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Inledning	  
 

Den här gången är det annorlunda. För det första omfattar den här krisen 
långt fler människor och fler länder än under trettiotalets depression. 
Dessutom sker den samtidigt med två andra kriser som man inte ens hade 
hört talas om på trettiotalet, nämligen klimatkrisen och oljekrisen.1  

 
 
Bakgrunden till det här arbetet är den misstro mot det kapitalistiska systemet som i och 

med finanskrisen 2008 artikulerades i media. Vi befinner oss nu några år efteråt och 

frågorna som då väcktes har på allvar börjat diskuteras. Tidiga med att demonstrera sitt 

missnöje mot vad man ansåg att det kapitalistiska systemet representerade var rörelsen 

Occupy Wall Street, som främst vände sig mot det ökande inkomstgapet. Protesterna 

mätte mycket uppmärksamhet och rörelsen spred sig över hela världen tillsammans med 

budskapet om kapitalismens otillräcklighet. I och med Occupy Wall Street lyftes de 

frågor som tidigare i det närmsta kan ha beskrivits som tabubelagda.2 Våren 2010 inledde 

Financial Times en artikelserie med namnet The Crisis of Capitalism, där Marx 

framtidsvisioner och de olika vägar kapitalismen nu kan ta diskuteras.3 

 

Ett av de mer inflytelserika inläggen i debatten kommer från Storbritannien och Tim 

Jackson från dess hållbarhetskommission. Tim Jackson ser den ekonomiska krisen och 

den konsumtion som ofta lyfts fram som vägen ur den, i ljuset av en ekologisk och social 

kris. I rapporten Välfärd Utan Tillväxt argumenterar Jackson för det ohållbara i en ändlig 

tillväxt på en jord med begränsade resurser. Inte bara tär vår konsumtion på miljön, vi 

verkar inte heller bli lyckligare av att konsumera än mer, är Jacksons poäng.4 

 

Även i Sverige har kapitalismen och dess alternativ blivit en debatterad fråga. Nordeas 

Fondchef, Sasja Beslik uppträdde våren 2012 i pratshowen Hübinette och menade att 

kapitalismen ”måste förnya sig själv” och att han var ”trött på dagens kapitalism” och 

                                                
1	  Dagens	  Nyheter	  Så	  kan	  finanskrisen	  bli	  räddningen	  för	  klimatet	  2012-‐02-‐07	  
2 The Guardian http://www.guardian.co.uk/world/occupy-‐wall-‐street 2012-03-20 
3 The Financial Times http://www.ft.com/intl/indepth/capitalism-‐in-‐crisis 2012-03-20 
4 Jackson 2009 
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efterlyste en hänsynstagande och ansvarstagande variant.5 I Sverige representeras det mer 

radikala alternativet av bland annat David Jonstad som i sin 2012 utkomna bok Kollaps- 

livet vid civilisationens slut målar upp en bild av ett samhälle där resurserna är på god väg 

att ta slut och självförsörjning presenteras som det enda alternativet.6 

 

Samtidigt syns ett ökat intresse för mindre materialistiska värden i moderna samhällen. 

Ett exempel är att rörelser som voluntary simplicity, vars poäng är mer fritid på bekostnad 

av högre materiell levnadsstandard, vinner anhängare.7 Ett annat exempel är att nya 

begrepp som förespråkar ett långsammare tempo, som exempelvis slow fashion lanseras. 8 

Möjligtvis är det en indikator att både kläd- och skohandeln i Sverige har gått ner flera 

procentenheter år 2012. 9  Att H&M har tagit fram ett nytt butikskoncept med 

kvalitetsmode framför slit och släng, kan tolkas som en reaktion på sådana 

omvärldsförändringar. Tendenser kan man också se då kollaborativ konsumtion listas 

som en av trenderna inom hållbarhet.10 Lånegarderoben vars koncept bygger på att låna 

istället för att konsumera, är exempel på innovativa konsumtionsmönster och ett tecken 

på ett samhälle som orienterar sig bort från masskonsumtion.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
                                                
5 Sveriges Television http://svtplay.se/v/2749574/hubinette/fondchefen_sasja_beslik_-‐
_hela_intervjun 2012-04-20	  
6 Jonstad 2012 
7	  Soron	  2010	  
8	  Clark	  2008	  
9	  SCB	  www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges.../Sverigesekonomikv311.pdf	  2012-‐04.20	  
10	  CSR	  i	  praktiken	  http://csripraktiken.se/2012/01/02/hallbarhetstrenderna-‐som-‐formar-‐2012/	  
2012-‐03-‐20	  
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Bakgrund	  
Här kommer vi att presentera de bärande begrepp som används i uppsatsen. Vi kommer 
även att presentera huvuddragen i de olika områden som berörs i diskussionen om 
kapitalismens legitimitetskris och hållbar utveckling. 
 
 
Kapitalism är ett ekonomiskt system som bygger på att kapital och produktionsmedel ägs 

av privata aktörer. En central del av ett kapitalistiskt system är att överskottet i 

produktionen placeras som investeringar i det egna företaget. Detta innebär en ökad 

privat sektor. I ett kapitalistiskt system har staten begränsade regleringsmöjligheter och 

en stor tilltro tillskrivs marknadslagar som sätter upp spelreglerna. Det finns olika former 

av kapitalism. Den vanligast förekommande är liberal marknadskapitalism.11  

 

Med marknadsekonomi menas att vad som produceras och hur det produceras bestäms 

utav marknaden. Detta regleras genom tillgång och efterfrågan. De finns två 

huvudaktörer; säljare och köpare. De agerar båda egennyttigt genom att antingen 

maximera vinsten eller maximera nyttan. För att marknadsekonomin skall fungera krävs 

konkurrens som erhålls av att flertalet köpare och säljare konkurrerar när utbyten sker. 

Det som driver utvecklingen är med detta synsätt en ökad efterfrågan.12  

 

Tillväxt kan ske genom att använda nya råvarutillgångar som arbete, kapital och 

naturresurser. Det kan också ske med en effektivisering av tillgängliga råvaror genom att 

tillverka mer per arbetad timme eller att utöka antalet maskiner.13 När samhället ökar sin 

produktiva kapacitet krävs det att efterfrågan av utbyten finns i form av inhemsk handel 

eller genom export till andra länder. Det vanligaste sättet att mäta denna ekonomiska 

aktivitet är med BNP – måttet, som står för landets bruttonationalprodukt. Det visar 

värdet av de varor och tjänster ett land producerar under ett år.14  

BNP =Privat konsumtion + Offentlig konsumtion + Investeringar + (Export-Import)  

                                                
11	  Hall	  2003	  	  
12	  Brunsson	  2010	  	  
13	  Södersten	  1996	  	  
14	  ibid.	  	  
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Marknaden	  som	  medel	  för	  att	  uppnå	  tillväxt	  och	  effektivitet	  
Marknadsekonomi och tillväxt har gått från ett fokus på produktivitet till ett fokus på 
konsumtion för att driva tillväxten.15 
 
 
Det tidiga industriella samhället var ett produktionssamhälle. Produkter var i stor 

utsträckning standardiserade och företag konkurrerade med varandra genom att 

effektivisera produktionsprocesserna och därmed sänkta priser. Hur mycket som 

konsumerades kontrollerades av hur mycket som producerades. Den ekonomiska 

tillväxten bestämdes av investeraren, kapitalisten. Få individer hade en disponibel 

inkomst som kunde användas till annat än basvaror. Möjligheten att konsumera lyx och 

status var då ett privilegium för en förmögen elit och identitet bestämdes av kulturell 

grupptillhörighet och klass.16  

 

I denna tid utvecklade Adam Smith sina teorier om den fria marknaden. Han menade att 

den ekonomiska utvecklingen i rika europeiska länder baserades på handel. Handeln 

bestod av individer som följde sina intressen fria från statliga regelverk. I Smiths 

kapitalism är markägare, kapitalinnehavare och arbetstagare beroende av varandra. Deras 

beroende kan förklaras genom faktorer som hyra, vinst och lön. Markägaren tar ut 

arrende från kapitalägaren och på marken produceras varor som genererar vinst. Vinsten 

används för att betala löner som i sin tur används till konsumtion av varor som 

produceras och genererar kapital tillbaka till produktionen. Det skapar ett cirkulärt flöde 

av produktion, inkomster och utgifter. Ett slags kapitalistiskt maskineri. Adam Smith 

menar att marknaden reglerar sig själv vilket han beskriver som ”den osynliga handen”. 

Han förespråkar individers rationella beslut och överenskommelser framför statliga 

regleringar vilket skapar obalans och äventyrar den fria marknaden. Statens roll är att 

skydda nationsgränser och stifta och kontrollera lagar. Adam Smith utvecklade sina idéer 

i ett förindustriellt samhälle där massproduktion ännu inte tagit fart. Även om hans idé 

om den osynliga handen som styr marknaden var minst sagt undanskymd har den haft 

betydelse för föreställningen om marknaden. Att konsumera lyx var i linje med Smith 

teorier likställt med ett egennyttigt handlande. Ett beteende som sett isolerat var moraliskt 
                                                
15	  Hamilton	  2009	  
16	  ibid.	  
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svårt att försvara. Smith menade dock att denna konsumtion kunde ha betydelse för de 

fattiga.17 Han menade att en fri marknad är den bästa modellen för en ekonomisk 

utveckling. Istället för att staten reglerar handeln menar Smith skall stor tilltro ges åt en 

inbyggd marknadskraft som strävar mot en naturlig ordning som främjar det allmänna 

bästa, som reglerar efterfrågan och utbud. Smith säger att: 

 

Marknadspriset för varje särskild vara styrs av förhållandet mellan den 
kvantitet som faktiskt marknadsförs och efterfrågan från dem som är villiga 
att betala det naturliga priset för varan, det vill säga hela värdet av den 
ränta, det arbete och den profit som måste betalas för att varan skall kunna 
marknadsföras. 18 

 

Smith menar vidare att efterfrågan på en produkt kommer från såväl människor som har 

råd att köpa produkten till de som inte har råd att konsumera produkten. Han kallar det 

absolut efterfrågan och effektiv efterfrågan19. Vad vi ser idag med en ökad kreditlåning 

till konsumenter är att den absoluta efterfrågan ökat. De som tidigare inte haft möjlighet 

att konsumera har nu den möjligheten genom tillgängliga kreditlån. I Sverige står 

privatpersoner för den dubbla konsumtionen jämfört med den offentliga sektorn.20 

Sverige har lika stora skulder som Grekland skillnaden är att i Sverige bär 

privatpersonerna den skuldsättningen.21 Utan borgenär eller någon form av pantsättning 

förändrades konsumenternas roll i finansvärlden. Ökad efterfrågan gör att priserna stiger 

och snabbt växer finansiella bubblor fram som resulterar i att ekonomiska transaktioner 

lättar från reella värdehandlingar.22  

 

	  

                                                
17	  Brunsson	  2011	  	  
18	  Smith	  1994	  s.54	  
19	  ibid	  
20 Ekonomifakta 	  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-‐-‐-‐detaljerat/	  2012-‐04-‐20 
21	  Habib	  2012	  
22	  Boström	  2011	  
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En	  ekonomisk	  kris	  
Det har förekommit en hel del kritik av det kapitalistiska systemet och dess kärna har 
blivit angripen från en rad olika håll. Vi presenterar här några av de perspektiv som 
ifrågasätter kapitalismens tillhandahållande av världens resurser. 
 
 

Karl	  Marx	  	  
Karl Marx var en av arbetarrörelsens främsta tänkare. Han var sociolog och 
nationalekonom och är en av förgrundsgestalterna av den socialistiska och revolutionära 
ideologin marxism. Han myntade begreppet historisk materialism och menade att genom 
kunskap om historien är det möjligt att förutsäga framtida samhällsutveckling.23 
 

 

Karl Marx menar i likhet med Smith att kapitalistisk produktion är ett ekonomiskt system 

vars huvudsakliga uppgift är att genera vinster genom att producera handelsvaror. Det 

han ställde sig kritisk till är att i det kapitalistiska systemet gör kapitalägare profit när 

arbetarklassen exploateras.24 Han var lika lite förespråkare för staten och regleringar som 

de tidiga nationalekonomerna men såg inte att lösningen låg i marknadsekonomiska 

strategier. Fokus i Marx teorier är att utvecklingen drivs framåt p.g.a. motsättningen 

mellan samhällsklasser. Samhällsutvecklingen följer ett system där olika 

samhällsstrukturer avlöser varandra och föregångare för socialismen är kapitalismen. 

