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Abstract: 

In contemporary public debate there is currently a great deal of focus attached to 

environmental problems and social responsibility. This trend is noticeable within 

the clothing industry, where it has become increasingly popular for new brands to 

market themselves with an environmental and ethical profile. An anthropological 

approach has been used to investigate how individuals understand ethical 

dimensions of clothing, and relates to the consumers’ ideals that are pronounced 

by clothing companies with an environmental and ethical profile. Interviews have 

been conducted with young men, a group often absent in accounts of ethical 

consumption. From these conversations, it is possible to discuss wider processes 

going on in society at large. Contemporary discourse on ethical shopping appears 

to rest on the assumption that the individual is able to freely choose among 

merchandise available on the market, and is placed in a central position of 

responsibility towards human and non-human others. There is a need for research 

that challenges this view. From the material it became visible that there existed a 

strong boundary from the informants´ point of view of what was mentioned as 

social problems or global issues, and of what they considered reasonable of 

themselves to bear responsibility for. Distrust was expressed against ongoing 

public debate that was considered to be too one-sided. Barely any references 

existed of ecological and fair made fashion, suggesting a generational gap in 

experiences of this kind of clothing. The study is considered to stimulate for 

further research in the area of ethical shopping of clothes.  

 

Keywords: Anthropological Approach, Citizen Consumer, Ethical Shopping, 

Public Debate, Responsibility.  
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1 Inledning 

 
Vissa uttryck och begrepp har en förmåga att smyga sig in i det allmänna 

medvetandet, för att sedan plötsligt göra anspråk på sin existens som något 

självklart, som om det vore otänkbart att det skulle vara på något annat vis.  I 

modevärlden framstår miljö och socialt ansvar som två sådana begrepp just nu, en 

internationell trend i moralisk medvetenhet som även har nått svenskarna. Svensk 

media rapporterar kontinuerligt om såkallat ekologiskt och rättvist mode, som ett 

slags opinionsbildande verksamhet där människor ska lära sig att koppla etik och 

moral till områden där dessa tankar inte alltid framstår som självklara, och kanske 

problematiska att omvandla till praktisk handling (Miller 2001a:133). Frågor 

kring miljö och rättvis handel som ur ett konsumentperspektiv tidigare primärt har 

debatterats inom aktivism som den globala rättviserörelsen, avhandlas idag i den 

bredare samhällsdebatten med en uppfordran om engagemang från gemene man.  

Inledningen på 2000-talet kan sägas ha dominerats av ett icke reflexivt 

förhållningssätt till shopping och konsumtion, där nöjesshopping som hobby eller 

avkoppling har stått i fokus. Enligt Handelns utredningsinstitut genomgick 

detaljhandeln under 2006 en starkare tillväxt än på många år, och svenskarna 

verkar just nu vara sysselsatta med att rekordshoppa modevaror (www.hui.se, 

2007-03-26). Samtidigt som de svenska hushållen har godare ekonomi, och väljer 

att lägga en större andel av inkomsten på kläder, har etik och konsumentkrav 

kommit att bli medialt trendriktigt att skriva om. I det stora utrymme i media som 

just nu tillägnas miljö och etik i relation till mode tycks konsumentens identitet 

tas för självklar (Clarke et al. 2007:234).  

Utgångspunkten för detta arbete är de motsättningar som etisk konsumtion 

tycks ge upphov till, med fokus på shopping av kläder (Miller 2001a:133). 

Begrepp som miljö och etik som i den allmänna debatten framställs vara något 

självklart som varenda människa bör ägna sig åt, kan i själva verket upplevas vara 

ganska konfliktfyllt för individen. Genom att använda en antropologisk 

forskningsansats går det att problematisera betydelsen av begrepp som socialt 

ansvar inom modevärlden i relation till individens skapande av en identitet via 

kanaler av etisk konsumtion (Barnett et al. 2005:23). En ingång till att göra detta 

är att fokusera på vilka värderingar som betonas i diskurser kring ekologiskt och 
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rättvist mode, satt i relation till hur individen uppfattar kopplingen mellan dessa 

värden och etisk konsumtion av kläder. Förhoppningen är att genom samtal med 

individer kring attityder till etisk konsumtion kunna få en insikt i och förståelse 

för hur individen svarar på diskurser kring socialt ansvar och etisk konsumtion på 

mikronivå, och utifrån detta öppna upp för en diskussion kring förhållandet 

mellan medborgarskap och samhälligt ansvar på en makronivå. 

 

1.1 Historisk och social kontext 
I engagemang i frågor kring socialt ansvar och etisk konsumtion ligger förslagsvis 

såväl en politisk som en etisk och filosofisk aspekt. Att starta i en beskrivning av 

den historiska och sociala kontext vari dessa frågor har förts fram i pågående 

samhällsdebatt erbjuder inte nödvändigtvis några förklaringar till individens 

tillämpning av etisk konsumtion i skapandet av en identitet på det lokala planet, 

men kan inledningsvis hjälpa till att beskriva det spektrum av aktörer som är 

aktiva i att driva fram dessa frågor som centrala i pågående debatter kring 

konsumtion och samhälleligt ansvar.  
Tre saker framstår som utmärkande för i stort sett all redogörelse för 

tillkomsten, framväxten och spridningen av diskurser kring socialt ansvar och 

etisk konsumtion. Det första är en grundläggande syn på konsumtion som något 

slösaktigt och skadligt (Miller 2001a:132). Det finns ett nära förhållande mellan 

moraliska diskurser och konsumtion, där konsumtion adresseras via diskussioner 

om grundläggande problem kring rättvisa och samhällsnytta (Wilk 2001:245). 

Det andra är en utgångspunkt i globaliseringen som fond för vad som anses som 

skadligt med konsumtion och samtida kapitalism (Miller 2001b:225). Det tredje 

är en syn på konsumtion som en handling baserat på individens fria val bland 

varor som finns tillgängliga på marknaden (Clarke et al. 2007:233, Miller 

2001a:4). Jag kommer att återvända till en mer detaljerad diskussion av dessa tre 

aspekter längre fram i arbetet, bland annat i det andra kapitlet som behandlar 

arbetets teoretiska ramverk.  

För ett antal aktörer i samhället har etiska övervägelser i skapandet av 

konsumentbeteende kommit att få en allt mer framträdande betydelse. Den 

ekonomiska betydelsen av utvecklingen av etiskt shoppande för affärsstrategi, 

försäljning och politiskt beslutsfattande är väletablerad, och antalet initiativ och 
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rörelser inriktade på frågor kring rättvis handel, csr1 (corporate social 

responsibility) och hållbar utveckling tycks ständigt växande (Barnett et al. 

2005:26, 27). De viktigaste aktörer som är verksamma inom fältet socialt 

ansvarstagande kan grupperas enligt följande kategorier; regering/stat (regeringar, 

departement, myndigheter, EU-institutioner, FN-institutioner), näringsliv 

(företag, konsulter, utbildningsföretag, investerare, arbetsgivarorganisationer, 

branschorganisationer med flera), NGO:s (non-governmental organizations) 

(fackföreningar, civilsamhällesorganisationer, konsumentorganisationer, och 

ideella gräsrotsorganisationer), media, samt akademi (Frostenson och Borglund 

2006:14, 15). 

  Synen på företag som etiska aktörer i samhället är långt ifrån självskriven. 

En anledning till detta kan sägas vara att den internationella regimen kring de 

mänskliga rättigheterna konstruerades utifrån idén om att det är stater som har det 

yttersta ansvaret för implementering och kontroll av efterlevnad av de mänskliga 

rättigheterna. Utvecklingen under 1990-talet med en explosion av så kallade 

multinationella eller transnationella företag har dock kommit att kräva nya 

lösningar som sträcker sig utanför det system kring mänskliga rättigheter som 

skapades efter andra världskriget (Dunér 2002:118, 119).  

Den politiska debatten har varit delad framförallt över företags juridiska 

ansvar, och då särskilt över ansvaret i länder där företagen väljer att förlägga sin 

produktion (Dunér 2002:120). Synen på det juridiska ansvarstagandet skiljer sig 

fortsatt mellan olika länder. Inom EU bedrivs idag en politik som utgår ifrån en 

stark frivillighetsprincip där företagen tillskrivs en central roll i frågor om socialt 

ansvar. EU knyter starkt an till en värdedimension av socialt ansvarstagande, som 

bygger på en idé om att Europa ska vila på samhälleliga värden som rättvisa och 

solidaritet. Den svenska förhållningen till företags sociala ansvar är starkt 

influerad av EU:s inställning till området. Samtidigt står den svenska 

förhållningen i kontrast till EU:s då Sverige har en tradition av en social 

välfärdsmodell där staten ansvarar för sociala frågor, och där företagens roll är 

nedtonad (Frostenson och Borglund 2006: 3, 9, 25, 28).  

                                                                                                                                                   
 
1 Corporate social responsibility (csr), är den engelska termen på socialt ansvarstagande inom företagsvärlden, 
och används även i ett svenskt sammanhang trots delade meningar om termens lämplighet (Frostensson och 
Borglund 2006:54).  
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  Utöver den politik som EU för i dessa frågor berörs svenska aktörer även av 

andra ramverk och initiativ. Bland de mest centrala dokument för etiska regler 

som de flesta multinationella företag utgår ifrån kan nämnas FN:s Global 

Compact (2000), ILO:s (International Labour Organization) trepartsförklaring om 

multinationella företag och socialpolitik (1977/2000) och OECD:s (Organization 

for Economic Co-operation and Development) riktlinjer för multinationella 

företag (2000).  Idag är det i stort sett otänkbart för stora företag att bedriva sin 

verksamhet utan någon typ av etiska riktlinjer eller uppförandekoder, och även 

mindre företag tycks följa efter i denna trend (Frostenson och Borglund 2006:20). 

Att använda sig av mänskliga rättigheter som affärsidé har blivit ett sätt för 

företag att skapa identitet. Från företagsvärlden argumenteras ofta att socialt 

ansvarstagande inte står i motsättning gentemot att samtidigt sträva efter 

ekonomisk vinning. De etiska uppförandekoder som företag arbetar med är 

typiskt frivilliga, som ett svar på upplevda krav såväl utifrån som inifrån 

företaget. Problem med vaga formuleringar och brist på externa kontrollorgan gör 

dock att det är svårt att veta i vilken utsträckning sociala åtaganden verkligen 

efterlevs. Orsaker till ökad medvetenhet kring socialt ansvar kan bland annat 

härledas till att kraven från konsumenter, aktieägare och investerare på hur företag 

sköter sig etiskt har ökat (Dunér 2002:124). Vidare har modern informations- och 

kommunikationsteknik ökat insynen i företags förehavanden, något som 

klädbranschen drabbats hårdare av än många andra branscher (Frostenson och 

Borglund 2006:19).  

Missförhållanden inom klädindustrin har länge varit en viktig måltavla för 

NGO:s. I slutet av 1990-talet förekom i västvärlden många starka reaktioner emot 

globaliseringen, och via rörelser som den globala rättviserörelsen, har 

klädindustrin ofta kommit att symbolisera det som anses vara baksidan med 

globaliseringen. I Sverige har NGO:s som Rena Kläder, Föreningen 

Rättvisemärkt, Amnesty Business Group och Swedwatch bidragit till de etiska 

diskussioner som förts i media (Frostenson och Borglund 2006:53). Kampanjer 

kring klimatförändringar, hållbar utveckling, folkhälsa och global fattigdom 

identifierar ofta överdriven materiel konsumtion i väst som orsaksproblem 

(Clarke et al. 2006:233). Överdriven konsumtion betraktas i sin tur som ett led i 

en pågående globaliseringskultur, som anses innefatta såväl en global ekonomi, en 

hegemonisk världsordning som olika former av kulturellt utbyte. Naomi Kleins 
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bok No Logo (2001) som kom ut vid millennieskiftet är ett intressant 

samtidsdokument över missnöjet kring globaliseringen, kanaliserat via 

klädindustrin. Kritiken gentemot klädbranschen har primärt rört 

arbetsförhållandena för de människor som arbetar med produktion i låglöneländer, 

men även ett missnöje med förlorade arbetstillfällen i väst (Klein 2001). Till följd 

av den uppmärksamhet som fästs på klädindustrin genom tryck från bland andra 

konsumenter, människorättsorganisationer och media har klädföretag varit tidiga i 

jämförelse med andra branscher med att utveckla och anta frivilliga 

uppförandekoder (Dunér 2002:124). 

