
 

 

 

 
 

Du är vad du köpt 
Om konsumentmärkningar och att hitta och bekräfta sig 
själv i en djungel av budskap. 

Hanna Edensten  

Avdelningen för socialantropologi, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.   

SANK01 VT 2012  
Handledare: Ulf Johansson Dahre 
 



Du är vad du köpt ii 
 

Abstract  
Denna kandidatuppsats i socialantropologi är en litteraturstudie som huvudsakligen diskuterar 

kopplingen mellan etiska konsumentmärkningar och slut konsumenter. Studien tar upp både 

organisationer och företag som utvecklar märkningar och hur de beskriver och profilerar sin 

verksamhet enligt etiska principer. Jag driver en tes om att konsumentmärkningarna och 

konsumenterna tillsammans skapar och bygger upp ett behov av den andra parten. Märkningarna 

blir ett utlopp för individen, företagen och organisationerna att visa sig både inåt och utåt. Min 

slutsats är att det råder en växelverkan i relationen som drivs av att alla parter vill förstärka och hitta 

sin identitet. För att nå denna slutsats där identitet är det centrala begreppet används Daniel Millers 

teori om materiell kultur, ting och identitet.  

 

Nyckelord: socialantropologi, konsumtion, konsumentmärkningar, Daniel Miller, identitet.   
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Förkortningar 

 

CSR – Corporate Social Responsibility  

DINKY - Double Income, No Kids Yet 

FLO – Fairtrade Labelling Organization  

FLO-Cert – Fairtrade Labelling Organization Certification  

FN – Förenta Nationerna  

GMO – Gen Modifierad Organism  

H & M – Hennes och Mauritz  

KRAV – Kontrollföreningen för Alternativ Odling  

LOHAS - Lifestyles of Health and Sustainability 

MAPPIE - Mature, Affluent, Pioneering People 

NGO – Non Governmental Organisation  
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I: Du är vad du köpt 
Om konsumentmärkningar och att hitta och förstärka sig själv i en djungel av 

budskap.  

Bono lär ha sagt: Shopping is politics. You vote every time you spend money. Jag kan inte annat än hålla med. 

Men frågan är om alla reflekterar över sin dagliga konsumtion på det sättet som han gör. Jämställer 

inköpet av en tröja eller liter mjölk med att gå till vallokalen den tredje söndagen i september var 

fjärde år. Men ett faktum som nog alla kan sluta sig till är att alla människor i någon mening är 

konsumenter. Varken vi vill eller ej är det ett epitet få kan frånskriva sig. Kanske en och annan munk 

inte kan tillskriva sig den etiketten. Redan Madonna uppmärksammade år 1985 med hennes singel 

Material Girl att världen blir allt mer materialistiskt. Att ytan är det som räknas, Och hon har nog rätt. 

Tingen som vi alla omger oss med kanske säger mer om personlig smak och personlighet än vad vi 

kan ana. Samtidigt skapar företagen en allt mer anpassad reklam. ICA kartlägger kort-kundernas 

inköp och ger rabatt på de varor som ofta återkommer. Ett knep att få kunderna att känna sig 

speciella men också för att få dem att stanna som kunder. För att bygga upp en långsiktig, trygg och 

återkommande kund. I TV-rutan går det att följa både kunder och anställda vid Gekås i Ullared. Se 

hur familjer bor på camping och spenderar dagarna med att frossa i inköp av fryspåsar och billigt 

schampo. Här skapas en känsla av att göra det stora fyndet, klippet och besparingen av sällan skådat 

slag. Samtidigt som konsumerandet förenar oss delar den också in oss i grupper. De valen som vi 

gör skapar en distans till en annan grupp. Gruppen som enbart köper ekologiska bananer blir en 

grupp medan den som alltid köper pulvermos hamnar i en annan kategori. Konsumtionen 

kategoriserar människor. Men människor väljer nog också att konsumera en viss typ av varor för att 

tillskriva sig själv en viss typ av ideal, politisk åsikt, status eller kanske alla tre. Att dela upp 

konsumenter i grupper görs i dag bland både företag och inte minst inom reklamen. För båda dessa 

är det viktigt att möta konsumenten och just hennes behov. Reklamen ska också skapa ett behov. En 

lust till köp.  
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För visst kommunicerar konsumtionen en bild av personligheten. Men samtidigt handlar detta också 

om att positionera sig mot en annan grupp och finna en identitet som är större än sin egen. Genom 

att välja att konsumera en viss typ av varor skapas en tillhörighet och en känsla av en samhörighet 

med andra.  

 

Den konsumentgrupp som jag i denna uppsats valt att fokusera på är de som ingår i gruppen etiska 

konsumenter. Anledningen till att jag valt att fokusera just på denna grupp är många. En uppsats av 

denna storlek måste ha en tydlig avgränsning. Jag väljer att göra min ram här. Ett annat skäl är att 

detta är en växande konsumentgrupp. Enligt KRAVs marknads rapport 2012 ökade omsättningen av 

ekologiska varor under 2011 med 11 % mot föregående år. (KRAV c) Samtidigt är det en grupp 

konsumenter som får utstå en hel del kritik. Av många uppfattas de som bakåtsträvare. 

Konsumenter som inte insett att utvecklingen gått framåt utan hellre skulle leva med häst och vagn. 

De är i sin karaktär pragmatiska och strävar genom sina konsumtionsideal snarare bakåt än framåt. 

Samtidigt tycker jag mig ana en koppling mellan dagens olika märkningar och konsumenterna. Aldrig 

har det kanske varit så lätt att dagligen välja att konsumera den varan som man som konsument kan 

stå för. Men hur ser kopplingen ut mellan märkningsinitiativen och slutkonsumenten? Finns det 

överhuvudtaget en koppling? Det som kommer att vara min frågeställning är: skapar 

konsumentmärkningarna den etiska konsumenten eller tvärt om? Jag kommer att driva en tes om att det råder 

en ömsesidighet mellan dessa två och att den ena inte kan eller skulle existera utan den andra. Jag 

anser att det finns en ständig växelverkan. Och att de som förenar dem alla är deras strävan efter att 

skapa en identitet.  

 

Syfte  

Målet med denna studie är att försöka förstå varför vissa enskilda konsumenter och företag 

omfamnar vissa märkningar men väljer bort andra. Syftet är att visa att detta handlar om 

identitetsskapande från alla de olika aktörer som verkar inom detta fält. Att studera konsumtion och 
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vad som tilltalar konsumenter har företag och ekonomer länge ägnat sig åt men samhällsvetenskapen 

har länge bortsett från de sociala aspekter och bilder av identiteten av individen som dessa 

handlingar innebär. Varför det varit en sådan snedfördelning är svårt att spekulera i men jag skulle 

tro att det är svårare att kartlägga och forska på identitet än mätbara variabler såsom ekonomi. Att 

det är ett mer orört och svårframkomligare fält att närma sig tycker jag dock gör det allt mer 

spännande och intressant.  

 

Att välja aktörer 

Idag finns det en hel del aktörer som vill vara bra och visa det för sina konsumenter. Företag 

utvecklar egna standardiseringar och uppförandekoder. Inte helt sällan producerar de egna 

produktmärkningar för att visa hur uppförandekoderna når produkten. Organisationer med eller 

utan vinstintresse skapar sina märkningar som sedan når konsumenterna på butikshyllan. Oavsett 

vilken sida som märkningen kommer från, organisation eller företag, är de med och skapar ett val för 

konsumenterna. Jag ser organisationerna och företagen som olika aktörer som agerar på samma 

marknad, nämligen att de slåss om den etiska konsumenten. De vill till varje pris vinna dennes gunst.  

 

I denna uppsats kommer följande märkningar att presenteras: Fairtrade, Världsbutikerna, KRAV 

samt Rainforest Alliance. De är valda selektivt men ändå med en tanke att presentera den bredd som 

finns bland märkningsinitiativen. De företag som jag valt är H & M samt Clas Ohlson AB. De 

förstnämnda har jag valt för att de har en tydlig etisk agenda i sin produktion och de framhäver ofta 

sig själv som det ledande företaget. De andra är valt på grund av att de säljer en hel del elektronik 

och inom den produktionssektorn råder en hel del kritik mot tillverkningsmetoderna. Då med fokus 

på att produkterna tillverkas under slavlika förhållanden.  
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Vem bryr sig? 

Men är detta egentligen viktigt? Spelar det någon roll om mjölken kommer från en ekologisk eller 

konventionell ko eller jackan från Barbour istället för Kapp Ahl. Jag vill hävda att det i allra högsta 

grad spelar roll. För det första så spelar det en roll för de olika företag som idag vill nå just sin 

konsumentgrupp. Företag har länge delat upp konsumenter i allt från LOHAS, dinky och mappisar. 

Idag diskuteras branding och behovet för företagen att bygga ett starkt varumärke. Men frågan är 

om denna tanke i en allt större utsträckning börjar innefatta även individer. Men hur ska då en 

individ kunna bygga sitt individuella varumärke? Ett sätt är utan tvekan att konsumera sig till en yta 

och bild av jaget. Samtidigt kan också valet att inte konsumera öppna nya vägar som avspeglar sig 

själv mot gruppen. Det finns idag flertalet bloggar som berättar om familjers, eller enskilda individers 

köpstopp under en viss period för att de vill spara pengar eller bara tröttnat på att konsumera 

hysteriskt. En del bloggar om sitt beslut att endast äga så få ting som det är möjligt. Oavsett om en 

linje drivs mot att öka, minska, ifrågasätta eller omvärdera synen av konsumtion så deltar alla parter i 

att skapa en liten grupp i den stora gruppen mänskligheten.  