Marx myntade begreppet historisk materialism som handlar om att specifikt för varje 

samhällsform är en distinkt materiell bas. Genom att studera materiella förändringar går 

det att förutsäga framtiden. En av hans kritik av det kapitalistiska systemet är att det 

saknar en inbyggd funktion för att tillgodose grundläggande mänskliga behov. Det finns 

en fara med det kapitalistiska systemet eftersom det inte tar hänsyn till negativ påverkan 

på natur och människor. När vi arbetar mer än vad som krävs av oss leder det till ökad 

vinst som går till kapitalägarens fickor. Marx säger att ”kapitalistens vinst är ett resultat 

av arbetarnas förmåga att arbeta mer än vad som krävs för den egna försörjningen.”25 

Efter kapitalismen kommer socialismen och detta när kapitalismens kris leder till 

revolution. Tecken på att detta kommer att inträffa menar Marx är den begränsade 

                                                
23	  Marx	  2004	  
24	  ibid.	  
25	  Lönnroth	  1996	  s.73	  
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samordningen kapitalister emellan. Beslut som leder till ohållbara proportioner av utbud 

och efterfrågan på konsumtionsvaror skapar en obalans. En obalans som är startskottet på 

en tid där kriser avlöser varandra. Marx menade att detta var återkommande vilket 

resulterade i att kapitalismen består av cykliska kriser. Han såg att krisens djupare orsaker 

var beroende av kapitalismens storlek. Med ett växande kapital som överstiger den totala 

arbetskraften minskar vinsterna. För att kontrollera det krävs att lönerna hålls ner och att 

produktiviteten och intensiteten i arbetet ökar. För att åstadkomma det krävs en 

oorganiserad arbetskraft och en stor reserv som är villig att ta plats när röstena höjs från 

fackföreningar.26  

 

Joseph	  Schumpeter	  
Joseph Schumpeter var en visionär tänkare och nationalekonom vars ideer efter 2000 
talet har aktualiserats. Han var inte motståndare till det kapitalistiska systemet, men 
trodde inte heller på dess överlevnad. Istället förutsåg han kapitalismen ersatt av 
socialismen, vilken han var en bitter fiende till. Schumpeters största bidrag är myntandet 
av begreppet skapande förstörelse, som lyfter fram entreprenörens roll i en kapitalistisk 
struktur.27  
 
 
Schumpeter menar att mycket missförstånd har skapats i och med bristen på en enhällig 

definition på kapitalismen. Därför föreslår han sin egen definition som låter; ”kapitalism 

är den organisation av samhället där produktionen handhas av det privata initiativet i 

syfte att skapa privata vinster.”28 En sådan definition, menar Schumpeter, öppnar upp för 

flera alternativa system, och det blir därför fel att begränsa alternativen till bara 

socialismen. Vidare poängterar Schumpeter misstaget anhängare av diverse system gör 

när de hävdar att deras egna betrodda system ska höja levnadsstandarden för människan. 

För Schumpeter var kärnfrågan nämligen en annan:  

 

”viktigare än levnadsstandard är de människor och den civilisation som ett 
visst system skapar. Viktigare även för oss alla är frågan huruvida ett 
system stämmer överens med våra ekonomiska värderingar och den kultur 
vi vill ha. Men vad människor tror och vill är hur som helst en sekundär 

                                                
26	  Lönnroth	  1996	  	  
27	  Schumpeter	  2008	  	  
28	  ibid.	  s.	  261	  
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fråga. Det viktiga är de sociala situationernas logik, som får människor att 
tänka som de gör.”29  

 

Schumpeter var egentligen inte en kritiker av det kapitalistiska systemet. Tvärtom var han 

en av dess anhängare och en bitter fiende till socialismen. Trots det förkunnade han att 

kapitalismen en dag skulle gå under och ersättas av socialismen. Vilket alltså inte alls 

behövde betyda att man föredrog socialismen som system. En av anledningarna till 

kapitalismens påstådda oförmåga att överleva är enligt Schumpeter av sociopsykologiskt 

slag. Här lyfter han fram borgarklassen som han menar har präglat det sociala psyket med 

sina egna värderingar, intressen och normer. Det finns dock en risk att ett annat tillstånd 

inträder där ekonomiska angelägenheter har förlorar sin centrala position i 

mänsklighetens tankar och känslor vilket kan leda till en minskad koncentration kring 

ekonomiska arbetsuppgifter. Poängen är att varje ekonomiskt system ”formar människors 

själar genom att fastställa deras arbetsdag och därigenom de atityder, vanor och ideal de 

skaffar sig.”30 Det är alltså inte enligt Schumpeter kapitalismens ekonomiska resultat som 

slutligen blir dess död, utan tvärtom är det dess överlägsenhet och effekter på det 

mänskliga psyket och samhällets sociala och politiska struktur som kommer att förstöra 

kapitalismen. Men hur kommer kapitalismen att krossas? Schumpeter nämner 

revolutionen som ett tänkbart alternativ. Revolution är här nära besläktat med vad vi 

kallar för ekonomisk kris. För att en kris ska inträffa krävs flera tillfälliga 

omständigheter. Sannolikheten för kris är vanligtvis mycket liten, oftare erfar systemet 

endast en vågrörelse för att sedan gå tillbaka till utgångspunkten, menar Schumpeter.  

 

Skapande	  förstörelse	  
Det kapitalistiska systemet kommer att dö om det stagnerar. Så löd grundantagandet på 

vilken Schumpeter utvecklade teorin om skapande förstörelse. Kapitalismen har, och 

måste ha, en evolutionär karaktär därför att den är ett system för ekonomisk förändring. 

Det som sätter igång den kapitalistiska motorn är nya konsumtionsvanor, metoder, 

marknader och former som tillvaratas av den kapitalistiska företagsamheten. På så sätt 

                                                
29	  Schumpeter	  2008	  s.	  262	  
30	  ibid.	  s.	  273	  
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revolutioneras den ekonomiska strukturen inifrån, förstör den gamla för att skapa en ny. 

Den med förmåga att bryta invanda mönster är för Schumpeter entreprenören. 

Entreprenören menar han, är någon med en extraordinär förmåga till divergent tänkande 

och skicklighet i att omvandla idéer till framgångsrika innovationer.  

En	  ekologisk	  kris	  
Vårt syfte är att förstå hur de olika kriserna sammanspelar och vilka konsekvenser det 
leder till. Någon ingående analys av vad den ekologiska krisen innebär kommer därför 
inte att göras.  
 
Forskningen är till stor del överens om att de resurser som är nödvändiga för människans 

moderna levnadsstandard, som till stor del bygger på materiell konsumtion, är på väg att 

sina. Den mest kritiska resursen som hotar vår tillvaro som vi känner den är oljan. 

Forskning visar att vi snart kommer att uppnå ”peak oil”. Peak oil är en beteckning på när 

mängden olja som på ett lönsamt sätt går att utvinna har nått sin topp och utvinningen 

sjunker, med kraftiga prisstegringar som följd.31 Andra följder av en sinande olja är den 

territoriella kontroll nationer eftersträvar för att positionera sig i kriget om oljan.32 Andra 

viktiga mineraler kontrolleras till övervägande del av Kina som planerar att reducera 

exporten av dessa – med följder som man bara kan sia om. Kolutsläppen orsakar 

klimatförändringar och skogarna hotas av skövling, med en förlust i den biologiska 

mångfalden som följd.  

 

Frikoppling	  
Begreppet frikoppling dök upp för första gången år 2001 i en OECD rapport om 

miljöstrategier för 2000-talet. Där definierades frikoppling som ”breaking the link 

between environmental bads and economic goods.”33 Men tankarna hade cirkulerat under 

en längre tid inom forskning kring hållbarhet och miljö. För att förstå innebörden av 

begreppet görs en åtskillnad mellan relativ och absolut frikoppling. Relativ frikoppling 

går ut på att effektivisera produktionsförhållandena. Genom att producera mer med 

mindre energi och utnyttjande av material ökar inte den negativa miljöpåverkan lika 

                                                
31	  UNEP	  2011	  
32	  Harvey	  2012	  
33	  UNEP	  2011	  s.4	  
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mycket, samtidigt som länders BNP fortsätter visa positiva siffror. Möjligheten att 

åstadkomma en sådan frikoppling har relativt goda förutsättningar eftersom det i en 

marknadsekonomi finns incitament för att minska kostnaderna i produktionen, att 

vinstmaximera. Men detta innebär fortfarande att produktionen tär på jordens kapacitet 

dock inte i samma omfattning. Om en absolut frikoppling skall kunna äga rum krävs att 

utnyttjandet av naturtillgångar sjunker i takt med att den ekonomiska tillväxten tilltar. 

Något som det finns färre exempel på och svårare att faktamässigt argumentera för. Här 

går nämligen meningarna isär där företrädare för ökad tillväxt menar att en absolut 

frikoppling riskerar en ekonomisk stagnation som påverkar länders möjligheter till 

utveckling. Medan andra menar att utan en absolut frikoppling är det svårt att 

argumentera för hållbarheten i en ekonomisk tillväxt.34 

 

En	  social	  kris	  
Konsumtion har länge förklarats i samband med identitetsskapande. För att presentera 
hur konsumtion och identitetsskapande hör ihop, har vi valt att anamma Conrad 
Lodziaks perspektiv. Lodziak är kritisk till den roll man vanligtvis ger konsumismen i den 
identitetsskapande processen.35  
 
1992 hölls ett toppmöte i Rio de Janeiro då för första gången den moderna konsumtionen 

och dess ekologiska effekter diskuterades. 36  Årtionden senare spelar konsumtionen 

fortfarande en viktig roll, som tillväxtmotor i vårt ekonomiska system och som 

välstuderat komplext fenomen i det moderna postindustriella samhället. Thorstein Veblen 

analyserade tidigt konsumtionens funktion i samhället i The therory of the leisure class. 

Han myntade begreppet ”conspicious consumption”, iögonfallande konsumtion och 

syftade på att föremål kommunicerar social status. 37  Pierre Bourdieu såg också 

konsumtion som en statusmarkör i Distinction: a social qritique of the judgement of taste. 

Konsumtion signalerade för Bourdieu position i den sociala makthierarkin.38 Varor har 

länge förståtts ha ett adderat symboliskt värde. Den postmoderna teoretikern Jean 

                                                
34	  UNEP	  2011	  
35	  Lodziak	  1995	  
36	  UNEP	  2011	  
37	  Veblen	  2010	  
38	  Baudrillard	  1994	  
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Baudrillard gick så långt att han ansåg all konsumtion vara symbolisk och att det inte 

längre konsumeras ägodelar.    

 

Conrad Lodziak förhåller sig annorlunda till konsumtionsideologin. Han anser den vara 

överdriven och att man grovt har överskattat konsumtionens symboliska värde och 

förmåga att tillgodose människans behov av att uttrycka sin identitet. Lodziak analyserar 

vad som gör att det kapitalistiska systemet fortsätter att reproducera sig självt trots ökade 

inkomstklyftor, inom nationer och mellan nationer, och trots att den ekologiska obalansen 

som orsakas av det kapitalistiska systemet påverkar oss alla. Tesen som Lodziak 

formulerar är att reproduktionen av kapitalismen främst bör förstås som ett resultat av 

manipulerade behov istället för en reproduktion av ideologiska skäl. Konsekvensen av att 

anamma en sådan teori, framför en ideologibaserad, är att konsumismen och andra 

moderna kulturella trender inte utgör hinder för frigörande social förändring. Det finns 

därmed en möjlighet, hävdar Lodziak, att avbryta kapitalismens ständiga reproduktion 

och istället skapa en omgivning där vi kan leva meningsfulla och tillfredsställande liv. 

Detta bör göras därför att; It is becoming increasingly evident that the capitalist system is 

pursuing a direction which distances it from what people most need.39 

 

Vår frihet att välja hjälper oss inte att upprätthålla ett meningsfullt jag, menar Lodziak. 

Det är enligt Lodziak uppenbart att kapitalistiska samhällen i allt större utsträckning 

misslyckas med att möta identitetsbehoven hos en allt större del av populationen. Det här 

skapar möjligheter. Om man tror att konsumismen är vad som motiverar människor i rika 

samhällen, bör man rikta in sig på att analysera skillnaden mellan våra riktiga behov och 

de behov som konstrueras av reklam, film och TV. Men Lodziak menar att konsumenten 

inte alls motiveras av en önskan att med materiella ting skapa sin identitet. Han ger i 

huvudsak två anledningar till varför det inte är så. För det första sker mycket av vår 

konsumtion rutinmässigt, och för det andra hoppas Lodziak att den moderna människans 

identitet är mycket mer än ”surface appearence or superficial displays of an individuals 

difference from others”.40 Detta är inte att säga att varor inte innehar ett symboliskt 

                                                
39	  Lodziak	  1995	  s.	  20	  
40	  ibid	  s.50	  
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värde, men det är att säga att symboliken är irrelevant för våra behov att uttrycka vår 

identitet. Anledningen att konsumismen är så framgångsrik beror på dess grundläggande 

dynamik- att det som man tror ska leda till tillfredsställelse i själva verket tjänar 

otillfredsställande. Varan som gav en så kort tillfredsställelse måste snart bytas ut. Denna 

insikt gör att Lodziak ser stora möjligheter att ersätta kapitalismen med något som 

fokuserar på vad människan verkligen behöver, och inte vad hon i ett kapitalistiskt 

samhälle manipuleras att tro att hon behöver.  

 

Lyckoparadoxen	  
Lyckoparadoxen visar att på högre nivåer är inkomst inte kopplat till subjektivt 
välbefinnande.41  
 
Ända sedan Aristoteles tid har filosofer argumenterat för att något mer än materiell 

rikedom behövs för att människor ska kunna blomstra. Stora tänkare som Marx, 

Nietzsche, Aristoteles, Rousseau m.fl. har avfärdat tanken på att materiella ting skulle 

skänka oss inre lycka. Richard Layard menar att modern psykologi idag kan bevisa att det 

stämmer. Följden, hävdar Layard, måste bli att ekonomisk teori därför radikalt 

förändras. 42  Sammanhanget är även känt som lyckoparadoxen och är en del av 

ifrågasättandet av hur adekvat BNP-måttet mäter vårt välstånd. BNP-måttet antar att mer 

är bättre. Men forskning tyder på att det råder en lyckoparadox. I den del av världen som 

karaktäriseras av överflöd betyder inte en högre inkomst nödvändigtvis en högre nivå av 

lycka. I exempelvis USA har realinkomsten tredubblats sedan 50-talet, men lyckonivån 

har knappt ökat, och minskat sedan 70-talet. Däremot, hänger en ökad BNP och inkomst 

tätt ihop med livstillfredsställen på lägre nivåer. Att överge tillväxten i utvecklingsländer 

är alltså inte aktuellt, det är en omfördelning som efterfrågas.43 

                                                
41	  Jackson	  2009	  
42	  Layard	  2006	  
43	  Jackson	  2009	  
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Figur1. Källa World Value Surveys. Sambandet mellan BNP och livstillfredställelse. 