  Det spektrum av aktörer som beskrivits ovan har skilda ingångsvärden i ett 

intresse för sociala ansvarsfrågor, vilka många gånger kan upplevas stå i 

opposition till varandra då de rör sig på olika nivåer i samhället. Något förenklat 

går det att säga att det finns tre diskurser som berör företagsetik och sociala 

ansvarsfrågor; en akademisk, en kommersiell och en politisk/ideologisk. Den 

akademiska diskursen är ofta filosofiskt inriktad och innefattar etisk analys, 

medan den kommersiella diskursen ser etik som ett sätt för företag att stärka sitt 

varumärke och fungera konkurrenskraftigt. I den politiska och ideologiska 

diskursen som utgår ifrån ett starkt normativt innehåll kan författare som ovan 

refererade Klein placeras. Dessa diskurser är inte nödvändigtvis ömsesidigt 

uteslutande, och i den allmänna debatten kring socialt ansvar glider de olika 

diskurserna ofta in i varandra (Frostenson och Borglund 2006:10,12). Det är 

viktigt att poängtera att etisk konsumtion skiljer sig ifrån anti-globalisering- eller 

anti-konsumtionsrörelser ur ett flertal aspekter. I stället för att rata konsumenten, 

söker etisk konsumtion distinkta strategier för att koppla samman de politiska 

aspekterna av konsumtion med utövandet av att vara en medveten och insiktsfull 

konsument (Clarke et al. 2007:233).  

Ovanstående komprimerade överblick över det fält av aktörer som har ett 

intresse för frågor som rör socialt ansvar och etisk konsumtion bör inte ses som 

en linjär och allomfattande historisk redogörelse. Hellre är det en selektivt utvald 

kontext att spegla arbetets problemformulering gentemot. Utifrån vad som 

kommer att utvecklas längre fram i arbetet så är individens röst ganska 

frånvarande i rådande samhällsdebatt kring socialt ansvar och etisk konsumtion 

(Clarke et al. 2007:234).   
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1.2 Begrepp och definitioner 
Nedan definieras hur jag valt att använda begreppen etik och moral, samt etisk 

shopping eller etisk konsumtion, då dessa begrepp är centrala för förståelsen av 

arbetet. Begrepp som inte är direkt centrala, men som kräver ett förtydligande av 

innebörden, förklaras i samband med att begreppet används första gången.   

 

1.2.1 Etik och moral 
I vardagsspråk används ofta etik och moral som synonymer, men inom forskning 

görs det skillnad på de två termerna. Generellt används etik som benämning för 

mer utarbetade system av professionella koder, medan moral används om allmänt 

rådande normer och värderingar. Jag kommer att använda mig av etik och moral 

som utbytesord, i bemärkelsen att det betyder en individs eller en grupps 

beteendemönster eller levnadssätt, eller en uppsättning föreställningar om vad 

som är rätt och fel, gott och ont, rättvist och orättvist (Nilstun 1994:111, 112, 

127).  

 

1.2.2 Etisk shopping 
Jag använder mig av Millers (2001a) definition av etisk shopping, med innebörden 

att underordna de egna och hushållets direkta intressen i favör för omsorg för 

andra på distans, som till exempel den sociala välfärden för producenter eller en 

generell känsla för den globala miljön. Utmärkande är att dessa andra uppfattas 

som stora och globala i förhållande till det egna hushållet. Att förena dessa 

agendor kan leda till en direkt koalition mellan mikro- och makroperspektiv, så 

som det upplevs av konsumenten (Miller 2001a:134). Barnett et al. (2005) 

använder termen etisk konsumtion, och då med en något vidare betydelse än 

Miller, men när jag använder termerna etisk shopping eller etisk konsumtion syftar 

jag på samma sak.  

 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Syftet med arbetet är att problematisera betydelsen av begreppet socialt ansvar 

inom modevärlden i relation till individens skapande av identitet via kanaler av 

etisk konsumtion. Genom att samtala med individer kring attityder till etisk 

konsumtion hoppas jag kunna få insikt i och förståelse för hur individen relaterar 
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till värden som betonas i diskurser kring ekologiskt och rättvist mode. Utifrån 

antagandet av ett mikroperspektiv på socialt ansvar och etisk shopping vill jag 

öppna upp för en diskussion kring förhållandet mellan medborgarskap och 

samhälligt ansvar på makronivå. Arbetet bygger på en hypotes om att det 

föreligger en konflikt i att använda shopping som ett medel för att ge uttryck för 

altruism och omsorg för andra på distans (Barnett et al. 2005:23, Miller 

2001a:133, 134). När det kommer till shopping av kläder tycks prioriteringar av 

estetik, kvalitet, pris och åsikter bland den närmaste omgivningen gå före.  

Då frågor kring shopping är kontextuellt förankrade har jag valt att lyfta 

fram dessa frågor utifrån ett svenskt sammanhang (Ekström 1999:20), genom att 

använda mig av det svenska jeansmärket Nudie Jeans som exempelmodell för 

värderingar som konsumenten förväntas identifiera sig med. Nudie valdes utifrån 

att det är ett svenskt klädföretag med en starkt uttalad etisk och miljöinriktad 

profil, och därmed passade bra överens med arbetets syfte att undersöka attityder 

till etisk shopping av kläder i en svensk kontext. Dock är syftet inte på något vis 

att granska hur Nudie i realiteten uppfyller de egna målsättningarna för hur 

företaget bör arbeta med etiska frågor. Denna modell bygger på information 

hämtad från broschyrer och från företagets hemsida, där förväntningar och krav 

på såväl konsumenter, anställda som leverantörer finns uttalade 

(www.nudiejeans.com, 2007-04-01). Jag har inte varit i kontakt med någon på 

företaget, utan har tolkat de texter som företaget presenterar på sin hemsida.  

Mitt arbete baserar sig på ett litet material, varifrån det utifrån mina 

intervjuer inte går att dra några generaliserande slutsatser kring arbetets 

problemformuleringar. Avsikten har dock varit att genom att fördjupa sig i ett litet 

material få tillgång till saker som ofta döljs i större statistiska studier (Sachs 

2003:10). Det föreligger dock en komplexitet i att föra dialoger kring etik, då 

individen ofta väver samman en rad olika moraliska dimensioner över vad som 

anses vara bra eller dåligt. Vidare tycks det vara så att det när det kommer till 

etiska frågor ofta föreligger en diskrepans mellan vad folk säger och vad folk 

verkligen gör (Miller 2001a:123, 124). Begränsningar i metod utvecklas i det 

metodavsnitt som följer.  
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1.4 Frågeställningar 
Arbetet syftar till att undersöka hur individer förstår etiska dimensioner av 

konsumtion av kläder. Fokus ligger på att undersöka hur individen relaterar till de 

olika former av globalt ansvar som förutsätts i kampanjer kring etisk konsumtion, 

här illustrerat med profilen för företaget Nudie Jeans. Utifrån detta undersöks hur 

det går att placera individernas resonemang kring etisk konsumtion på mikronivå, 

i relation till diskussioner kring förhållandet mellan medborgarskap och 

samhälligt ansvar på en makronivå.  

 

1.5 Disposition 
Arbetet är indelat i fyra huvudsektioner. I den inledande delen placeras arbetets 

problemformulering i ett kontextuellt sammanhang, och begrepp som är bärande 

för arbetet definieras. I den andra delen presenteras det teoretiska ramverk som 

utgör grunden för den slutgiltiga analysen, vilket primärt rör teorier kring etik, 

konsumtion och identitet. Som exempelmodell för värderingar som individen 

förväntas identifiera sig med via etisk konsumtion används jeansföretaget Nudie 

Jeans, vilket presenteras i arbetets tredje del kallat genomgång av det empiriska 

materialet. Här utförs också en genomgång av arbetets insamlade material i form 

av fem intervjuer med individer som kan förväntas passa in i Nudies 

konsumentgrupp. Materialet presenteras utifrån följande ämnen eller topics; 

samhällsengagemang, förhållning till klädbranschen, referensramar samt 

relationspåverkan. I arbetets fjärde och avslutande del diskuteras och 

sammanfattas materialet och sätts i relation till diskurser om förhållandet mellan 

medborgarskap och samhälligt ansvar. Arbetet är hypotesgenererande och därmed 

tänkt att stimulera till fortsatt forskning, varpå arbetets fjärde del avslutas med att 

lyfta fram ämnen som bör studeras djupare i framtida forskningsprojekt.  

 

1.6 Motivering 
Motiveringen till ämnesval för detta arbete berör ett behov av att fylla i en 

forskningsmässig lucka i studier av etisk konsumtion i ett svenskt kontext. Då 

köpbeteende är kulturellt förankrat går det inte att applicera de studier som är 

gjorda i andra länder i ett svenskt sammanhang. Detta gör att behovet att tala med 

svenska konsumenter är stort. Konsumentforskning i Sverige har länge varit starkt 
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eftersatt, vilket konstaterades i en antologi om svenska konsumenter redan 1999 

(Ekström 1999:14, 20). Vid CFK (Sveriges nationella centrum för 

konsumtionsvetenskap) innefattar den forskning som i dagsläget bedrivs kring 

hållbar konsumtion inga aspekter av kläder och mode (www.hgu.gu.se, 2007-04-

26).  

 I en studie av brittiska konsumenter som antropologen Daniel Miller 

genomförde i slutet av 1990-talet beskrev Miller hur han under ett års fältarbete 

inte en enda gång stötte på etiska betänkligheter hos sina informanter som rörde 

inköp av kläder. De tankar Miller stötte på kring miljö och etik rörde i stort sett 

uteslutande införskaffandet av matvaror. Idag, då miljö och etik är centralt även i 

modevärden och listan över ekologiska och etiska klädmärken kan göras lång2, 

går det att föreställa sig ett annat resultat. Vidare noterade Miller i samma studie 

att i stort sett alla människor han talade med hade ett sentimentalt och nostalgiskt 

förhållande till etisk konsumtion, så som minnen av bojkottning av varor från 

Sydafrika under apartheid (Miller 2001a:118, 119, 125). Detta väckte ett intresse 

hos mig att tala med dagens unga som var barn under 1990-talet, då de torde ha 

helt andra referensramar för dessa frågor. 

 

1.7 Källor 
Arbetet baseras på ett material med stor spridning, som beroende på typ av källa 

fyller olika funktioner i relation till syftet med arbetet. Det teoretiska ramverk som 

arbetet utgår ifrån är baserat på litteraturstudier av sekundärmaterial i form av 

böcker och artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De teoretiska områden 

som varit av intresse för arbetet har primärt rört litteratur kring etik, konsumtion 

och identitet. Det finns idag en enorm volym av texter kring konsumtion och 

identitet, utifrån vilka jag har gjort ett urval som jag ansett relevant för detta 

arbete, medveten om att ett annat urval av litteratur hade kunnat ge en annan 

vinkling. Många akademiker sysselsatta med dessa frågor motiveras av en politisk 

och moraliska agenda, och det är viktigt att poängtera att trots den enorma 

                                                                                                                                                   
 
2 Exempel på klädföretag och designers som har en uttalad ekologisk eller etisk profil är American apparel, 
Camilla Norrback, Deminwear, Edun, Katharine Hamnett, Kuyichi och Leela Cotton för att nämna några.   



 

 10 

kvantitet av texter som finns inom området konsumtionsforskning, så är kvaliteten 

mycket skiftande (Wilk 2001:245). 

Antropologen Millers (1998, 2001a, 2001b) arbete kring konsumtion och 

etiska dimensioner av shopping är centralt för arbetet. Tillsammans med 

sociologen Campbells (1990) arbete om hur ideal påverkar modern konsumtion, 

utgör dessa författare arbetets centrala teoretiska delar. Texter i en antologi 

redigerad av Trentmann (2006) som diskuterar konsumtion i relation till bland 

annat medborgarskap och etik kommer också att behandlas. Clarke, Barnett, 

Cloke och Malpass (2005, 2007) forskning kring konsumentens placering i 

kampanjer som fokuserar på miljö- och humanitära frågor tas också upp. Då 

arbetet inriktar sig på konsumtion av kläder specifikt kommer jag även kortfattat 

ta upp vad sociologen Entwistle (2000) och modevetaren Arnold (2001) skrivit 

om kläder, identitet och ekologiskt mode. I samband med detta tar jag också upp 

en etnografisk studie om mode och ålder relaterat till kroppslig- och social status 

utförd av Grimstad Klepp och Storm-Mathisen (2005). Arbetes metoddel bygger 

på antropologiska texter av Agar (1996), Hylland Eriksen (2005) och Sachs 

(2003). Ovan nämnda författares arbeten utgör de viktigaste texter som arbetet 

vilar på.  

En viss falang av den akademiska litteraturen kan beskrivas som en del av 

aktivismen kring konsumtion och globaliseringsfrågor. Då det är ett mycket 

normativt fält har jag försökt se till en god spridning av källor. Utöver akademiska 

källor har jag studerat material från övriga aktörer verksamma inom fältet. Primärt 

är det rapportering hämtad från diverse dagstidningar, men också från 

branschtidningar och NGO:s. Denna rapportering har varit mig behjälplig i att 

skapa en bild över hur debatten på området ser ut. Den rapportering som sker via 

den svenska dagspressen har varit intressant ur aspekten att det är denna 

information som mina informanter kommer i kontakt med. Sverige har under 

våren fått sin första tidskrift för hållbar konsumtion, en typ av konsumentguide för 

etisk konsumtion som länder som Storbritannien länge har haft. Det bör dock 

noteras att publikationer av detta slag i realiteten enbart når en liten grupp 

människor redan intresserade av denna typ av frågor (Clarke et al. 2006:237).   