 

Metod 

Denna uppsats kommer att vara en litteraturstudie. Mitt val av metod har jag anpassat efter studiens 

omfattning. För att besvara min frågeställning kommer jag inledningsvis att presentera en teori om 

konsumtion och materiell kultur av Daniel Miller (2010). Hans teoretiska ramverk ger en förståelse 

av hur ting kopplas till kultur och hur dessa växelverkar i att skapa en identitet för den enskilda 

individen. Millers teori är användbar i min förståelse för drivkraften hos denna konsumentgrupp. 

Vidare kommer olika konsumentmärkningar att presenteras. Inledningsvis de som skapats och 

utvecklats av en organisation. Då med kort historik, innebörd samt i några fall kritiska synpunkter på 

märkningen. Vidare kommer jag att visa hur företag anstränger sig för att visa och skapa en etisk 

profil. Jag har då studerat H & M s samt Clas Ohlsons senaste årsredovisning och hur de beskriver 

sina etiska insatser i sin produktion samt övriga verksamhet.  
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Avslutningsvis kommer jag att koppla samman Millers teori kring materiell kultur med märkningarna 

samt hur företagen profilerar sig mot sin slutkonsument. Jag kommer att driva en tes om att 

konsumentmärkningarna och konsumenterna tillsammans skapar ett behov och ger den andra 

parten ett existensberättigande. Den faktor som förenar dem är strävan efter att visa sig och sin 

identitet i motsats till en annan part.   

 

Tidigare material att studera 

Det finns inga stora mängder litteratur som fokuserar just på kopplingen etisk konsumtion och 

konsumtion i stort. Några böcker finns som berättar om vad Fairtrade gjort och hur rörelsen 

utvecklats från gräsrotsrörelse till nätverk jorden runt. Då i huvudsak Harriet Lambs Schyssta Bananer. 

En historia om en kamp mot stora aktörer i Storbritannien som lett till stora genombrott och som 

samtidigt visar att konsumtionsmönster går att förändra. Både bland detaljhandeln men också bland 

enskilda individer. Annars är det mest material utgivet av den egna organisationen. Exempelvis 

Business Unusual, Successes and challenges of Fair Trade som FLO själv tagit fram. Konsumtionsvetenskap 

är numera ett ämne som bedrivs på landets universitet. Så intresset för att kartlägga hur dagens 

konsumenter tänker är stort. Detta kan användas av både ekonomer och av enskilda företag i syftet 

att attrahera fler kunder.  

 

Om litteratur på området etisk konsumtion är tunt verkar det som att litteratur på området 

hållbarhet exploderat. Jag tycker mig se en tendens att masskonsumtion har fått en utmanare i form 

av down-shifting med en tydlig idé om att eftersträva ett mer hållbart samhälle. På senare tid har 

böckerna Modemanifestet: de stilsmartas handbok av Sofia Hedström utkommit som lär ut hur kläder kan 

används flera gånger och sys om för att varken belasta plånbok eller miljö i onödan. Ingrid Sommar 

har utkommit med sin bok Köp dig fri – om design överlevnad och konsumtion vars titel ger en tydlig bild av 

vad den handlar om. Samtidigt släpps Tim Jacksons Välfärd utan tillväxt där han diskuterar 

problemen med en allt ökande konsumtion, och hur det pressar och tär på ekosystemets gränser. 
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Jackson presenterar även en vision om hur en hållbar utveckling är möjligt utan allt för stor 

miljöpåverkan.  

 

Uppsatsens bidrag till forskningen  

Det som denna uppsats kommer att tillföra på fältet är att den visar att olika aktörer i sin intention är 

separerade men att ingen av dem kan existera utan den andra. Det är inte enbart den etiska 

konsumenten som föder eller triggar fram märkningsinitiativen, utan det pågår en ständig 

växelverkan dessa emellan. Och oavsett vilken aktörsgrupp någon tillhör så är det för att projicera, 

och bygga sin egen identitet. Denna insikt kan användas för att djupare förstå drivkraften hos de 

olika intressenterna på detta fält. Jag hävdar att både enskilda individer, organisationer och företag 

ständigt strävar efter en identitet som särskiljer dem från andra. Framförallt blir denna ömsesidiga 

identitetssträvan ett viktigt bidrag i att förstå vad som driver de organisationer som utvecklar 

märkningarna. De skulle nog själva vilja hävda att de ägnar sig åt att rädda världen men jag menar att 

de engagerar sig i detta för att förlänga sin egen identitet.  

 

Jag, en bananaktivist! 

Det är lika bara att jag lägger alla korten på bordet. En stor del av min vakna tid ägnas åt att minska 

och finna vägar till att konsumera mindre och mer hållbart. Att vid unga år fatta ett sådant beslut är 

inte lätt, och jag får ofta utstå en hel del kritiska och besvärande suckar över att jag inte bara kan 

köpa utan att läsa på, utvärdera och analysera behovet. Jag har vant mig vid att kallas tråkig och 

utopisk utan verklighetsuppfattning. När jag sedan väl konsumerar föregås det av en lång process av 

tankar och beslut. Jag har den senaste tiden satt mig själv på en kraftig shopping-detox. Mycket av 

ekonomiska skäl men även av ekologiska och etiska. Jag har tröttnat på allt för billiga t-shirts och 

den bittra eftersmaken av en konventionell banan. I skrivandets stund har jag inte ätit en enda 

konventionell banan på 17 månader. Ett beslut som upprör många. Samtidigt är det en av mina 

favoritfrukter men jag vet också att det är en av de varor där mitt val faktiskt spelar stor roll och gör 
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skillnad. Att fatta dessa beslut hände inte över en natt och som den kunskapstörstande varelse jag är 

sedan modersmjölken har det krävts en hel del studerande. Jag är sedan våren 2010 tillika 

ambassadör för Fairtrade Sverige. Detta innebär att jag genomgått en utbildning i Fairtrades arbete 

för att förbättra arbetsvillkoren och levnadsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländerna. I 

min roll som ambassadör har jag även gjort en fältresa till Sri Lanka för att se hur detta arbete 

genomförs på plats, men också hur Fairtrade sprids och kommuniceras i Sverige. Detta gör att jag 

har en bred erfarenhet både inom denna rörelse men även utifrån. Inom rörelsen som sysslar med 

hållbar konsumtion är det ett hårt ifrågasättande och kraven på transparens kan lätt bli en 

statusmarkör. Men kanske är det också detta som fått mig att intressera mig för konsumtion. Att det 

verkligen väcker känslor och upprör en hel del. För att inte sammanblanda mina egna åsikter och 

erfarenheter anser jag att en litteraturstudie är en bra infallsvinkel. Det gör att jag kan distansera mig 

men samtidigt återknyta till de tidigare erfarenheter som jag själv tillskansat mig.  

 

Disposition  

I denna uppsats första del kommer jag att presentera Daniel Millers teori om konsumtion och 

materiell kultur. Hans teori hjälper mig att närma mig frågeställningen för att hans teori innefattar 

element om att det råder en växelverkan mellan tingen och dess ägare. Samtidigt ifrågasätter han att 

konsumtion bara skulle vara en yta. För Miller är det mer. Vidare kommer ett selektivt val av ett par 

av de konsumentmärkningar som finns idag på marknaden att presenteras. Idag skapar både 

organisationer och företag märkningar och därför kommer både organisationers och företags 

märkningar att redovisas. Att bortse från någon part skulle bli problematiskt och ge ett allt för 

selektivt urval. Genomgången och framställningen av dessa initiativ kommer att uppta en stor del av 

uppsatsen, och det behövs för att visa fältets mångfald. Avslutningsvis kommer jag koppla 

märkningarna till Millers teori om konsumtion och materiell kultur. Jag kommer med hjälp av den 

att argumentera för att märkningsinitiativen och den etiska konsumenten skapar, bekräftar och utgör 

en lika stor roll i ett skapande av en konsuments identitet. Det är också denna ständiga strävan efter 

att finna en identitet, och att bekräfta den, som blir alla parters drivkraft och gemensamma strävan.  
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II: Tingen som en spegel av jaget 

Daniel Miller är en brittisk antropolog som länge studerat materiell kultur. Han är även arkeolog och 

i samband med hans avhandlingsarbete då han studerade utgrävningar insåg han att alla ting inte 

enbart har en funktion utan de tjänar även många andra syften. Ett av hans senare verk heter kort 

och gott Stuff. I detta verk sammanfattar och utvecklar han sina studier och resultat. Nedan kommer 

en redogörelse samt diskussion följa kring hans teori. Avslutningsvis kommer Mitch Rose kritik 

presenteras samt egna reflektioner.  

