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Förord
Min uppsats har tillkommit med flera personers engagemang och bidrag.

Jag vill först och främst tacka mina snälla och smarta informanter! Utan eran medverkan hade 

denna uppsats aldrig blivit till. Tack för er tid och för erat bidrag till denna studie.

Tack även Mamma och Pappa för ert stöd och framför allt att ni inte tjatar.

Sussi, min kära syster, tänk att telefonsamtal har en sådan betryggande effekt. 

Sist men inte minst, Åsa, min alltid lika motiverande och engagerande handledare; du har 

bidragit med intressanta och givande tips samt stöttat mina tankar och idéer.  

TACK!
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Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida de informanter som intervjuades till studien 

anser att den ekologiska medvetenheten är en trend eller en bestående aspekt i klädbranschen. 

Vidare undersöks hur informanternas ekologiska tänkande yttrar sig i arbetslivet och i 

privatlivet. Intervjuerna berörde deras tankar kring miljömedvetenhet, etiska aspekter vid 

ekologisk produktion. Likaså analyseras om informanterna kan kategoriseras som en nyligen 

introducerad kulturell typ, BoBos. 

Den slutsats jag åstadkom var att informanterna besitter en ekologisk medvetenhet som yttrar 

sig i deras arbets- och privatliv. Deras åsikter och medvetenhet kan karakteriseras som 

boboitiska och anses vara tidsenliga för dagens samhälle.

Abstract:

The purpose of this study is to examine whether the informants interviewed for the study 

believe that ecological awareness is a trend or a permanent aspect of the clothing industry and 

whether ecological thinking manifests itself in the work and private life of the informants. 

The interviews investigated their views on environmental issues and the ethical aspects of 

organic production. Similarly, analysis of informants can be categorized as an analysis of a 

newly introduced cultural type, Bobo.

The conclusion I achieved was that the informants have an ecological awareness which 

manifests itself in their work and personal life. Their views and awareness can be 

characterized as boboitian and is considered to be timely for today's society.
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Inledning
Mode och kläder har sedan länge varit ett intresse för mig. I mina ögon handlar det inte om att 

följa ett visst mode utan snarare att hitta kläder som representerar den egna stilen. Men mode 

handlar trots det även om trender, vilka ofta kan skifta. Hållbart mode, det vill säga, 

ekologiskt producerade kläder är mer modernt nu än vad det någonsin har varit. I olika medier 

kan man läsa, se och höra om miljömedvetenhet och ekologiska produkter, allt ifrån kläder, 

mat, möbler, bilar. Produkter ska inte bara vara rättvisemärkta, utan även organiska och 

närproducerade. Kort sagt, har det blivit trendigt att välja ekologiskt.

Bloggar, hemsidor, Internetbutiker, – alla inriktade på ekologiska produkter – är 

lättillgängliga och bidrar till att både intresset och kunskapen ökar. Dessa bildar, vad jag 

kallar en medvetenhet kring ekologiska produkter. Vad den grundar sig i kan bero på olika 

faktorer. Exempelvis kan Al Gores dokumentärfilm ”En obekväm sanning” ha bidragit till att 

intresset för miljö- och ekologiskt tänkande börjar växa. Vidare kan miljökatastrofer och 

rapporteringar om bristande arbetsförhållanden påverka denna medvetenhet. När det gäller 

ekologisk medvetenhet i klädbranschen har shoppingfria månader bliviten trend och en 

uppmärksammad sådan gjorde Cecilia Blankens, moderedaktör på Expressen i september 

2008. På hennes blogg skriver hon: ”Överkonsumtion känns så oerhört omodernt. Att 

återanvända är det nya svarta.” (URL1) Genom att inte konsumera görs också ett miljövänligt 

beslut samt att det är ett ställningstagande mot klädesindustrin.

Anledningen till denna uppsats är att få veta vad som styr den ekologiska konsumtionen, vare 

sig det handlar om ekologiska kläder eller andra ekologiska produkter. Det empiriska 

materialet är tre intervjuer vari frågorna berör deras arbets- och privatliv angående det 

ekologiska valet och tankar kring varför ekologisk produktion idag har blivit trendigt.

Min teoretiska ansats grundar sig i Mary Douglas teori om kulturella typer, vilka jag i en 

tidigare uppsats redovisat om och påvisat att det förekommer en ny kulturell typ, BoBos. 

Denna nya typ är en väldigt aktuell och modern människa med inte bara kunskap om den 

värld den lever i utan även en stor medvetenhet kring den. Jag vill även analysera huruvida 

mina informanter är applicerbara på denna typ baserade på deras konsumtionsval.
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Syfte 
Målet med denna uppsats är att undersöka huruvida mina informanter anser att den ekologiska 

medvetenheten är en trend eller en bestående aspekt i klädesbranschen. Jag vill även 

undersöka hur deras ekologiska tänkande yttrar sig i deras arbetsliv så som i deras privatliv. 

Ytterligare syften är att undersöka informanternas åsikter kring ekologisk produktion, 

miljömedvetenhet, skepticism mot ekologiska produkter och etiska förhållningssätt.

Vidare är syftet att analysera informanternas åsikter och ståndpunkter kring ekologisk 

tänkande och hur deras konsumtionsval möjligen att påvisa att det finns människor vars 

ekologiska medvetenhet yttrar att de kan klassas som en kulturell typ. Genom deras tankar 

kring ekologiska produkter hoppas jag kunna fastställa om deras tankar och agerande är 

tidstypiska och generella för den kulturella typen.

 

Frågeställning
Uppsatsens syfte och frågeställning går hand i hand och de genomsyrar uppsatsens arbete. 

Frågeställningen kommer jag i sammanfattningen konkretisera och sedan diskutera dem mer 

öppet i analysen.

Besitter informanterna ett ekologiskt tänkande i deras arbets- och privatliv och på vilket sätt 

uttrycket det sig?

Tillhör informanterna en särskild kategori moderna människor, som nyligen introduceras som 

en ny kulturell typ, BoBos och på vilket sätt kommer det till uttryck?
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Avgränsning 
Den konkreta avgränsningen ligger i intervjuerna. Vid valen av informanterna tog jag beslutet 

att enbart intervjua personer som jobbar i en butik de driver själva eller med några få 

medarbetare eller att de är butikschefer. Jag har alltså inte valt stora franchisingföretag såsom 

H&M eller Indiska trots att jag är medveten om att de säljer ekologiskt producerade kläder. 

Detta val baseras på den enkla anledningen att stora företag får kollektioner tillskickade till 

dem och att butikschefen i respektive butik inte själva väljer produkterna. Eftersom jag till 

uppsatsen vill ha personliga åsikter om vad deras inköp beror på så var det av intresse att 

intervjua personer som driver en butik eller är butikschefer.

En annan avgränsning är det lokala avseendet. Linköping har ändå ett flertal butiker där 

ekologiskt producerade kläder säljs så därför ansåg jag att det räckte med att begränsa mitt 

lokala spelrum till Linköpings centrala stadskärna. Jag har alltså inte tagit Tornby och 

affärscentret IKANO-huset i beräkning. 

Vidare valde jag att enbart fråga mina informanter hur deras privatkonsumtion av ekologisk 

mat och andra produkter (icke-organiska) ser ut, dock tillfrågades de inte om de själva köper 

ekologiska kläder. Det var ingen konkret fråga som ställdes under intervju dock diskuterades 

deras preferenser när det gäller inköpt till deras butiker och i samband med detta förklarade de 

deras val och prioriteringar gällande ekologiska kläder. 
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Metod
Den metod som användes för denna uppsats är intervju. Själva målet med en intervju är att 

fråga ut informanterna angående det valda ämnet för att sedan analysera 

intevjukonversationen. 