Internet innehåller outtömlig information om etik och moral kopplat till 

klädindustrin, vilken bör behandlas med ett kritiskt öga på avsändaren. De källor 
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som är hämtade från Internet utgörs primärt av hemsidor tillhörande klädföretag 

eller NGO:s.  

Trots att jag har gjort avvägningen att ta upp en diskussion kring etiska teorier 

i mitt arbete, bör nämnas att jag inte har en bakgrund i etik och filosofi. Vissa 

aspekter av diskussionerna som förs i denna typ av litteratur förutsätter en god 

kunskap runt filosofiska dilemman. Det bör därför påpekas att denna del av 

arbetet kommer att röra sig kring en mycket basal förståelse av dessa frågor. Mitt 

eget insamlade material har behandlats enligt vad som beskrivs i metodavsnittet 

som följer nedan.  

 

1.8 Metod 
Med bakgrund i den ovanligt starka mediadebatt som råder kring ekologiskt och 

rättvist mode just nu har utgångspunkten för arbetet varit att studera 

konsumentattityder till etisk konsumtion med fokus på kläder. Utöver 

litteraturstudier har ett eget material samlats in via en mindre fältstudie, utförd 

med en antropologisk forskningsansats. Utmärkande för antropologisk metod är 

etnografiskt fältarbete, vilket ofta går ut på att studera dagliga aktiviteter och 

sedan placera dessa i ett större förklarande sammanhang (Agar 1996:242). 

Förenklat kan antropologiskt arbete sägas bestå av tre led; fältarbete, beskrivning 

och analys. Den viktigaste metoden under fältarbetet anges ofta vara deltagande 

observationer, vilket kan innefatta allt ifrån strukturerade intervjuer till att hänga 

runt i ett gathörn. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt ta del av 

informanternas vardagsliv och få insikt i hur de ser på och reflekterar över sin 

egen tillvaro (Hylland Eriksen 2005:65, 70, 71).  

Jag anser personligen, i enlighet med antropologen Agar, att en studie kan 

vara mer eller mindre etnografisk. Som en slags minimum kriteria för vad som bör 

betraktas som etnografiskt arbete anser Agar att lärdom från informanter och ett 

sökande efter mönster bör ingå (Agar 1996:243). En kritisk aspekt av de 

arbetsförhållanden många antropologer arbetar under idag, särskilt i fråga om 

konsultarbete, är tiden. Det har blivit allt vanligare med förbestämda tidsramar för 

forskningsprojekt, vilket sätter press på antropologen att samla in data på kortare 

tid än vad som kanske är tillräckligt. I klassisk etnografi spenderas ofta ett till två 

år i fält, med tid till återbesök för att fylla på materialet (Agar 1996:244, Hylland 
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Eriksen 2005:71, 79). Under ett kortare arbete som det jag har utfört i denna 

studie finns det saker som riskerar att inte uppmärksammas på grund av att de inte 

kom upp under de enstaka tillfällen som tillbringades med informanterna (Ervin 

2000:143). Mitt fältarbete kan sägas vara gjort med en antropologisk 

forskningsansats, men då det inom ramarna för arbetet inte har funnits möjlighet 

att genomföra en utförlig etnografi kring etisk konsumtion av kläder, ser jag mitt 

insamlade material som förberedande för fortsatta studier. Nästa steg i forskning 

kring dessa frågor torde vara att också följa hur individer faktiskt agerar.  

I antropologiskt fältarbete är det vanligt att till en början ha ett brett fokus, 

med inställningen att all data kan visa sig komma till nytta på ett eller annat vis. 

Den inledande fasen av fältarbetet ägnade jag åt att lyssna in mig på området, med 

fokus på hur olika aktörer talar om sociala ansvarsfrågor. Att lära mig infödda 

begrepp, i det här fallet ofta engelska ord och uttryck som försvenskats, var till en 

början mycket centralt för att upptäcka och förstå varierande motiv bland de olika 

aktörer som intresserar sig för sociala ansvarsfrågor (Hylland Eriksen 2005:51, 

70). Under denna tid genomfördes deltagande observationer och fria samtal med 

personer som på olika vis har en koppling till de frågor arbetet intresserar sig för. 

Exempel på aktiviteter som utfördes var e-postkorrespondens och personliga 

möten med personer aktiva inom modebranschen i Sverige, deltagande i 

konferens om sociala ansvarsfrågor anordnat av CSR Sweden (se 

www.csrsweden.se), närvaro vid lansering av en svensk tidning om hållbar 

konsumtion (se www.caminomagasin.se), besök på utställningen ”Fair Made” om 

moralisk design, besök av butiker med ekologiska klädkollektioner, med mera. 

Utifrån att såväl tidningsartiklar som människor jag kom i kontakt med ofta 

refererade till filmer i samband med diskussioner om etiska problem av 

konsumtion såg jag under denna period också mycket film, vilka inkluderade både 

aktivistfilmer om klädindustrin och Hollywoodproduktioner. Jag förde under 

denna tid så kallade fältanteckningar över mina upplevelser och intryck, men 

använde mig inte utav bandspelare eller genomförde några strukturerade 

intervjuer.  

Den inledande delen av fältarbetet kommer inte att redovisas i detalj i 

arbetet, men utgjorde en viktig del i att plocka ut nyckelområden som jag sedan 

valde att fokusera mitt fortsatta arbete på (Agar 1996:166). Denna del av arbetet 

gav ledtrådar till vilka potentiella värdekonflikter och motsättningar mellan olika 
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aktörer som tycks finnas i etisk konsumtion (Hylland Eriksen 2005:38). Vid 

deltagande i en konferens där svenska företag diskuterade sociala ansvarsfrågor 

märktes att mycket talartid lades på att försvara branschen och bilden av att krav 

på avkastning motsätter etiskt ansvarstagande (CRS konferens 2007-03-15). 

Samtidigt som det finns en bild av företagsbranschen som cynisk, finns det också 

en motbild av konsumenten som rättfram och lätt att tolka i frågor om etiska 

önskemål (Miller 2001a:132). Denna typ av erfarenheter var centrala för att sedan 

få ut så mycket som möjligt i planerade djupintervjuer (Sachs 2003:12). 

Utifrån den inledande delen av fältarbetet valdes jeansmärket Nudie Jeans 

ut som exempelmodell för värderingar som konsumenten förväntas identifiera sig 

med. Återförsäljare av Nudies plagg besöktes för att få en uppfattning om 

kundklientelet som köper märkets kläder. Under arbetets gång öppnade Nudie sin 

första butik på Södermalm i Stockholm. Denna butik har också besökts primärt 

med syftet att studera märkets organiska jeanskollektion.  

Ett antal informanter tillfrågades om intresse att medverka i djupintervjuer 

utifrån ett strategiskt urval baserat på variablerna ålder, kön och klädstil. Då jag 

var intresserad av att undersöka unga människor som har varit barn under 1990-

talet, sattes en övre åldersgräns på 20 år. Åldersvariabeln sattes dels utifrån att det 

finns en kunskapslucka i konsumentforskning om denna målgrupp i Sverige 

(Ekström 1999:14), och dels utifrån att arbetet bygger på en teori om att olika 

åldrar värderar olika moraliska dygder och egenskaper olika högt (Campbell 

1990:223). Vidare valde jag att enbart innefatta män i mitt material. Frågor som 

rör rättvis handel och etisk konsumtion tycks vara något som primärt engagerar 

kvinnor, varpå det också är kvinnor som oftast kommer till tals i dessa frågor 

(Axelsson Nycander 1999:34). Studier kring etisk konsumtion fokuserar vanligen 

på konsumtion av dagligvaror, inköp som kvinnor ofta står för i hushåll. Detta gör 

att män är frånvarande eller tillskrivs en mycket marginell roll i redogörelser för 

etisk konsumtion (se Miller 1998 och Miller 2001a). Inom den protestantiska 

världen finns en tradition av att de olika könen tillskrivs olika typer av ideal. 

Medelklasskvinnans roll har länge definierats i termer av emotionell känslighet. 

Förutom snällhet och omvårdande kvaliteter har hon tillskrivits en idealistisk 

läggning, och dessutom ansetts ha ett estetiskt ansvar för saker som möbler och 

kläder. Mannen i sin tur har tillskrivits puritanska värderingar, som rationalitet 

och självkontroll (Campbell 1990:224, 225). Slutligen krävdes innehav av minst 
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ett klädesplagg från Nudie Jeans, då märkets konsumentprofil fungerat som bas 

för de värderingar som diskuterades under samtalen.  

Dessa tre variabler är fördelaktigt lätta att definiera, och hjälpte mig finna 

de informanter jag var intresserad av att utföra strukturerade samtal med. 

Exempel på värderingar som Nudie önskar från sina kunder innefattar bland annat 

ett intresse för hållbar och hälsosam utveckling för människor och miljö, 

engagemang i välgörenhetsprojekt, stödjande av de mänskliga rättigheterna som 

de definieras enligt FN, pris- och kvalitetmedvetenhet samt omvårdande 

kvaliteter och intresse att sköta sina plagg på bästa vis (www.nudiejeans.com, 

2007-04-26). Nudies konsumentprofil kommer att beskrivas i närmare detalj i 

kapitel tre.  

Förfrågan om att delta skedde muntligt och skriftligt från mig samt en av 

informanterna. I informationen angavs vad jag ville fråga runt, vilken metod jag 

tänkte använda och vilken tid det skulle ta i anspråk. Informanterna gavs 

möjlighet att ringa vid eventuella frågor. Informationen angav också att ingen 

ersättning för deltagande skulle ges. Informanterna tillfrågades utifrån att fungera 

som representanter för olika tankar och attityder till etisk shopping, men då 

intervjuerna byggde på frivilligt deltagande utgjordes gruppen slutligen av 

personer som hade intresse för problematiken och ansåg sig ha något att säga.  

Slutligen har fem stycken informanter intervjuats. Intervjuerna som spelades 

in följde en temaguide, och har skrivits ut i sin helhet. Inför intervjuerna gjordes 

en pilotintervju, som även den ingår i analysmaterialet. Intervjuerna innebar 

mellan en halvtimme och en timmes samtal med ett antal öppna frågor. De 

transkriberade samtalen som resulterade i nära hundra sidor text har fungerat som 

underlag för en kvalitativt tolkande metod (Sachs 2003:10). Ljudfiler med 

samtalen samt transkriberade intervjuer förvaras hos författaren.  

Det ligger en problematik i att samtala kring etiska resonemang, då frågor om 

preferenser och handlingar inte nödvändigtvis överensstämmer med hur individen 

som intervjuats faktiskt handlar (Barnett et al. 2005:31). Enligt tidigare utförda 

studier på konsumenter och etisk shopping, tycks det föreligga en diskrepans 

mellan vad människor säger både innan en shoppingrunda som under tiden de 

shoppar gentemot vad som faktiskt inhandlas (Miller 2001a:124, 125). I samtal 

kring hypotetiska frågor finns alltid möjligheten att informanterna sedan valde att 

handla annorlunda (Agar 1996:157, Hylland Eriksen 2005:77). Människors åsikter 
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till komplicerade frågor, som frågor kring etik och moral kan ofta vara svåra att 

sammanfatta i en intervjusituation (Hylland Eriksen 2005:76, 77). Detta märktes 

under intervjuerna, då informanterna vid flera tillfällen uttryckte att de inte fann 

orden för det de ville förmedla.  

Inom etnografi finns en mängd olika tekniker för hur innehållsanalys kan 

utföras, den teknik jag beskriver här är en av många. Trots att det idag finns 

datorprogram som kan användas vid analysarbete har jag en förkärlek för den 

gammaldags ”klipp- och klistra” metoden. Efter att ha lyssnat på 

bandinspelningarna av mina samtal upprepade gånger och läst transkriberingarna i 

sin helhet framträder vissa ämnen eller topics som återkommer i samtalen. I detta 

fall kan mina topics sägas vara strategiskt utvalda, då jag har lyft fram sådant som 

jag anser kan ha betydelse för frågeställningarna i materialet. Denna del av arbetet 

kan kallas för en typ av kodning. Konkret innebär det att jag efter att ha markerat 

mina olika topics med färgpennor, har klippt ut vad som sägs efter dessa 

markeringar. Syftet med att studera intervjuerna utifrån vissa utvalda ämnen på 

detta vis är att slutligen få en gemensam bild av hur informanterna talar om och 

förstår etisk shopping. Under arbetet med topics ligger analysen på en 

yttrandenivå, det vill säga det är det som sägs som har betydelse (Agar 1996:153, 

154, Sachs 2003:10).  