 

Miller och kläder som det yttersta lagret 

Miller argumenterar för att alla kulturer är materialistiska. Även sociala grupper så som 

konsumtionskritiker eller eko-nördarna är enligt honom materialister. Han menar att det är fel att tro 

att icke industriella samhällen är mindre upphängda av ting. (Miller 2010:4) Denna slutsats når han 

efter flertalet fältstudier världen över. Millers utgångspunkt är att även människor är ting och att alla 

människor väljer att omge sig av vissa materiella ting för att förstärka sin egen identitet. Genom att 

studera tingen, både de som faktiskt omger en individ men även de som hon trånar efter berättar 

saker om henne. (Miller 2010:6) Inledningsvis i Stuff diskuterar Miller kläder och kopplingen mellan 

klädernas innebörd och bilden av att de skulle spegla jaget, den inre sanna personligheten. Han 

menar att kläder inte är något som är ytligt. Kläderna är som det yttersta lagret men kanske det som 

idag är lättast att klassificera individer efter, just för att det är det mest synliga. Kläder blir uttryck för 

kön, klass och utbildningsgrad. Men är det så enkelt? Var finns denna inre personlighet som kläderna 

speglar? Är detta en filosofisk delning av jaget och det som ögat ser som är totalt missriktat? Miller 

menar att visst är kläder en typ av yta men det problematiska är att göra den uppdelningen för att det 

förutsätter ofta att personer som tar kläder på allvar har en i övrigt ytlig personlighet. (Miller 

2010:12-13) För att studera hur vida detta påstående stämmer delar Miller med sig av resultatet från 

tre av sina fältstudier.  
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Den första miljö som han studerat är Trinidad och deras uppfattning om vad som är respektabelt 

och vackert. Här har han både tittat på vilka kläder de verkligen bär, men samtidigt lyssnat på vad de 

beskriver som vackert och respektabelt. På Trinidad spelar det yttre en stor roll. Miller spenderade 

en hel del tid med kvinnor som bodde under ytterst enkla förhållanden men med en garderob och 

mängd skor av dignitet. Att bära snygga kläder och att visa upp sig tar en hel del tid. Hur kläderna 

och skorna kommit i deras ägo spelade mindre roll. Stölder var ingen ovanlighet. Miller menar att 

varje individ konstruerade sin egen bild av sig själv genom att visa upp sig för andra. Detta ger dem 

en möjlighet att leka och skapa sig en egen stil och estetiska uttryck mot andra. (Miller 2010:14-15) 

Han liknar det vid att det offentliga är ett show-room där ytan blir den delens om syns och då skapar 

det också ett jag och en identitet.  

 

Vidare följer en analys av hur den indiska sarin används. Här pekar Miller på hur detta plagg blivit 

som en förlängning av kroppen och som en fjärde hand. Detta blir tydligt då kvinnorna lagar mat 

och de tar hjälp av tyget för att hantera varma redskap. (Miller 2010:25) Plagget blir också som en 

förlängning av kroppen då det inte är okej att hålla handen med någon offentligt och då håller 

mannen i kvinnans sari. Då blir det socialt accepterat och vedertaget. (Miller 2010:26) Millers sista 

exempel är ifrån hans hemstad London. Här pekar han på hur kläderna måste särskilja dig från 

mängden. Sarin har gränser men i en stor stad finns inga gränser och därmed blir identifieringen mot 

andra viktigare. (Miller 2010:36) Att ständigt särskilja sig från gruppen och genom det yttre visa sig 

skapar också en oro hos individen då hon sällan kan känna sig trygg i sin identitet. Varje dag ska 

jaget på nytt återskapas för att hävda sig från att försvinna i en stad med miljoner människor.  

 

I tingens universum  

Miller menar vidare att materiell kultur är ett intressant fält att studera då tingen skapar människorna 

lika mycket som tvärt om. (Miller 2010:42) Miller är också kritisk mot modernismen och dess 
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inställning att funktion skulle vara drivkraften i våra val att omge oss med de tingen som vi gör. 

(Miller 2010:44-45) Han menar att han i sin analys av kläderna i olika kulturer påvisat att kläderna är 

så mycket mer än en funktion. Exempelvis beskriver han sarin och dess mångfacetterade roll för 

kvinnans identitet, sociala ställning och självbild. (Miller 2010:48) Samtidigt vill Miller inte reducera 

teorier om ting till att endast bli en diskussion om representation. Detta för att det säger för lite om 

den verkliga relationen mellan ting och dess ägare. (Miller 2010:48) Han menar att detta är något 

djupare och att det finns en ömsesidig relation emellan dessa teorier.  

 

Hans egna teoretiska ramverk inkluderar både Pierre Bourdieu och hans syn på de konsumerade 

tingen som en direkt förlängning av varje individs inneboende habitus. Att konsumtion bara är ett 

uttryck för en individs habitus är den syn som länge varit den rådande. Miller diskuterar vidare även 

Claude Lévi-Strauss och hans strukturalism som ständigt letar efter samband mellan tingen och inte 

ser tingen som enskilda entiteter. Samtidigt kritiserar Miller antropologin i stort för disciplinens 

ointresse för studier av materiell kultur. Han menar att genom att studera kulturens materiella 

uttryck öppnar sig helt ny förståelse och reflektion. (Miller 2010:51)  

 

Miller vågar utan tvekan att gå ett steg längre i sin teori om ting. Han argumenterar för att tingen inte 

bara är döda ting utan även agenter. För att visa att detta är ett korrekt antagande har han studerat 

olika familjer och deras hem. Han såg ett mönster i att människorna som bodde i husen upplevde en 

vördnad och respekt inför själva huset. Han inser att detta kan upplevas som löjligt men han menar 

att detta visar att det inte bara är människorna som skapar tingen eller tvärt om. Det råder enligt 

hans synsätt en ständig växelverkan. (Miller 2010:94-96) Denna växelverkan upplever jag personligen 

också som att en individ kan ändra sitt konsumtionsmönster genom livets gång. En teori som hävdar 

att det materiella är en förlängning av ens inneboende habitus har inte denna flexibilitet. Exempelvis 

att en person blir insatt och tillskansar sig en viss kunskap som gör att hon förändrar sitt 

konsumtionsmönster.  
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Millers kritiker 

Mitch Rose kritiserar Miller för hans analys av kopplingen mellan objekten han studerar samt dess 

ägare, subjektet. Rose menar att Miller samman kopplar, och i viss utsträckning likställer, kultur med 

vilka materiella entiteter en person väljer att knyta an till. Rose hävdar att Miller bortser från 

kulturbegreppets icke-materiella delar, exempelvis släktskapsrelationer och sociala mönster. Rose 

menar att detta är hans teoris svaghet, då all form av kultur inte tar sig materiella uttryck. (Rose 

2011:108) 

 

Rose bygger sin kritik på att han inte ser den tydliga kopplingen mellan identitet, materiellt uttryck 

och identitet som Miller hävdar och som jag ovan presenterat. Rose hävdar att identitet handlar om 

att omge sig med materiella ting för att lämna ett spår inför framtiden. På detta antagande stödjer 

han sin forskning kring utgrävningar, där han menar att han ser att de döda vill efter lämna en avbild 

för andra att hitta. (Rose 2011:108-109) Vidare kritiserar Rose Miller i sin analys av hur tingen 

trancenderar mot personligheten (subjekt-objekt relationen) då de förutsätter en stark relation dem 

emellan som han har svårt att se. Han menar att Miller gör det allt för enkelt för sig och väljer en allt 

för två-dimensionell syn på materiell kultur och konsumtion. Rose hävdar att hans teori öppnar för 

ett vidare synsätt av subjekt och objekt relationen. Rose vill se en teori som både ser till objektet, 

subjektet och den övriga sociala verkligheten. (Rose 2011:112) 

 

Vem att föredra  

Rose anklagar Miller för att vara allt för tvådimensionell i sin analys av materiell kultur och 

konsumtion. Han menar att han bortser från alla de andra kulturella element som ligger bortom det 

materiella. Men vems teori är mest solid? För att besvara den frågan tänkte jag att ta hjälp av 

Ockhams rakkniv. Detta är en vetenskaplig metod att ta hjälp av då det finns flera olika teorier som 

besvarar samma fråga. Den sägs vara utvecklad av den medeltida filosofen William Ockham. Teorin 

går ut på att i de lägen där det finns olika teorier för att beskriva samma sak, ska den som besvarar 
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frågan på det enklast sättet föredras. Man ska alltså anta den teori som ger det enklaste svaret. Rose 

eller Miller? Miller eller Rose? Jag vill hävda att Miller vinner kampen även om jag måste erkänna att 

jag inte är lika insatt i hela Rose teoribygge. Rose anklagar Miller för att han bortser från 

materialitetens kulturella aspekter men Miller menar att materialitet skapar kultur. Jag vill påstå att 

den tredje aspekt som Rose saknar hos Miller är onödigt. Den finns hela tiden närvarande, inbakad i 

Millers teori genom hans syn på kulturbegreppet.  
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III: I konsumentmärkningarnas förlovade land 

Förpackningar av idag, av alla dess slag, berättar inte bara vad varan innehåller. Det tillkommer utan 

att konsumenten bett om det en hel del andra märkningar och markeringar på produkten för att visa 

att den är speciell. Det är allt från små grodor som tydligen gillar sitt liv i regnskogen till ett blad som 

sägs garantera ekologisk bomull. Att hålla reda på alla märkningar idag är svårt, men för den 

konsument som vill göra skillnad, eller uppleva en känsla av det, har valet nog aldrig varit lättare. Det 

handlar då bara om att scanna igenom matbutikens eller tröjans innehåll och plötsligt blir valet en 

självklarhet. En sak som de alla delar och vill spela på är att de vill tilltala och väcka en känsla hos 

slutkonsumenten. Men är det verkligen så lätt? Nedan kommer en diskussion föras om olika 

konsumentmärkningar och om deras historia och betydelse. Valet av märkningar är selektivt och det 

är jag väl medveten om. Jag har valt märkningar av olika storlek och innebörd och eftersträvat en så 

bred redogörelse som det är möjligt. Vidare ska poängteras att detta inte handlar om märkningar 

som ett standardskapande. Märkningarna är i detta sammanhang ett sätt att påvisa att konsumenter 

kan göra val. Genom att känna till, eller inte känna till de olika märkningarnas innebörd går det 

också att spegla sin personlighet.  