Intervjuerna var semistrukturerade med utskrivna frågor som jag och mina informanter följde 

enligt uppbyggnaden dock ställde jag följdfrågor då tillfälle gavs. Likaså kunde frågorna 

laboreras lite under själva intervjun. Jag uppskattade att mina informanter svarade på frågorna 

på ett så öppet sätt som möjligt och ifall de svävade ut i en fråga tillät jag dem att så göra. 

En fördel med att göra en semistrukturerad intervju är att det sker en personlig konversation 

och att utrymme för vidarediskussion kring en fråga finns. 

Inledningsvis gjorde jag en liten observationsanalys då jag gick runt i Linköpings centrala 

shoppingdel och gjorde en kort fältanalys på de affärer som skulle vara intressanta, det vill 

säga, butiker med en ekologisk anknytning och sortiment. Efter att valt ut några passande 

butiker tillfrågade jag butiksägarna och de var villiga att ställa upp på intervjuer. Frågorna 

som ställdes vid intervjuerna hade skrivits tidigare samt godkänts av min handledare. 

Intervjun med David skedde i Galleria Leo på övervåningen i café Gränden och intervjun med 

Peter ägde rum på det ekologiska cafét Barista. Sara intervjuade jag i hennes affär. 
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Teori
Denna del behandlar de olika teorier som min uppsats bygger på. Min utgångsteori grundar 

sig i Mary Douglas tankar kring de fyra kulturella typerna och sedan går jag över till David 

Brooks kulturella typ BoBos. Den sista teorin baserar på mer dagsaktuell forskning och en 

artikel om ekologiska kläder och mode. Det är just BoBos konsumtionsvanor och 

medvetenhet som i denna uppsats sammanbinder Douglas teori med Brooks teori och 

vidarekopplar den sista teorin om hållbart mode. Jag tar i denna uppsats fasta på en aspekt av 

BoBoism, nämligen konsumtion generellt sett, och ekologisk konsumtion i synnerhet. 

Fyra kulturella typer

Mary Douglas utvecklade på 1970-talet teorier kring konsumtion och vilka val som styr en 

konsument. Enligt vanlig konsumtionsteori bestäms konsumtion snarare av pris än av smak 

eller modestil. Teorin hävdar att konsumtionsbeslutet avgörs på grund av rationalitet och inte 

modeinfluenser eller trender. Priset är mest avgörande. (Douglas 1996:80)

Douglas opponerar sig mot denna teori och menar istället att konsumentens val utgörs av en 

protest som ligger i det som hon kategoriserat som fyra kulturella typer i samhället. Varje 

kulturell typ har åsikter och ståndpunkter som skiljer dem åt från dem andra. Typerna 

opponerar sig mot varandra och är ej kombinerbara. Protesten gäller alla fyra typer och den är 

ömsesidigt emellan dem. (Douglas 1996:81)

De kulturella typerna har en fientlig inställning mot varandra som yttrar sig då de 

konsumerar. Douglas anser att de val som den ena kulturella typen gör, uttrycker en protest 

mot de andra kulturella typerna och hon menar även att protesten är ett kulturellt 

ställningstagande. Hur denna protest kommer till uttryck är genom att en kulturell typ 

konsumerar det en annan kulturell typ inte skulle välja. På så sätt vet en person snarare vad 

den inte vill ha, istället för att säkert veta vad den vill ha. (Douglas 1996:81-85)

De fyra kulturella typerna är Active Individualist, Backwater Isolation samt Conservative 

Hierarchist och slutligen Dissident Enclavist. En Active Individualist som är en person som 

värdesätter sin oberoende ställning och vars livs består av flyktigheter. Nymodigheter, nya 

trender och materiella ting är viktiga beståndsdelar i dennes liv. Den andra typen, Backwater 
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Isolation, är en person som tar avstånd från samhället då denne inte har förståelse för 

samhället och det materialistiska intresset som de anser människor hyser. Conservative 

Hierarchist, den tredje kulturella typen, är en traditionell person som värdesätter familjelivet 

samt bejakar samhället. Den sista typen, Dissident Enclavist, kan förklaras som en person som 

lever utanför samhället men i enskild grupp. Den tar avstånd från samhället och istället 

anförtror den sig en religiös eller andlig grupp. (Douglas 1996:84)

Den kritik som ofta framhålls är att dessa fyra kulturella typer inte är kombinerbara. Denna 

kritik stödjer jag eftersom jag tror att en persons typ och stil inte är statisk som Douglas 

påstår, utan föränderlig i livet ständigt sker. Olika influenser eller stadier i livet påverkar de 

val som personer gör och genom dessa kan förändringar ske som påverkar och förändrar dem. 

I dagens samhälle är människor mer påverkbara och själva intresserade av att förändras och 

utvecklas. Människor tillhör inte bara en typ, de är hybrider av olika typer. Med detta sagt, 

övergår jag till nästa teori, BoBos.

BoBos 

David Brooks förklarar i boken BoBos in Paradise: The New Upper Class and How They Got 

There (2000) vad BoBos betyder och påvisar vad som är stereotypt för en BoBo. Begreppet är 

en kombination av de franska orden ”bourgeois” och ”bohemian” och den förstnämnda 

betyder borgare vars betydelse är en aning förlegat men kan förklaras som maktfulla personer 

i ett samhälle. Det andra ordet, ”bohemian”, är relaterat till personer som klassas som sorglösa 

och även estetisk och konstnärligt kunniga. 

En BoBo är alltså en kombination av en borgare och en bohem. Just den kombinationen att ha 

ett monetärt intresse, som ofta tillskrivs borgare, och det kreativa och konstnärliga intresset, 

likt bohemer, är något som både accepteras och uppskattas idag. Dagens samhälle, det 

västerländska i synnerhet, har en tendens att förespråka bladningar av kulturella influenser 

och hybridiseringar. 

“Culture itself is the result of myriads of individual choises.” 

(Douglas 1996:81)
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I mina ögon är BoBos en konstellation av Douglas fyra kulturella typer och även tidsenliga 

för dagens samhälle. En BoBo är lik en Active Individualist på det sättet att den lever ett 

flyktigt liv med materiella ting. Den andra typen, Backwater Isolation, har också liknelser 

med en BoBo så till vida att den uppskattar naturen och dess skönhet, samtidigt som den 

vårdar den så mycket den förmår. En BoBo har även Conservative Hierarchist-tendenser på så 

sätt att den värdesätter familjelivet. Likaså är en BoBo lik en Dissident Enclavist, i den mån 

att en form av andlig medvetenhet präglar deras liv. 

För att knyta an till Douglas konsumtionsteorier är det en BoBos konsumtionsvanor som gör 

dem som en ny kulturell typ. Det handlar inte enbart om konsumtionen i sig utan även den 

medvetenhet en BoBo har. Denna medvetenhet gäller miljöfrågor, kapital, kultur, 

individualitet och självförverkligande och även det egna yrket. (Brooks 2000:90,108)

Eftersom BoBos besitter denna medvetenhet menar Brooks att BoBos tillämpar ”perfection of 

small things.” (Brooks 2000:90) Med andra ord vet de vad de vill ha. (Brooks 2000:90)

De ovannämnda egenskaper som en BoBo besitter är givetvis inte heller statiska. De är 

snarare föränderliga i och med förändringar i samhället. En BoBo kan klassas som väldigt ”up 

to date” och är därmed även påverkbar för trender i samhället. Vidare behöver en BoBo 

nödvändigtvis inte ha ett yrke som innebär stor kapitalistisk vinning (likt en borgare) och 

heller inte ett jobb som kräver som konstnärlig kreativitet (som en bohem) utan att arbetet 

istället är en utvidgning av deras personlighet. Intresset för yrket styr valet av arbete. 