 

Modern psykologi visar att människan åtrår vad som är knappt.44 Det bör vara en av 

förklaringarna till de värdeförändringar Ronald Inglehart har funnit i sina 

undersökningar. Inglehart har under flera års tid undersökt värdeförändringar. 

Undersökningarna går under namnet World Value Surveys och av störst intresse för vår 

undersökning är Ingleharts upptäckt att det tycks existera ett mönster av systematiska 

förändringar i värderingar och motiveringar hos de som lever i avancerade 

industrialiserade samhällen. I avancerade industrisamhällen är sambandet mellan 

subjektivt välbefinnande och inkomst i stort sett lika med noll. Inglehart har utifrån dessa 

fakta tagit fram en teori om ett skifte från materialistiska värderingar till 

postmaterialistiska, där self-expression values tar plats på bekostnad av survival values. 45   

                                                
44	  Haidt	  2006	  
45	  Inglehart	  2000	  
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Problemdiskussion	  
Begreppet hållbar utveckling populariserades i och med Brundtlandrapporten, från 1987. 

I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling som ”utveckling som uppfyller 

dagens behov utan att kompromissa förmågan av kommande generationer att uppfylla 

deras behov.”46 Sedan dess har begreppet flitigt använts i olika sammanhang vilket har 

problematiserat betydelsen. Vad är egentligen den exakta innebörden i begreppet hållbar 

utveckling? 

 

Nyligen har debatten breddats i och med Martin Andersson och Christer Gunnarssons 

ytterligare perspektiv i boken Hållbarhetsmyten, varför ekonomisk tillväxt inte är 

problemet. Boken ifrågasätter vad de kallar ekologismen som de menar har överordnad 

betydelse på bekostnad av ekonomisk och social utveckling. Enligt författarna har 

hållbarhetsbegreppet getts en felaktig eller alltför diffus innebörd som inte är tillräckligt 

förankrad i forskning och empiri. Man ifrågasätter vad man kallar det ekologistiska 

paradigmet, som går ut på att naturen bör bevaras från mänsklig påverkan. Författarna 

menar att det sker på bekostnad av att människor lyfts ur fattigdom i utvecklingsländerna. 

Poängen är att även utvecklingsländer bör följa den industrialistiska utvecklingen med 

tekniska innovationer, ökad tillväxt och konsumtion. Man vänder sig mot att 

konsumtionssamhället och tillväxtkravet skulle vara något problematiskt.  

 

Att debatter nyanseras och perspektiv vidgas är alltid nyttigt. Vad som vid en tidpunkt 

betraktas som sanning bör ständigt analyseras och ifrågasättas. På så sätt är 

hållbarhetsmyten ett intressant och välkommet inslag i debatten om hållbar utveckling. 

Särskilt välkommet är ifrågasättandet av själva begreppet hållbar utveckling, som riskerar 

att förlora i legitimitet om det fortsätter att slentrianmässigt användas. Missar boken en 

central poäng? Annan forskning lyfter fram definitionen av välstånd och den 

konsumismens järnbur som väst invånare är olyckligt instängda i. Det hävdas att 

hållbarhetsdebatten som den ser ut idag inte tar frågor om fattigdom och utveckling på 

allvar. Den linjära utveckling enligt väst tillväxtmodell som Hållbarhetsmyten 
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förespråkar, riskerar att anta en modern form av imperialism- kulturell hegemoni, vilket 

bland annat David Harvey skulle invända. 47  

 

Kopplingen mellan tillväxt och välfärd har ledsagat utvecklingen genom 

industrialiseringen. Tillväxt är likställt med utveckling, eller tillväxt är en förutsättning 

för utveckling. ”Utveckling betyder progression, framsteg eller förändring i positiv 

riktning”.48 Men problemet med att likställa ekonomisk tillväxt och utveckling är att 

ekonomisk tillväxt inte alltid leder till utveckling. Tim Jackson företräder de som 

förespråkar en utplanad tillväxt och har arbetat fram en alternativ modell vars centrala 

budskap är att rikedomen måste omfördelas för att lyfta människor ur fattigdom. Peter 

Victor erbjuder även han en ekonomisk modell utan tillväxt.49 Med deras perspektiv är 

problemet det materiella överflödet i väst och jakten på exponentiell tillväxt som har 

skapat en trippelkris: ekonomisk, ekologisk och social. 

 

Det materiella överflödet i väst förklaras ofta med behov att identitetsskapa. Dennis 

Soron har i sin forskning dragit slutsatsen att sustainability must ultimately be seened as 

interwined with social processes such as fashion, identity and identity construction.50  

 

Att analysera konsumtionsbeteende har fått en allt mer framträdande plats i 

hållbarhetsforskningen. För att analysera konsumtionsbeteende är det avgörande att förstå 

den komplexa roll som shopping har kommit att få i våra moderna samhällen och de 

drivkrafter och motiv som ligger bakom. Mycket tidigare forskning om hållbar 

konsumtion har misslyckats att adressera sådana frågor, eller negligerat dess betydelse.51 

Är kapitalismen, som bygger på konsumtion, förenlig med en hållbar utveckling? Kan 

man ens prata om en ”hållbar konsumtion”, eller är det i själva verket en oxymoron? För 

att besvara ovanstående frågor är det helt avgörande att studera existerande ekonomiska 

och sociala strukturer i det moderna samhället; det är av största betydelse att förstå 

konsumtionens funktioner för att utmana det konsumtionssamhälle som hotar en hållbar 
                                                
47	  Harvey	  2012	  
48	  Andersson	  2011	  s.21	  
49	  Victor	  2008	  
50	  Strannegård	  2005	  s.324	  
51	  Soron	  2010	  
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utveckling. Är identitetsskapande genom materiella artefakter i själva verket en 

marknadsbaserad konstruktion, och vad får det för följder för kapitalismen? Varför 

fortsätter vi att shoppa om det inte gör oss lyckliga? Det är av stor betydelse att förstå det 

sociala och kulturella värde som konsumtion för med sig. Först då är det möjligt att 

föreställa sig svårigheten i att förändra de konsumtionsmönster som är så djupt rotade i 

vårt sätt att leva.  

 

I bakgrunden visade vi att grön konsumtion och gröna investeringar, alltså frikoppling, 

ofta lyfts fram som lösningen på den ekologiska krisen. Exempelvis var slutsatsen i 

Sternrapporten från 2006 att frikoppling är möjlig.52  Möjligheten att frikoppla har 

välkomnats av företagen och manifesteras i begreppet CSR och den uppsjö av 

hållbarhetsrapporter som ges ut. Eftersom de stora företagen har gått från att ha varit 

kontrollerade och granskade är idag flera företag betydligt mer proaktiva. Att vara 

proaktiv innebär att de får del i definitionen och innebörden i hållbar utveckling. På så 

sätt växer en mycket omsorgsfull hållbarhets strategi fram. 53 Är en strategi som förlitar 

sig på frikopplingen en hållbar utveckling? Soron menar att grön konsumtion rentav har 

elitistiska konnotationer och att konsumera grönt i själva verket är ett sätt att konstruera 

en ”eco-chic” identitet.54 Michael Maniates hävdar att det är i linje med en liberal fri 

marknadsideologi att lägga ansvaret på individen. Det är av politiskt intresse att 

upprätthålla bilden av individen som räddar världen genom att konsumera grönt eftersom 

den bidrar till att upprätthålla det existerande ekonomiska systemet:  

 
When responsibility for environmental problems is individualized, there is 
little room to ponder institutions, the nature and exercise of political power, 
or ways of collectively changing the distribution of power and influence in 
society55  

 

Michael Maniates menar att den stora faran med grön konsumtion är att fokus riktas mot 

vad individen kan göra på bekostnad av att istället analysera ekonomiska och sociala 

                                                
52	  Sternrapporten	  2007	  
53	  Grafström	  2008	  
54	  Soron	  2010	  
55	  Maniates	  2002	  s.75	  
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strukturer. Det är ett bekvämt alternativ att förlita sig på tekniska innovationer och 

ekologisk framställning framför att radikalt behöva förändra sitt konsumtionsbeteende.  

 

...perhaps out of fear or an inability to challenge mainstream consumer 
values, there is a much greater willingness to examine the way things are 
done, especially the way things are produced, than to question the purposes 
served or not served by the doing of those things.56 

 

Kan all konsumtion förklaras som Veblenesque? De som företräder kritiken mot ett 

sådant hållningssätt57 vill istället hävda att mycket konsumtion äger rum därför att vårt 

moderna konsumtionssamhälle ”låser in” konsumenter i ett system där konsumtion is 

about convenience, habit, practice and individual responses to social norms and 

institutional contexts. 58 I ett postmodernt samhälle menar Zavestoski att:  

 

The proliferation of goods in consumer societies as resulting in 
schizophrenic individuals struggling to create identities in a world of 
transitory and ephemeral signs and meanings. The instability of the self in a 
post-modern consumer society, these theorists suggest, facilitates social 
stratification through consumption as a statement of difference” 59  

 

Clive Hamilton anser att förhållandet till det egna jaget har de senaste decennierna 

förändrats. För att åstadkomma en hållbar utveckling måste människan förändra hur hon 

konstruerar sitt jag. Hamilton hoppas att det sker genom ett ökat missförtroende gentemot 

konsumtionssamhället. 60 Hamilton resonerar vidare och undrar på vilket sätt konsumtion 

av dagens marknadsförda produkter verkligen bidrar till att skapa en identitet:  

 

the increasing substitution of individual life stories for class based 
stratification has, paradoxically, a homogenising effect, for identities that 
can be forged from the products provided by the market are not to any great 
degree the creations of thos who adopt them, but are manufactured by 
marketers or popular culture. ”61  

 
                                                
56	  Maniates	  2002	  s.	  89	  
57	  Hamilton	  2009,	  Lodziak	  2000,	  Soron	  2010	  
58	  Jackson	  2005	  s.	  31	  
59	  Maniates	  2002	  s.	  63	  
60	  Hamilton	  2009	  
61	  ibid.	  s.574	  
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Att konsumtionen fortfarande ökar förklarar Lodziak istället delvis med att produkter har 

den inbyggda funktionen att de blir gammalmodiga, och således sker mer konsumtion när 

man behöver uppdatera sig eller förhålla sig till nymodigheter och mode.62 På samma sätt 

förklarar Tim Jackson en accelererande konsumtion. Det är produktionen och 

konsumtionen av nyheter som är motorn i tillväxtekonomin. 63 

 

Problemformulering 
För Schumpeter var själva krisen och kaoset källan till utveckling. Men i vår bakgrund 

har vi visat att vi inte helt bör förlita oss på att tekniska innovationer ska lösa den 

trippelkris vi står inför. Ändå är det den lösningen som näringslivet har omfamnat och 

som förkroppsligas i begreppet CSR och hållbarhetsrapportering. Vad får det för 

konsekvenser? Till vilket pris måste vi ha tillväxt? Det är en relevant fråga att ställa då 

modern psykologi visar att materiell tillfredställelse inte gör oss lyckligare, något som 

manifesteras i lyckoparadoxen. Det verkar som att tillväxtkravet främst tjänar till att låsa 

in konsumenten i en ”konsumismens järnbur”, där ett normaliserat beteendemönster 

tvingar konsumenten att ständigt uppdatera sig i ett accelererande tempo av mode och 

nyheter. Samtidigt syns utvecklingstendenser på att vi i samhällena som karaktäriseras av 

överflöd orienterar oss bort från just materialistiska värden till postmaterialistiska. Det  

innebär ett större fokus på självförverkligande och mer fritid på bekostnad av materiell 

levnadsstandard. Efter finanskrisen är det många som vill bestämma hur en hållbar 

utveckling bör ser ut. Vad är en hållbar utveckling, och vilken slags hållbar utveckling är 

möjlig att genomföra?  

 

Syfte	  
Vårt syfte med denna studie är att analysera hur olika diskursiva praktiker skapar och 

upprätthåller skilda uppfattningar om hur arbetet mot en hållbar utveckling skall 

organiseras.  