 

Fairtrade  

Fairtrades logga föreställer en person som vinkar. Det är dock inte vilken person som helst utan 

producenten bakom varan. Han eller hon som plockat bomullen i tröjan eller tebladen i koppen. 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till att förbättra och stärka arbets- och 

levnadsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer världen över. (Lamb 2009:9)  

 

Märkningen har en historia som startar under 1980 och -90 talet. Initiativet att ge produkter en form 

av etisk märkning kom från biståndsorganisationer som upplevt att det behövdes för att främja den 

snedvridna handelsbalansen i världen. Starten stod Holland för med sin lokala Max Havelaar 
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märkning. I Sverige såg de första produkterna dagens ljus år 1997, då under namnet Rättvisemärkt. 

Sedan våren 2010 används det internationella namnet Fairtrade Sverige. Tanken att genom handel 

utjämna och ”rätta till” västvärldens maktövertag i den konventionella handeln är fortfarande en 

mycket grundläggande tanke i Fairtrades verksamhet. En av de starkaste punkter som förmedlas är 

Trade NOT Aid. (En unik produktmärkning 2011:2) Men för att en märkning verkligen ska lyckas att 

göra skillnad krävs det att volymerna ökar och att det finns en efterfrågan. Detta insåg flera länder 

och skapade Fairtrade International. Fairtrade International är ett globalt märkningsinitiativ som 

startade år 1997. Sedan dess förenar denna paraplyorganisation 19 märkningsinitiativ med bas i 23 

länder. Deras kriterier grundar sig i ILO:s konventioner kring mänskliga rättigheter i arbetslivet samt 

främjar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. En annan del av märkningen som är unik är 

att den strävar efter att stärka de lokala producenternas möjlighet att påverka sin framtid. (En unik 

produktmärkning 2011:1) 

 

Detta är en märkning som i mycket hög utsträckning sätter producenten i fokus. Producenten ska 

uppleva en trygghet i att de inte ”utnyttjas” eller ”exploateras” på samma sätt som den 

konventionella handeln gör. För att märkningen ska kunna leva upp till detta har de räknat ut ett 

minimipris. Den summan ska fungera som en lägstanivå för vad en producent kan få betalt för sin 

vara. (En unik produktmärkning 2011:2) Detta minimi-pris blev en fördel med märkningen som 

många poängterade under tidigt 2000-tal då kaffepriserna nådde sina lägsta priser på 

världsmarknaden. Kaffebönderna kunde i förlängningen inte överleva på sina odlingar och några tog 

sitt liv. Men genom att handla Fairtrade kunde detta problem stävjas och maktbalansen planas ut 

något.  

 

Ytterligare en ekonomisk vinst som tillfaller producenten är en premie. Den ekonomiska bonusen 

ska gå till lokala projekt för att stödja och främja lokalsamhället. Exempelvis skolor och nya 

bostäder. Den får inte tillfalla plantageägaren eller investeras på kostnader som arbetsgivaren är 

ansvarig för, exempelvis skyddsutrustning eller elektricitet. För att premien ska användas på rätt sätt 
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ska det tillsättas en lokal demokratisk premiekomitté som har i uppdrag att besluta om pengarna. Att 

ha en premie som inte är beroende av råvarans beskaffenhet är enligt Fairtrade Sverige unikt för 

denna märkning. (En unik produktmärkning 2011:3)  

 

Faitrades märkning anpassas för att både passa små – och storskalig produktion. Varje produktgrupp 

har ett enskilt kriterium lista som ska passa den certifierade varan. Det gör att kraven för en banan är 

inte den samma som för bomull. Avledningen till denna uppdelning är att stärka olika typer av 

initiativ och samtidigt kunna bygga en bred produkt märkning. Samtidigt är kärnan, att 

verksamheten ska uppfylla ILOs kärnkonventioner kvar och en ständig strävan mot mänskliga 

rättigheter. Organisationsrätten är ett av de områden som märkningen uppmuntrar hos de lokala 

producenterna. De uppmuntras till skapandet av en lokal premie-kommitté som är demokratiskt 

vald för att tillgodose lokalsamhällets samt arbetarnas rättigheter. Det är även dessa lokala grupper 

som är med och utvecklar Fairtrade kriterierna, allt för att skapa en transparens och känsla av 

medbestämmande. (En unik produktmärkning 2011:4-5)  

 

Men en märkning av denna storlek kräver också en kontrollapparat. I detta fall heter den ILO Cert 

som är ett oberoende internationellt certifieringsorgan som i sin tur kontrolleras av en ISO65 

ackreditering. Dessa organ kontrollerar dels att producenten uppfyller sina åtagande. Men också att 

företagen betalar ut pengar till producenterna. (En unik produktmärkning 2011:6) Så det är ett 

ytterst noggrant och transparent kontrollsystem som ligger bakom denna vinkande logga.  

 

Men inget initiativ utan dess kritiker. En av de senare rapporterna som kritiserar märkningen är 

Helena Johansson i hennes rapport Vad uppnås med rättvisemärkningen? från år 2009. Johansson väljer i 

sin studie att se om de merpris som varorna för med sig för konsumenterna verkligen tjänar sitt syfte 

och lyckas nå producenterna. Hon studerar även om märkningen har den effekt som den poängterar 

och hävdar sig att ha.  
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Johansson visar i sin studie att minimipriset gynnar de anslutna producenterna då världsmarknadens 

priser är låga. Under dessa perioder har dessa en stabilare ekonomi. Men samtidigt poängteras att 

konsumenternas efterfrågan av certifierade varor är så pass ringa att det är sällan en producent kan 

sälja hela sin produktion, och då blir vinsten med minimipriset mycket liten. Vidare menar 

Johansson att Fairtrade är en liten nischvara som inte omfattar den stora mängden fattiga 

jordbrukare. Hon menar då att för få ingår i systemet för att det ska få en märkbar effekt. 

(Johansson 2009:42) Det är också detta som blir Johanssons övergripande slutsats, att märkningen i 

stor skala inte kan uppfylla sitt åtagande om att ta producenterna ur fattigdomen. Hon pekar också 

på att antalet konsumenter i den rikare delen av världen som är villiga att betala ett högre pris är för 

få för att möta den betydligt större gruppen fattiga jordbrukare. (Johansson 2009:63) Ett mot svar på 

detta från Fairtrade skulle givetvis kunna vara att dessa produkter behöver fler konsumenter. Då 

skulle fler omfattas av systemet och komma fler till godo. Detta är lite av en paternalistisk tanke, lilla 

vän, du måste vara fattig och komma ur de multinationella företagens hemska klor. Men bli Fairtrade certifierad så 

ska vi rädda dig. Paradoxalt men det ligger något i detta. Å ena sidan vill Fairtrade ha jämlika 

handelsförbindelser men å andra sidan bör det vara lite synd om producenten för att få vara med 

och leka och få ta del av fördelarna. Argumenten med att det är för få rika som skulle vilja betala det 

högre priset är kanske inte helt förankrat i Johanssons rapport. Med tanke på den spridning samt 

försäljnings ökning som märkningen fått de senare åren är detta ett tecken på ett större intresse och 

efterfrågan. Hon verkar bortse från detta faktum, något som hon inte borde gjort.  

 

Världsbutikerna  

Idag är den vinkande loggan nog bekant för många men vägen fram till och innebörden av den har 

varit lång. Inledningsvis var de varor som idag är Fairtrade märkta svåra för gemene konsument att 

hitta och de fanns då endast tillgängliga i landets Världsbutiken. Aktörerna bakom Världsbutikerna 

är de som kallas Rättvis Handels rörelsen. Denna rörelse startade i Sverige som en motvikt till bland 

annat dåliga arbetsförhållande, barnarbete och dåliga handelsavtal. Det är en rörelse som driver en 
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ständig kamp mot multinationella företag och exploatering av människor i tredje värden. Deras 

drivkraft är att hjälpa dessa små producenter, genom att bygga stabila handelsförbindelser. För att nå 

detta mål och för att utbilda om den snedvridna relationen driver de runt om i landet världsbutiker 

där de säljer varor som är producerade på ett, enligt deras definition, bättre mer rättvist sätt. 

Rörelsen står i dag på två ben. Dels så ska de utbilda och upplysa om dessa snedvridna 

handelsrelationer. Deras andra uppgift ser de som att sälja och få upp volymerna av dessa varor för 

att gynna de små utsatta producenterna. Det andra benet arbetar de främst med genom att driva sina 

Världsbutiker där de säljer de små producenternas varor. (Url:1) 

 

Det som är utmärkande för denna gren bland konsumentmärkningarna är deras tvådelade uppgift 

som innebär att de både ska sprida ordet men samtidigt också sälja varorna. Även om kopplingarna 

till Fairtrade är många är det en mer idealistisk och ideologisk skara som inriktar sig och stödjer sina 

åsikter på en typiskt röd politisk agenda. Detta ger dem dock idag en del problem. Min personliga 

uppfattning under min kontakt men denna grupp är att de allt mer försöker tvätta bort den politiska 

agendan för att nå en större kundgrupp och därmed direkt kunna hjälpa fler mindre producenter och 

handelskollektiv. För det är trotts allt det som är deras viktigaste mål.  

 

KRAV  

KRAV är en förening som bildades år 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska 

livsmedel. Tiden strax före föreningens start drevs ekologisk odling under begreppet alternativ 

odling. Grundarna tyckte att detta var ett för vitt begrepp och startade därmed KRAV som står för 

Kontrollföreningen för Alternativ Odling. (Url:2) Det är en ekonomisk förening som idag drivs av 

28 rikstäckande medlemsorganisationer samt företag. Representanterna strävar efter att både stärka 

KRAVs utvecklig ur ett konsument samt producentperspektiv. Föreningen är icke vinstdrivande. All 

eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Föreningen har 18 anställda med sitt säte i Uppsala. 