BoBo är alltså en hybrid av Douglas fyra kulturella typer och de är stereotypa för dagens 

samhälle. Brooks anser sig själv vara en BoBo och tror på deras ”flexidoxy” som kan 

förklaras som en ideologi som baserar på flexibla och hybrida åsikter. Andra åsikter om 

BoBos har bland annat Melinda Wittstock och Debbie Geller. Wittstock, har likt Brooks 

positiva åsikter om BoBos och deras levnadssätt. Hon menar att de tidstypiska. 

“[...]They´re the new enlightened élite of the information age, their lucratively 

busy lives a seeming synthesis of comfort and conscience, corporate success and 

creative rebellion. Well-educated thirty-to-fortysomethings,they have forged a 

new social ethos from a logic-defying fusion of 1960s counter-culture and 1980s 

entrepreneurial materialism.” (URL2)
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Geller däremot anser att BoBos inte är något annat än dagens medelklass men att de inte trivs 

med kategoriseringen och på så sätt vill hävda sig genom att förlänga sin ungdom. (URL2)

Andra menar istället är BoBos en typ av överklass med föränderlig smak. (URL3)

Ytterligare ett kritiskt öga är Toby Miller som menar att BoBoism egentligen bara handlar om 

stil och konsumtion. (URL2) Kort sagt besitter en BoBo en medvetenhet gällande flera 

aspekter av sitt liv, framför allt gällande konsumtion, vilket i dagsläget går hand i hand med 

hållbart mode. 

Hållbart Mode

Design för hållbar utveckling (2007) skriven av Ann Thorpe behandlar ekologi, ekonomi och 

den kulturella aspekten av hållbar utveckling. Det kapitlet som var av störst betydelse var det 

som behandlade kultur och mänskliga behov vari det undersöktes hur design är en nyckelroll 

när det gäller att tillhandahålla yttre medel för att tillfredställa våra inre behov. (Thorpe 

2007:139) Thorpe menar att det finns åtskilliga aspekter för mänskliga behov men att behoven 

slutligen förekommer för att skapa ett välbefinnande. Vad hon i kapitlet vill utforska, är hur 

design och konsumtion kan bidra till välbefinnandet. (Thorpe 2007:139) Hon menar inte att 

konsumtion och materialism i sig är dåligt, eftersom det kan bidra till det funktionella 

välbefinnandet, som exempelvis att hus ger oss tak över huvudet eller ergonomiska stolar 

stödjer våra ryggar. Artefakt, det vill säga, materiella föremål, kan även ge emotionellt 

välbefinnande. Det kan finnas kulturell mening i föremål så som symboler för olika roller i 

samhället eller sociala värderingar. (Thorpe 2007:156) I dagens samhälle är det vanligt att det 

emotionella välbefinnandet uttrycks på ett mer ytligt sätt i form av kläder eller andra föremål. 

”I detta avseende kan ägandet och uppvisandet av materiella ting konstruera och rekonstruera 

individuell identitet, sociala relationer och mening i en snabbt föränderlig värld.” (Thorpe 

2007:157)

Som hon talar om den föränderliga världen, påvisar hon även den materialism som 

förekommer idag. ”Vi har fått en materialistisk kultur […] och konsumismen i västerländsk 

stil är baserad på individuella begär snarare än behov.” (Thorpe 2007:145) Samtidigt menar 

hon också att förhållandet till föremål och konsumtion har blivit mer intensivt och 

medvetenheten kring materialet som det tillverkats av. Hon menar att det påvisar ännu ett 

behov, nämligen engagemang. Hon förklarar engagemang som en interaktion och hon påstår 

att design kan bidra till kulturell hållbarhet. ”[...] den materiella kulturen främjar 
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engagemang”. (Thorpe 2007:164) Hon kopplar samman den kulturella hållbarheten med att 

konsumenten kan vara en engagerad användare. Engagemanget kan uttrycka sig på olika plan 

men det som är av störst betydelse för uppsatsen, är det ekologiska och etiska engagemanget. 

Hon menar att när kunskapsökningen gällande samspelet mellan natur och människa 

verkligen slagit rot, kommer det att bidra till miljöförhållanden som främjar det mänskliga 

välbefinnandet. (Thorpe 2007:69)

”Framför allt måste vi ta hänsyn till mänskligt välbefinnande när det gäller 

miljömässiga, ekonomiska och kulturella betingelser och huruvida dessa 

betingelser verkligen stöder välbefinnande i obegränsad tid. Detta stöd är vad 

som definierar och möjliggör hållbar design.” (Thorpe 2007:233)

I Damernas Värld nr 13 2008 publicerades numret som ett ”eko-special”. Detta innebär att 

tidningen visade upp ekologiskt mode och gav tipps till bättre miljöhänsyn samt olika sätt att 

resa miljövänligt. Det som lockade mig mest var artikeln Hausse för hållbart mode där 

ekologiska kläder som nytt fenomen på modehimlen diskuterades. Matilda Tham, forskare 

och föreläsare i hållbart mode och adjungerad professor på Beckmans designhögskola säger 

att det nu florerar en omtanke till miljön som inte har varit lika utbredd tidigare. ”För unga 

designers idag är hänsyn till miljön en självklarhet.” (Damernas Värld 2008, nr 13) Hon 

fortsätter att förklara att det ständigt dyker upp nya märken med lika hög miljömedvetenhet 

som modegrad till skillnad från förr då ekologiska kläder snarare stämplades som beiga och 

tråkiga. I artikeln intervjuades även H&M:s chefdesigner Ann-Sofie Johansson som förklarar 

att det idag finns en medvetenhet, speciellt hos unga. Denna medvetenhet visar sig vara ökad 

förståelse för hållbarhet. ”Viljan att förändra världen och kunskapen om hur man gör det har 

ökat enormt i modebranschen, bara de senaste två, tre åren.” (Damernas Värld 2008, nr 13) 

Författaren av artikeln är nyfiken på varför denna ”ekovåg” har blivit så stark. Frågan 

besvaras samstämmigt av de intervjuade personerna. ”Ett allmänt miljöfokus” (Damernas 

Värld 2008, nr 13) menar de, vilket har pådrivits av olika medier men även miljökatastrofer 

och rapporter om miljöförstörelse kan ha påverkat denna medvetenhet. Dock tror de även att 

dagens snabba samhällstakt där stress och utbrändhet är allt mer vanligt kan ha inflytande. 

Folk väljer omväxlande livsstilar med mindre konsumtion och stress. (Damernas Värld 2008, 

nr 13)
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Trots det går det inte att missa att konsumtion och shopping är ett intresse bland folk och 

kläder väljs enligt smak. Den utopiska tanken att all bomull är ekologiskt odlat kan inte 

uppnås än, däremot kan bör klädeskonsumtionen begränsas likaså kan second hand mode eller 

bytforum eller klädbibliotke. Tham menar och höjer ett uppmanande finger att 

klädkonsumtionen faktiskt kan dras ner, likaså det ständiga tvättandet. Däri ligger nämligen 

en stor miljöbov. Vid frågan om den framtida tron på ekologiska kläder ger Tham svaret: 

”Det här är inget trend. Det här är för evigt. Det finns ingen väg tillbaka.” 