Nästa steg är att ta analysen till en underliggande nivå, som berör 

underförstådda kopplingar och implicita antaganden. Den kvalitativa analysen 

utgörs av det gemensamma av dessa samlade antaganden. I genomgången av det 

empiriska materialet beskrivs situationer genom att låta individuella citat tala, 

men i slutändan framträder inte någon person enskilt utan det är det gemensamma 

i informanternas verklighet som är centralt. Det bör kommenteras att etnografens 

personlighet och kulturella bakgrund påverkar alla led av antropologiskt arbete. 

Den verklighet som avspeglas i intervjuerna har lyfts fram genom den relation 

som uppstår mellan informant och antropolog, och den bearbetning och analys 

som efterföljer är en process styrd av de val forskaren gör (Agar 1996:92, 100, 

Sachs 2003:14).  
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2 Teoretiskt ramverk 

 
Konsumenten som identitet har under sin levnadstid ockuperat olika positioner i 

politik och samhälle, och har ständigt förändrat form och värderingar. 

Historieskrivning, som till största del har dominerat konsumentforskning, har 

dock en tendens att simplifiera konsumenten som identitet. Konsumenten tenderar 

att buntas samman till en enorm kategori där både kollektiv och individer trängs 

ihop. Variationen av konsumenten som subjekt tappas ofta bort, och vidare sätts 

ett likhetstecken mellan konsumtion av varor och en identitet som konsument som 

inte nödvändigtvis är självklar (Clarke et al. 2006:235, Trentmann 2006:2). 

Trentmann (2006) har argumenterat för behovet av en förändrad syn på 

konsumenten som identitet. Enligt författaren har alla samhällen sin egen historia 

av engagemang i någon form av konsumtion, vare sig genom handel, utbyten eller 

gåvosystem, men det är enbart i specifika kontexter  från 1800-talet och framåt 

som vissa utövanden av konsumtion har kopplats samman med att inneha en 

konsumentidentitet (Trentmann 2006:2).  

Ytterligare en kritik gentemot traditionell konsumtionsforskning går ut på 

att konsumenten förutsätts vara en självintresserad aktör som utövar ett fritt val 

bland de varor som finns tillgängliga på marknaden (Clarke et al. 2006:233, 

Miller 2001a:4). Det finns en tendens att ignorera det som ligger utanför 

ögonblicket, det vill säga de sociala, materiella och kulturella förhållanden som 

råder kring situationen individen lever i (Carrier 2006:274).  

Jag har utifrån detta valt att använda mig av författare som ger en alternativ 

syn på konsumtion. Nedan följer två stycken kallade moral och konsumtion samt 

samhällsideal och kläder, vilka bygger på teorier från de författare som 

presenterades i inledningen under stycket källor.  

 

2.1 Moral och konsumtion 
Politiska idétraditioner och synen på etik och samhällsansvar hänger samman med 

hur ett samhälle betraktar konsumtion. Tillskrivandet av konsumenten som 

innehavare av en position som vaktar värden i samhället går att spåra bakåt till 

Storbritannien och USA under tidigt 1800-tal. Konsumenter började under denna 
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tid att kräva att få bli hörda och representerade, och använde sin position som 

skattebetalare och köpare av varor för att driva moraliska frågor, som stöd för fri 

handel och bojkotter av socker producerat av slavar. Den goda 

medborgarkonsumenten som använder sin köpkraft för att ta ett samhälleligt 

ansvar kan sägas vara en idealtyp som har växt fram bland den multipla mängd 

variationer av konsumentidentiteter som idag existerar (Trentmann 2006:6, 7).  

Mycket av den för tillfället pågående debatten kring samhällsansvar och etiska 

dimensioner av konsumtion sker mot en bakgrund av en ny ansvarsfördelning 

mellan aktörer i samhället. Som ett led i att multinationella företag bedriver 

verksamhet som överskrider nationalstatens gränser, har inte bara stater och 

företags ansvar som etiska aktörer kommit att omvärderas. Nytt fokus har även 

placerats på individens samhälleliga ansvar och plikter (Trentmann 2006:13).  

Liksom nämndes i inledningen så finns det en moraliserande sida av diskurser 

kring konsumtion, där konsumtion ofta framläggs som slösaktigt och skadligt i 

debatter som rör miljö- och humanitära problem och global rättvisa (Clarke et al. 

2001:231, Miller 2001a:132, Wilk 2001:245). Enligt Clark et al. (2005, 2007) är 

kampanjer som inriktar sig på etisk konsumtion ett politiskt fenomen, som via 

konsumentaktiviteter tillskriver människor globala ansvar och skyldigheter. 

Människors vardagliga konsumtion, vare sig det rör sig om kaffe eller kläder, 

används som grund för att mobilisera vidare politiska mål och agendor där 

människor förväntas agera som ansvarstagande konsumenter. Författarna ser etisk 

konsumtion som ett exempel på en ny typ av politiskt utövande i vilken en rad 

medborgerliga plikter förläggs till dagliga utövanden av vanliga människor. En 

intressant aspekt av kampanjer inriktade på etisk konsumtion är att konsumtion 

inte avskrivs som en individualistisk handling, utan snarare uppmuntrar 

människor att genom sin status som konsumenter anta ett kollektivt ansvar 

(Clarke 2005:231, 233, 245).  

Även Miller diskuterar hur shopping används för att konceptualisera och agera 

gentemot den vidare världen (Miller 2001a:111). Vardaglig shopping, särskilt av 

matvaror, är enligt Miller i själva verket ett sätt för shopparen att agera i sociala 

relationer hon eller han är involverad i. Att köpa varor är inte en individualistisk 
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handling, utan riktar sig till två former av ”annanhet”3. Den ena av denna 

”annanhet” uttrycker ett förhållande mellan shopparen och en specifik annan 

individ, antingen närvarande i det egna hushållet eller föreställd. Den andra kan 

förstås som kosmologisk och rör mer generella mål och värderingar individen 

önskar hänge sig åt (Miller 1998:12). Miller anser att det föreligger en konflikt i 

att använda shopping som ett medel för att ge uttryck för altruism. Etisk shopping 

i bemärkelsen att underkasta de egna intressena i favör för andra som finns på 

distans från individen tycks oförenligt med moraliska hänsynstaganden för det 

egna hushållets bästa, så som att spara pengar då etisk shopping ofta betraktas 

som dyrare är vanlig shopping ( Miller 2001a:133, 134). 

I Campbells mycket breda och omfattande arbete om modern konsumtion, 

vilket här ges mindre plats än det förtjänar, adresseras konsumtion i termer av 

självbeundran. Enligt honom är idealistiska och moraliska handlingar i själva 

verket uttryck för självkärlek, och modern konsumtion bygger på en slags 

dagdrömmande verksamhet där fantasier av en idealiserad självbild upplevs som 

sanna via köp eller längtan efter varor (Campbell 1990:212, 213). Campbell 

menar att emotioner, passioner och känslor är centrala i dynamiken som 

västerländska marknadsekonomier vilar på. Slutresonemanget i Campbells teori är 

att den moderna världen vilar på ett dynamiskt spänningsförhållande mellan en 

puritansk och en romantisk etik, där det puritanska representerar vad som är 

rationellt, hämmat, auktoritärt och pessimistiskt och det romantiska tillskrivs att 

vara idealiserande, ohämmat, demokratiskt och optimistiskt. Ett av de mest 

intressant resonemang Campbell för, i förhållande till detta arbete, är att ett 

hedonistiskt förhållningssätt till konsumtion tycks avlösas av ett romantiskt och 

idealiserande förhållningssätt på en slags cyklisk basis över tid (Campbell 

1990:216, 217).  

Både Miller och Campbell belyser konsumtion på originella vis, och 

intresserar sig för att utforska relationen mellan områden som normalt inte 

sammankopplas. Vidare väljer de att betrakta mode som ett fenomen värt att tas 

på allvar och som kan användas som lins för att få nya insikter om människans 

natur och det moderna samhället, vilket inte varit självklart inom områdena 

                                                                                                                                                   
 
3 Miller använder det egna uttrycket ”otherness”, vilket jag fritt har översatt till ”annanhet” (Miller 1998:12).  
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sociologi och antropologi (Campbell 1990:7,13, Miller 2001a:1). Millers arbete 

om shopping är nästan uteslutande fokuserat på kvinnor, vilket gör att 

diskussioner om genderförhållanden och identitet i förhållande till shopping går 

förlorade. Campbells arbete är mycket djupgående, men färgas av en elitism i det 

att han fokuserar på filosofer och betydande kulturpersonligheter, inte vanliga 

konsumenter, tillverkare och försäljare. Det bör också påpekas att varken 

Campbell, Clarke et al. eller Miller går fria från den moraliska klang som ofta 

omger konsumtionsteorier, i deras texter finns emellanåt politiska, moraliska och 

ideologiska undertoner. 

 

2.2 Samhällsideal och kläder 
De författare som diskuterats ovan framför argument som betonar kopplingen 

mellan etisk konsumtion och identitet utan att göra en tydlig skillnad mellan hur 

konsumtion av kläder skiljer sig gentemot konsumtion av andra varor. Campbell 

skriver visserligen en del om västerländskt mode, men då nästan enbart utifrån ett 

strukturellt perspektiv. Därför kan det i sammanhanget vara intressant att 

kortfattat lyfta fram vad författarna Entwistle och Arnolds skriver om kläder, 

identitet och ekologiskt mode. Jag kommer även att kommentera en artikel av 

Grimstad Klepp och Storm-Mathisen som tar upp förhållandet mellan mode och 

ålder relaterat till kroppslig- och social status.  

Ett återkommande tema i samtida litteratur om mode är spänningsförhållandet 

mellan det artificiella och det äkta, mellan jaget som konstruerat och jaget som 

naturligt. På ett motsägelsefullt vis anses kläder både kunna avslöja en individs 

identitet, men också kunna dölja den. De kläder människor bär och den egna 

kroppen används som en del av förverkligandet av ideal för den typ av person som 

människor önskar vara. Samtidigt är valmöjligheterna att utöva en identitet via 

kläder inte obegränsat, hur människor uttrycker identitet är relaterat till saker som 

samhällskonventioner, kön och grupp- eller klasstillhörighet (Entwistle 2000:112, 

113, 114, 115).  

Den koppling Campbell gör mellan en cyklisk variation av vilken typ av etik 

som präglar ett samhälle och sättet människor förhåller sig till konsumtion går 

även att koppla till mode och kläder. De tankegångar som återfinns i nuvarande 

samhällsdebatt kring modeindustrins påverkan på planeten känns igen från 
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rörelser som fanns i bland annat Storbritannien runt slutet på 1800-talet och tidigt 

1900-tal, och som drevs av människor trötta på industrialiseringens stora städer 

och betoning på konsumtion. Dessa rörelser förespråkade ökad autenticitet och ett 

återförenande mellan jaget och kroppen, människan och naturen, som skulle gå 

via en slags hygienisk inställning till kläder och användande av naturmaterial och 

design som relaterade till naturliga kroppar (Arnold 2001:26, 27). Romantisism 

och en längtan att gå tillbaka till naturen var också en central del av 

hippiekulturen på 1960-och 70-talet. Det centrala återkommande temat i denna 

typ av kulturella rörelser tycks vara en längtan efter det som upplevs som äkta, 

relaterat till en rädsla för att alieneras ifrån eller förlora jaget (Arnold 2001:28, 

Entwistle 2000:133).  

 Det estetiska utförandet av den typ av kläder som sammankopplas med 

vågor av idealism i samhället har dock förändrats över tid. De lösa, blommiga 

plagg som sammankopplas med hippiekulturen liknar inte vad som idag 

marknadsförs som ekologiskt och rättvist mode. Just det estetiska är en viktig 

aspekt av ekologiskt och rättvist mode som, åtminstone upp till nu, 

utseendemässigt har skiljt sig från övrigt mode (Arnold 2001:28, 29). Grimstad 

Klepp och Storm-Mathisen fann i en etnografisk studie genomförd på norska 

tonårsflickor och vuxna kvinnor att kläder hänger samman med sociala roller och 

positioner som följer med ålder. Bland annat konstaterade de att följa mode var 

mycket viktigare för unga flickor än vuxna kvinnor. De konstaterade också att de 

vuxna kvinnorna i studien besatte sociala roller, exempelvis att vara mödrar, som 

inkluderade ett stort ansvarstagande för andra människor (Grimstad Klepp 2005: 

330, 335).  

Jag kommer att återvända till dessa aspekter i förhållande till hur 

informanterna i mitt insamlade material såg på etisk shopping av kläder i den 

sammanfattande diskussionen i kapitel fyra. Fynden i den norska studien går att 

jämföra med Millers teori om shopping som ett sätt att agera i sociala relationer. 