                                                
62	  Lodziak	  2000	  
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Forskningsperspektiv	  
”Kritisk forskning har en kreativ potential bl.a. genom att den stimulerar till ett 
ifrågasättande av dominerande språkbruk och synsätt, vilket i sin tur öppnar för 
nytänkande.” 64 
 

Den ingång vi har valt till denna uppsats är ett kritiskt samhällsvetenskapligt då det ger 

oss möjlighet att ifrågasätta rådande normer och värderingar. Ett sådant förhållningssätt 

har sin grund i att den problematiserar samhällsförhållanden och gör det möjligt att 

belysa alternativa förklaringsmodeller. 65  ”Den bryter alltså upp den låsta sociala 

verkligheten och gör den tillgänglig för nya politiska överväganden och beslut.”66  

 

Här vill vi även klargöra forskningsperspektivet i denna uppsats. Vi kommer att anta ett 

hermeneutiskt perspektiv. Med det menar vi att mottagaren av en text närmar sig den med 

en förförståelse. Vad vi upplevt och hur vi uppfattar världen påverkar hur vi tar till oss 

texten. Även det sociala sammanhang vi rör oss i och vår utbildning påverkar vår 

förståelse av texten. 67  Till skillnad från den positivistiska skolan som eftersträvar 

objektivitet genom att begränsa forskarens närvaro i undersökningen menar vi att vår 

förförståelse har betydelse för denna studie. Vi menar också att det finns en begränsning 

av objektiviteten när samhällsvetenskapliga texter skall tolkas inom ramen för en 

diskursanalys. Det är problematiskt att avlägsna samhällsvarelsen från 

tolkningsprocessen.68 Som uttolkare använder vi vår förståelse för samtiden när vi tolkar 

texterna och det går inte att korrekt återskapa vad exakt författaren av texten menat. Vad 

vi presenterar är därför ett resultat av en tolkningsprocess påverkad av våra 

referensramar. 

 

Med det sagt är det därför av särskild vikt för denna studie att närmare presentera vilken 

förförståelse författarna har. Det vi har gemensamt är en tidigare uppsats i ämnet 

corporate social responsibility och betydelsen av hållbarhetsrapportering för dagens 
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företag. Fokus i arbetet var då att undersöka hur idéer om socialt ansvarstagande 

förändras över tid och hur det påverkar handling och kommunikation. Vi presenterade en 

utvecklad syn på samspelet mellan företag och dess intressenter. Det sker nu till skillnad 

från bara 5 år tillbaka ett ökat samspel intressenter emellan och i relation till företaget. 

Idéer om ansvarstagande förändras över tid vilket har betydelse för hur företagen 

kommunicerar. Vi identifierade en förändring från en envägskommunikation till en 

flervägskommunikation. Denna förändring kunde vi se i hållbarhetsrapporterna där idéer 

om samarbete och dialog tar ett större utrymme i den senare rapporteringen. Det är även 

tydligt att företagen ser att handling föregår en kommunikation och att företagen 

använder inflytande för att påverka och förändra.69 

 

Under vår studietid har vi inom ramen för företagsekonomi fokuserat på hållbarhet och 

ansvarstagande. På skilda håll har vi studerat hållbar utveckling i Seoul, Sydkorea och 

Buenos Aires, Argentina. Vi har också med oss ett humanistiskt perspektiv blandat av 

tidigare studier inom filosofi, litteraturvetenskap och konstvetenskap.  
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Metod	  
Eftersom syftet är att undersöka hur och vilka diskurser som skapar och dominerar 

samtalet om hållbar utveckling har vi begränsat vårt material till den debatt som följt i 

spåren av den senaste finanskrisen. Vi har läst artiklar från Dagens Nyheter, Dagens 

Industri, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen och Metro. Vi har 

koncentrerat insamlingen av material från den andra delen av år 2011 till och med mitten 

av maj år 2012. Vi har genom att komplettera med rapporter, forskningsartiklar och 

tidigare ekonomisk teori skapat oss en uppfattning av områdets storlek, gränser och 

problemområden. Genom att studera tidigare forskning har vi även haft möjlighet att 

ringa in det område som denna studie undersöker. Vi har i detta researcharbete 

klassificerat artiklarna efter vilka ämnen texterna berör. Utifrån den klassificeringen har 

det varit möjligt att urskilja tre tydliga diskurser. För att göra ett urval av material till 

denna undersökning har vi använt oss av artiklar publicerade i Dagens Nyheter och 

Dagens Industri. De har varit tongivande och publicerat en bred bild av problemet vilket 

gör det möjligt för oss att fokusera på artiklar från de tidningarna. Att begränsa oss till 

artiklar publicerade i två tidningar begränsar även variationen i hur texterna är 

publicerade. Genom att använda samma produktionskanal undviker vi en osäkerhet om 

texternas inflytande i form av omfattning på upplaga och produktionsort. Hur diskursen 

tar uttryck i media är intressant eftersom det visar hur förändringar i diskurserna på den 

nivån har möjlighet att påverka en bredare publik. Text i media menar Winther Jørgensen 

och Phillips presentar ofta tolkningar som sanningar och skapar på så sätt auktoritet.70 På 

det sättet menar vi att debatten i dagstidningar skapar ett intressant underlag i denna 

undersökning.  

 

De artiklar vi valt att använda som empiri i en diskursanalys är följande: 

• Dahlvig, Anders (2012) Vägen mot ny kapitalism. Dagens Industri. 2012-02-06 

• Eklund, Klas (2012) Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande. 

Dagens Nyheter, 2012-01-14 

• Lindgren, Stefan (2011) Hur blir hamstern hållbar? Dagens Nyheter. 2011-04-13 
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 24 

• Lönnroth, Johan (2012) Utvecklingen går åt det håll som Karl Marx talade om. 

Dagens Nyheter. 2012-02-06 

• Sanne, Christer (2009) Vi kan leva utan tillväxt. Dagens Nyheter. 2009-10-14 

• Perjus, Bror (2012) Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen. 

Dagens Nyheter. 2012-01-24 

 

Som struktur har vi valt att blanda utdrag från artiklarna i form av citat med vår analys 

där vi använder oss av Faircloughs tredimensionella modell. Den strukturen gör det 

möjligt att tydliggöra vad i artiklarna som ligger till underlag för undersökningen. Till 

skillnad mot att göra referat ur texten som då är formad av författarens tolkningar. 

Eftersom text enligt Bergström et al. alltid tolkas för att skapa mening och betydelse vill 

vi begränsa utrymmet för våra tolkningar när vi presenterar det empiriska underlaget.71 

Det skapar även en följsam läsning då vi undviker upprepningar som en uppdelad 

disposition med skild resultat- och analysdel ger.  

 

För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av kritisk diskursanalys. Vi anser att 

Faircloughs tredimensionella modell ger oss möjlighet att 1) analysera vilket språk olika 

aktörer väljer och har möjlighet att använda när de formulerar betydelsen av hållbar 

utveckling 2) analysera konventionell respektive kreativ interdiskursivitet för att spåra 

vilka eventuella sociokulturella förändringar de bär på 3) genom att addera Foucaults 

teorier om makt analysera hur maktrelationer kan förhindra sådana sociokulturella 

förändringar.  Till den kritiska diskursanalysen har vi lagt ett element från Laclau och 

Maufes diskursteori. Elementet är flytande signifikant och hjälper oss att i ett tidigt skede 

urskilja diskursordningen genom att identifiera de flytande signifikanterna inom våra 

diskurser.72 Vi presenterar vårt material enligt de tre dimensionerna. Den diskursiva 

praktikens analys presenteras efter de diskurstyper som har urskilts. Textanalysen 

presenteras under våra tre identifierade diskurser. Den sociala praktiken där vår 

diskursordning tar plats är inom ett ekonomiskt system. För att analysera diskursens plats 

och påverkan i den sociala praktiken har vi adderat Foucaults teorier om makt.  

                                                
71 Bergström 2005. Sid 23 
72	  Winther	  et	  al.	  1998	  
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Diskursanalysens	  begrepp	  
 
Diskurs – ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv 
 
Diskursordning – olika diskurser som delvis täcker samma terräng som de kämpar om 
att ge innehåll åt var och en på sitt sätt 
 
Diskurstyper – ett ämne som kommenteras i diskursen 
 
Interdiskursivitet – i vilken grad och på vilket sätt olika diskurser blandar diskurstyper 
 
Intertextualitet – texter som indirekt bygger på tidigare texter 
 
Manifest intertextualitet – texter som direkt bygger på tidigare texter tex genom att 
hänvisa till dem 
 
Flytande signifikant – element som i särskilt hög grad är ”öppna” för omskrivning av 
betydelser 
 
Transitivitet – hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt 
 
Modalitet – talarens grad av instämmande i en sats 

	  

Diskursanalys	  
Litteraturen om diskursanalys är rik vilket innebär att metodens struktur presenterats 
olika och begrepp har fått olika inflytande. Vi kommer utgå ifrån Winther Jørgensen och 
Phillips arbete eftersom deras ingång till diskursanalysen överensstämmer väl med vårt 
perspektiv. 
 

Begreppet diskurs har etablerat sig inom akademin och på senare år spridit sig till ett mer 

populärvetenskaplig sammanhang. Eftersom begreppets diskurs har olika upphovsmän 

och eftersom det teoripaket som kommer med ordet har olika innebörd finns det 

anledning att reda ut vad som menas med ordet diskurs och framför allt hur denna studie 

kommer att använda diskursanalysen. Det finns olika inriktningar inom diskursanalys 

men de tar avstamp från samma grundantagande nämligen att ”språket är strukturerat i 

olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner.” 73 De 

har även som målsättning att ”bedriva kritisk forskning, det vill säga utforska och 

                                                
73	  Winther	  et	  al.	  1998	  S.	  7	  
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kartlägga maktrelationer i samhället, och att formulera normativa perspektiv varifrån 

man kan kritisera dessa relationer och peka på möjligheter till social förändring.”74 

Således är att analysera dessa mönster en diskursanalys.  

 

Diskursanalysen har ett brett användningsområde men bör förstås och användas i sin 

helhet vilket innebär en form av paketlösning. Analysen kräver en teoretisk ram som för 

det första innebär en filosofisk förståelse för språkets roll i beskrivningen av 

verkligheten. Vidare kräver analysen teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer och 

mer konkret en teknik för språkanalys 75  Detta innebär för den delen inte att 

diskursanalysen är en statisk helhet utan det gå att komplettera med element från olika 

perspektiv och anpassa formen efter funktion vilket skapar en bredare förståelse.  

  

Kritisk	  diskursanalys	  
Norman Fairclough är en av pionjärerna inom kritisk diskursanalys och har bidragit med 

en väl utvecklad och ofta använd teori och metod för forskning inom kommunikation, 

kultur och samhälle.76 Utifrån hans perspektiv är diskurser en form av social praktik som 

formas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurser skapar, upprätthåller och 

förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer. En viktig dimension i Fairclough 

teorier är att diskurser inte enbart konstruerar social praktik den konstrueras av andra 

element av den sociala världen. En diskurs både formar och speglar omvärlden och måste 

förhålla sig till en social och historisk situerad praktik.77  

 

 

 

 

 

 

                                                
74	  Winther	  et	  al.	  1998	  S.	  8	  
75	  Winther	  et	  al.	  1998	  	  
76	  ibid.	  	  
77	  ibid.	  	  
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Fairclough utgår från en tredimensionell modell och menar att diskurser analyseras 

utifrån:  

 
 

Diskursiv	  praktik	  
I denna dimension är det intressant att identifiera om det finns en intertextuell kedja. Med 

det menas att texter återkommer men i nya former. Texter relaterar till varandra och vissa 

”överlever” omskrivningar från exempelvis vetenskaplig text till text i media.78 Om en 

sådan kedja finns menar Fairclough innebär det en utveckling. Texten påverkas då av 

tidigare texter och kommer att påverka framtida texter. Fairclough är här noga med att 

poängtera den maktdimension som finns när diskurser tar plats och samverkar med andra 

diskurser. Det finns ingen motsättning i att flera olika diskurser samexisterar men det 

finns en hegemonisk dimension. De diskurser som får genomslagskraft och vilka aktörer 

som har möjlighet att påverka diskurser påverkar därmed utvecklingen.79 

Fairclough talar om interdiskursivitet som han menar är när flera diskurser blandas på ett 

komplext sätt. Om detta sker på ett nytt och kreativt sätt utgör det en drivkraft som bidrar 

till sociokulturell förändring. Sker denna blandning på ett konventionellt vis finns risken 

för ett upprätthållande av en dominerande diskursiv ordning.80 Som vi nämnde tidigare 

finns det inbyggt i diskursperspektivet en ambition att tydliggöra och utmana 

dominerande ordningar som normaliserats i en social omvärld. 

                                                
78	  Bergström	  2005	  	  
79	  Winther	  et	  al.	  1998	  	  
80	  ibid.	  	  
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Textanalys	  
Denna dimension gör det möjligt att tydliggöra diskurserna textuellt. Genom avsnitt i text 

är det möjligt att härleda och underbygga forskarens tolkningar. Redskap som Fairclough 

presenterar är interaktionell kontroll vilket syftar på den auktoritet talaren har och 

möjlighet att sätta agendan i diskursen vilket visar sig i graden av normalisering i texten. 