(Damernas  Värld 2008, nr 13)
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Begrepp och definitioner
Denna del innefattar olika begrepp och definitioner som är av stor betydelse för uppsatsen. 

Begreppen har jag själv valt ut då jag anser att de ger den bakgrundsinformation som behövs 

för att få bättre förståelse för uppsatsämnet. 

Genom uppsatsen använder både jag och mina informanter oss varierande av de olika 

begreppen, ibland även som om de vore likställda. Därmed vill jag inte hävda att de är 

likställda men att de har stora likheter och kan i vissa fall användas som substitut för det ena 

eller det andra.

Ekologi - Ekologiskt

Begreppet ekologi förklaras av nationalencyklopedin som den vetenskap som behandlar 

levande varelsernas relation till sin omvärld. (URL4) På ett mer lättförståligt sätt innebär det 

att organismer och miljön är samspelta så att naturen inte tar skada. (URL5)

I detta sammanhang tas begreppet till en annan nivå men betydelsen är ändå viktigt som 

bakgrund. 

Odling av matvaror eller råvaror som framställs på ekologiskt sätt innebär att det sker i 

samspel med naturen och att på så sätt inga kemiska bekämpningsmedel eller genmodifierade 

tillsatser används. Varorna ska vara naturligt framställda. Produkter som är ekologiskt odlade 

genomgår certifiering och erhåller sedan, om de uppfyller kraven, en märkning som påvisar 

att det är ekologiskt odlat. I Sverige är den vanligaste märkningen KRAV-märkningen men 

även vissa EU-belagda certifikat förekommer samt andra ekologiska märkningar på varor som 

är importerade. (URL6)

Målet med ekologiska produkter är för att skona miljön, djur och de som arbetar med 

produkterna. Genom ekologisk produktion främjas odlingslandskapet och bördigheten, som i 

sin tur skapar ett (naturligt och) nyttigt kretslopp. Genom att bedriva ekologisk odling brukas 

och stimuleras det naturliga förloppet som bevarar jordens bördighet. (URL6)

En annan aspekt i ekologisk odling innebär även miljöutsläppen. Genom att odla ekologiskt 

och därmed inte använda kemiska bekämpningsmedel minskas risken att skadliga medel 

sprids i miljön. (URL6)
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Ekologisk bomull

Ekologisk bomull är som andra ekologiska produkter, odlat utan kemiska bekämpningsmedel 

eller konstgjort gödsel. Viktigt är dock att ekologisk bomull måste genomgå diverse tester av 

oberoende kontrollorgan för att få en giltig certifiering om att bomullen infriar kraven. 

Organisationerna kontrollerar inte bara odlingen, utan även den övriga produktionen som 

innefattar spinning, vävning, färgning och även syarbetet. I dagsläget har framställningen av 

textilfärger förbättras tydligt vilket innebär att finns miljövänliga färger för både infärgning 

och tryck. (URL7)

De organisationer som kontrollerar ekologisk odling ställer även krav på att arbetarnas 

förhållanden är goda, både på bomullsfälten och vid tillverkningen samt att de erhåller en 

rättvis betalning och att inget barnarbete sker. (URL7)

Ekologisk konsumtion

I uppsatsen är denna benämning mest lämplig eftersom syftet är att forska kring hur den 

ekologiska konsumtionen ter sig. Med ekologisk konsumtion kan både matvaror menas men 

även konsumtion av kläder, möbler, vitvaror, etc.

Produkter som är framställda med exempelvis ekologisk bomull klassas som ekologiska 

produkter, likaså möbler vars material är ekologiskt odlat. I denna uppsats refererar jag och 

mina informanter till andra produkter, exempelvis vitvaror eller bilar, som inte är framställda 

av ekologiskt material men är däremot relativt miljövänliga och på så sätt klassas som 

ekologiska. 

KRAV

KRAV är en oberoende kontrollorganisation som grundades 1985. KRAV ansvarar för 

alternativ odling. Alternativ odling innebar på 80-talet ekologisk odling, men idag används 

benämningen ekologiskt istället för alternativ. Genom att skapa en tillförlitlig och framför allt 

enhetlig märkning av ekologiska livsmedel och andra produkter underlättar det för 

konsumenten att hitta produkter som är ekologiskt odlade. (URL8) 

”KRAVs verksamhetsidé innebär att verka för en ökad produktion och konsumtion av 

ekologiska livsmedel och råvaror från ekologiskt jord- och vattenbruk samt fiske.” (URL8)
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KRAV-märkningen ansvarar för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar. 

Bra miljö innebär att KRAV strävar efter att hålla en ”hållbar produktion” genom att avvisa 

kemiska bekämpningsmedel, kostgödsel och genmodifierade tillsatsämnen. Detta bidrar till 

ökad mångfald i naturen och att inga farliga ämnen sprids i naturen.

God djuromsorg säger att djur som är KRAV-märka får gå fria under sommarhalvåret och när 

vädret tillåter. De ska leva som om de vore i deras naturliga miljö.

God hälsa innebär att de som arbetar och sköter den ekologiska produktionen slipper hantera 

farliga bekämpningsmedel och på så sätt ökar chanserna att inte ta skada av dem. 

Socialt ansvar och den goda hälsan hänger samman i den mån att de som odlar och hanterar 

produkterna inte blir utsatta för risker som kan försämra deras hälsa. Konsumenten bidrar till 

det sociala ansvaret genom att konsumera ekologiskt. (URL8)

Rättvisemärkt - Fairtrade

”Rättvisemärkt är en oberoende märkning som bidrar till förbättrade arbets- och 

levandsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.” (URL9)

Rättvisemärkt är den svenska representanten för organisationen Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO). Den grundades 1997 och i dagsläget förenar 

organisationen 20 märkningsorganisationer samt producentnätverk vilka representerar 

Fairtrade-certifierade organisationer som finns i Latinamerika, Afrika och Asien. Idag 

förekommer det 632 Fairtrade-certifierade organisationer i 59 länder. (URL9)

FLO är uppdelat i två skilda verksamhetsområden, den ena är FLO-Cert, som arbetar som ett 

oberoende certifieringsorgan. FLO-Cert har kriterier och regelverk som de olika odlarna 

måste uppfylla samtidigt som organisationen även fungerar som ett stöd för producenterna. 

De olika kriterierna omfattar bland annat att odlarna och anställda ska ha rättvisa ekonomiska 

villkor och att demokrati främjas samt att lokalsamhället där produktionen sker utvecklas 

både socialt och ekonomiskt. Ekologisk produktion förespråkar likaså miljöhänsyn.

FLO-International arbetar som stöd för de olika odlarna och anställda. Deras verksamhet 

innebär att de har tät kontakt med odlarna och erbjuder information och utbildning så att 

Fairtrade-kriterierna upplevs. 
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Intervjuer

Informanterna

I mina urval av informanter gjordes till en början en observation av de butiker som säljer 

ekologiska kläder i Linköping. I en del butiker visste jag att ekologiska kläder säljs, i andra 

hörde jag mig för eller observerade själv om ekologiska plagg syntes till. Jag begav mig till de 

utvalda butikerna för att tillfråga butiksägarna om de var villiga att ställa upp på en intervju. 

Därefter bokades intervjutider med mina informanter. Samtliga fick intervjufrågorna innan för 

att förbereda sig och sedan ägde intervjuerna rum över en kopp kaffe. Jag använder 

pseudonymer till mina informanter. 