Liksom i Millers studie så innefattade även detta material enbart kvinnor. Varken 

Entwistle, Arnold eller Grimstad Klepp och Storm-Mathisen bidrar i sina texter 

med egna teorier, varpå dessa författare utgör ett komplement till arbetets övriga 

teoretiska ramverk.  
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3 Genomgång av det empiriska materialet 

 
I en framåtblick inför hösten och vintern 07/08 skriver den svenska 

branschtidningen Sko&Mode: 
 

Miljöfrågorna är viktiga. Fair trade blir något som inte bara är för de 
mest medvetna, utan också engagerar gemene man. Ord som 
”återvinning” behöver inte enbart vara tråkigt, ”klimathot” inte enbart 
skrämmande (Åkesson 2007:15).  

 
Vad som är intressant med detta citat är att det innehåller en förväntan på vem 

individen bör vara som inte enbart tycks sträcka sig till rollen som shoppare och 

användare av modevaror, utan även innefattar vidare medborgerliga plikter. Vi 

ska som goda samhällsmedborgare inte vara rädda eller stå handfallna inför 

skrämmande saker som klimathot, utan anta utmaningen att engagera oss för en 

bättre värld. Samma artikel fortsätter att beskriva hur framtiden inte alls är mörk, 

utan något vi ska se fram emot med förtröstan. Texter som ovan citat är hämtat 

ifrån väcker hos mig en stor nyfikenhet att ta reda hur individen förhåller sig till 

den, för vad det verkar mycket starka diskurs som just nu pågår inom 

modebranschen, rörande värderingar som individen förväntas dela.  

Jag kommer nedan att presentera min valda exempelmodell Nudie Jeans 

och de värderingar företaget själv uttalat förväntar sig att såväl anställda som 

konsumenter ska dela, för att sedan presentera mitt insamlade intervjumaterial 

med individer som antas passa in i Nudies bild av hur individen som shoppar 

märkets kläder bör vara. Denna del av arbetet är beskrivande, och den genomgång 

av topics som utförs är en översikt över det som framkom under samtalen och 

som är centralt för arbetets frågeställningar.  

Jag vill återigen poängtera att Nudie valts som exempelmodell för att 

konkretisera arbetets resonemang, vilket innebär att jag inte har granskat huruvida 

företaget i realiteten lever upp till den filosofi eller de uppförandekoder de säger 

sig följa. Det kan dock nämnas att Nudie tillsammans med åtta andra svenska 

modeföretag ingick i en granskning av modeföretagens strategier för att förhindra 

kränkningar av mänskliga rättigheter hos deras leverantörer, utförd av föreningen 

Fair Trade Center och nätverket Rena Kläder publicerad 2006. I rapporten 

riktades kritik mot Nudie för att bland annat ha dålig kontroll på företagets 
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arbetsvillkor.  Fair Trade Center och Rena Kläder ansåg att det faktum att Nudies 

leverantörer finns i Europa inte utgör en garanti för att arbetsförhållandena är 

goda (Johansson 2006:18).  

 

3.1 Exemplet Nudie 
Fyra väl tilltagna skyltfönster i kombination med tre stycken gigantiska 

industrilampor ser till att Nudies nyöppnade butikslokal på Skånegatan i 

Stockholm fullkomligt badar i ljus. Det luktar nytt, de svarta blanklackade golven 

har fortfarande ganska få repor och lädret på soffbänkarna är ännu stelt. 

Inredningen ger ett rent och modernt intryck.  På väggarna trängs svartvita 

fotografier intill inbyggda hyllplan packade med jeans. Golvytan upptas av låga 

rullbord där kläder ligger på display i prydliga högar, en sida för tjejer och en sida 

för killar som sig bör. I mitten av butiken där kill- och tjejsida möts, rakt framför 

näsan när kunden kliver in genom dörren, ligger två par av Nuides ekologiska 

jeans; till samma pris, presenterade sida vid sida med andra modeller. Skillnaden 

gentemot de vanliga jeansen är dock att Grim Tim och Even Steven är tillverkade 

av ekologisk organisk bomull4. Båda modellerna är unisex, men i framtida 

kollektioner ska även specifika tjej- och killmodeller finnas med.  

En ung kille med cool, rockig jeansstil dyker upp och förklarar glatt att 

butiken redan hunnit bli gammal i gamet, de har ju trots allt varit öppna sedan 

förra torsdagen. Då jag vid tillfället i stort sett är ensam kund blir jag tålmodigt 

omhändertagen. Jag börjar ivrigt prova Grim Tim och Even Steven i olika 

storlekar, samtidigt som jag tillsammans med säljaren far upp i skyltfönstret för 

att jämföra olika typer av slitningar på de modeller som finns upphängda i linor 

från taket.  Just Grim Tim, den modell som passar mig bäst, är djupt blå och har 

en hårdhet i tyget som ger en slags vintage look. Unisexmodellen gör att jeansen 

på mig som tjej hamnar ganska långt ner på höftbenen. Avsaknaden av kemiska 

preparat i tillverkningen ska med tiden ge byxorna en grönaktig slitning, till 

skillnad från märkets andra jeans som slits i en vitare ton. Detta är dock insider-

information, utöver små diskreta lappar på plaggen som talar om hur de är 

                                                                                                                                                   
 
4 Jeansen gjorda av organisk denim har enligt Nudie tillverkats efter ekologiska procedurer vilket innebär att alla 
typer av kemikalier uteslutits i produktionen (Broschyr Nudie Jeans co, s. 2).  
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tillverkade finns det inget i det estetiska utförandet som skvallrar om dess 

organiska ursprung.  

Stommen i företaget Nudie, som startades 2001, är dess jeansproduktion. I 

företagets egen beskrivning av varumärket används ord som love, passion, soul, 

attitude, music och dreams, ord som typiskt talar till en relativt ung målgrupp.5 

Filosofin är att jeansen inte enbart ska ses som klädesplagg, utan med tiden 

formas efter och bli en del av bäraren. På Nudies hemsida, under rubriken This is 

Nudie, återfinns följande underrubriker; This is Nudie, Code of Conduct, Support 

Amnesty, Take care of your jeans samt Organic Denim (www.nudiejeans.com, 

2007-05-10). Dessa underrubriker tycks väl kapsla in de värderingar som 

företaget bygger sin identitet kring.  

I företagets uppförandekod som finns att hämta hem från dess hemsida på 

engelska, svenska, italienska och portugisiska går att läsa att Nudie eftersträvar en 

hållbar utveckling för såväl människor som miljö, och att de önskar vara med och 

förbättra förhållandena inom klädindustrin. Utöver en önskan om att de som 

jobbar med företaget ska engagera sig i frågor som rör mänskliga rättigheter och 

socialt ansvar finns en uttalad bild av vem konsumenten ska vara: 

 
Våra konsumenter är inte bara intresserade av kvaliteten på 
produkterna de köper, de är även intresserade av arbetet bakom 
varumärket och de sociala och miljömässiga förhållandena i 
produktionen (förord till den svenska versionen av Nudies 
uppförandekod, s. 1, www.nudiejeans.com, 2007-05-10). 

 
På detta vis gör företaget konsumenten, åtminstone rent semantiskt, till en aktiv 

del av skapandet av märket. Förordet till uppförandekoden beskriver hur 

ansvarskänslor, delaktighet och engagemang bör delas av alla som kommer i 

kontakt med företaget; såväl anställda som leverantörer och kunder och 

konsumenter. Det faktum att konsumenten inte enbart förutsätts vara intresserad 

av kvaliteten på produkterna, utan även av arbetet bakom varumärket och av 

produktionsförhållanden har fått utgöra ett centralt tema i de intervjuer som 

genomförts.  

                                                                                                                                                   
 
5 Företagets hemsida är skriven på engelska, varför orden även här återges på engelska.  



 

 24 

 I det dokument som utgör själva uppförandekoden framgår inget unikt med 

Nudie som inte går att finna i de uppförande koder som idag finns att hämta hem 

från i stort sett varenda modeföretags hemsida. Uppförandekoden baseras på FN:s 

allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) och ILO:s 

trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik (1977/2000). Dessa 

dokument är mer eller mindre standard vid utformningen av uppförandekoder. 

Vidare förväntas leverantörer och underleverantörer följa nationell lagstiftning i 

produktionsländer, anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt och inget 

barnarbete får förekomma (www.nudiejeans.com, 2007-05-10).  Dessa punkter 

säger dock inte så mycket om bilden av vem konsumenten förväntas vara.  

Mer intressant är det att notera att Nudie har satsat på välgörenhetsprojekt. 

Företaget säljer t-shirts där överskottet går till Amnesty International. De blå 

tröjorna, designade så att Nudies karaktäristiska orange sömmar matchar 

Amnestys logga i samma färg, finns att köpa både via Nudie och via Amnesty. 

Amnesty International är en världsomspännande NGO som i sitt arbete mot att 

förverkliga att alla människor ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheter som 

innefattas i FN:s deklarationer, lägger stor vikt vid vad individen kan göra för att 

förbättra världen (www.amnesty.se, 2007-05-10). Individens kraft att påverka har 

därför också utgjort tema i de samtal jag haft med arbetets nyckelinformanter. De 

mänskliga rättigheterna, som både Amnesty och Nudie stöttar, beskrivs bland 

förespråkare utgöra grunden för en global etik. Detta bygger på antagandet att det 

finns ett slags universell kärnmoral som binder samman alla människor överallt 

(Dunér 2002:55,89). Här framstår kopplingen till vilken typ av 

samhällsmedborgare individen bör vara mycket tydligt. I tillägg säljer Nudie 

också barnjeans där allt utöver produktionskostnader och moms går till 

barncancerfonden (www.nudiejeans.com, 2007-05-10).  

Jag vill här även kommentera den text som återfinns på företagets hemsida 

under rubriken Take care of your jeans. Under denna rubrik återfinns mycket 

detaljerade tvättråd för hur företagets jeans bör skötas för att hålla så länge som 

möjligt och uppnå sin fulla potential. Det rekommenderas till exempel för flera av 

modellerna att vänta minst sex månader innan första tvätt. Denna information kan 

verka oväsentlig i sammanhanget, men säger mycket om de omvårdande 

kvaliteter konsumenten förväntas ha. Att vänta sex månader innan första tvätt 

kräver både hängivenhet och omsorg. Här förklaras också att jeans handlar om 
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passion och djupa förhållanden, ju mer de vårdas ju vackrare blir de 

(www.nudiejeans.com, 2007-05-10). Det tycks med andra ord vara en mycket 

kärleksfull, altruistisk och omsorgsfull människa som efterlyses som kund.  

Den information som återfinns under den sista underrubriken Organic Denim 

finns även att tillgå i en längre version i en liten folder som följer med i fickan på 

alla ekologiska jeans. I denna folder, i ett avsnitt som tar upp hur företaget ser på 

rättvis produktion, återfinns följande textrad: 

 
The question is not only if it is possible to support a family on these 
wages or not, the question is do we really need to buy jeans this 
cheap? We need to care. We cannot accept this globalisation at the 
expense of human rights (Broschyr Nudie Jeans co, s. 4). 

 
I detta citat fångas samtliga tre saker som inledningsvis nämndes som utmärkande 

för i stort sett all redogörelse för tillkomsten, framväxten och spridningen av 

diskurser kring socialt ansvar och etisk konsumtion. Konsumtion till varje pris 

framställs som något slösaktigt och skadligt, det finns en gräns för hur billig en 

vara får vara innan det blir vulgärt. Vidare tillskrivs globaliseringen innefatta 

negativa sidor som potentiellt kan leda till att människors mänskliga rättigheter 

kränks. Citatet förutsätter också att individen har ett fritt val bland tillgängliga 

marknadsvaror, om individen bryr sig och väljer rätt skulle en stor del av 

problematiken vara löst. We syftar alltså troligen inte enbart till vad företaget bör 

göra, utan talar till mänskligheten i stort.  

För att ytterligare förstärka bilden av den konsumentgrupp Nudie vänder sig 

till kan ett besök som gjordes på affären Ekovaruhuset i Stockholm illustrativt få 

exemplifiera den typ av konsument som etisk shopping traditionellt vänder sig 

till. Längst en slingrande gata i Gamla Stan hittas butiken Ekovaruhuset som 

säljer ekologiska och rättvisa kläder. Å ena sidan tycks det finnas många likheter i 

de värderingar Nudie och Ekovaruhuset baserar sin verksamhet på. De båda 

företagen tycks vilja förändra bilden av ekologiskt och rättvist mode. 

Grundfilosofin verkar vara att klädbranschen som den ser ut idag medför vissa 

problem för människor och natur, men att dessa avigsidor kan minimeras genom 

gemensamt arbete från företagens och konsumentens sida (www.nudiejeans.com, 

2007-05-10, www.ekovaruhuset.se, 2007-05-10).  