Han menar även att begrepp som etos, metaforer, ordval och grammatik är intressant för 

en textanalys. Två grammatiska element som är framträdande i Faircloughs kritiska 

diskursanalys är transitivitet som ger ett ideologiskt perspektiv på texten. Det visar hur 

händelser och processer är sammanlänkade och vilka konsekvenser den framställningen 

får för den sociala praktiken. Satserna Ett flertal sjuksköterskor avskedades och 

Nedskärningar gör att ett flertal sjuksköterskor förlorar sina anställningar beskriver 

samma händelse men orsakerna och effekterna visar på olika konsekvenser för den 

sociala praktiken. Det andra elementet är modalitet som syftar på den relation talaren har 

till texten, den grad av instämmande som talaren visar.81 Att identifiera hur framträdande 

agenten är visar om texten är skriven i passiv eller aktiv form. Texten kan vara skriven 

med en normaliserande ton, dvs att det som sägs är en självklarhet. Eller så ämnar texten 

ifrågasätta normen. Det kan ske genom att begrepp problematiseras eller att ett 

utmanande perspektiv presenteras. Beroende på hur väl underbyggda resonemangen är 

har de kapacitet att synliggöra en norm och även kritisera den. Normer kan vara svåra att 

identifiera i text eftersom en norm sällan bekräftas. Den fungerar snarare som en 

utgångspunkt. När textens form studeras går det att lyfta fram det som utgör normen i 

texten. Genom att använda olika former av modala hjälpverb som, kan, bör, lär eller 

måste visar agenten olika grad av instämmande.82 

 

Social	  praktik	  
Detta är den dimension där analysen relateras till en kontext. Fairclough menar att det då 

är intressant att kartlägga två aspekter. Den första hänvisar till relationen mellan 

diskursordningen och den diskursiva praktiken. Den andra är att relatera den diskursiva 

praktiken med de icke-diskursiva sociala och kulturella strukturer som tillsammans bildar 
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ett ramverk. Det visar på de begränsningar en diskursiv praktik har i att anta olika 

former.83  En aspekt av dessa begränsningar är hegemoni som avser viljan att bevara en 

viss ordning. Antonio Gramsci beskriver denna ordning som en sammanflätad väv av 

ekonomiska förhållanden, värden och visioner som genomdrivs av regler och strategier. I 

begreppet hegemoni finns även dominans förhållanden där det dominerande grupperna i 

samhället styr genom ett vad Gramsci kallar för ”samtycke”. Denna dominans verkar 

genom sunt förnuft och utgör grund för det ”vanliga sättet” att betrakta verkligheten. 

Kulturell hegemoni är därmed ett sätt att med kultur, dvs genom förhållningssätt och 

attityder influera de sociala normer som samhället bygger på. Begreppet är myntat av 

Gramsci som menar att kapitalismen införlivas av att de dominerade klasserna övertar 

värderingar som upprätthåller ordningen i samhället.84 

 

Genom att använda sig av tankar om hegemoniska dominansförhållanden kan vi 

begripliggöra vilken makt normalisering har för att begränsa ideologisk mångfald i 

samhällsdebatten. Det ger oss ytterligare en dimension till vår analys av dagspress. Vilka 

som har tillträde till det mediet och hur de skapar legitimitet. 

                                                
83	  Winther	  et	  al.	  1998	  	  
84	  Alvesson	  2000	  	  
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Teori	  
Den tredje dimensionen i Faircloughs kritiska diskursanalys, social praktik, kräver en 
ytterligare teori. Vi kommer att använda oss av Michel Foucaults teori om makt. 
 

Michel	  Foucault	  
Michel Foucault är en av de mest inflytelserika tänkarna genom tiderna och mycket 
forskning har hans banbrytande teorier om makt som utgångspunkt. Vi har valt att 
presentera Foucaults teori utifrån två svenska Foucaultkännares perspektiv. 85  
Begreppen homogenisering och uteslutning är centrala i vår analys och presenteras 
därför enskilt.  
 
 

Det enskilt mest revolutionerande från Foucault var upptäckten av den produktiva 

makten. Den produktiva makten är på flera sätt motsatsen till den repressiva, trots att de i 

praktiken samverkar. Produktiv makt är produktiv därför att den appellerar till individers 

förhoppningar och erbjuder en möjlighet att klättra uppåt i hierarkin mot de som 

uppfattas som bättre än de själva. Produktiv makt stärker förmågan och motivationen att 

agera medan repressiv makt sänker de. De människor som hamnar inom räckhåll för 

maktutövningen spelas ut mot varandra. Därför att makten är organiserad runt normen. 

Men det innebär inte att man antingen anpassar sig efter normerna, eller stängs ute. 

Snarare är normen en utgångspunkt som man på båda sidor fördelas kring beroende av 

”normalitetsgrad”. Vart man placeras på skalan avgörs av dina prestationer i jämförelse 

med andras, och resulterar i en systematisk rangordning, ett hierarkiskt nät. För att inget 

missnöje ska uppstå bygger systemet på att det ska vara lätt att klättra uppåt och lätt att 

halka ner för att på så sätt bibehålla en rådande ordning.86 

De normer som maktutövningen styrs av bygger på de regelbundenheter som kan 

urskiljas i målgruppens eget beteende. Därigenom ligger makten inte långt bort i 

förhållande till de underordnades existerande beteende. Den ligger heller inte långt bort 

från de underordnades existerande målsättningar. ”makten styr genom snarare än i 

motsättning till undersåtarnas frihet och önskemål.” Produktiv makt är något som sker 

omedvetet, efter upprepad inlärning produceras det eftersträvade beteendet automatiskt. 
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De normaliserande maktteknikerna ”jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar 

och utesluter”. 87 

 

Den suveräna makten manifesteras i lagar och arbetar med förbud och straff som främsta 

medel. Den normaliserande makten är karaktäristisk för det moderna samhället. Den 

disciplinära, normaliserande makten kan tolkas som en beskrivning av det 

”fängelsemässiga” i samtiden, även om det inte var Foucalts primära intention. Det som 

är den moderna tidens maktteknologi, riktar sig mot hjärtat, tanken, viljan, sinnelaget, 

med ett ord; mot själen. Själen är kroppens fängelse skriver Foucault och menar att 

disciplinen verkar genom själen på kroppen.88 Denna nya maktteknik är överlägset 

effektivare än andra vad gäller att ”producera lydiga och fogliga undersåtar”. 89 Om den 

tidigare makten byggde på att synliggöras och manifesteras, så fungerar den disciplinära 

makten tvärtom, genom att vara osynlig men synliggöras i de individer som omfattas av 

de disciplinära teknikerna. Foucault använder här Jeremy Benthams fängelsemodell 

Panopticon- det allseende ögat, för att förklara principen att subjekt är medvetna om att 

de hela tiden kan vara övervakade. Illusionen av att ständigt vara övervakad kommer att 

skapa en inre kontroll vilket gör den yttre fysiska kontrollen överflödig.  Panopticon, 

nidbilden av samhället, är en maskin där alla är fångade, såväl de övervakade som 

övervakare.90 Den panoptiska blicken, övervakningen av sig själv och andra, tar hela 

tiden nya former.91  

Homogenisering  

Samlandet kring normen utvecklar en konformitet som det gäller för alla att uppnå, allt 

går ut på att likrikta beteenden. Homogeniseringen enligt Foucault är en universell 

process, en enkel konvergens för att göra vissa beteendenormer allmänna. Makten har 

antagit ”normens baksluga och alldagliga form”, och ”döljer sig som makt och 

presenterar sig som samhälle”. Om makten inte ifrågasätts blir resultatet att den antar 

normens form och i förlängningen innebär det att allt som hör den samhällelige 
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normaliteten till, inklusive exploatering och ojämlikhet, framträder som välbekant, 

okomplicerat och naturligt.92 

 

Uteslutning	  

Gränserna för vem som innesluts eller utesluts är provisoriska. Gränserna beror på de 

historiska svängningarna och vad som läggs i begrepp som normal. På så sätt är snabba 

förflyttningar möjligt. Den ständiga jakten på främmande element inom rangordningen93 

individualiserar individer, det är inte möjligt att försvinna i mängden av normala 

människor. Samtidigt sker en homogeniserande effekt på andra sidan, bland de som 

befinner sig på rätt sida gränsen. Rädslan att uteslutas kan ge upphov till en vilja att 

anpassa sig till det som anses normalt. Det är genom att stänga ute respektive ”låsa inne” 

individer i förhållande till specifika grupper, privilegier eller positioner som en bestämd 

struktur uppstår. Strukturen kan dock på varje punkt förändras eftersom maktförhållanden 

förändras. 94 

 

 

Teoretiskt	  ramverk	  
Foucaults perspektiv på hur makt utövas kommer att användas för att förstå att människor 

spelas ut mot varandra genom jämförelse, differentiering och uteslutning. Vi kommer att 

anamma synsättet för att förstå de maktstrukturer i samhället som låser människan inne i 

en konsumismens järnbur som möjliggör reproduktionen av ett kapitalistiskt samhälle. 

Att makten styr genom undersåtarnas frihet och önskemål, hjälper oss förstå att diskurser 

som argumenterar för en verklighet och utveckling som motsätter sig sådana önskemål 

möter motstånd och oförståelse. Vi vill analysera vilka hinder som uppstår när makten 

presenterar sig som samhälle och skapar homogeniserade individer som rättar sig efter ett 

likriktat beteende av rädsla att uteslutas. Teorin om att gränserna för vad som innesluter 

och utesluter är provisoriska används för att analysera betydelsen av de tendenser till en 
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mentalitetsförändring som vi har identifierat. Är utgångspunkten för vad som är 

normaliserat beteende, vad som innesluter och utesluter, på väg att flyttas?  
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Diskursiv	  analys	  av	  kapitalismens	  legitimitetskris	  
Fairclough definierar diskursordning som den terräng de samlade diskurserna kämpar 
på om att få bestämma innebörden av något. Vi ser begreppet som en metod att sätta en 
ram för vår diskursanalys och på så sätt ringa in de diskurser som vi är intresserade 
av.95 
 

På flera håll har röster höjts för att delta i kampen om att bestämma kapitalismens 

fortsatta ut- eller avveckling. Vi har utskilt några områden inom diskursordningen som 

det råder enighet om, och några som är mindre instabila i sin betydelse. De begrepp som 

är instabila i sin betydelse benämns också som flytande signifikanter. För att förstå den 

diskursordning vi befinner oss i har flytande signifikanter varit användbart. Genom att 

tidigt kunna urskilja vilka tecken som fungerar som signifikanser, och vilka 

signifikansers innebörd som det råder en oenighet kring, har gränsen för både diskurser 

och diskursordning utkristalliserats. Gränserna för våra diskurser har dragits med tanke 

på vilka som försöker erövra definitionen av dessa signifikanser. De flytande 

signifikanserna som har uppfattats är: 

• hållbar utveckling 

• välstånd 

 

Signifikanserna avgränsar vår diskursanalys till att verka enbart inom ramarna för de 

diskurser som föreslår en förändring, utveckling eller avveckling av kapitalismen. Någon 

analys av den diskurs som hävdar fortsatt business as usual kommer alltså inte att göras. 

Vår diskursordning har vi bestämt som kapitalismens legitimitetskris. Utifrån dessa ramar 

har vi identifierat tre stycken diskurser att analysera närmare: 

 

• Kapitalism 4.0,  

• Socialistisk blandekonomi 

• Nerväxtsamhället   
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Figur 3. Här presenteras ramverket för analysen 
 

Diskursiv	  praktik	  
Vi ska med hjälp av Faircloughs begrepp interdiskursivitet visa att diskurser kan blanda 
diskurstyper på ett konventionellt sätt som bidrar till att reproducera diskursordningen, 
eller på nya, kreativt sammansatta sätt som transformerar diskursordningen. De centrala 
begreppen är interdiskursivitet och intertextualitet.  
 
Identifierade diskurstyper: 

• Mentalitetsförändring 

• Konsumismen 

• BNP-begreppet 

• Ansvarstagande 

• Frikoppling / Grön konsumtion  
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Mentalitetsförändring	  
Det råder inom våra diskurser en enighet om att en större värdeförändring i det moderna 

kapitalistiska samhället är på intåg. Vad denna värdeförändring innebär, och vad den 

kommer att leda till förs det däremot en kamp om att få förutsäga. Ronald Ingleharts 

uppmärksammade World Value Surveys som har resulterat i en teori om att vi lever i ett 

postmaterialistiskt samhälle där självförverkligande värden får utrymme på bekostnad av 

materialistiska är en annan händelse som har bidragit till att forma diskursen om 

mentalitetsförändring. Så anammas Diskursen om mentalitetsförändring tydligt i en 

intertextuell kedja. Modellen nedan syftat att beskriva early adopters96 och den indikator 

på förändring de är eftersom de är tidiga med att uppfatta växlingar i beteenden. 

Mentalitetsförändringen artikuleras på flera håll och texter bygger på varandra. 

Exempelvis syns diskursen i sammanhang som handlar om trender. Den framstående 

trendanalytikern Cay Bond refereras till i artikeln Skräddarsytt-typiskt 2012: 

 

Trendanalytikern Cay Bond tror att intresset för couture hänger ihop med 
en ökad medvetenhet kring mode. Ur en estetisk synvinkel såväl som ur en 
ekonomisketisk och miljömässig – Folk börjar förstå värdet av plagg som 
har en längre livslängd och som tillverkas på ett korrekt sätt. Och att vi 
inte kan hålla på att shoppa för shoppandets skull på det sättet som vi 
gjort tidigare. 

 

Det här är intressant därför att finanskrisen och kapitalismens framtid har, vill vi hävda, 

mycket med konsumtion att göra. I krönikan I krisens spår har finansstjärnor skaffat sig 

                                                

96	   	  
Figur	  4.	  Med	  modellen	  vill	  vi	  visa	  hur	  idéer	  i	  samhället	  får	  fäste	  ju	  längre	  åt	  vänster	  på	  skalan	  de	  
tillåts	  förflyttas.	  Vissa	  idéer	  institutionaliseras	  slutligen	  till	  skrivna	  och	  oskrivna	  regler.	  
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socialdemokratiska samveten blandar man in diskursen om mentalitetsförändring och blir 

del i en intertextuell kedja: 

Det intressanta med Bartons hållning är att det kanske vittnar om en 
mentalitetsförändring hos den ekonomiska eliten: några av dess stjärnor 
vill inte längre förknippas med en hårdför liberal ekonomi. Är det ”radical 
chic”, alltså en ny kostym eller sminkning det handlar om? Efter att Wall 
Street ockuperats av en folkrörelse som gett de rikaste dålig press. Eller är 
det en analys av vilken modell som är mest funktionell och hållbar, även ur 
näringslivssynpunkt? Eller till och med, vilket Dimons, Buffets och 
Bartons resonemang antyder, ett genuint obehag inför de allt större 
klassklyftorna, bekräftade av till exempel OECD-rapporter? 