David 

David är 27 år gammal och kommer ursprungligen från Linköping, men är dock uppvuxen i 

Örebro. Han har nio års erfarenhet inom detaljhandeln och har de senaste fyra åren återvänt 

till Linköping där han jobbar som butikschef och regionschef för två ungdomsbutiker. 

Peter 

Peter är 34 år gammal, gift och har ett barn på 2 år. Han född och uppvuxen i Linköping och 

har sedan 1999 drivit sin butik som år 2002 utökades i storlek. Butiken kan klassas som en 

Streatwear-butik där de säljer kläder och sneakers.  

Sara 

Sara är 30 år gammal, är sambo och har ett barn på nästan 2 år. Hon är född och uppvuxen i 

Linköping men har återvänt hit sedan hon varit bosatt i Stockholm ett tag. Sara och hennes 

sambo bygger för tillfället ett hus. Sedan februari 2008 har hon drivit barnklädesbutiken som 

är ett franchisingföretag där ytterligare två butiker finns i Stockholm respektive Malmö.

Butikkonceptet är en barnklädesaffär med en unik inriktning på unisexkläder. 
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Trenden framför etiken i arbetslivet: 
”Vi bryr oss ju också”

Då mina informanter fick frågan om vilka val som styr inköpen av klädesplaggen till deras 

butiker, sade alla tre att den främsta anledningen var plaggets snitt och design, samtidigt som 

butikskonceptet måste beaktas. 

David, som får plaggen presenterade av olika leverantörer, skulle välja det ekologiska plagget 

före det icke-ekologiska om produkten passar in i butiken och om trenden och designen faller 

honom i smaken. Han menar att de inte medvetet jobbar med att köpa in ekologiska plagg 

men att tanken ändock finns med i bakhuvudet när beställningar sker. Lite motsägelsefullt 

säger David att det förekommer en diskussion kring ekologiska plagg när inköpen görs och 

förklarar att han gärna ser fler leverantörer som erbjuder ekologiska plagg. I och med att 

butiken säljer vissa ekologiska plagg visar de att de bryr sig, som David uttryckte sig. Det är 

viktigt för dem att kunna erbjuda ekologiska plagg för sina kunder.

Peter och Sara väljer självständigt ut de plagg som de vill sätta ut till försäljning och har 

därmed en större valmöjlighet att påverka sina inköp till butiken. I Peters fall går designen i 

första hand, men om produktionen har skett enligt ekologiska och etiska regler är det ett 

”jätteplus”. Likaså fördrar han plagg som är producerade i (skaplig) närhet så att transporten 

kortas ned. Däremot skulle han välja bort plagg som han vet inte uppfyller någon form av 

ekologiskt eller etiskt tänk, trots att de möjligtvis är tilltalande i designen. 

Sara tänker till mycket stor del på framställningen av plaggen och säger därmed att hon 

”alltid” väljer ekologiska plagg så länge de passar in i butikens koncept. Snitt och anpassning 

till butikens unisex-koncept är alltså av största prioritet men hon tycker att den ekologiska 

framtoningen är jämlikt viktig. Det ekologiska plagget går alltid före det icke-ekologiska. 

Sara uppmärksammar även Öko-tex-märkningen som innebär att de tryck som är pressade på 

plaggen inte är bekämpade med kemiska medel vilka kan vara skadliga för huden, i synnerhet 

för barn. Sara menar att priset inte har en betydelse och att hon i alla fall skulle välja det 

ekologiska plagget, även om det är dyrare än det icke-ekologiska plagget. Hon har även 

noggrant valt ut de olika märkena så att de inte konkurrerar med andra butiker i staden så att 

hon blir ensam om att ha olika unika märken och plagg. 
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”Man sväljer det med hull och hår” 

När det gäller skepticism angående ekologisk produktion och produkter är mina informanter 

tudelade. De är dock överens att det inte är möjligt att vara hundraprocent säker eftersom det 

skulle kräva att de i princip framställer garnet och likaså transporterar och sköter alla aspekter 

själva. Likväl anser de att det är bra att det finns ekologiska alternativ men prissättningen på 

ekologiska plagg inte är riktigt rättfärdigad. Priserna är oftast (mycket) högre än på 

konventionella, dvs. icke-ekologiska plagg trots att framställningskostnaderna egentligen inte 

skiljer sig åt markant. 

David är mest skeptisk av de tre, samtidigt som han förklarar att han inte har tillräckligt med 

kunskap kring ämnet. Den skepticism han uttalar, gör att han ”sväljer det med hull och hår” 

utan att verkligen ta reda på vilka villkor och förutsättningar som styr ekologisk produktion. 

Det han främst har förknippat med ”ekologiskt” är själva framställningen av bomullen och 

även hur de anställdas villkor och levnadsförhållanden är. Han menar att det som borde 

uppmärksammas och även kritiseras mest är den transportväg som produkterna fraktas med. 

Miljöaspekten förknippar David alltså med ekologiska produkter.  Även om ett plagg 

innehåller ekologiskt odlad bomull kan transporten vara så pass skadligt för miljön att den 

eliminerar den ekologiska produktionen i den mening att miljöpåverkningen är mer skadlig än 

om produkter inte vore ekologiskt odlad. 

Peter är minst skeptisk. Han poängterar vid flera tillfällen att det är jättebra att ekologiska 

produkter erbjuds. Han förklarar att han förespråkar ekologiska produkter, även om 

klädestillverkare använder det ekologiska avseendet som försäljningsknep. Han menar 

därmed att den ekologiska produktionen används av företagen som ett argument att tjäna mer 

pengar på, vilket enligt honom inte är etiskt befogat, men ändå mer accepterat än om ingen 

ekologisk produktion skulle ske. Han påpekar ofta att det är bättre att göra lite än att inte göra 

något. Peter anser också att ekologiska produkters prissättning inte är motiverad och att de till 

butiken ibland måste välja bort plagg som är ekologiskt producerade på grund av det höga 

priset. 

Sara är likt David mer skeptisk, men även väldigt positivt inställd till ekologisk produktion. 

Hon menar att det inte är möjligt att vara hundraprocent säker eftersom det inte är lätt att 

spåra hela ledet bakåt. Hon tror emellertid inte att de märken som erbjuder ekologiska plagg 
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skulle mygla om det eftersom ekologisk produktion kräver tydliga restriktioner och hårda 

tester. 

”Jag är verkligen ingen expert”

Vid frågan om mina informanter anser att de har tillräckligt med kunskap om ekologiska 

produkter, sade de enhetlig att de inte har tillfredsställande kunskap. De försöker dock så gott 

det går att hålla sig updaterade.

David menar att han inte har den kunskap han önskar att han hade, vilket även gäller för hur 

han hittar den information han behöver. Han säger själv att han inte vet vart han ska leta och 

önskar att de leverantörer som tillhandahåller plaggen borde informera och erbjuda bättre 

fakta gällande ekologisk produktion. 

Peter förklarar att han trots intresset för det, ändå inte kan tillräckligt. Han utvecklar detta med 

att förklara hur många olika led i klädesframställningen som måste beaktas eftersom de olika 

aspekterna bör beräknas in i den ekologiska produktionen. Kunskapen kring ekologisk 

produktion bör även bli mer utav en diskussion mellan leverantörerna och butiker så att 

kännedomen ökar. 

Sara säger, likt Peter, att hon har ett intresse för ekologiska produkter och hon menar att hon 

därmed förmodligen kan mer än gemene man. Hon försöker hålla sig à jour med ny 

information och tar gärna reda på ny fakta via Internet. 