I verkligheten blir dock upplevelsen av de båda butikerna ett slags känsla av 

coola Söder möter mysiga Gamla Stan. Den moderna känslan över butikens 
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utförande på Skånegatan återfinns inte alls i Gamla Stan. Här är känslan snarare 

ombonad, ett slags nordisk hemtrevlig lantlighet med ofärgade trägolv och vita 

väggar. Alla plagg på Ekovaruhuset är tillverkade av ekologiska material, och här 

finns även andra produkter som underkläder, kosmetika och smycken. Vid kassan 

ligger en hög gratis exemplar av tidskriften Camino, ett svenskt livsstilsmagasin 

för hållbar konsumtion, och skvallrar om vem som förväntas besöka butiken.  

Ekovaruhuset är återförsäljare av trendiga märken som Camilla Norrback, 

Deminwear, Kuyichi och Leela Cotton. På Ekovaruhusets hemsida går att läsa att 

företaget aspirerar på att förändra bilden av ekologiskt mode från färglöst och 

präktigt till lyxigt, läckert och sexigt (www.ekovaruhuset.se, 2007-05-10). För att 

förändra en bild av något krävs att det redan existerar en uppfattning om hur något 

ska vara. Det går därför att misstänka att butiken vänder sig till konsumenter som 

i grunden är intresserade av hållbar konsumtion och ekologiska varor och som 

tidigare har varit i kontakt med ekologiska kläder. Hit skulle dock inte mina 

informanter hitta. En förklaring till detta är priset, för basplagg som linnen och t-

shirtar kan konsumenten få betala ganska många hundralappar på Ekovaruhuset. 

Denna prissättning kräver en övertygad konsument med stark köpkraft. Det går att 

misstänka att den konsumentgrupp jag valt att samtala med skulle välja att 

investera sina pengar i plagg med mer statuskraft utifrån deras synvinkel än 

exempelvis anonyma, naturfärgade linnen. Vidare går det att föreställa sig att 

presentationen av plaggen påverkar; på Ekovauhuset presenteras alla varor utifrån 

det faktum att de är just ekologiska, medan Nudie presenterar sina ekologiska 

jeans utifrån kvaliteter som passform, färg och look, samma kvaliteter som lyfts 

fram i övriga plagg.  

 

3.2 Informanterna 
De informanter som har intervjuats för arbetet kommer från en svensk småstad i 

södra Sverige. Med den äldsta född 1986 och den yngsta 1988 har samtliga tagit 

studentexamen, men ingen har ännu påbörjat någon högre utbildning. I avvaktan 

på högskola eller universitetsstudier, värnplikt eller annat arbete jobbar de via 

bemanningsföretag på olika industrier på orten. Informanterna befinner sig i ett 

slags övergångsfas på väg in i vuxenlivet.  Samtidigt som de fortfarande bor 

hemma arbetar de under väldigt tillfälliga förhållanden, redo att när som helst gå 
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vidare till något annat. De tillhör dock inte en lika köpsvag grupp som till 

exempel högskole- och universitetsstuderande, skiftarbete på olika industrier ger 

bra betalt. Det faktum att gruppen tar sina första stapplande steg som egna 

inkomsttagare gör gruppen extra intressant att tala med, trots att de är unga finns 

det inga praktiska hinder för att aktivt utöva etisk konsumtion såsom avsaknad av 

egen inkomst. Då de fortfarande bor hemma är det föräldrarna som till största del 

står för inköp av dagligvaror i de hushåll informanterna lever i, varpå just 

konsumtion av kläder utgör majoriteten av de inköp informanterna står för själva.  

Informanternas egna beskrivningar av sitt förhållande till kläder är ganska 

varierande, någon har arbetat i klädesaffär och beskriver shopping av kläder som 

en hobby medan en annan talar om sitt intresse för kläder som mycket litet. 

Samtliga beskriver, oavsett uppskattat intresse för kläder, vid flertalet tillfällen 

under samtalen hur viktigt det är att klä sig rätt efter tillfälle och sammanhang. De 

är motvilliga till att kategorisera sig själva att tillhöra en specifik klädstil och 

menar att det är möjligt att i sin garderob ha en rad olika stilar. Det som framhålls 

som lågt intresse inom gruppen kan i jämförelse med andra grupper framstå som 

medvetet och engagerat (Klepp Grimstad 2005:330).  

Informanterna säger sig uppskattningsvis lägga mellan noll till ett par tusen 

kronor i månaden på kläder. Det vanliga är att köpa ett eller ett par klädesplagg 

per månad. Prisnivån på en tröja ligger på 1000-1500 kronor som maxnivå för 

vad den får kosta. Jeans utgör det dyraste inköpet och kan få kosta upp till 2000 

kronor. Kläderna inhandlas vanligtvis i lokala butiker i staden, men shoppas 

också på Internet och vid besök i andra större städer. Varumärken som nämns är 

såväl svenska märken som Nudie, Acne, Lindeberg och Cheap Monday som 

utländska märken som Lyle&Scott, De Palma och Converse.  

Utifrån intervjuerna med informanterna följer en genomgång av det 

empiriska materialet utifrån 1) Samhällsengagemang 2) Förhållning till 

klädbranschen 3) Referensramar 4) Relationspåverkan. Här lyfts det ytliga som 

informanterna har uttalat under intervjuerna fram, men det är ingen analys av de 

så kallade topics (Sachs 2003:15). Analysen följer med en sammanfattande 

diskussion i kapitel fyra.  
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3.2.1 Samhällsengagemang 
Genom de välgörenhetsprojekt Nudie önskar att deras konsumenter är med och 

stöttar, som insamling av pengar till Amnesty International och svenska 

barncancerfonden, framgår att den ideala konsumenten är en aktiv, intresserad, 

solidarisk och engagerad samhällsmedborgare. I detta koncept ingår en 

övertygelse om att individen kan vara med och påverka inte bara lokala 

samhällsförhållanden utan även det som tar plats globalt. Det finns en 

underliggande föreställning om att globaliseringen medför vissa baksidor, men 

att individen kan medverka till att  förändra det som är fel.  

På det personliga planet hade samtliga informanter tidigare erfarenheter av 

att engagera sig i olika intressen och aktiviteter, så som engagemang i ett politiskt 

ungdomsförbund, deltagande i olika idrottsföreningar eller medlemskap i en kör. 

Två av deltagarna spelade i band, men annars ansågs fritidsaktiviteter mer vara 

något som hade tillhört barndomen. Alla fem beskrev sig själva som intresserade 

av samhällsfrågor och politik, och följde regelbundet både lokal och rikstäckande 

nyhetsrapportering. Även internationell nyhetsbevakning via medier som tv- 

kanalen CNN följdes. Utöver att intressera sig för nyheter för det egna nöjets 

skull var dock ingen politiskt aktiv eller engagerad i någon typ av NGO eller 

humanitär organisation som exempelvis Amnesty.  

Förhållningssättet till politik och samhällsengagemang uttrycktes som att det 

var smidigt att hålla sig till ett slags mittfåra och inte hålla på något särskilt parti. 

En informant uttryckte det som att han: ”[…] jag känner mig lite mer all around 

liksom. Jag finner mig i situationen.”  I inställningen till och utövandet av 

samhällsengagemang fanns ett slags ambivalens. Samtidigt som engagerade 

människor beskrevs i positiva ordalag som att vara smarta, kritiska och ha mod 

att bry sig och säga ifrån fanns en tydlig gränsdragning gentemot folk som 

beskrevs som aktivister. Uttalanden som: ”Engagerade människor dom bryr sig 

om, dom vill göra nån förändring, dom är inte nöjda med hur det är, då tar dom 

tag i det.” Kunde senare i samtalen kontrasteras med uttalanden i stil med: ”[…] 

det där med att bojkotta multinationella företag som många ligister gör. Det 

tycker jag bara är fjantigt alltså.” Eller: 

 
Alltså om man säger att nån är lite alternativ, då tänker jag typ att den 
är lite såhär, för det första tänker man att dom är lite vänstervridna. Av 
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nån anledning. Eh, å så tänker man att dom utseendemässigt inte är så 
posh. Typ motsatsen till posh. Att dom har… jag vet inte, inte så 
mycket smink kanske.  

 
I alla samtalen ledde prat om samhällsengagemang in på så kallade aktivister som 

det tycktes finnas en klar bild av, både vad gällde politiska sympatier som livsstil 

och utseende. Trots att informanterna ansåg att det är positivt att engagera sig i 

samhällsfrågor markerade de tydligt att de själva inte tillhörde denna grupp och 

att de heller inte önskade göra det. Samhällsengagemang ansågs vara bra, men det 

fanns tydliga ramar för vad de själva ansåg passa in i deras liv.  

Trots att ingen av informanterna aktivt bedrev någon typ av 

samhällsengagemang ansåg de att individen har stor kraft att påverka sin 

omgivning. Individer som går samman och driver en fråga ansågs ha stora 

möjligheter att påverka samhället. Det påpekades dock att det krävdes instanser 

som individen kunde vända sig till, och att det var lättare att påverka i ett 

demokratiskt land. Vid flera tillfällen gavs exempel på hur individen kunde 

använda shopping som en motståndshandling eller för att förändra rådande 

förhållanden, om så önskades. Dock tycktes det inte finnas en stark koppling 

mellan negativa konsekvenser med globaliseringen och en vilja hos dem själva att 

försöka hindra denna utveckling eller ställa saker tillrätta. Globaliseringen 

betraktades generellt som något neutralt, varken positivt eller negativt, bara något 

som är. Dock uttrycktes en viss oro över exempelvis hotande klimatförändringar: 

”Ja menar man vill ju inte ha jorden i pannan en morgon liksom. Eller solen.”  

Det rådde dock ifrågasättande över sanningshalten i rådande samhällsdebatt 

om miljöhot och klimatförändringar: ”Man pratar ju om det också. Vanliga 

människor liksom. […] Typ om det finns överhuvudtaget, om det finns någon 

växthus effekt.” En annan informant sade: ”[…] helt plötsligt är det bara det som 

gäller. Så skiter man i allt annat. Och jag vet inte om jag är riktigt för det.” Något 

i tonen i rådande samhällsdebatt verkade svårt för informanterna att ta till sig. De 

hörde debatten och förstod problematiken, men ansåg att det var svårt att sätta 

perspektiv på hur stora problemen verkligen är.  

 

3.2.2 Förhållning till klädbranschen 
I Nudies uppförandekod går att läsa att företaget vill vara med och förbättra 

förhållandena inom klädindustrin. Det existerar en syn på klädbranschen som en 
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industri med problem och missförhållanden, men att dessa går att förbättra 

genom gemensamt arbete från företag och konsumenter. Det finns en förväntan 

på att konsumenten ska intressera sig för arbetet bakom varumärket och sociala 

och miljömässiga aspekter av produktionen. Detta resonemang förutsätter att 

konsumenten dels upplever att det existerar problem inom klädindustrin och då 

främst på produktionssidan, dels att dessa problem utgör incitament för 

engagemang.  

  I materialet fanns en uppfattning om att klädindustrin innefattar vissa 

problematiska aspekter. Som förslag på vad dessa aspekter kunde vara angavs 

utnyttjande av billig arbetskraft, dåliga arbetsförhållanden och glidande 

arbetsgivaransvar. Informanterna beskrev att det är svårt eller omöjligt att som 

konsument veta hur klädesplagg är tillverkade. Svensktillverkade plagg ansågs 

vara de enda kläder som med säkerhet går att veta att tillverkningen har gått bra 

till.  

 
[…] men man vet ju aldrig egentligen hur det har kommit till heller, 
liksom helt… fullt ut. Det är ju bara om det är svensktillverkat som du 
kan, om du snackar med nån person som har, som är insatt i det, just 
det märket […] 

 
Klädindustrin ansågs dock inte generellt vara mer problematisk än andra 

branscher. Överlag ansågs klädbranschen vara en tillförlitlig bransch, särskilt 

väletablerade märken förutsattes agera bra då uppfattningen var att dessa märken 

hade alldeles för mycket uppmärksamhet fäst vid dem för att våga bete sig illa, 

och därmed riskera dålig publicitet. Vidare ansågs klädindustrin vara en lönsam 

bransch som kunde generera pengar och bidra till välståndet för landet i stort.  