 

Att gruppen early adopters anammar ett fenomen är enligt teori en indikator på i vilken 

riktning något håller på att förändras. En sådan indikation är värdefull information för 

näringslivet. Intressant är att den diskurs med högst interdiskursivitet och som framstår 

som komplext och kreativt sammansatt, är den som inte hävdar mentalitets- eller 

värdeförändringar. Där förankrar man istället i hårda fakta utan att spekulera. Spekulerar 

gör man däremot inom kapitalism 4.0 i artikeln Debatt: vägen mot ny kapitalism:  

 
Finns det något alternativ? Ja, ska förtroendet återskapas måste sannolikt 
näringslivet acceptera ett större samhällsansvar. Det är osannolikt att 
allmänheten med sina värderingar kommer att återgå till det gamla 
synsättet att ”the business of business is business”. Att näringslivet stretar 
emot tror jag inte primärt beror på en ovilja att bidra till samhällets 
utveckling utan snarare på att det anses oförenligt med företagets 
överordnade mål att tillvarata ägarnas intressen, problemet är alltså 
uppfattningen att det är en konflikt mellan maximering av ägarnas 
tillgångar och ökat samhällsansvar.  

 
 

Här ser vi alltså ett förslag utan inbyggda konflikter. ”Att näringslivet stretar emot tror 

jag inte primärt beror på en ovilja att bidra till samhällets utveckling”, menar man i 

artikeln Debatt: vägen mot ny kapitalism. Den institution som vi befinner oss i är 

näringslivets, och målet knyts samman med finansiell framgång. Diskursen socialistisk 

blandekonomi ser dock en konflikt i ett förändrat värdesystem och en fortsatt kapitalism i 

näringslivets tjänst. Här artikuleras synsättet i artikeln Utvecklingen går åt det håll som 

Karl Marx talade om: 
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Dagens unga kommer i allt mindre grad att låta sig styras av kapitalistiska 
eller statsbyråkratiska hierarkier. De bygger nätverk och förvaltar själva 
sina företag.   

 
 

Konsumismen	  
Här har vi spårat den tydligaste indikatorn på något som enligt Fairclough kan leda till en 

större sociokulturell förändring. Av våra tre diskurser är det endast en, nedväxtsamhället, 

som kommenterar och använder en diskurs som rör konsumismen. Eftersom vi redan i vår 

bakgrund redogjorde för den stora roll som våra konsumtionsmönster spelar i 

upprätthållandet och reproduktionen av kapitalismen är det högst anmärkningsvärt att 

enbart en av våra diskurser, vilka alla argumenterar för en ny, hållbar utveckling 

inklusive ett alternativ till kapitalismen såsom vi känner den, ens nämner konsumismen. 

Nedväxtsamhället har en hög kreativ interdiskursivitet, då den inte tvekar att blanda 

polariserade diskurstyper som tillväxt, ekologi och konsumtion. Ur artikeln Vi kan leva 

utan tillväxt:  

 

Att särskilt västvärlden konsumerar mer än jorden tål är välkänt. Ändå 
försöker regeringarna världen över att föra en keynesiansk politik för att 
stimulera till ännu mer konsumtion nu när det ekonomiska maskineriet 
haltar. Allt läggs till rätta för detta syfte; alla åtgärder värderas efter om 
de ska få konsumenterna att öppna plånboken.  
 
Nu växer konsumtionen men inte för att vi behöver mer utan för att den är 
ett språk. Vi konsumerar inte för att bli mätta och klädda utan söker 
socialt mervärde, nyheterna, kicken, anseende i andras ögon. Att 
nonchalera de sociala kraven är att ställa sig utanför samhället.  

 
Citaten ovan visar en förståelse för konsumtionens betydelse i det moderna samhället. 

Insiktsfullt visar analysen att leva efter en annan struktur är att ställa sig utanför 

samhället. Ur samma artikel: 

 

Signal- och statusvärdet är oerhört starkt och backas upp av företagen 
som vill sälja, och lika mycket av staten som fruktar instabilitet. Därför 
visar staten ett Janusansikte: manar alla att vara aktsamma om miljön 
men hejar samtidigt på konsumenterna.  
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Här kritiseras de andra diskursernas definition av en framtida kapitalism och hållbar 

utveckling. Det är också precis här som den hegemoniska kampen sker. Kapitalism 4.0 

kommenterar överhuvudtaget inte de ekologiska och sociala problem våra nuvarande 

konsumtionsmönster för med sig, även om man inte på något sätt tar avstånd från 

miljöfrågan. 

 

Ansvarstagande	  
Kapitalism 4.0 löser kapitalismen legitimitetskris och organiserar en hållbar utveckling 

genom att blanda näringslivsdiskursen med en ansvarstagande diskurs. Kapitalism 4.0 

visar i artikeln Vi behöver en ny kapitalism som är ansvarstagande upp en sådan 

interdiskursivitet: 

 

Hur ska då kapitalism 4.0 se ut? 

Den måste försöka stabilisera finansmarknaderna för att undvika nya 
krascher. Den måste också bli mer uthållig, miljövänlig, ansvarstagande 
och inkluderande; utanförskap och segregering måste minska.  

 
Samma slags interdiskursivitet är tydlig i artikeln Debatt: vägen mot ny kapitalism. Även 

där är interdiskursiviteten främst näringsliv med ansvarstagande.  

 

Förtroendet för näringslivet och för kapitalismen som ekonomiskt system 
är på en sällan skådad låg nivå. Vi förses hela tiden med nya exempel som 
förstärker denna misstro. Allt från bedrägerier (Enron, Madoff), 
miljöförstöring (BP, Exxon), oansvarigt företagande (huslånen inför 
finanskrisen, Carema till excesser i belöningssystem till företagsledare. 
Detta är ett allvarligt problem då ett förtroendefullt samarbete mellan 
näringslivet och samhällets representanter är en förutsättning för att lösa 
de stora utmaningar vår värld står inför- bekämpningen av fattigdom och 
utarmningen av resurser.  

 

Med tanke på att flera av de i texten givna exemplen inträffade för flera år sedan, är det 

lätt att avfärda interdiskursiviteten som konventionell med uppgift att påverka 

utvecklingen i en bestämd riktning. Hur förhåller sig den socialistisk blandekonomi till 

ansvarstagande? Och hur förhåller den sig till konsumismen?  
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Corporate social responsibility är ingen utväg, alltså att enskilda företag 
självmant ska ta ett tillräckligt ansvar för människa och miljö. Dagens helt 
globaliserade ekonomi har skapat enorma ekonomiska klyftor och en 
spekulationsekonomi som övergått i en permanent, ekonomisk kris som 
ständigt vandrar runt jorden.  

 
Intertextualiteten i socialistisk blandekonomi är en kommentar till diskussionen om 

”CSR”. Någon interdiskursiv blandning finns inte. Något upplyftande är dock argumentet 

att jämlikhet skapar social tillit, lycka och ekonomisk utveckling. Man vågar använda 

ordet lycka, om än inte problematiserande.  

 

Konsumismen har en låg intertextualitet därför att den inte på allvar hittills har hänt 

kommunikativt. Istället hänvisar den framåt, mot vad som kommer att hända. Intressant 

nog finns ingen intertextualitet eller interdiskursivitet med diskursen om 

mentalitetsförändring, istället presenteras sakliga fakta.  

 

BNP-‐begreppet	  
Samtliga diskurser blandar och förhåller sig till makroekonomisk teori och BNP-

begreppet. Det är i förhållandet till BNP-begreppet som de har sin gemensamma 

utgångspunkt. Att BNP-måttet inte adekvat mäter välstånd är de överens om. Kapitalism 

4.0 uttrycker det i artikeln ”Vi behöver en ny kapitalism som är ansvarstagande”:  

 
Mätmetoder och mål bör läggas om. De traditionella 
nationalräkenskaperna, inklusive BNP-begreppet, är omoderna och härrör 
från en tid då produktionen mättes i ton och hektoliter. De tar inte hänsyn 
till humankapital och naturkapital.  
 

Socialistisk blandekonomi och kapitalism 4.0 för här en dialog med varandra, då de med 

manifest intertextualitet kommenterar varandras uttalanden i den debatt som fördes under 

några veckor på debattsidan i Dagens Nyheter. Socialistisk blandekonomi kommenterar i 

artikeln ”Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen”: 

 
Sex vänsterledare i Norden med Jonas Sjöstedt i spetsen (DN Debatt 17/1) 
är eniga med ekonomen klas eklund (DN debatt 14/1) om krav på större 
kapitalbuffertar i bankerna, en penningpolitik som tar större ansvar för 
den finansiella stabiliteten, belöningssystem som gör miljövänlig 
produktion lönsam och ett BNP-begrepp som tar hänsyn till humankapital 
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och naturkapital. Statsskulder måste skrivas av och banker förhindras från 
att ägna sig åt spekulation. Men det räcker inte!  

 
Ordet humankapital snuddar vid nedväxtsamhällets dominerande poäng. Men inte i 

någon av diskurserna utvecklas betydelsen. I nedväxtsamhället kopplar man i artikeln 

Hur blir hamstern hållbar? samman det inadekvata BNP-begreppet med en 

omdefinition av välståndsbegreppet: 

 
Delvis handlar det om att omdefiniera välståndsbegreppet, från BNP per 
capita till en måttenhet som tar utgångspunkt i en banbrytande essä av 
Amartya Sen om levnadsstandard, där människans ”möjlighet att 
blomstra” står i centrum.  

 

Frikoppling,	  grön	  konsumtion	  
Frikoppling, grön konsumtion har en lång intertextuell kedja bakom sig. Producenter av 

en sådan diskursordning har legitimitet och makt att skapa en trovärdighet kring en sådan 

diskurs. Den här diskurstypen innehåller mycket manifest intertextualitet. Det hänvisas 

ofta till rapporter, exempelvis till Sternrapporten i nedväxtsamhället.: 

 

Tanken om frikoppling präglade inte bara Sternrapporten från 2006, som 
med sin optimistiska syn på tillväxt och klimatpolitik gjorde klimatfrågan 
mer lättsmält för ekonomer, och därmed banade väg för klimatfrågans 
mediala genombrott, utan är också sedan länge en självklar premiss för 
varje miljökonsult, miljöchef och miljöminister som vill komma i närheten 
av köttgrytorna.  

 

Det glädjande beskedet att frikoppling är möjlig betydde att endast mindre 

samhällsjusteringar är nödvändiga, vilket manifesteras exempelvis i den explosion av 

hållbarhetsrapporter som ges ut varje år. Kapitalism 4.0 har anammat perspektivet att 

frikoppling, grön konsumtion och tekniska innovationer är vad som säkrar en hållbar 

utveckling. Ur artikeln Vi behöver en ny kapitalism som är ansvarstagande: 

 

Miljövänlig teknik måste stimuleras för att minska belastningen på vår 
planet. Det mest effektiva medlet är att ändra priser och belöningssytem så 
att det lönar sig att agera grönt, både för företag och för hushåll. Det ska 
löna sig att utveckla ny teknik, och det ska vara billigt att konsumera 
grönt.  
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Textanalys	  
För att genomföra en grundläggande analys har varje text avkodats med hjälp av 
analysmodellen för att tydliggöra innehållet och dess betydelse. För att skapa struktur 
för läsaren presenteras resultatet i uppsatsen utifrån de diskurser vi har identifierat. De 
centrala begreppen är transitivitet och modalitet. 

	  

Kapitalism	  4.0	  
I artikeln Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande skriver författaren att: 

”Den västliga kapitalismen är inte hotad som system, men hur ser nästa fas ut?” Genom 

att utelämna agenten framställs påståendet med en självklarhet. Det är inte enligt 

författaren utan det är en allmän uppfattning. Påståendet är på så sätt normaliserande i sin 

satskonstruktion. Författaren visar även med denna självklarhet en hög grad av 

instämmande, en hög modalitet. Meningen stärker en redan normaliserad syn på 

kapitalismen som en hegemoni. Genom att instämma i påståendet bygger författaren 

vidare på kapitalismens betydelsesystem utan att utmana det. Senare i texten står det: 

”Men vad ska vi ha istället? Något nytt och fräscht alternativt system finns inte på 

kartan.” Genom att ställa alternativet som en fråga sänker agenten sin modalitet, sitt 

instämmande. Det visar på en osäkerhet som blir tydlig i vart frågan är riktad. Till oss 

alla, vi, läsarna. Om avsikten var att besvara frågan vore det tänkbart att det här skulle 

presenteras de möjliga alternativ som forskningen ger. När författaren istället ger förslag 

på alternativ riktas fokus på något nytt alternativ till skillnad mot gammalt. Genom ett 

sådant fokus ogiltigförklarar han andra parallella ekonomiska system som utvecklats vid 

sidan om kapitalism, system som exempelvis socialism eller marxism. Alternativen 

begränsas och detta bekräftar ytterligare kapitalismen som norm. Agenten använder även 

ordet fräscht som är ett adjektiv för att beskriva egenskaper för ett ekonomiskt system. 