Det ekologiska alternativet i privatlivet:
”Finns det ett alternativ, ett val, så är det ett lätt val”

Då mina informanter tillfrågades om hur deras ekologiska tänkande utspelar sig i privatlivet, 

gav de till svar att denna typ av medvetande och agerande är ännu tydligare i privatlivet än i 

arbetslivet. De tre informanterna köper mycket ekologisk mat och de utför sysslor som kan 

klassas som ekologiska. Likaså väljer de andra produkter som bidrar till det ekologiska 

tänkandet försöker de prioritera.

David skiljer sig delvis från Peter och Sara på det sättet att han inte lagar speciellt mycket mat 

utan ofta äter ute eller köper färdiglagat. På så sätt känner han själv att han inte riktigt kan ta 
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ställning till denna fråga, men menar ändock att han, när han handlar mat, alltid köper 

ekologisk mjölk.  När han dock handlar köper han det ekologiska alternativet, även om priset 

är högre. I stort sett prioriterar han alltid ekologiskt- och fair trademärkt. Han tittar även på 

logistikaspekten så att produkterna inte har fraktas för långt då utsläppen är en stor miljöbov. 

Han väljer med andra ord svenskt och närproducerade produkter. David förklarar att han ofta 

tänker på ”logistikbiten”, både när det gäller privat- och arbetslivet. När det gäller andra 

produkter (vitvaror och dylikt) som kan bidra till främjandet av miljön skulle David 

förmodligen välja sådana produkter men i dagsläget har han inte införskaffat sig något sådant. 

Han medger dock att kunskapen och intresset inte är lika utpräglat när det gäller sådana 

produkter men att han ändå skulle försöka tänka på det om inte prisskillnaden är allt för stor. 

Får han inte ”rätt” information skulle han trologtivis välja det billigaste. 

I Peters fall väljer han mycket ekologiskt, i synnerhet mat och han försöker även hålla 

elförbrukningen nere. Peter erkänner dock att han är medveten om att han skulle kunna göra 

mycket mer. Han säger även att han inte har så stor kunskap kring ekologiska icke-organiska 

produkter men att han, om han skulle köpa något sådant, skulle fråga och försöka informera 

sig så att valet även blir ekologiskt och miljövänligt. Lite ångerfullt medger han att deras 

gamla bil förmodligen inte alls är miljövänlig, men att han i dagsläget inte skulle köpa en 

miljöbil eftersom han fortfarande är väldigt skeptisk till just miljöbilar. Han säger skämtsamt 

att han väntar på tills ”släpper-inte-ut-någonting-bilen” kommer på marknaden. Peter påpekar 

att det faktiskt är mer miljövänligt att inte köpa så mycket nytt, utan att istället använda det 

man har. 

Sara har ett utpräglat ekologiskt sinne i privatlivet. Hon och hennes man är båda väldigt 

ekologiskt medvetna och de konsumerar ekologiskt odlad mat, de källsorterar och de kör även 

en miljöbil. För tillfället bygger de ett hus och gör det praktiskt taget i ekologisk anda. De 

väljer exempelvis gran som odlats i Sverige för at minska transporten, istället för cederträd 

som inte ens växer i Sverige och de köper LED-lampor som är väldigt energisnåla (om än 

dyrare än konventionella glödlampor). De har även informerat sig om energisnål 

uppvärmning och ventilation till huset och de källsorterar. Sara fördrar också att köpa mycket 

second hand, vilket har en ekologisk aspekt då nyproduktion i sig inte är speciellt miljövänligt 

även om produktionen sker enligt ekologiska regler. När det gäller prissättningen på 

ekologiska varor brukar Sara inte bry sig om det utan väljer det ekologiska alternativet 

framför det icke-ekologiska som kanske är billigare. 
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Sara påpekar att husbygget har krävt mycket sökande efter information och att det delvis har 

varit jobbigt samtidigt även väldigt kul och givande. 

”Samhällsengagemang och ansvarstagande”

Mina informanter stödjer eller har främjat olika hjälporganisationer. I dagsläget stödjer både 

Peter och Sara olika hjälporganisationer, men inte David. De kan även se att det finns en 

koppling mellan det ekologiska tänkandet och hjälporganisationers engagemang, på det sätt 

att det innebär en form av samhällsengagemang och ansvarstagande. Varför och hur de litar 

på dessa organisationer skiljer sig dock åt.

David stödjer ingen hjälporganisation. Han gjorde det förr men gick ur då han ansåg att han 

inte längre sympatiserar med deras agerande. Han funderar dock på att börja stötta någon 

organisation igen men skulle då ta reda på den nödvändiga informationen själv och inte vilja 

bli konfronterad på gatan. David är dock lite skeptisk mot hjälporganisationer i den mening att 

han gärna vill ha en helhetsbild. Han stöttar dem gärna men vill ändå ha mer information. 

Peter stöttar minst sex hjälporganisationer. Han och hans fru delar på att ge bidrag till dem 

och han är inte skeptisk mot sina valda organisationers engagemang utan har förtroende för 

dem och säger att ”det är bättre att lite kommer fram i så fall”. Han jämför detta engagemang 

med sin vegetarianism. Han äter inte kött, men använder läderskor. Folk kommenterade detta 

och menade att det är hycklande. Peter irriteras av det eftersom han förklarade att han tycker 

att det är svårare ersätta det mot ett ”bättre” alternativ. På så sätt menar han att det är bättre att 

göra något än inget. Vidare menar han att det handlar om ett ansvarstagande överhuvudtaget, 

likaså tycker han att det är naturligt att bry sig om både miljö och arbetsvillkor.

Sara stödjer sedan många år en hjälporganisation. Hon säger att hon egentligen skulle vilja 

stödja fler organisationer men att hon inte har råd. Sara ger en tydlig och bra förklaring mellan 

sambandet mellan ekologisk produktion och hjälporganisationer. Hon menar att det handlar 

om ett samhällsengagemang och ett ansvarstagande från båda sidorna. Likt Peters åsikter 

menar även Sara att ansvarstagandet är relaterbart till miljöhänsyn och arbetsvillkor och på så 

sätt blir det ekologiskt. 
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”Summan-av-allt-ont-märkning”

Alla tre informanter anser att de kan skapligt mycket om ekologisk tillverkning och 

ekologiska produkter men att de samtidigt vill kunna mer. Det är både tidskrävande och svårt 

att hitta både för- och nackdelar samt att förstå skillnaderna mellan de olika definitionerna och 

certifieringarna.

David menar att det är svårt vara kritisk när han inte vet vart han ska söka informationen om 

vilka olika påfrestningar som kan ha mest negativ påverkan på miljön och arbetsvillkoren. 

David poängterar att det vore smidigt om deras befintliga leverantörer skulle erbjuda dem 

information om sina produkter. Han skulle gärna se en helhet där själva odlandet av bomullen, 

framställningen och transporterna, likaså arbetsförhållandena för arbetarna påvisas. ”Så man 

får en enhetlig bild”, menar han. Han förklarar att det kanske skulle vara ännu mer 

kommersiellt gångbart om en sådan enhetlig märkning skulle existera, inte bara för personer i 

branschen utan även för privatpersoner. 