Snarare än att prata om dåliga produktionsförhållanden i relation till 

problematiska aspekter av klädindustrin tog informanterna upp sidor som hade 

direkt koppling till deras egna liv. Det beskrevs som problematiskt att det fanns en 

generell konsumtionshets i samhället som inte bara pågick bland ungdomar utan 

även bland äldre generationer. Statussträvan kopplades till att bära märkeskläder, 

något som de själva gjorde, men som de inte alltid var säkra på anledningen till:   

 
Å det, det har väl också blivit en, nästan ännu mer imagegrej å ha ett 
dyrt plagg där märket inte syns. Som man liksom kan komma fram till 
den stunden när man berättar det istället.  
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Endast en informant, som hade arbetat extra i klädbutik och som var väldigt 

intresserad av kläder, beskrev att han hade ett intresse i kläders och tygers 

ursprung. Detta intresse kom sig dock inte av oro för dåliga arbetsförhållanden i 

produktionen, utan av egenintresse av att vara en smart konsument och inte låta 

sig luras att köpa ett masstillverkat plagg till överpris. Under tiden i butik hade det 

emellanåt kommit in säljare som presenterade sina varor för butiken: 

 
[…] om du vet att en tröja kanske kostar 1500 spänn. Å så är den 
liksom masstillverkad på nåt, nåt ställe av nåt tyg som egentligen inte 
ska kosta 1500 kronor. Å sen kommer kanske en sån kille eller tjej 
som säljer en tröja för kanske 700 spänn och så visar det sig att det är 
ett tyg som är såhär jätte unikt som egentligen borde vara dyrare och 
kosta dom där 1500 kronorna i stället.  

 
Andra exempel på problem med klädesindustrin ansågs vara att den 

förmedlar snedvridna kroppsideal, och sexualiserar barn genom att till exempel 

erbjuda stringtrosor för 10-åringar. Klädindustrin beskrevs också vara en dålig 

bransch om man ville göra karriär, det ansågs inte finnas potential till utveckling i 

att jobba med försäljning i butik. Ett tema som informanterna tycktes väldigt 

engagerade i var att konsumtion kan leda till problem för vissa individer som 

konsumerar över sina tillgångar och drar på sig skulder. Tre av informanterna 

pratade om ett tv-program på tv3 som heter Lyxfällan, och som tycktes utgöra ett 

obehagligt exempel på hur konsumtion kan leda till problem för den enskilda 

individen. Denna aspekt tycktes starkt moraliskt laddad, både att slösa med 

pengar som man inte har, men även att enbart leva i nuet och inte ta ansvar för 

vad som ska hända i morgon. Samtidigt som detta betraktades som starkt 

stigmatiserat, kunde de ge exempel på hur de själva upplevt skuldkänslor i 

samband med inköp de egentligen inte hade haft råd med: 

 
Alltså, jag har ju många inköp av saker som jag egentligen inte har råd 
med. Har jag ju gjort. Å då… då får man ju dåligt samvete alltså, men 
ändå är det gött å kunna köpa, köpa lite exklusiva grejer ibland!  

 
 

3.2.3 Referensramar 
Individers förståelse av etisk shopping tycks präglas av tidigare erfarenheter och 

minnen. Även sättet hur etisk shopping diskuteras i den allmänna debatten 

förutsätter referensramar att relatera begreppet till. Företag med ekologiska 
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kollektioner tycks vilja lansera sina varor som nya och fräscha, som en motbild 

till den gråa och färglösa bild konsumenten förutsätts ha.  

  Erfarenheter och minnen av bojkotter av varor som informanterna själva 

upplevt innefattade en rad olika typer av produkter. Dessa rörde i huvudsak 

produkter som vid olika tillfällen ansetts som hälsofarliga för dem som skulle 

konsumera produkten. Matvaror som under olika perioder ansetts som farliga, 

som kött under galna kosjukan, fågel under fågelinfluensan eller chips under larm 

om acrylamider angavs som exempel. Mobiltelefon var en annan produkt som 

vissa undvikt på grund av rädsla för strålning.  

  Erfarenheter av bojkotter av varor som baserades på ideologiska skäl var 

mer splittrade. Den äldsta av informanterna mindes att det ansetts som dåligt att 

äta choklad från Nestlé när han var liten, eftersom företaget tillverkade 

bröstmjölkersättningsprodukter till kvinnor i Afrika. Samma informant mindes 

även att det ett tag ansetts som fel att äta tonfisk, eftersom delfiner kunde fastna i 

fiskenäten. Gemensamt för samtliga informanter var att de mindes att det ansetts 

ofint att slänga mat när de var små, för att man skulle tänka på barnen i Afrika. 

Minnen av mer nutida ideologiska kampanjer togs också upp, som detta av USA:s 

inträdande i Irak 2003: 

 
När USA gick in i Irak kommer jag ihåg att det var jättemånga 
människor som bojkottade allt från USA. Köpte inga produkter från 
USA överhuvudtaget.  

 
Anti-amerikaniseringsåsikter kopplades till folk som bojkottar multinationella 

företag generellt, vilket dock tillskrevs människor som är aktivister. Detta ansågs 

för extremt för att gälla dem själva. Endast en av informanterna kopplade 

bojkotter av varor till klädindustrin: 

 
Var det inte nåt att H&M hade barnarbete på 90-talet eller nåt?  […] 
jag tror jag minns det. Å att, å men det var bara ett tag. Att det var lite 
sådär, eller Indiska eller nåt kanske det var.  

 
 När samtalen kom in på ekologiska eller rättvisemärkta varor informanterna 

själva eventuellt hade inhandlat blev de osäkra på vad de skulle svara.  De tycktes 

helt enkelt inte veta. En av informanterna trodde att hans pappa hade handlat 

rättvisemärkt kaffe vid något tillfälle. En annan sade sig en gång under en 

semester på Västkusten ha köpt en fotboll som var rättvisemärkt, men att det mest 
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varit en slump och något han hade upptäckt efter inköpet. På frågan om de någon 

gång hade kommit i kontakt med eller köpt etiska eller ekologiska kläder rådde 

förvirring. Samtliga sade att de inte trodde att de ägde några sådana plagg, men 

kände sig osäkra. De sade sig knappt veta att det fanns, och lät närmast förvånade 

när det fördes på tal, som att det var konstigt att varken de själva eller någon 

annan hade tänkt på det innan.  

 Bilder av hur ekologiska plagg skulle kunna se ut rent estetiskt blev därför 

mycket svåra att frammana. Ingen hade hört talas om någon designer som jobbde 

med etiska eller ekologiska strategier, eller var medvetna om några märken som 

har ekologiska kollektioner. I alla fall inte bland de märken de själva köpte. Den 

äldsta informanten associerade till den vanliga stereotypen av ekologiska plagg 

genom att utbrista: ”Urtvättat och som det suttit på nån… blek 60-åring eller 40-

åring! I naturfärger!” De andra informanterna ställde sig helt frågande: ”Jag vet 

inte, typ ett blad, ett blad som kallingar.” Samma informant tillade sedan: ”Ja, det 

skulle ju inte se ut som i kohud direkt!” En annan konstaterade: 

 
Alltså jag skulle kunna tänka mig att det ser ut som ett vanligt plagg, 
bara att det inte är gjort på samma sätt. Fast ändå inte som ett vanligt 
plagg.  

 

3.2.4 Relationspåverkan 
Utifrån antagandet att konsumenten ska engagera sig i etisk shopping baserat på 

solidaritetskänslor för andra på distans är det intressant att se till hur individerna 

beskriver sin konsumtion av kläder i relation till andra.  

 Som beskrivits under ovanstående topics så utgjorde den nära omgivningen 

en viktig influens över informanternas konsumtionsvanor. Beskrivningar av tryck 

att köpa statussymboler som till exempel märkeskläder utgjorde ett exempel på 

detta. För informanterna var det sociala livet mycket centralt, och viktiga saker 

diskuterades med den nära omgivningen. Å ena sidan ansåg sig informanterna 

mycket säkra i sin klädstil och upplevde att de inte påverkades av vad andra 

tyckte om hur de klädde sig. En av informanterna kommenterade tjejkompisars 

åsikter om hur han klädde sig med följande replik: 

 
Om dom säger att den det där kan du ju inte ha, då bara jag… det liksom 
bara, det skiter jag i. Om man får säga så.  
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I samma andetag sade dock samma informant: ”Jag går ju inte till stan utan mina 

vänner! Jag går ju inte själv till stan!” En annan förklarade: 

 
Jag har nog ganska liksom lika åsikter som mina vänner tycker om 
kläder. Så om jag tycker om nåt så, jag vet inte, då tycker de nog också 
om det eller liksom… 

 
Informanterna var rörande överens om att shopping av kläder helst skulle göras 

ihop med vänner, under gemensamma rundor i butiker. Flickvänners åsikter om 

kläder tillskrevs också en viss betydelse: 

 
Alltså jag skulle aldrig, nu kanske inte du vill prata om det, men jag 
skulle aldrig få nån å ändra min stil. Det skulle inte funka. Alls. Men 
jag skulle kunna, om hon hade köpt en tröja till mig som jag skulle ha 
nån kväll när vi kanske var ute å åt med hennes familj eller nånting. 
Då är klart. Om den inte var så jätte ful.  

  
I materialet var det uppenbart att det är de nära relationerna som spelar störst 

roll vid shopping av kläder. Informanterna uttryckte en medvetenhet om att det 

fanns folk i klädbranschen som for illa, men vilka dessa människor var verkade 

mycket diffust och inte särskilt närvarande i relation till deras egen konsumtion av 

kläder. På en direkt fråga om vilka det är som producerar kläder angavs svar som: 

”Små bergsbyar i Anderna. Dit omvärlden inte har nåt.” Eller: ”Typ jag vet inte, 

Indien… kanske. Jag vet inte, jag har inte så stort, jag vet inte. ” 

Tydligt var att det inte gick att ta ansvar för allt och alla, och att det 

upplevdes som svårt att ta till sig saker som hände långt borta utan direkt relevans 

i det egna livet. Faktorer som kom upp under samtalen och som ansågs påverka 

inhandlandet av kläder var originalitet, passform, utseende, hållbarhet, varumärke, 

känsla och pris. När etiskt producerade och ekologiska kläder kom på tal var det 

tydligt att den ekologiska aspekten, vad det nu kunde innefatta, inte fick påverka 

andra faktorer om informanterna skulle tycka att det vore intressant för dem 

själva: ”Om det är jättemycket dyrare skulle jag avstå.” Eller: ”Jag skulle kunna 

köpa det fast det är dyrt men då måste det ju va fräscht ändå.”  
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4 Sammanfattande diskussion 
 

Utifrån arbetets insamlade material går det inte att dra några generaliserande 

slutsatser för hur individer förstår och hanterar etiska dimensioner av konsumtion 

av kläder. Arbetet kan istället visa på hur en antropologisk forskningsansats kan 

bidra till att lyfta fram frågor som berör området, och som är viktiga att studera 

inom modevetenskaplig forskning. Konträrt till de discipliner inom vetenskapen 

som exklusivt begär stora representativa material har det individuella fallet en 

nyckelroll inom antropologin. Att studera individers vardagsliv och få insikt i hur 

de ser på och reflekterar över sin egen tillvaro kan också säga något om den 

övergripande strukturen i samhället (Agar 1996:242, Hylland Eriksen 2005:70 

71). Arbetet bör ses som hypotesgenererande, det vill säga den viktiga 

behållningen är att stimulera till en fortsatt diskussion. Utifrån de topics som 

genomgången av det empiriska materialet utgår ifrån framstår vissa områden och 

begrepp som viktiga att diskutera vidare.  

 

4.1 Diskussion 
Att använda sig av mänskliga rättigheter som affärsidé har kommit att utvecklas 

till en etablerad strategi för företag att skapa identitet. Nudie Jeans har, liksom en 

rad andra klädföretag, antagit en uttalad etisk och miljöinriktad profil.  I den 

konsumentprofil som bland annat går att utläsa i tryckta broschyrer och texter på 

företagets hemsida framgår att företagets konsumenter förutsätts vara intresserade 

inte bara av kvaliteten på produkterna de köper utan även av arbetet bakom 

varumärket och av sociala och miljömässiga aspekter av produktionsförhållanden. 

Via välgörenhetsprojekt målas bilden av idealkonsumenten som en aktiv, 

intresserad, solidarisk och engagerad samhällsmedborgare upp. Egenskaper som 

att vara kärleksfull, altruistisk och omsorgsfull betonas. Individen tillskrivs en 

central roll av delaktighet i att ta ansvar för vad som betraktas som baksidor med 

klädindustrin, men även för konsumtion och globaliseringen i stort.  

 Att sammankoppla moraliska och politiska värderingar med 

konsumtionsbeteenden är inget nytt fenomen (Barnett 2005:30). Dock är det inte 

en universell företeelse att likställa att vara konsument med en identitet. 

Utvecklingen mot att allt mer betona den aktiva medborgarkonsumenten kan 
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sägas ha kommit de senaste tjugofem åren (Trentmann 2006:2). De värderingar 

som lyfts fram i Nudies konsumentprofil kan placeras i en vidare process som 

pågår i samhället i stort över vad det innebär att vara etisk (Barnett 2005:30). 

Samtida diskurser, inom både akademi, politik och aktivism, tycks förutsätta att 

etiska beslutsfattanden sker via rationella beräkningar och utifrån etiska 

obligationer. I moralfilosofiska termer kan detta beskrivas som en utilitär eller 

konsekvensbaserad form av etik, i det att handling betraktas som rätt eller fel i 

förhållande till om dess konsekvenser är bra eller dåliga (Barnett 2005:26). 