(Url:3)  
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Idag är KRAV ett registrerat varumärke som enligt egen utsago ger konsumenten ”mer”. De KRAV 

märkta varorna har ett mervärde genom att de är skonsamma och vänligare mot natur och djur än 

vad en konventionellt vara är. Från att vara en form av alternativ märkning och levnadsstrategi har 

det gått till att bli den miljömärkning som är mest känd bland svenskarna. KRAV menar också att de 

står för en ärligare och renar typ av mat då de vänder sig bort från bekämpningsmedel eller andra 

artificiella sätt att bedriva jordbruk. Alla KRAV märkta livsmedel är helt fria från GMO. Märkningen 

vänder sig mot användningen av bekämpningsmedel. För att stärka sin restriktiva hållning i detta fall 

stödjer de sitt material på att många svenska vattendrag idag innehåller en stor del rester av 

bekämpningsmedel. (KRAV a) 

 

Men samtidigt som KRAV strävar efter att främja den biologiska mångfalden motsätter de att de 

skulle vara bakåtsträvande i sina ideal. De stödjer sig och sina kriterier på modern forskning. Ett av 

de områden där detta blir tydligt är i deras syn på djurhållning. Den ska ske med hjälp av moderna 

maskiner men utan att störa djurens naturliga drifter. (KRAV b) Djurhållningen är också ett av de 

områden där märkningen är mest kritiserad. Många konventionella lantbrukare menar att 

djurhållningen är plågsam för djuren då KRAV förespråkar en restriktiv antibiotika användning.  

 

Men att köpa en KRAV märkt produkt är också så mycket mer. Att köpa denna produkt är att också 

köpa sig ett bättre samvete. Märkningen står som en garant för att den biologiska mångfalden och 

djurens bästa sätts i centrum. Märkningen hävdar själv att den restriktiva hållningen till 

bekämpningsmedel medför ett socialt ansvar för arbetaren då de indirekt ser till att odlare i tredje 

värden inte skadas. Bekämpningsmedel här anses vara något farligt som människan måste skydda sig 

emot. KRAV märkningen menar även att de levererar en ärligare typ av mat då den är restriktivt 

inställd till antalet tillsatser i de certifierade varorna. (KRAV b)  
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För att garantera och leva upp till märkningens ärlighet krävs det givetvis även här en kontroll. Varje 

år genomför KRAV en kontroll hos varje producent för att säkra resan från mat till bord. 

Kontrollen genomförs av oberoende kontrollorganisationer. (KRAV b)  

 

KRAV har nu funnits i snart 27 år. Det har varit en resa från en handfull alternativt odlande 

idealister till att bli ett av Sveriges starkaste varumärken. Men hur blev det så? Gunnar Rundgren 

besvarar denna fråga i en artikel för tidningen Filter. Han menar att grundtanken hela tiden varit att 

se till att stå upp för föreningens grundläggande principer men samtidigt att skapa en lönsamhet för 

de anslutna bönderna. Målet är att fler och fler ska ansluta sig till KRAV. Men samtidigt blir det 

svårt att behålla den lilla och lokala känslan. För att täcka den efterfrågan som finns men samtidigt 

inte tappa lönsamheten måste verksamheten utvecklas och effektiviseras. En effektivisering som 

Rundgren menar skiljer dagens KRAV anhängare från de första idealisterna. Han menar vidare att 

idealisterna inte är kvar inom organisationen. Han påpekar även i intervjun att KRAV får en hel del 

pengar från EU och andra organ för att driva ekologi som en klimat-fråga. Han menar dock att en 

klimatmärkning inte ska sammanblandas med den konsumentmärkning som KRAV faktiskt är. 

(Filter nr 21 2011:73-74) 

 

Rainforest Alliance 

Denna logga består av en liten grön groda. Denna organisations historia startade år 1986. Vid denna 

tidpunkt skövlades 20 hektar regnskog i minuten. Några som var insatta och kunniga i dessa frågor 

träffades i New York för en workshop. I kölvattnet av deras möte tar några eldsjälar upp kampen för 

att rädda regnskogen och startar en NGO, det som blir Rainforest Alliance. År 1987-88 håller 

organisationen en välbesökt konferens för att informera och uppmärksamma om hur illa tillståndet 

är för jordens regnskog. Konferensen blir välbesökt och medlemmarna som väljer att ansluta sig 

strömmar till. En forskare skänker lokaler till organisationen och erbjuder även att bli en 

vetenskaplig resurs för organisationen. Under år 1989 utvecklar Rainforest Alliance ett 

certifieringssystem för hållbart skogsbruk - Smart Wood. Smart Wood är en ekonomisk sporre för 
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företag som i enlighet med kriterierna motverkar att regnskogen skadas eller skövlas. Under 1990-

talets första år växer organisationen och Smart Wood certifieringen utvecklas och ökar i omfattning. 

År 1990 utvecklas kriterier för hållbar bananodling, något som Chiquita ansluter sig till. De följande 

åren utvecklas det liknande certifieringsinitiativ på många andra varor, däribland kaffe, te och 

träprodukter. Under samma period engagerar sig Rainforest Alliance också i en hel del sociala 

projekt i de områden där de verkar. De bygger vägar, sjukstugor och skolor. Under år 2000 utvecklas 

även program och certifiering av turist verksamhet. (Url:4)  

 

Att stoppa skövlingen av skogen och se till att den inte skadas har hela tiden varit organisationens 

kärna. För att uppnå sitt mål vill de genom sin certifiering sporra och premiera företag som väljer att 

ansluta sig och certifiera sina produkter. Företag som exempelvis har ett bananplantage ber 

Rainforest Alliance att certifiera deras plantage och sedan kan de även certifiera slutprodukten mot 

konsument. (Url:5) Märkningen fungerar då som en garant från organisationens sida att företaget 

inte gjort onödiga ingrepp på skogen. Samtidigt kommunicerar märkningen till konsumenterna att de 

köper en vara av ett företag som tar ansvar för skogen och dess väl och ve.  

 

För att kontrollera att certifieringen följs har Rainforest Alliance utvecklat RA-Cert Division. De 

skall kontrollera att certifieringen uppfylls. Samtidigt ska de utveckla och sprida kunskapen och göra 

den lättbegriplig för konsumenterna att ta till sig. De skall även verka som en sporre och bistå med 

insatser för att hjälpa fler att kunna bli certifierade. (Url:6)  

 

Men även den lilla grodan har sina kritiker. Det som Rainforest Alliance mest fått utstå är kritik mot 

att det inte är ärliga i sitt budskap utan ägnar sig åt Green Washing. Alltså att de erbjuder företag en 

möjlighet att köpa sig fria. Termen Green Washing är en term som föddes inom PR världen för att 

kritisera multinationella företag som stödjer svaga etiska märkningar. Att de gör det bara för att få 

fler kunder men inte för att de i realiteten tycker att det är viktigt utan endast ser handlingen som ett 

medel mot det totala målet som är att tjäna mer pengar. (Url:7) Detta är en stark kritik mot 
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märkningen. Samtidigt går det inte att sticka under stol att en stor del av de pengarna som finansierar 

organisationen och därmed också skapar certifieringskriterierna kommer från stora multinationella 

företag. Organisationen hävdar sin autonoma ställning men självklart kan den ifrågasättas. Samtidigt 

är det svårt att såga en märkning helt med fotknölarna. Men visst finns det vissa tveksamheter och 

punkter att ifrågasätta.  

 

Märkningarnas makt  

Bortom grodor, vinkande arbetare och garanter för begränsad kemikalieanvändning finns det en 

organisation med en övertygelse. En bestämd övertygelse om att något är fel och bör rättas till. Alla 

de märkningarna som beskrivits ovan har en djupare agenda. Och denna agenda ska de övertala 

konsumenten om. De förenas i tanken att bidra med ett mervärde till varan, exempelvis; Fairtrade 

ger kaffe utan en eftersmak av slavliknande arbetsförhållande. Rainforest Alliance uppmuntrar 

företag till att inte avverka skog. Om de följer restriktionerna så belönas företagen ekonomiskt. 

Oavsett vilken märkning som en vara har ska de vara attraktiv för den som den faktiskt vill nå, 

nämligen konsumenten. För i slutändan så är de konsumentens val som avgör om organisationen 

bakom är trovärdig. Organisationen kan kämpa för att bygga ett transparant system men det är 

konsumenten som avgör om det lyckats. Detta blir tydligt i diskussionen kring Green Washing. Här 

ifrågasätts transparensen bakom några märkningar och företagens uppriktighet i sina motiv.  

 

Företagen hakar på 

Det är inte bara konsumenterna som ska vägledas in i tron av att det går att konsumera på ett bra 

sätt. Företagen har också hoppat på tåget. Få företag av idag har råd, varken ekonomiskt eller ur ett 

PR perspektiv att bortse från konsumenternas önskningar. Men även deras approach ut mot kund 

måste vara genuint och transparent. Detta påpekar Alice Bah Kuhnke i sitt Sommarprogram i 

Sveriges radio P1, att som företag inte ta sitt ansvar eller att inte stödja de mänskliga rättigheterna ser 

inte bra ut mot konsumenterna. Samtidigt påpekar hon att moroten för företagen är att kunna tjäna 

mer pengar.  
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Jag har valt att studera två svenska företag och hur de beskriver sitt arbete för att vara etiska. Det 

första är H & M, det andra är Clas Ohlsson. Anledningen till valet av dessa två är att de verkar inom 

olika branscher. Samtidigt är det företag som ofta får kritik för sitt etiska arbete. Studien av deras 

etiska linje kommer att ske genom deras senaste årsredovisningar. Bara detta kanske kan ses som en 

paradox, att det etiska ska in i en årsredovisning men kanske visar det också på hur måna företagen 

av idag är att visa en human sida bortom siffror och statistik.  

