alla skulle göra det. Ofta när vi handlar så är vi 

något stressade, det kan enkelt konstateras genom att besöka en vanlig stormarknad utan att 

behöva läsa forskningsrapporter. Vi kanske precis har slutat jobbet, kanske börjar bli hungriga 

och vill bara hem så fort som möjligt. Att då börja leta efter nya varor, byta ut de gamla mot 

något som vi blivit tillsagda är bättre för miljön är något som låter ganska osannolikt. Det 

händer, men inte för den stora massan. Först på det psykologiska planet kan vi enkelt 

konstatera att vi bryr oss mycket om det som känns nära. För ett tydligt exempel kan vi se till 

den, för all del, mycket hemska tsunamikatastrofen som inträffade på annandag jul 2004. Helt 

plötsligt skänkte svenskar pengar till bistånd som aldrig förr men det var något som var 

annorlunda denna gång, vi var ju själva med och det upplevdes som nära. Att det sedan dör 

ungefär ”en tsunami” i veckan (ca 30000 barn om dagen97) av svält eller svältrelaterade 

sjukdomar, har de flesta glömt för länge sedan, eller i alla fall slutat tänka på. Kanske har vi 

idag på samma sätt blivit distanserade till naturen? Kött finns i plastförpackningar och det är 

ofta svårt att se sambandet mellan en ko och de färdiglagade köttbullarna i den färgglada 

förpackningen. En allt större del av befolkningen bor i storstäder, långt ifrån det som 

egentligen behövs för att vi ska överleva. Det vi måste inse är att miljön är essentiell för vår 

överlevnad och att var vi än befinner oss så är den ändå nära.   

I handlingsplanen finns förslag om utvärderingar av skattesystemet, men det finns inget som 

säger vad detta kan komma att betyda för konsumenterna eller den hållbara utvecklingen. Det 

finns heller inget som säkert säger att det behöver betyda något överhuvudtaget. Att göra det 
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billigare att vara miljövänlig är viktigt för motivationen, se kap 2.2, särskilt eftersom det inte 

alltid går att ta hänsyn till både privatekonomin och miljön samtidigt.  

Något som regeringen inte har nämnt är det faktum att vi kanske behöver konsumera mindre 

för att det ska vara möjligt att kunna uppnå en hållbar konsumtion. Som konstaterats i kapitel 

2.1 så existerar det en överproduktion och konsumtion idag som sträcker sig långt över vad 

som kan antas att jorden klarar av. Denna möjlighet är något som både Edman98 och Sanne 

nämner. Sanne som även beskriver kortare arbetsvecka och mindre konsumtion som en mer 

eller mindre nödvändighet för att konsumtionen ska kunna vara hållbar. Att säga att vi ska 

konsumera mindre vore naturligtvis inte politiskt korrekt när ekonomisk tillväxt traditionellt 

räknas som grunden samhället vilar på99.   

Den viktigaste slutsatsen som går att dra från detta är att regeringen har gett en stor del av 

makten och ansvaret för att förändra den nuvarande ohållbara utvecklingen, mot en hållbar, 

till oss medborgare och detta ska vi då göra genom våra val av, och vid, konsumtion. Nu är 

det alltså upp till oss att bestämma vad vi vill göra med den makten. 
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