Även Peter anser att problematiken ligger i kunskapen om vad som gör mest skada. Han 

menar att det vore enklast om det fanns en ”summan-av-allt-ont-märkning” där alla värden 

räknas ihop och att man på så sätt ser vad som har störst effekt. Han säger även att det ibland 

är svårt att veta om man borde välja ekologiskt kaffe eller fair trade-kaffe eftersom han inte 

säkert vet vilket som är mest ”sjyst”. Han önskar att det fanns en gradering för vad som är 

bättre respektive sämre. 

Sara känner att hennes kunskap kring de olika certifieringarna är någorlunda bra.

När det gäller certifiering av ekologiska kläder har Sara ändå förtroende för de klädesmärken 

hon har i sin butik. Hon menar att certifiering är väldigt positivt men att man måste ha 

kunskap för att verkligen förstå de olika märkningarna.

Kommersialism, etik och ekologisk konsumtion:
”Samtidigt som det finns en kommersiell tanke med det ekologiska”

Likväl som modetrender eller snitten på plaggen är den viktigaste faktorn för butiken, anser 

informanterna att den ekologiska trenden är av betydelse. De menar att det ändå är, eller har 

varit, en hype kring ekologisk produktion. Denna hype har blivit till ett kommersiellt koncept 

att kläder på så sätt har marknadsförts med det ekologiska argumentet. 
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Samtidigt som de anser att den ekologiska trenden är en trend, det vill säga ett övergående 

koncept, så menar de även att den övergår till att bli bestående. Med andra ord blir det en 

varaktig ekologisk aspekt av klädesproduktionen. 

David menar att den ekologiska produktionen kommer att bestå dock tror han att det kommer 

att dröja ett tag tills det är (fullt) trovärdigt eftersom det fortfarande finns okunskap kring den 

ekologiska diskussionen. Han tycker att det existerar fördomar mot personer som inte väljer 

det ekologiska alternativet. Han kallar det ”dåligt-samvete-fasen” och menar att personer 

väljer ekologiska produkter så att de slipper att ha dåligt samvete eftersom det är ”bättre” att 

välja ekologiskt före det icke-ekologiska. Han anser likväl att denna fas är på väg att 

försvinna då information kring ekologisk produktion blir bättre och mer lättillgänglig. 

Det kommersiella avseendet med de ekologiska kläderna utvecklar David på ett intressant och 

fyndigt sätt. Eftersom han till sin butik väljer kläder som först och främst är kommersiella och 

modeenliga, prioriterar han inte ekologiska kläder. Men eftersom han även förklarar att 

ekologiska kläder har blivit en trend är de på så sätt även kommersiella. ”Prioriteringen för 

mig ligger […] i det kommersiella, men samtidigt finns det ju en kommersiell tanke med det 

ekologiska.” 

Peters syn på ekologiska produkter är främst positiv. Han förespråkar alltid ekologiska 

produkter och menar att ekologisk produktion har blivit mer och mer normativt och på så sätt 

även mer accepterat. ”Trenden, alltså, det kommer inte alltid vara trendigt, jag tror att det 

redan har blåst över, […] däremot är det inte färre som producerar ekologiskt utan det har 

snarare blivit mer accepterat att det bör vara så.” Han förklarar att han även tycker att det är 

bra om klädestillverkare gör ekologiska kläder bara för att det är trendigt utan att ha det som 

ideologi eller bakomliggande faktor. För honom är det egentligen mer positiv om företaget 

verkligen tror på den ekologiska och etiska ideologin men tycker samtidigt att det är bättre att 

ekologisk tillverkning sker istället för att ingen ekologisk produktion skulle framställas. 

Saras åsikter kring den ekologiska trenden liknar Davids och Peters. Hon tror också att det är 

en övergående trend som utvecklas till att bli bestående. ”Trenden kanske lägger sig men jag 

tror ändå att det […] kommer att det bli mer som en vardag.” 
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”Det borde vara en självklarhet egentligen” 

Som förklarat i det senaste stycket tror mina informanter att hypen med ekologiska kläder 

kommer att gå över till att bli en varaktig del vid klädesproduktionen. De anser att ekologiska 

produkter inte borde vara så hypade utan istället borde all produktion vara ekologiskt och att 

folk ser det som en självklarhet. 

Peter svarar med att säga att man han tror att det kommer att bli en vardag. Trots att han säger 

att den ekologiska vågen är en trend och som alla trender försvinner de samtidigt som denna 

trend kommer att övergå till en självklarhet. ”Det kommer inte att vara trendigt, men 

förhoppningsvis en självklarhet istället.”

Sara säger tydligt att hon hoppas att ekologisk produktion i framtiden ska vara en självklarhet 

och vara en integrerad del av vardagen. ”Det ska vara lika självklart att alla produkter så 

småningom ska vara det.”

Tanken med den ekologiska produktionen är att alla som är delaktiga i det kretsloppet, från 

den minsta producenten till konsumenten, ska gynnas av det. Miljön ska bevaras, de etiska 

villkoren ska förbättras och engagemanget ska vårdas. I Saras ord: ”Man vill ju sträva efter ett 

bättre sätt att leva och bättre sätt för folk att leva.”
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Sammanfattning 
I denna del knyter jag samman de teoretiska aspekterna med det empiriska materialet. På så 

sätt kommer jag att besvara de två frågeställningarna och anknyta till uppsatsens syfte.

Den första frågan löd huruvida mina informanter besitter en ekologisk medvetenhet och hur 

den yttrar sig. Grundat på det empiriska materialet har min informanter ett ekologiskt 

medvetande. Detta avspeglar sig både i deras arbetsliv och framför allt i deras privatliv. I 

deras butiker försöker de till så stor del som möjligt att köpa in kläder som är ekologiskt 

producerade så länge kläderna passar in i butikens koncept och designen är rätt. Två av 

informanterna, Sara och Peter driver sina butiker och de har därmed full kontroll och det 

avgörande beslutet när det gäller inköp av kläderna. David är butikschef och måste i samråd 

med butikens leverantörer diskutera och därefter besluta om vilka kläder som köps in. Så 

länge priset inte är för högt på de ekologiska kläderna köpes sådana kläder in till butiken, så 

till vida de passar in i butikens koncept. 

Informanter känner sig delvis tudelade och delvis skeptiska angående ekologiska kläder. De är 

inte direkt skeptiska till produktionen i sig eftersom det förekommer strikta kontroller och 

regelverk däremot är de skeptiska till prissättningen på vissa ekologiska plagg. En aspekt som 

informanterna tog upp som en mild grad av skepticism var transporterna och hur mycket 

miljön påverkas av detta. 

Vid frågan om mina informanter anser att de kan tillräckligt om ekologisk produktion, 

svarade de samstämmigt att så inte är fallet eftersom de önskar att de hade mer kunskap. De 

tror dock att de generellt sett har lite mer kunskap än vad gemene man har eftersom de jobbar 

med att sälja bland annat ekologiska kläder. 

I det stora hela är informanterna väldigt medvetna om den ekologiska aspekten. De har 

framför allt ett intresse för ekologiska produkter och deras kunskap kring ämnet påvisas både 

i arbetslivet i den mån att de faktiskt väljer att köpa in kläder som är ekologiskt producerade. 

I deras privatliv är informanterna ännu mer ekologiskt medvetna samt att deras ”rörelsefrihet” 

är större. I arbetslivet måste de anpassa sig till olika aspekter så som deras butikskoncept eller 

den kommersiella efterfrågan. 
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Informanterna är positivt inställda till ekologiska produkter i allmänhet och de försöker så gott 

det går att agera ekologiskt och ta hänsyn till miljön. De källsorterar, tänker på 

elförbrukningen och vardagskonsumtionen, så som matvaror, inhandlas i ekologisk anda. 