 

H & M  

Att vara etiskt och hållbar är utan tvekan ett honnörsord i företagsvärlden. Redan på sidan 9 i 

årsredovisningen från 2011 står det: Vi vill också att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att allt de 

köper på H & M skapas, tillverkas och hanteras med hänsyn till människor och miljö…. Vi tar ett socialt och 

miljömässigt ansvar som placerar H & M:s hållbarhetsarbete i täten av modebranschen globalt. Företagets VD 

Karl - Johan Persson står bakom orden. Det är inga små ord och det är tydligt att företaget vill 

förmedla en bild utåt mot kunden som reko och schysst. Nedan kommer en kortare redogörelse för 

vad företaget i praktiken gör för att leva upp till sin VDs löfte.  

 

Företaget driver sedan 2011 en linje som går under namnet Conscious Collection. Detta är en kollektion 

som endast innehåller hållbara material såsom: ekologisk bomull, ekologisk hampa, återvunnen ull, 

återvunnen polyester samt Tencel som utvinns ur cellulosa. Kollektionens mångfald ska vara stor 

och samtidigt eftersträvas en design som gör att plaggen kan användas länge. Kläderna återfinns i 

alla konsumentgrupper från barn till herr vilket gör att alla kan fatta beslutet att ta på ett ”medvetet” 

plagg. (Årsredovisning 2011:10) 
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Målen inför framtiden är att H & M år 2020 enbart producera varor kläder samt övrig textilier med 

ekologisk bomull. Enligt Textile Exchange är H & M det företag som använder mest ekologisk 

bomull och deras totala mängd är ständigt ökande. Mellan år 2009 till 2010 var ökningen 77 %. 

Samtidigt drivs projekt med att förbättra den konventionella bomullen. (Årsredovisning 2011:11) 

Det är inte bara i plaggen som det ska in allt fler ekologiska produkter. Även bland kosmetikan finns 

ekologiska varor som tydligt fyller både EU:s och USA:s krav på kvalité och säkerhet. 

(Årsredovisning 2011:18) H & M s designers jobbar också med att bygga vidare på den medvetna 

bilden som företaget strävar mot. De anser att de mest hållbara de kan göra är att skapa mode som 

kunderna vill köpa och som de sedan återanvänder under flera säsonger. Fler och fler kunder söker 

efter hållbara alternativ och detta är företaget medvetna om, så de måste leverera. De poängterar 

dock att företaget inte ägnar sig åt bara mode eller bara hållbarhet utan att båda dessa finns med, och 

ska finnas med, igenom hela företagslinjen från planta till färdigt plagg. (Årsredovisning 2011:23-25)   

 

Enligt företagets egna uppgifter bidrar de till över en miljon arbetstillfällen världen över. Då till 

största delen i Asien. Vidare poängteras att handel och handelsrelationer är en viktig del i länders 

utveckling då de är en källa till ekonomisk tillväxt och hjälper därmed nationer och människor ur 

fattigdom. Samtidigt förtäljs att företaget inte bedriver någon egen tillverkning utan att allt köps via 

leverantörer som uppfyller de uppförandekoder och kemikalierestriktioner som företaget satt upp. 

Företaget strävar efter långsiktiga handelsförbindelser med leverantörerna och det är sällan de 

avslutar ett samarbete om kraven fallerar. Så länge leverantören visar en förbättringsvilja och en 

handlingsplan med åtgärder kommer den att finnas kvar som leverantör. Totalt arbetar 100 personer 

med att utveckla nya lösningar för att öka hållbarheten i företaget. Av dessa är 80 stycken sysselsatta 

med att jobba direkt med leverantörerna och de andra 20 med att stödja företagets andra 

avdelningar. Totalt har företaget utvecklat sju åtagande som de arbetar mot i hela sin 

produktionskedja. Att H & M arbetar med hållbarhet ger också kunderna ett mervärde bortom 

prislappen. (Årsredovisning 2011:28-31)  
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H & M är utan att ljuga en gigant. År 2011 fanns de representerade på 48 marknader, med 2472 

butiker, och hade en omsättning inklusive moms på 129 miljarder kronor, vilket presenterade en 

vinst efter skatt på 15,8 miljarder kronor. (Årsredovisning 2011:51) Företaget expanderar i en 

rasande fart. Samtidigt som de ger en bild av att vara det lilla familjära företaget är det svår att bortse 

från deras storhet. De lägger i sin årsredovisning ett stort antal sidor på att berätta om deras roll på 

den etiska arenan. De märks tydligt att de vill placera sig bäst i klassen. Samtidigt talar deras siffror 

för att hållbarheten inte får gå ut över deras huvudsakliga mål – att tjäna pengar och att kunna dela 

ut vinsten till sina aktieägare. Det slående här anser jag är hur de leker med bilden av sig själv. Hur 

de målar upp sig själv som en stor arbetsgivare men ett par meningar senare poängterar att de inte 

äger några fabriker själva. Samtidigt gör de uttalanden om vad som är goda handelsförbindelser och 

att de indirekt faktiskt hjälper stater ur fattigdomen. Det märks tydligt att de vill skapa en idealbild av 

de ansvarstagande företaget som hjälper mindre gynnade stater till en bättre framtid, och erbjuder en 

möjlighet till resning.  

 

Clas Ohlson AB 

Clas Ohlson AB är ett börsnoterat detaljhandelsföretag startat år 1918 med idag totalt 139 butiker i 

Norden samt Storbritannien. Företagets CSR - avdelning finns i Shanghai där även inköpskontoret 

har sin bas. (Årsredovisning 2010-11:Inledning) Tidigt i årsredovisningen förklarar VD Klar Balkow 

att anledningen till att inköpskontoret och CSR avdelningen finns på samma plats är många. Dels är 

det en del i att minska kostnaderna till slutkund men utan att bryta mot de uppförandekoder och 

övriga hållbarhets mål som företaget formulerat. Därför måste båda finnas på samma ort. Han 

poängterar också de över 400 kontroller som genomförts under årets gång. Dessa blir onekligen 

lättare att möta om företaget finns på plats. (Årsredovisning 2010-11:2-3) Vidare pekas på hur 

företaget tar ansvar både i sina produktionsled men samtidigt också i Dalarna och i den närmaste 

radien för att stötta lokalt föreningsliv och nationella ideella intressen. Företaget har ett tydligt mål 

med att minska koldioxidutsläppen och att produkterna ska tillverkas med hänsyn till människa och 

miljö. (Årsredovisning 2010-11:6)  
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Clas Ohlson äger inte själv de fabriker som deras produkter tillverkas i. Företagets grundläggande 

affärsidé är att göra det smidigt för människor att lösa små vardagliga problem. Kraven för att 

uppfylla detta är att ställa krav på alla led inom kedjan, från tillverkning till aktieägare. Denna tanken 

att se till alla i produktionen och att samtidigt anamma en affärsanda utgör den unika Clas Ohlson 

andan som lever på hela företaget. CSR frågorna sätts upp genom ett utvalt CSR forum och VD har 

det övergripande ansvaret för att de beslut som fattas på området genomsyrar hela organisationen. 

Den standard som företaget väljer att kontrolleras enligt är Global Reporting Intiative. De sätter upp 

olika nivåer så att företag kan välja hur ingående deras verksamheter ska granskas. Vidare pekar 

företaget på att de kommunicerar med många olika organisationer samt nätverk för att förbättra och 

utveckla sina kriterier för hållbarhet. (Årsredovisning 2010-11:29-30) Clas Ohlson strävar efter att ha 

långsiktiga handelsrelationer med sina leverantörer. Samtidigt är de väl medvetna om att de verkar i 

länder där de kan vara svårt att hitta leverantörer som kan leva upp till deras krav. I ett försök att få 

en större möjlighet att påverka i dessa frågor finns en CSR avdelning Shanghai. De ska följa upp att 

företagets uppförandekod efterlevs samt utbilda och informera om önskad tillverkningsprocess. 

Vidare ser företaget både möjligheter och utmaningar med att bedriva produktionen i Asien. 

Möjligheten till priskontroll men samtidigt utmaningen i att verka i ett system med mutor och 

korruption. Samtidigt finns det en påverkansmöjlighet att nå de mål som önskas. Företaget väljer att 

stödja både ILOs och FNs deklaration om mänskliga rättigheter. För att se till att nå ut till alla 

intressenter finns den översatt på alla de marknader där företaget verkar. Då även mandarin 

vietnamesiska, koreanska och japanska. (Årsredovisning 2010-11:32-34)  

 

Clas Ohlson jobbar starkt med att utföra revisioner hos sina leverantörer. Under 2010 -2011 gjordes 

totalt 426 revisioner á 1-2 dagar beroende på leverantörens storlek. De minimikrav som ska 

uppfyllas är bland annat frånvaro av barnarbete samt att fabriken måste ge tillträde till en revison. 