Ordet fräscht betyder rent och går i detta sammanhang att förstå som icke nersmutsat. 

Genom att föreslå att det inte finns något ekonomiskt system som inte bär på historiska 

fläckar visar författaren att kapitalismens problem inte är unika. Detta bidrar till bilden av 

en kapitalism som går att förändra till något bättre. En mer ansvarstagande. 

 

I texten står det att ”planekonomin är död; bara Nordkorea klamrar sig fast vid liket.”  

Här används en metafor för att beskriva planekonomi. Genom att använda sig av en 
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metafor överförs betydelse från något välbekant och konkret, liket, till något mer abstrakt 

och minde erfarenhetsbaserat, planekonomi. Det är vanligt att det ekonomiska området 

beskrivs med hjälp av sjukdomsmetaforer. Det talas då om krismediciner eller höstkurer. 

Förstår vi ekonomin som en sjukdom är vi inställda på behandlingar som sparpaket, 

karensdagar och minskat EU stöd97. En sjukdomsmetafor leder också till att ekonomer 

likställs med professioner inom sjukvården som läkare och sjuksköterskor. Ekonomer får 

statusen att rädda och bota det tillståndet som ekonomin har hamnat i. Vi ifrågasätter inte 

deras metoder utan förlitar oss på att de gör vad som krävs. I detta fall när ekonomin gått 

från sjuk till död finns ingen botemedicin, ingen hjärt- och lungräddning som kan rädda 

ekonomin.  

 

I artikeln Debatt: Vägen mot ny kapitalism använder sig författaren av jagform när 

problemet presenteras. Med yttryck som enligt min mening, långsiktigt tror jag och där 

jag, går det att läsa av en återhållsamhet i språkbruket. Genom att skriva i jagform 

framstår inte påståendena lika självklara det är inte normaliserad utan gör läsaren påmind 

om att detta är en tolkning, en av flera. Texten beskriver ökad reglering genom att skriva 

”tvinga näringsliv till bot och bättring.” Här använder sig författaren av 

sjukdomsmetaforen. Det är näringslivet som skall bota och bättra. Mot slutet av artikeln 

när författaren presenterar lösningar inkorporeras ett företagsperspektiv. Det står på IKEA 

är det för att lyfta fram företagets åsikter. Författaren byter även pronomen från jag till 

man för att avpersonifiera texten och lyfta ut agenten.  Genom att göra det representerar 

författaren att större sammanhang och ingår då i en företagsdiskurs. I det sista stycket 

talar författaren om värdegrunder för företag och skriver ”i Sverige är vi lyckligt lottade 

och vi behöver.” På så sätt övergår författaren till ytterligare ett perspektiv, allmänhetens. 

Det är från detta perspektiv författaren talar om värderingsförändringar ”det är 

osannolikt att allmänheten med sina värderingar kommer att återgå till det gamla 

synsättet.” I en näringslivsdiskurs är därmed förändrade värderingar en central orsak till 

förnyelse. 

 

                                                
97	  Bergström	  2005	  s	  267	  
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Texterna visar på en diskurs som har ett starkt företagsperspektiv. Som förespråkar ett 

ansvarstagande företagande där marknadslagar fungerar reglerande istället för ökad 

statlig kontroll. Som normaliserat kapitalismen vilket gör den mindre hotad som rådande 

ekonomiskt system. 

 

Socialistisk	  blandekonomi	  
I artikeln Utvecklingen går åt det håll som Karl Marx talade om talar författaren om 

kapitalisten, i personform, kapitalisten är, han är. Genom att personifiera kapitalismen 

dels som en person, men också som en man, använder författaren en schablonbild för att 

beskriva kapitalism. Det kan vara ett sätt att förenkla en mer komplicerad verklighet som 

det ekonomiska systemet utgör. En schablonbild bygger ofta på en rad förutfattade 

meningar eftersom det utgör en ram eller en beskrivning som går att använda i olika 

sammanhang utan att närmare beskriva verkligheten bakom. Samtidigt efterfrågar 

författaren en definition på kapitalism, det står ”det hänger naturligtvis på vad som 

menas med kapitalism.” På detta sätt utmanar texten en sann och riktig betydelse av 

kapitalism och menar att det finns olika sätt att beskriva det kapitalistiska systemet. Det 

handlar återigen om ett ifrågasättande av kapitalismen som ett naturfenomen. Då finns 

ingen entydig förklaring av begreppets innebörd. När konsensus råder om ett begrepp 

eller ett system känns det självklart och har då uppnått legitimitet. Medan något som det 

ständigt pågår en kamp om att definiera har svårt att uppnå status som ett naturfenomen.  

Texten ifrågasätter enskilda aktörers ägande, kapitalackumulation till storägare. Det står 

”Kapitalismen bör avvecklas med förnuft och ersättas med den frihetliga demokratiska 

socialismen.” Med socialistisk demokrati belyser författaren att en bredare fördelning av 

kapitalet är viktigt. Han är inte emot ett privat ägande i sig utan förespråkar anställdas 

andel i ägandet en bredare fördelning av kapitalet. I texten står det vidare att ”dagens 

högteknologiska företag är mer beroende av de arbetandes hjärnkraft än av frånvarande 

ägares pengar”. Ser man till transitiviteten i texten så binder författaren kapitalistens 

beroende av arbetarens hjärnkraft till företagets kapital. Det är ett nytt värde, något som 

visar på en förändring i vad kapitalisten gör profit på.  
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Denna text stödjer sig i stor utsträckning på tidigare forskning. Genom att börja meningar 

med En rad studier visar på eller World Value Survey visar att talar författaren tydligt 

om att det finns en bred grund för författarens antaganden. Det skapar en självsäkerhet. 

En självklarhet som författaren själv inte anser sig ha. Det som är intressant för denna 

studie är att se vad som är normaliserade. Bryter författaren mot gängse uppfattning ställs 

ett högre krav på saklig förankring.98 Något som visar sig i hur texten refereras till 

tidigare texter. Författaren använder sig av kända namn för att öka trovärdigheten i 

resonemangen. Han hänvisar till Rosa Luxemburg genom att referera till hennes tankar 

om kapitalismens utbredning ”kapitalismen kan överleva så länge den har kvar en icke 

kapitalistisk omvärld att växa i.” På detta sätt framstår texten som saklig och informativ, 

styrkt och förankrad. Det är inte en norm som författaren tar avstamp från utan snarare en 

kritiker av den rådande ekonomin. 

 

I artikeln Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen skriver författaren att 

”Dagens helt globaliserade ekonomi har skapt enorma ekonomiska klyftor och en 

spekulationsekonomi som övergått i en permanent, ekonomisk kris som ständigt vandrar 

jorden runt.” Författaren väljer att relatera texten till diskussionen om finanskrisen 

genom att skildra det rådande ekonomiska systemet på detta sätt. Med ordet permanent 

står författaren fast konsekvensen av dagens rådande ekonomiska system där det inte 

finns någon förändringspotential och där det inte är frågan om någon ny fas. Den nya 

fasen är istället att kriser kommer att vandra till nya platser jorden runt. Meningen är 

skriven i passiv form där agenten inte framträder vilket är ett sätt att normalisera 

påståendet och presentera det som en självklarhet. I andra delar av texten väljer 

författaren att använda sig av värdeord som upplösning, motmakt och radikal. Genom att 

använda sådana ord blir texten personlig och går från en passiv form till en aktiv form där 

egna åsikter driver texten. Nedan är utdrag ur texten som visar på hur dessa åsikter 

artikuleras: ”…socialdemokratin måste söka sin förnyelse och legitimitet, som en stark 

och oberoende demokratisk motmakt till kapitalismens konkurrens och vinstmaximering” 

och ”En påtaglig stabilisering av världsekonomin kräver en radikal nedskärning av 

mängden spekulationskapital och till sist vad som krävs är en blandekonomi som idé och 
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reformagenda i ett globalt perspektiv.” Författaren skriver med en hög grad av 

instämmande och presenterar påståenden som fakta vilket påverkar hur texten skapar 

betydelse. Den vill utmana kapitalismen. 

 

Centralt i texterna är synen på en statisk kapitalism som inte går att förändra. Till skillnad 

från kapitalism 4.0 och näringslivsdiskursen saknar detta perspektiv en tro på 

kapitalismens förmåga att göra rätt. Med en traditionell syn på kapitalism står de privata 

vinsterna i vägen för det kollektivt bästa. Denna diskurs tar fortsatt staten i försvar som 

betydelsefull resursfördelare och tron på fortsatt tillväxt är central. Det framgår även att i 

denna diskurs figurerar en traditionell syn på kapitalismen som ser till 

produktionsförhållanden framför konsumtionsförhållanden. Det talas inte om nya 

förutsättningar och inte häller om förändrade värderingar för dagens konsumenter. 

Däremot presenterar den en förändrad kapitalist som gått från att leva på arbetares fysiska 

arbete till att använda arbetarens hjärna och kreativitet. 

 

Nedväxtsamhället	  
Artikeln Hur blir hamstern hållbar? använder sig av bilden av en hamster för att beskriva 

en exponentiell växande världsekonomi. Det står ”Vem som helst förstår att det inte är 

hållbart att ha en nio miljarder ton tung bärsärkahamster som klampar runt i världen 

och slukar allt den ser.” Genom att måla upp en sådan bild visar författaren hur ohållbart 

relationen är mellan ständig tillväxt och en ändlig värld. Det är även en bild som visar att 

oavsett om kapitalismen förändras kommer denna hamster äta upp nya lösningar. Genom 

att beskriva ekonomin med denna bildliga association ställer sig författaren sig kritisk till 

rådande system. Det är inte ett reproducerande av en norm.  

 

Texten innehåller ett flertal kreativa omskrivningar av redan etablerade begrepp. Som 

myten om grön tillväxt, myten om frikoppling eller nedväxtsamhället. Genom att använda 

ordet myt som betyder saga, något som är uppdiktat sker en effektiv omtolkning av ett 

fenomen som tidigare varit låst i sin betydelse. Tillväxt har en inte bara en betydelse utan 

även en måttenhet, BNP. Att koppla samman myt och tillväxt är därför ett exempel på en 

kreativ omskrivning. Detta utmanar på ett nytt sätt uppfattning om ekonomiska begrepp 
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som naturfenomen. Ett annan kreativt öppning av ett begrepps innebörd är 

nedväxtsamhället, genom att parafrasera tillväxtsamhället lånar författaren betydelsen av 

tillväxt och ställer dessa två begrepp som varandras motsatser i både positiv och negativ 

bemärkelse. Det skapar förståelse för läsaren. För att fylla begreppet med en ny innebörd 

använder författaren sig av uttrycket möjligheten att blomstra. Ordet blomstra betyder att 

bära utslagna blommor. Att ett frö växer sig större och slår ut. Den nya innebörden av 

nedväxt innebär också att växa men i en annan bemärkelse. Att blomstra i ett 

nedväxtsamhälle går bortom materiell standard och statussträvan.  

 

Artikeln Vi kan leva utan tillväxt söker författaren en annan makroekonomi. En som är 

mer ekologisk uthållig och skapar en bra miljö för kommande generationer. Det står att  

”i det perspektivet blir stimulanspolitiken kontraproduktiv, även om den innehåller vissa 

gröna inslag. Den blir en Döbelnsmedicin som ger en kort respit till priset av ett tillstånd 

i morgon sjufalt värre.” Här användes återigen sjukdomsmetaforen för att beskriva 

ekonomin. Men här vänder författaren på bilden och visar på konsekvenserna av en 

felaktig ställd diagnos. Behandlingen kan förvärra tillståndet snarare än bota. Genom att 

använda sig av en etablerad metafor och vända på poängen ifrågasätter texten det 

dominerande ekonomiska systemet. Det rubbar även synen på ekonomiexperternas 

uttalanden som självklara. Det öppnar upp möjligheten för nya aktörer att uttala sig om 

ekonomiska förhållanden. Men nya aktörer är sällsynta. I texten står det ”att nästan inga 

moderna ekonomer – och det måste finnas tusentals ekonomiprofessorer i världen – gett 

sig i kast med frågan hur en ekonomi utan tillväxt skulle kunna fungera”. Texten har en 

hög modalitet vilket är tydligt när författaren skriver måste finnas, författaren efterlyser 

ett sådant perspektiv. Detta visar hur företrädare för det rådande ekonomiskt system 

fortsätter att reproducera en ensidig bild av verkligheten när alternativa ekonomiska 

modeller lyser med sin frånvaro. 

 

I artikeln står det att: ”nu lever vi i tro att konsumtionen behövs för jobben och jobben 

behövs för att vi inte ska hamna i ett ekonomiskt och socialt kaos.” Här är det inte 

agenten, den som står bakom dessa åsikter som är framträdande utan deltagarna, 

samhällsmedborgare som påverkas av detta system. Genom att ange konsumtion och jobb 
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som verb för att motverka kaos belyser författaren den relation konsumtion har i ett 

kapitalistiskt samhälle. Minskar konsumtionen orsakar det ekonomiskt och socialt kaos. 

Men genom att beskriva detta förhållande som ”nu lever vi i tron” ifrågasätter författaren 

detta samband att konsumtionen behövs för jobben och därmed tillväxten. Det är ett 

problematiserande av ett förhållande som vanligtvis anses självklart.  