Informanterna har stött eller stödjer för tillfället olika hjälporganisationer. De gör det av den 

enkla anledningen att de tror på och stöttar det engagemang som organisationerna bidrar med. 

De delar åsikten och tron om att ekologiska produkter ska bli mer utav en vardag i framtiden 

och att den stora hypen kring ekologiska produkter försvinner men att medvetenheten kring 

det ska förbli varaktigt. 

Aspekten kring ekologiskt och hållbart mode kopplar jag ihop med deras medvetenhet för 

dagens kultur som ofta klassas som materialistisk. Som Thorpe skriver i Design för hållbar  

utveckling (2007) menar hon att förhållandet mellan konsumtionen och materialet har stärks 

på så sätt att det finns en större medvetenhet kring materialet. 

Den andra frågeställningen behandlade huruvida informanterna kan klassas som den typen av 

moderna människor, BoBos och om de besitter egenskaper som kan kategoriseras som typiskt 

boboitiska. Som jag ser Douglas kulturella typer, är dessa inte applicerbara på dagens 

samhälle. De är både förlegade i sin strikta uppfattning samt det faktum att de inte är 

kombinerbara gör att den teorin inte håller i dagens hybrida kultur. Istället utvecklas de fyra 

typerna till att bli en hybrid av just de fyra kulturella typerna, det vill säga BoBos. En BoBo 

värdesätter sin oberoende ställning men denne uppskattar även familjeliv. Den har även ett 

engagemang för naturen och den trosuppfattning som de förlitar sig på går ut på att främja 

deras välbefinnande. 

Vad som är stereotypt för BoBos är att de besitter en egenskap som är tidstypiskt för dagens 

samhälle, nämligen medvetenhet. Den kan yttra sig på många olika sätt men till denna uppsats 

har jag särskilt undersökt den medvetenhet som finns gällande konsumtion. 

Mina informanter jobbar inom klädesbranschen och har ett genuint intresse för mode. De 

kombinerar modeintresset med ekologisk medvetenhet. Den boboitiska medvetenheten 

kommer även till uttryck då trendkänslan är hög. De vet vad som är i mode och vilka trender 

som råder. En av intervjufrågorna behandlade den ekologiska modetrenden som existerar idag 

och mina informanter ansåg att det ekologiskt producerade kläder är en trend som kommer att 

passera samtidigt som trenden kommer att bli varaktig. De tror och hoppas att den ekologiska 

och miljövänliga trenden övergår till att bli en självklarhet. 
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Vidare är ”viljan att förändra världen” (Damernas Värld 2008, nr 13) en del av den beskrivna 

medvetenheten och likaså engagemang. Att sponsra en hjälporganisation eller köpa 

ekologiska kläder är ett sätt att visa sig som en engagerad konsument och medborgare. 

Kopplingen mellan mina informanters åsikter och en BoBos egenskaper går att påvisa 

samtidigt som jag inte vill kategorisera dem som en enda typ. Man kan ha intressen eller likna 

en BoBo, men inte fullt ut tillhöra denna kulturella typ. Eftersom jag tidigare kritiserade 

Douglas statiska åsikter kulturella typer, vill jag heller inte nu kategorisera in dem som 

BoBos. På så sätt vill jag inte falsifiera mina egna teorier men jag anser att en person är mer 

komplex än så. Jag vill med andra ord antyda att man kan ha liknande värderingar eller 

intressen men inte helt och hållet klassas som en kulturell typ. På så sätt är mina informanter 

inga direkta BoBos men de har åsikter och framför allt medvetenheten som de delar med en 

BoBo. 
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Slutsats
Som jag nämnt tidigare grundar sig uppsatsen i mitt intresse för mode och min tidigare 

B-uppsats som behandlade en ny kulturell typ, introducerad som BoBos. Då jag vid själva 

analysen av det empiriska materialet undersökte denna medvetenhet som jag ständigt nämnt i 

uppsatsen insåg jag att det är just den medvetenheten som styr BoBos i deras val. 

Medvetenheten är ett typiskt karaktärsdrag. Vilka val det handlar om, spelar egentligen ingen 

roll. Givetvis är denna uppsats inriktad på konsumtion och hur mina informanter resonerar vid 

ekologiska produkter men medvetenhet avspeglar sig även i deras agerande. Varse sig det 

handlar om kläder, mat, bil eller en diskmaskin gör informanterna val och beslut som utgår 

ifrån den medvetenheten.

Det jag tyckte var ytterst intressant var hur informanterna kopplar samman det ekologiska 

tänkandet med det engagemang som hjälporganisationer ger. Informanterna ser att det finns 

ett samband mellan dem och förklarar det som ett socialt engagemang och ansvar. Att vara en 

engagerad och stöttande medborgare är av vikt. Det gynnar inte bara det som stöttas utan det 

ger även ett välbefinnande. 

I teoridelen redovisades kortfattat om vanlig konsumtionsteori där priset har det mest 

avgörande beslutet. Vid närmare eftertanke är denna teori applicerbar på mina informanter. 

De väljer enligt smak och stil men är priset för högt blir konsumtionsbeslutet inte av. De 

väljer inte i protest som Douglas skulle klassa hennes konsumtionsval utan de konsumerar 

rationellt där priset har det avgörande konsumtionsbeslutet. 

En annan intressant avseende är informanternas kunskap kring ekologiska produkter. Trots att 

de jobbar inom klädesbranschen och delvis även säljer ekologiska kläder har de mycket 

kunskap kring ekologiska kläder och de påvisar även ett genuint intresse för ekologiska 

produkter i allmänhet. Både Sara och Peter förklarar att de söker sig till informationen om 

ekologiska produkter och Sara använde sig av begreppet ”googla”, det vill säga att hon 

använde sig av sökmotorn Google. Internets inverkan på dagens samhälle bidrar i mina ögon 

till kunskap kring (i just detta fall) ekologiska produkter. 

Dagens samhälle kan ofta klassas som ett informationssamhälle. Ständig uppdatering där 

kunskap bara är ett klick därifrån och finns det något man vill ta reda på går i princip allt att 
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hitta information om på Internet. Till stor del handlar medvetenheten om kunskap samtidigt 

som den även baserar på individuella val och åsikter. Så länge man kan rättfärdiga sin åsikt är 

den legitim. Detta rättfärdigande är typiskt för dagens hybrida samhälle och likaså stereotypt 

för BoBos. 

I boken Design för hållbar utveckling (2007) ger författaren en inblick i hur ekonomi, ekologi 

och kultur samspelar. Jag tycker detta kretslopp är väldigt intressant. Jag väljer att kalla det 

kretslopp för dessa begrepp går hand i hand med varandra. Återigen finns det ett samband 

med denna medvetenhet kring miljö och den kultur vi lever i idag. Miljöförstöringar och 

rapporter om urusla förhållanden för arbetare påverkar människor. På så sätt skapas en 

djupare medvetenhet och kan resultera i att positiva förändringar sker. Så som ekologiskt 

producerade kläder långsamt gör. 

Huruvida det ekologiska modet kommer att vara lika trendigt, tror jag som mina informanter 

att trenden kommer att blåsa över men kunskapen kring ekologiskt mode kommer att förbli. 

Fördelen med dagens ekologiska boom, till skillnad från den ”beiga” eko-trenden som skedde 

under tidigt 1990-tal, är kläderna både snygga och ekologiska. Förändringen har skett i den 

ekologiska hållbarheten som förenad med estetisk design. 
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