Om det skulle hittas allvarliga brister måste dessa omedelbart justeras innan fortsatt leverans till Clas 

Ohlson. (Årsredovisning 2010-11:35-36) 
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Yta, ansvar och bilden utåt  

Att det är viktigt för företagen att visa sig bra utåt mot konsumenterna märks tydligt. Båda 

företagens årsredovisningar innehåller en förvånande stor del information om deras sociala koder, 

ansvarstaganden och strävan efter hållbarhet. De företag som jag valt att studera är inte på långa 

vägar lika stora ur en ekonomisk omsättnings perspektiv. Men de delar att de är verksamma i 

branscher som ofta kritiseras för slavliknande arbetsförhållande i de asiatiska länderna. Någon 

journalist infiltrerar med jämna mellanrum fabrikerna, läser företagets policy och sedan påpekar de 

för ledningen att dessa bilder inte överensstämmer med varandra. Om det är detta som driver 

företagen är svårt att veta men faktum kvarstår att företag av idag har ett intresse av att visa en god, 

human sida mot sina aktieägare.  

 

Men går det att se det etiska ansvaret som en del av deras större identitet? Är detta ett genuint 

uttryck för att profilera sig eller handlar detta om att skapa en identitet? Jag vill påstå att det är både 

ansvar och identitet. Sedan hur mottagandet blir är svårt att både se gissa eller ana. Till viss del kan 

det mätas ekonomiskt, om företaget exempelvis framställts illa i media. Då kan försäljningskurvan 

peka uppåt eller nedåt. Men detta är också ett mycket skört synsätt, att bygga det etiska ansvaret på 

identitet för det kan lätt rasa. Det ska inte mycket kritik till för att företaget ska bli kritiserat och 

skadat.  

 

Organisationerna, företagen och deras älskade märkningar  

En sak som slår mig är hur viktiga alla de olika organisationerna och förtagen anser att deras 

märkningar är. De skräder inte med orden då de beskriver sina visioner eller nästan skryter med hur 

många revisioner de genomfört på fabriker under året som gått. Det är inte utan att jag känner en 

viss tveksamhet. Varför är detta så viktigt? Och går jag som forskare men samtidigt också 

konsument verkligen på detta? För nog låter det bra i sitt styrdokument men är verkligheten lika 
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transparent? Oavsett vilken aktör som beskriver sin egens verksamhets och egen märknings goda 

egenskaper så förenas de i målet att nå ut med sin goda vilja. Tanken om att den unika Clas Ohlson 

andan ska finnas i lika hög utsträckning på fabriken i Asien som butiken i Stockholm. För bakom 

alla dessa märkningar verkar det som att det finns en rädsla. Både bland organisationerna och 

företagen. En rädsla för att inte synas på den etiska arenan och att tappa en kund för att man inte är 

bra och god nog. Det blir nästan som en tävling om att vara bäst i klassen, att kunna köpa sig fri och 

visa ett snyggt märke på slutprodukten. Och medan företagen tävlar om att vara bäst och att stärka 

sin plats på marknaden väljer konsumenterna att lägga sina pengar på märket och företaget som bäst 

överensstämmer med deras identitet. För oavsett vems plats i kedjan som diskuteras är det ett 

ständigt givande och tagande där den ena bekräftar den andra parten.  

 

Miller som teoretiskt verktyg  

Men hur ska alla dessa olika aktörers insatser och märkningar förstås? Hur kopplas företagen, 

organisationerna, produkten, märkningen och slutligen konsumenten samman? För att förstå de 

redovisade aktörernas mål och hur de hänger samman kommer jag att ta hjälp av Millers teori kring 

materialitet, identitet och ting. 

 

Miller hävdar, som ovan påpekat, att alla kulturer är materialistiska. Genom det antagandet kan vi 

sluta oss till att detta etiska fält har en materialistisk grundsyn. Då oavsett vilken konsument grupp 

som jag ovan beskrivit eller företag som strävar emot en etisk linje. Allt detta kan enligt Miller ses 

som materiella utlopp.  

 

Vidare menar Miller att människor väljer att omge sig med vissa ting för att förstärka sin egen 

identitet. Detta skulle kunna förklara varför vissa konsumenter anammar vissa 

konsumentmärkningar och väljer bort andra. Att konsumera blir då ett sätt att förstärka den egna 

identiteten. Märkningarna skulle kunna ses som ett verktyg i processen att välja. Men också att 
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förlänga de delar som man själva ser som en del av sitt jag. Om jag sluter mig till att märkningarna 

hjälper till och skapar ett verktyg för konsumenterna att skapa en identitet, vill jag också hävda att 

detta identitetsskapande triggar märkningsinitiativen. Med verktygen måste något byggas. 

Märkningsinitiativen vill i lika hög utsträckning som individerna ha och skapa en identitet på 

marknaden. Märkningarna står inte för samma sak men de delar ett par essentiella egenskaper. De 

menar att det finns ett område där det råder en obalans i samhället. Exempelvis, för Fairtrade består 

obalansen av ekonomisk karaktär mellan producent och konsument och den vill märkningen 

utjämna. I fallet med Rainforest Alliance består obalansen i att regnskogen mår dåligt och de företag 

som inte förvärrar situationen ska belönas med en stor ekonomisk morot. KRAV hävdar att 

kemikalieanvändningen har gått över styr och behöver en mer restriktiv användning. Märkningarna 

måste skapa en identitet för att verka transparenta inför slutkonsumenten. Med den identiteten ska 

de sedan övertala konsumenten om att den märkningen är den rätta och transparenta. En märkning 

som är bra att förknippas med. För slutkonsumenten upplever ju märkningen som en förlängning av 

identiteten. Det är denna ständiga växelverkan mellan intressenterna inom det etiska fältet och 

slutkonsumenten som är så intressanta att se.  

 

Men varför vill företagen egentligen göra detta? Utveckla en massa märkningar, skriva en massa 

policy dokument och göra i snitt mer än en fabriksrevision om dagen året runt? Jag tror att 

förklaringen är att företagen också vill ha en identitet. Det är deras huvudsakliga drivkraft. Men kan 

ett företag, vars enda egentliga mål är att prestera ekonomiskt goda resultat ha en identitet? Varför 

skulle de inte kunna ha det? De kanske skulle eventuellt kallas andra saker i finansvärlden men jag 

tycker mig se att det ger utlopp för samma sak. Företagen som jag valt att studera vill tydligt skapa 

en bild av sig och vad just deras verksamhet står för. I fallet men Clas Ohlson är det deras unika 

företagsanda som ska löpa som en röd tråd genom verksamheten. För H & M ska deras medvetna 

kollektion som ska ge den totala självbilden en human sida. Den etiska delen blir en del av deras 

identitet. Om Millers antagande om att vissa individer väljer att omge sig med ting för att förstärka 

sin identitet, hävdar jag på liknande sätt att företag väljer att göra likadant. Miller påpekade i sin 

diskussion om kläder att det var allt för trivialt att se kläderna endast som en yta. Det förutsatte ofta 

en tillhörande tanke om att de som lade vikt vid sina kläder har en ytlig personlighet. Om Miller har 
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rätt, att kläder inte enbart är en yta kan jag sluta mig till att de etiska riktlinjerna inte bara är en yta 

för företagen utan så mycket mer. De som företagen vill visa, oavsett om de finns en misstro om att 

det endast ägnar sig åt Green Washing, är att de vill måla upp sig som att de är goda utan att de 

också tillfredsställer konsumentens önskningar. Ge en bild av att de städar framför sin egen dörr och 

har en transparent organisation.  

 

Genom att ta ett perspektiv av identitet och koppla det till konsumtion och ting kan de också 

förklara mängden märkningar som finns idag på marknaden. När Konsumentföreningen Stockholm 

i mars 2011 gav ut en guide om de märkningar som idag finns på marknaden presenterade de inte 

mindre än 23 stycken. De är utan tvekan en ansenlig mängd. De märkningsinitiativen jag presenterat 

ovan har gemensamt att de styrs av en organisation av divergerade storlek. Dessa organisationers 

drivkraft är att bygga en identitet, dels som varumärke, men också så att de som medverkar ser det 

som en förlängning av personernas inneboende övertygelse. Om jag själv ska dra mig till minnes om 

de personer som jag träffat i samband med min utbildning som ambassadör för Fairtrade Sverige så 

tror jag att denna slutledning är sann. Många av de som är involverade i organisationens kärna har en 

väldigt tydligt bild om deras personlighet och inneboende övertygelse om vad som är märkningens 

och organisationens bästa. Samtidigt finns det tydliga åsikter om världsläget i stort och hur man som 

individ kan göra en skillnad.  

 

Det är denna ständiga växelverkan som Miller hjälper till att förklara som jag finner nödvändig. 

Detta för att den förklarar något som jag länge försökt att svara på men som jag inte riktigt har vetat 

hur. En koppling som jag tycker mig sett men inte riktigt kunnat sätta in i en lämplig teori. När jag 

startade denna undersökning kring etisk konsumtion och dess olika intressenter och agenter som 

verkar på fältet, visste jag inte vilka beröringspunkter de hade. Jag har fram till nu sett det som att 

det fanns en distans mellan märkningarna, konsumenterna och företagen. De spelar alla på den 

etiska arenan men genom olika strategier. Genom mitt tidigare intresse och inblick i Fairtrade 

rörelsen i Sverige har jag aldrig upplevt att det har pratats om identitet. Men jag inser nu att det är 
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det som konsumentmärkningar handlar om, att projicera och skapa möjlighet för konsumenter att 

konsumera i enlighet med det som ansetts vara sin identitet. Millers teori kan också förklara detta 

med kopplingen mellan ting och individens identitet. Och hur tingen blir dels en förlängning men 

också en bekräftelse för jaget. Det är också därför som jag kan sluta mig till Millers teori och inte 

Rose´s. Rose ser det materiella mer som en aspekt för att kunna visa upp sig efter livets slut men 

Miller upplever materialitet som ständigt närvarande genom livet. I denna uppsats som rör sig inom 

fältet av konsumtion är det en fördel att ha en teoretisk ram som i huvudsak studerar livs levande 

människor. Rose skulle inte lika lätt kunna förklara varför människor väljer att inte konsumera.  