Individen förutsätts vara en kreativ och rationell varelse som utövar ett fritt val 

bland varor tillgängliga på marknaden, och placeras i en central ansvarsroll för 

andra (Barnett 2005:30, Clarke 2006:233, Miller 2001a: 4, Trentmann 2006:2).  

Kampanjer inriktade på etisk konsumtion utgår typiskt ifrån FN:s 

deklarationer av de mänskliga rättigheterna som basen för vad som anses vara en 

global etik, vilken motiverar att tillskriva individen globala ansvar och 

skyldigheter (Clarke 2005:231). De mänskliga rättigheterna representerar dock, 

liksom andra typer av värdesystem, inte neutrala värderingar utan bör enligt mig 

betraktas utifrån ett ideologiskt perspektiv (Dunér 2002:73). De teoretiker jag valt 

att använda mig av i detta arbete poängterar att olika traditioner och sociala 

miljöer skapar olika nationella och regionala variationer av konsumenten (Barnett 

2005:30, Miller 1998:141, Trentmann 2006:9). I Sverige finns en tradition av en 

allmän social välfärdsmodell i vilken ansvars- och trygghetsfrågor tillskrivs 

staten, och andra etiska aktörers roll i sociala frågor är nedtonad (Frostenson 

2006:9).  

I mitt insamlade material fanns en positiv syn på samhällsengagemang, där 

individen ansågs ha stora möjligheter att påverka samhället och sin omgivning. 

Informanterna ansåg att de själva genom att välja de varor som de konsumerade 

kunde bidra till att förändra rådande samhällsförhållanden, och visade 

medvetenhet om att shopping kunde användas som en typ av motståndshandling 

via exempelvis bojkotter av varor. Dock fanns starka gränsdragningar mellan vad 

som uppfattades som samhällsproblem på en strukturell nivå, och för vad de 

själva som individer ansåg att de borde ta ansvar för. Detta uttrycktes i termer av 

en motbild i den så kallade aktivisten, en typ av person som beskrevs gå längre i 

sitt engagemang för omvärlden än vad de själva var beredda att göra. I materialet 

förekom ingen problematisering av globaliseringen, vilket delvis kan bero på en 
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ovana att diskutera saker utifrån den typen av diskurs. Det kan också bero på att 

det som tillskrivs globaliseringen är förhållanden som är naturaliserade för 

informanterna då det är förhållanden som har rått under hela deras levnadstid.   

Ett intressant fynd i materialet var att det uttrycktes misstro gentemot de fakta 

som framläggs i samhällsdebatten kring frågor som klimatförändringar. 

Informanterna upplevde det som svårt att bedöma vad som var sanning och vad 

som var överdrivna hot. Detta problematiserar ansvarsfördelningen mellan etiska 

aktörer i samhället, och kan även medföra implikationer för konsumtion av etiska 

varor. Om individen upplever sig sakna information eller anser det svårt att 

avgöra sanningen bakom den information som finns tillgänglig, finns en risk att 

kampanjer som marknadsför etiska varor avskrivs som motsägelsefulla eller 

mindre trovärdiga (Miller 2001a:135). Informanterna beskrev själva att de 

upplevde pågående samhällsdebatt som icke reflekterande och enkelspårig.  

I tidningsreportage i mode- och livsstilsmagasin är det mycket vanligt att föra 

fram etiska och ekologiska varor som något exklusivt, istället för att köpa en 

mängd varor ska det vara färre men av bästa kvalitet. Benämningar som 

”Ecoluxury” används för att betona det lyxiga i att unna sig det allra bästa både 

för sig själv och för omgivningen. Att gå back to basics eller att vi ska hitta 

tillbaka till oss själva som det naturromantiskt ofta uttrycks i tidningsreportage, 

förutsätter att det finns en nostalgisk känsla hos individen av att vilja vrida 

tillbaka teknologiska och vetenskapliga utvecklingar i samhället som upplevs 

utgöra hot gentemot människa och natur (Arnold 2001:27). För vad det verkar 

talas etisk konsumtion nästan uteslutande om med ett språk som riktar sig till 

medelklasskvinnor ansvariga för inköp i hushållet, snarare än till den målgrupp 

mina informanter utgjorde (Campbell 1990:224, 225, Miller 1998, Miller 2001a).  

 Valet av unga killar som informanter baserades på en hypotes om att denna 

grupp skulle ha andra referensramar än de individer som studerats i tidigare 

studier. Just synen på etisk shopping tycks starkt kopplad till erfarenhet, 

utbildning och bakgrund (Ekström 1999:13) Detta bekräftades i det att samtliga 

informanter utom en ställde sig helt frågande till hur ett etiskt eller ekologiskt 

plagg estetiskt skulle kunna se ut. De hade inte tidigare tänkt på att sådana plagg 

existerade, och hade än mindre en visuell bild av hur de skulle kunna se ut. 

Reklamkampanjer som riktar in sig på att slå hål på fördomar gentemot etiska och 

ekologiska plagg skulle därför kunna vara bortkastade på mina informanter, då 
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några sådana referensramar inte tycktes existera. Bland ungdomar värderas ofta 

trendriktighet högt, att vara otrendig indikerar brist på popularitet och låg status 

inom den egna gruppen (Klepp Grimstad 2005:333). Om mina informanter skulle 

komma i kontakt med etiska eller ekologiska plagg går det därför att tänka sig att 

de skulle välja dessa plagg på samma basis som andra kläder, det vill säga utifrån 

originalitet, passform, utseende, hållbarhet, varumärke, känsla och pris.  

I mina intervjuer framgick, i enlighet med vad Miller föreslagit (Miller 

1998:12), att shopping hade en central plats i skapandet och fasthållandet av 

sociala relationer. Informanterna beskrev till exempel hur det nästan uteslutande 

handlade kläder tillsammans med vänner, och att de av hänsynstagande till andras 

känslor skulle kunna bära kläder som de egentligen själva inte skulle ha valt. 

Enligt Miller tycks det föreligga en problematik i att använda shopping som ett 

uttryck för altruism och att underordna de egna och hushållets intressen i favör för 

andra på distans (Miller 2001a:134). Även detta antyddes, hypotetiska inköp av 

etiska och ekologiska kläder fick inte påverka faktorer som pris eller utseende.  

Det fanns bland informanterna en uppfattning om att det inom klädindustrin 

existerar problem särskilt på produktionssidan, men att shoppa av hänsyn till 

andra på distans ansågs alldeles för diffust. Det fanns ingen tydlig bild av vilka 

dessa människor på distans egentligen var. Baksidor med klädindustrin och 

konsumtionssamhället talades om i termer av saker som var direkt relaterade till 

individernas egna liv, så som sneda kroppsideal inom modevärlden, problem med 

kontokortsskulder och statustävlan.   

Synen på kläder tycks vara starkt kopplat till ålder som social status. I vissa 

åldrar framstår mode och kläder som mer viktiga än i andra. Med ålder kommer 

ofta roller som medför ett utökat ansvarstagande för andra människor, så som 

föräldraskap eller att leva som partner till någon annan (Klepp Grimstad 

2005:335, Miller 1998:124). Det är tänkbart att det mått av ansvarstagande 

individen upplever för andra också påverkar synen på etisk shopping. Olika 

generationer tycks betona olika typer av ideal som viktiga vid olika tillfällen i 

livet. Det är inte är enbart det antal år en individ har levt som påverkar vilka ideal 

som värderas högt, utan även det politiska och sociala kontext som individen 

växer upp i (Campbell 1990:219).  

Liksom Miller tolkar jag inte avsaknaden av etisk shopping av kläder hos 

mina informanter som ett tecken på brist på generositet eller altruism, utan tror att 
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det delvis beror på den ålder mina informanter befann sig i är en period i livet då 

fokus ofta ligger på den egna individen, och delvis i att det föreligger en svårighet 

i att uttrycka altruism via shopping (Miller 20001a:133). Jag tror detta är särskilt 

problematiskt när det kommer till konsumtion av just kläder, som skiljer sig ifrån 

många andra konsumtionsvaror i det att kläder för den moderna människan utgör 

ett förkroppsligande av vem individen är som person (Etwistle 2000:112).  

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån ramarna för detta arbete har vissa begränsningar fått göras, varför jag i en 

fortsättning skulle vilja utvidga det redan insamlade materialet i en mer 

omfattande studie. Under syfte och avgränsningar samt i metodavsnittet 

diskuterades att det föreligger vissa begränsningar i att samtala kring hypotetiska 

frågor som berör etik och moral. Utöver att lyssna till vad informanterna säger 

skulle det därför vara relevant att i nästa steg adressera vad de faktiskt gör, det vill 

säga undersöka de aktiviteter som etisk shopping reproduceras via, såsom 

shopping och samtal individer för med vänner och familj.  

Jag önskar här betona värdet med att göra en utvidgad studie som fokuserar på 

etisk shopping av kläder specifikt. De studier som har genomförts utomlands och i 

Sverige kring etisk konsumtion tenderar att fokusera på miljövänliga dagligvaror 

och ekologisk mat. Trots att det finns mycket viktigt att hämta i de teorier som 

presenterats i detta arbete, krävs forskning som problematiserar hur konsumtion 

av kläder skiljer sig från andra varor.  

Jag valde i detta arbete att göra en snäv avgränsning av informanter som 

enbart inkluderade män i åldern 19-20 år, bosatta i samma småstad i södra 

Sverige. Detta uppmuntrar till att utvidga materialet och inkludera diskussioner 

om aspekter som etnicitet, klass, kön, levnadsplats, utbildning och ålder. Millers 

fokus på kvinnor som centrala i vardaglig shopping av varor till hushållet behöver 

inte nödvändigtvis stämma överens med material insamlat i en svensk kontext där 

ansvarsfördelning mellan könsroller har en annan tradition än den som återfinns i 

Storbritannien. Det skulle även vara intressant att jämföra vilka kvaliteter olika 

grupper värderar högt vid inköp av ett plagg. Svenska konsumenter beskrivs till 

exempel ofta som fixerade vid produktpriser (Ekström 1999:16). Inom 

antropologi talas ofta om vikten av jämförande studier mellan olika kulturer för att 
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synliggöra kulturella särdrag som kan vara svåra att upptäcka i en välkänd miljö 

(Agar 1996:73, 74). Ett sådant perspektiv skulle vara givande att anlägga inom 

disciplinen modevetenskap, då majoriteten av litteraturen inom ämnet utgår ifrån 

en snäv västerländsk definition av och syn på mode och kläder (Craik 1994:xi).  

Utifrån mitt insamlade material finns det ett par konkreta spår som jag redan 

nu önskar att följa upp. Dels skulle det vara intressant att gå vidare den misstro 

som uppenbarade sig gentemot samhällsdebatter kring miljöfrågor, och huruvida 

olika aktörer tillskrivs olika auktoritet. Utifrån denna misstro skulle jag också vilja 

undersöka hur individer uppfattar och tar emot reklambudskap. Det tycks i mode- 

och livsstilsmagasin finnas en tendens att lyxförpacka etiska spörsmål, och 

framlägga dessa i en lättsamt och okomplicerat kontext. För närvarande genomför 

jeansföretaget Diesel en kampanj som leker med global uppvärmning. I 

kampanjen poserar modeller i företagets kläder gentemot bakgrundsmiljöer som 

är futuristiska visioner av hur världen kommer att se ut i framtiden om den 

förutspådda globala uppvärmningen fortsätter (www.diesel.com/#/globalwarming, 

2007-05-27). En fråga att ställa är huruvida denna flört med pågående 

samhällsdebatt underminerar tilltron till allvaret i diskussioner kring denna typ av 

frågor.  

Att jag valde ett jeansföretag som exempelmodell i mitt arbete är inte en 

slump. Denim har beskrivits som det mest giftiga plagg som finns att tillverka 

(www.cleanclothes.org, 2007-04-13). Trots att det är ett av världens mest utbrett 

burna plagg är det relativt få företag som satsar på tillverkning av ekologiskt 

odlad bomull. Från klädföretagens sida motiveras detta ofta med att ekologisk 

bomull är svårt att få tag på och inte finns att tillgå i tillräckligt stor utsträckning. 

Dock råder debatt kring sanningsenligheten över påstådda svårigheter med att få 

tag på ekologiskt odlad bomull (Hallström Bornold i Att:ention, 2006-12, Ledin i 

E24, 2007-03-28). Här finns det många intressanta spår och aspekter att gå vidare 

med i en mer omfattande studie. Som ett sista spår vill jag nämna att de etiska 

förväntningar Nudie riktar gentemot sina kunder och konsumenter också berör de 

som är anställda vid företaget. Dessa personer skulle vara givande att tala med i 

en fortsatt studie. Jag vill avsluta med att säga att min förhoppning är att 

ämnesvalet för detta arbete inte enbart är av värde i ett akademiskt sammanhang, 

utan även kan intressera aktörer utanför akademin.  
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