 

Denna diskurs reproducerar inte en normativ bild av kapitalismen. Genom att parafrasera 

på vedertagna antaganden som tillväxtens betydelse, utmanar den med ett alternativt 

perspektiv; en bild av ett fungerande samhälle utan tillväxt. Den ifrågasätter centrala 

begrepp och ställer sig kritisk till den syn på hållbarhet och ansvarstagande som 

näringslivsdiskursen representerar som vi identifierat tidigare. 
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Social	  praktik	  
Centralt i analysen kommer konsekvenserna av hur diskurserna definierar och pratar om 
de flytande signifikanserna att vara. Centrala begrepp är flytande signifikanserna som är 
identifierade som välstånd och hållbar utveckling. Analysen är utförd utifrån Foucaults 
maktteori. 
 
 
Den sociala praktiken som vi rör oss inom har vi identifierat som ett ekonomiskt system. 

Transaktioner kommer alltid att förekomma i ett samhälle så ett ekonomiskt system 

kommer nödvändigtvis att på något sätt formas. I följande analysdel undersöks de sociala, 

ideologiska och politiska konsekvenserna av hur våra diskurser artikuleras och tar plats. 

Med hjälp av Foucaults maktbegrepp undersöks vilka aktörer som har makt att driva 

förändringsprocesser, vilka diskurser som förstärker och döljer maktstrukturer, och vilka 

som synliggör dem. Det anammade perspektivet på makt är att ”makt kommer 

underifrån”. Vidare analyserar vi normaliseringsprocessen, språkbruket, vår 

föreställningsvärld och i förlängningen vad det betyder för vilken form vårt ekonomiska 

system kommer att anta.  

 

Vi har inom vår diskursordning utskilt tre olika diskurser: 

 

Kapitalism 4.0 – Socialistisk Blandekonomi – Nedväxtsamhället  

 

De står alla på samma plattform och hävdar sin rätt att bestämma samhällets fortsatta 

organisering och utveckling. Finns det tendenser att den diskursiva ordningen förändras? 

Den inringade diskursordningen inkluderar inte den diskurs som hävdar business as 

usual. Anledningen är att den katalysator för förändring som finanskrisen var och den 

legitimitetskris som för kapitalismen uppstod i och med den, har förskjutit 

maktförhållanden. Förändring sker när något som tidigare var avvikande normaliseras. 

Att prata om kapitalism och ansvarstagande är idag inte avvikande, vilket den växande 

hållbarhetsrapporteringen visar. Företag idag bör ha en miljöstrategi och ge ut 

hållbarhetsrapporter för att inte riskera att uppfattas som omoderna eller förlora 

legitimitet. Begrepp som CSR är tankar, ideer och värderingar i samhället som har 
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institutionaliserats i form av skrivna och oskrivna regler.99 Vilka ideer som förankras i 

samhället beror på vilka som går igenom normaliseringsprocessen. Det finns en tydlig 

ram för det normaliserande handlingsförloppet; innovatörer, entreprenörer eller 

idéskapare föreslår nya, utmanande idéer som mottas olika beroende på den rådande 

samhällsstrukturen. De idéer som inte avviker för mycket från normen, och som stämmer 

överens med de förhandenvarande värderingar eller tendenser till värdeförändringar 

kommer att anammas av en större grupp människor. På så sätt förankras idéer i samhället, 

institutionaliseras de och i flera fall tas de i förlängningen över av den suveräna, 

repressiva makten och förkroppsligas i lagar och regler. Kapitalism 4.0 föreslår en 

ansvarstagande och inkluderande kapitalism som vägen till en hållbar utveckling. Tonen i 

diskursen är som om de erbjuder en ny kreativ lösning, men diskursen medverkar inte till 

att förändra diskursordningen. Utifrån ovan resonemang bidrar den inte med ett 

utmanande perspektiv som transformerar diskursordningen därför att Kapitalism 4.0 inte 

tvivlar på nuvarande system. Diskursen tjänar snarare till att förstärka och dölja de 

maktstrukturer som finns i samhället, då den förespråkar ett alternativ som bygger vidare 

på det system vi har och som inte ifrågasätter levnadsmönster, konsumtion och materiellt 

överflöd.  

 

Både kapitalism 4.0 och socialistisk blandekonomi har, om än på något skilda sätt, 

uppfattat en mentalitetsförändring i samhället som de bygger sina diskurser och 

definitioner av hållbar utveckling på. Diskurserna har gemensamt vad målet är: en ökad 

tillväxt för att säkra jobb och ”välstånd”, som ska åstadkommas genom att stimulera 

konsumtion. De är däremot inte eniga om med vilka medel detta välstånd ska uppnås. 

Socialistisk blandekonomi förespråkar en mäktigare stat, medan kapitalism 4.0 tror att 

näringslivet reglerar sig självt. Som vi diskuterade ovan bör lagar evaporeras, alltså 

bygga på en samhällelig förankring. Foucault visade att makten inte ligger hos dem som 

styr. Effektivare än den suveräna eller repressiva makten som ständigt måste manifesteras 

i lagar, regler och straff, är makten som inte syns. Makten som inte syns är med Foucaults 

begrepp den produktiva makten, den som döljer sig som makt och presenterar sig som 
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samhälle 100  Näringslivet är de med större möjlighet att organisera sig efter 

mentalitetsförändringar då de har en annan flexibilitet och ett annat handlingsutrymme. 

Eftersom diskursordningen både speglar och återspeglar samhället ges näringslivet och 

kapitalism 4.0 inflytande över värderingar och förmåga att förstärka maktstrukturer av 

intresse. Det bör påpekas att makten inte nödvändigtvis i framtiden kommer att ligga hos 

dagens stora företag. Schumpeters begrepp skapande förstörelse förklarar kapitalismens 

ständiga rörelse framåt. Dock finns tendenser att dagens företag har skaffat sig ett rejält 

grepp om vår föreställningsvärld och kommer med hjälp av globaliseringens effekter och 

spridningen av vad Gramsci benämnde kulturell hegemoni vara de som reproducerar ett 

kapitalistiskt system. Även inom socialistisk blandekonomi uppmärksammar man att 

kapitalismen utvecklas och numer främst profiterar på ”hjärnkapacitet”.101 Konsekvensen 

blir dock en annan: socialism. På det här sättet samtalar och kommenterar kapitalism 4.0 

och socialistisk blandekonomi ständigt varandra. Det är ett samtal som har förts över tid, i 

samma rum, inom samma väggar och på samma språk. Genom språket formar de sina 

system, vilket får ideologiska konsekvenser då begrepp antar en stabil betydelse. Vad 

som är av störst intresse för vår analys av diskursordningen och dess tendenser att 

transformeras och driva förändringsprocesser är därför inte vad de båda diskurserna slåss 

om, utan snarare vad de är överens om, och vad diskurserna utesluter i sina samtal.  

 

I bakgrunden visade vi att det debatteras om ifall gröna investeringar är en tillräckligt 

hållbar utveckling, och att viss forskning kritiserar grön konsumtion för att vara en 

uppfinning för att bevara konsumtionssamhället. Vad blir konsekvenserna av att uppfinna 

ett alternativ som på ytan verkar lösa problemet och som dessutom låter oss fortsätta vårt 

levnadssätt? Vad blir konsekvenserna av att kommunicera en blind tro på grön 

konsumtion, gröna investeringar och vår tekniska innovationsförmåga? Diskursordningen 

består av tre diskurser varav två för samtal med varandra, och den tredje artikulerar 

problem som de andra diskurserna inte kommenterar. Nedväxtdiskursen för in ett nytt 

utmanande perspektiv i diskursordningen då den argumenterar för en hållbar utveckling 

som bygger på en omdefiniering av begreppet välstånd. Uteslutandet av en ny diskurs kan 
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hindra en transformerad diskursordning och en samhällelig förändringsprocess därför att 

den förhindrar att språkbruket utvecklas. Stora förändringar kan vara svåra att föreställa 

sig, då det saknas ett språkbruk för att beskriva en annan verklighet. För att 

nedväxtdiskursen ska få tillgång till betydelsen av signifikanserna välstånd och hållbar 

utveckling krävs att den får vida utrymme i det offentliga rummet, att den får möjligheter 

att artikuleras i variation. För att kunna välta väggarna i det rum, eller i den 

diskursordning där kapitalism 4.0 och socialistisk blandekonomi reproducerar ordningen 

krävs utrymme.  

 

Nedväxtsamhället är den enda av de identifierade diskurserna som använder sig av 

diskurstypen konsumismen. I och med finanskrisen ifrågasattes kapitalismens legitimitet 

vilket öppnade upp för en debatt där alternativa system och nytänkande tilläts träda fram 

på nya arenor. Tecknen på en osund utveckling hopas och sammanfattas idag i 

”trippelkrisen”. Kapitalismens legitimitetskris har inneburit att betydelsen av begrepp 

som välstånd och låsta strukturer som det ekonomiska systemets roll för en hållbar 

utveckling har öppnats upp. Det ger en utmanande diskurs som nedväxtsamhället 

relevans och man låter den ta del i diskursordningen. Den kommenteras ännu inte av de 

andra diskurserna, men eftersom den har högst kreativ interdiskursivitet är det enligt 

Faircloughs teori den som indikerar en möjlig sociokulturell förändring. För att en ny 

diskurs ska sätta igång en förändringsprocess krävs dock att inga maktstrukturer står i 

dess väg. Nedväxtsamhället förespråkar en radikal samhällelig förändring. Den menar att 

vad som orsakar den ekonomiska, ekologiska och sociala krisen är konsumismen som 

drivs av en ständig jakt på nyheter och individuell jämförelse. De maktförhållanden som 

står i vägen för nedväxtsamhällets definition av hur en hållbar utveckling bör organiseras 

och vad välstånd bör innebära, är den normaliserande makten som innesluter och 

utesluter. Men gränserna för vem som sluts inne och ute är provisoriska, menar Foucault. 

Ett fenomen har en viss normaliseringsgrad, beroende på hur långt från normens 

utgångspunkt den befinner sig.  Normens utgångspunkt förflyttas när nytt språk brukas. 

När nya diskurser får möjlighet att artikuleras blir det normaliserade beteendet ett annat. 

Nya diskurser öppnar och sluter vad som är möjligt att prata om. Att nedväxtsamhället får 

utrymme i media betyder att nya föreställningar blir lättare att nå, då ett språk för att 
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beskriva en ny värld och en ny tillvaro blir tillgängligt. Nya idéer behöver tid att gro för 

att få fäste, därför är det vitalt att tankar och idéer artikuleras så att en ny 

föreställningsvärld blir möjlig. 

 

Resultat	  
Förändring ser man när något som förut var normalt inte längre är det. Vi har visat att det 

idag är normaliserat att företag pratar ansvarstagande och hållbarhet. Den nya normen har 

gjort att vårt språkbruk har utvecklats. Idag pratar vi om kapitalism och ansvarstagande 

på ett sätt som vi inte har gjort förut. Det nya språkbruket och den nya normen öppnar 

upp för nya diskurser som nedväxtsamhället att få tillträde till samtalet om hur en hållbar 

utveckling bör organiseras. Det påverkar ytterligare vårt framtida språkbruk och därmed 

vår föreställningsvärld.  

Vår slutsats är att kapitalismens legitimitetskris innebär att betydelsen av välstånd kan 

komma att låsas upp och möjliggöra en nyansering om hur en hållbar utveckling bör 

organiseras.  

 

Slutdiskussion	  
Målet med kritisk samhällsforskning är att uppmärksamma maktordningar för att 
möjliggöra förändring. Vårt bidrag till forskningen har varit att synliggöra vilka idéer 
om hållbar utveckling som i dagsläget har utrymme att artikuleras i svensk media. 
 
 
Vi har visat att en utvecklad kapitalism som är grön, inkluderande och ansvarsfull, inte 

bidrar med ett utmanande och nytt perspektiv. Att lägga ansvaret på individen, är som 

Michael Maniates argumenterar, i linje med en marknadsliberal ideologi. Vi menar att det 

ligger en fara i att förespråka grön konsumtion och frikoppling då man inte med säkerhet 

kan veta om det räcker för att organisera en hållbar utveckling. 

 

Till forskningsområdet hållbar utveckling har vi adderat den mentalitetsförändring som vi 

har urskiljt i flera diskurser. Vi har visat att tillsammans med kapitalismens 

legitimitetskris har mentalitetsförändringen gett alternativa diskurser utrymme att 
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artikuleras och delta i det samtal som förs i media. Ett begrepp som hållbar utveckling 

bör aldrig fixeras, därför är Hållbarhetsmyten som går i polemik med 

hållbarhetsutvecklingen välkommet. Men perspektivet missar en central poäng; 

definitionen av välstånd och den konsumismens järnbur som väst invånare är instängda i. 

Tim Jacksons bidrag till hållbarhetsdebatten har satt ljuset på betydelsen av nymodigheter 

och trender som kapitalismens främsta motor. Vi har ytterligare analyserat konsumtion i 

relation till identitetsskapande, och visat att det som Conrad Lodziak kallar den 

överdrivna konsumtionsideologin, är ett nyttigt perspektiv. Även Clive Hamilton 

framhäver värdet i ett nytt sätt att konstruera våra jag.  

 

Genom att identifiera och analysera de diskurser som i svensk media har getts utrymme 

att uttala sig om hållbar utveckling, har vi sett tendenser på att en minskad materiell 

statussträvan äger rum. Det innebär att begreppet välstånd kan komma att omdefinieras 

vilket gör att organiseringen mot en hållbar utveckling kan ta en ny riktning.  
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