 

Miller anser även att konsumtion inte endast är en fråga om funktion. Detta belägger han exempelvis 

med sina observationer av förhållandet mellan indiska kvinnor och hennes sari. Sarin har en del 

funktionella aspekter men det är också ett plagg som används under olika delar av kvinnans liv för 

att förstärka hennes sociala ställning, visa övergången från flicka till kvinna och dessa delar blir då 

även ett uttryck för hennes identitet. Likaså är etisk konsumtion inte enbart en fråga om funktion. 

Idag finns det flest konventionella produkter att välja på. Att konsumenter väljer den ena eller den 

andra handlar nog delvis om att visa sig själv och att stärka sin personliga övertygelse. Den enda 

funktionella aspekten som kan finnas på en märkning är att den kan göra ett val tydligare. Hjälpa en 

konsument att hitta rätt märkning i den rådande märknings djungeln.  

 

Den sista aspekten av Millers teori som jag kommer att ta hjälp av för att besvara min frågeställning 

är att han anser att ting kan vara agenter. Jag inser att detta kan vara en problematisk inställning ur 

ett filosofiskt perspektiv man jag väljer här att bortse från det. Miller menar att tingen kan vara 

agenter som det går att uppleva och känna en vördnad inför. Och jag tror att det är denna vördnad 

som märkningsinitiativen vill att märkningen ska ge tinget. Framförallt för Fairtrade blir detta tydligt. 

Fairtrade kaffe saknar den bittra eftersmaken av barnarbete. Även för KRAV. Vördnaden inför 

bonden som slapp utsättas för bekämpningsmedel. När en märkning till och med ger ut en skrift 

som heter Du får mer (KRAV b) skapar det en viss känsla av garanti. Men givetvis även i alla de andra 
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märkningarna finns en känsla av tingets vördnad. De hävdar alla starkt att just deras märkningar ger 

mer till produkten. Men är det denna vördnad som gör att produkterna slutligen konsumeras? Delvis. 

Märkningsinitiativen lyckas nå ut. Detta märks inte minst på att antalet märkningsinitiativ har ökat 

den senaste tiden. Jag tror inte att det är en slump utan en faktor i att utmärka sig och att synas.  

 

Återknyta till frågeställningen  

Frågeställningen i denna uppsats har varit: skapar konsumentmärkningarna den etiska konsumenten eller 

tvärt om? Den har jag besvarat genom att använda valda delar ur Daniel Millers teori om ting, 

konsumtion och identitet. Min slutsats är att alla de intressenter som agerar på detta fält är lika 

involverad och delaktig i att försöka skapa och förstärka sin egen identitet. Det sker en ständig 

växelverkan mellan deras roller och det är deras ständiga identitetsjakt som förenar dem. Från 

konsumenten, till organisationerna vidare till företagen. För att sätta in läsaren i vilka 

konsumentmärkningar som florerar på marknaden idag har jag presenterat och utrett en del av dessa 

samt de organisationer som ligger till grund och florerar bakom märkningarna. Vidare sker en 

presentation om hur två svenska företag försöker märka både sig själva och delar av produktionen 

enligt etiska principer. Jag argumentera för att konsumtion handlar om att skapa sig en identitet 

och/eller förstärka den. I detta identitetsskapande blir märkningarna en hjälp eller en lathund för att 

kunna projicera sin identitet. Märkningarna skapas av organisationer eller företag och oavsett vilken 

aktör som står bakom finns det en växelverkan aktörerna emellan. Denna växelverkan intressenterna 

emellan är den som jag strävat efter att få läsaren att förstå.  

 

Nya frågor  

En uppsats av denna storlek har begränsningar. Ett faktum på både gott och ont. Det gör att jag 

tvingats att lämna några trådar hängande i luften. Jag har också varit tvungen att försöka avgränsa 

och problematisera på ett lämpligt sätt. En avgränsning som jag tvingats göra har lett till att det inte 

finns något empiriskt material i uppsatsen. Om jag gjort om studien skulle jag vilja ha med 

fältmaterial från företag, organisationer och konsumentföreningar för att se hur respektive part 
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diskuterar etiska märkningar. Detta skulle också ge studien ett helt annat djup. Så här med facit i 

hand inser jag att en studie med huvudfokus på identitet kan bli svår att driva och vederlägga, då den 

enda informationskällan är tryckt litteratur. Det skulle behövas lite människor i denna studie. Jag 

skulle vidare vilja intervjua personer som själv anser sig vara etiska och fråga hur de ser på 

märkningarna och deras synsätt om vad märkningarna faktiskt står för. Sedan vill jag se om de 

upplever märkningarna som en förlängning av deras identitet. Detta kan jag också som forskare se 

om jag får möjlighet till vid djupare intervjuer. Då skulle jag också få möjlighet till att studera om 

kopplingen mellan etisk konsumtion och identitet är stark, svag eller kanske starkare än vad jag nu 

tycker mig skönja. Ytterligare ett område som skulle behöva en större utredning är material på hur 

väl märkningsinitiativen faller ut. Hur påverkningsbara konsumenter faktiskt är för denna 

verksamhet. Och sedan ställa sig frågan om det faktiskt spelar någon roll.  

 

En fråga som uppkommit under studiens gång är huruvida den etiska konsumenten handlar dessa 

varor för att hon har makt eller för att visa en form av prestige inför de som inte gjort samma val. 

Alla märkningarna vill på något sätt väcka moraliska frågeställningar och skriva oförrätter på 

konsumenternas näsor. Då jag sluter mig till slutsatsen att detta handlar om identitet hade det varit 

intressant att se om det går att se en etisk identitet som ett maktmedel för den enskilde konsumenten 

för att hävda sig som bättre eller varorna som mer åtråvärda.  

 

Den största frågan som öppnats är kanske varför så många olika aktörer vill in på denna marknad. 

Varför är denna etiska identitet som jag målat upp så eftersträvansvärd och hett eftertraktad. Kanske 

är det de som är den stora, tunga nöten att i framtiden knäcka. För på detta område som handlar om 

konsumtion som en social företeelse inser jag nu att det finns massor med intressanta infallsvinklar 

att bygga vidare på.  
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IV: Är du köpt? 

Men vad är det egentligen vi som konsumenter ägnar oss åt? Röstar vi som Bono uttryckte det eller 

är det en fråga om att visa sig själv och skapa en identitet och ett uttryck? Jag vill av det bestämdaste 

påstå att det är båda. Och för att kunna visa identiteten behövs en kompass och karta för att hitta. 

Kartan skulle då kunna utgöras av personligheten och kompassen skulle kunna vara 

konsumentmärkningarna som ger en möjlighet att hitta rätt. Både i en djungel av märkningar men 

också för att hitta en identitet. Den ena faktorn är beroende av den andra.  

 

En insikt som nått mig under arbetets framväxt är hur materiell mänskligheten är. Detta har inte 

minst Miller uppmärksammat mig på i hans teori. Jag ser tack vare honom inte på ting och identitet 

på samma sätt nu som innan denna studies start. Men samtidigt inser jag att konsumtion och ting i 

väldigt hög utsträckning handlar om identitet. Produktmärkningarna spelar då en roll i att spegla 

både de tingen som bär dem men också om att erbjuda en möjlighet för konsumenten att välja. Tack 

vare märkningarna går det att välja, även om det är en djungel av arter som ska röjas. Ingen kan gå 

fri från dessa budskap som poppar upp.  

 

Men varför är då konsumtion och ting så viktigt? Kanske är det så enkelt att allt detta handlar om att 

visa sin identitet. Det vill jag hävda. Kanske är det därför som detta blir så viktigt, för att alla vill visa 

sig. Oavsett om det är eko nörden som lever med bondepraktikan som Bibel eller fashionistan som 

endast bär en klänning en gång. De vill alla synas i det offentliga och de är övertygade om att de har 

likasinnade att spegla sig mot. Samtidigt ska individerna också särskilja sig från gruppen. Liknande 

idé strävar också företagen mot. De vill finna en arena så att konsumenterna kan ta till sig deras 

företagsidé och policy.  
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Vilken konsumentmärkning du väljer och vilket företag du väljer att omhulda och stödja avgör också 

i allra högsta grad vem du vill vara. Denna ständiga förlängning och tydliggörande i en djungel av 

budskap hjälper till att sätta ramar för sig själv men också att distansera sig. Det är detta jag genom 

hela uppsatsen strävat mot att visa. Denna ständigt närvarande ömsesidighet. Och jag anser att jag 

har lyckats med den uppgift som jag själv gav mig in på. Att se kopplingarna mellan 

konsumentmärkningarna och dess anhängare. Det är kanske också när konsumtion ska förstås i 

termer av identitet som det blir så laddat och kontroversiellt. Det blir en möjlighet till att skapa 

distans men samtidigt att återkoppla till de innersta personliga idealen. Jag hoppas att forskningen 

går vidare på detta outtömliga fält och att allt fler forskare väljer att fokusera på konsumtion som en 

social markör. Inte bara som ett fält för ekonomer. För när allt kommer till kritan så är du vad du 

köpt, eller hur?   
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