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Abstract 
 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur identiteter skapas genom konsumtion och 

särskilt i relation till etisk konsumtion. Vi har genomfört 16 intervjuer för att samla material 

som vi sedan transkriberat och tematiskt analyserat. Frågorna vi har sökt svar på är hur 

människor resonerar kring konsumtion av ekologiska varor och varor som potentiellt 

innehåller konfliktmineraler. 

 Vi har kunnat se hur det hos alla våra informanter fanns en stark vilja att konsumera mer 

ekologiskt och etiskt. Att bland annat konsumera ekologiska varor för hälsoaspekten var ett 

återkommande argument. Vi har fått se samband mellan informanternas strävan efter etisk 

konsumtion och deras föreställningar om hur konsumtion påverkade deras närhet. Vi har även 

sett en diskrepans mellan identitetsskapande konsumtion gällande hälsoaspekten som låg till 

grund för konusmtion av ekologiska varor för och konsumtion kopplad till miljöaspekten av 

ekokonsumtion. 
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1. Inledning 

 

 

I november 2016 var vi på ett event där det visades en film om doktor Dennis Mukweges 

livslånga kamp för att hjälpa kvinnor som under den pågående konflikten i Kongo utsatts för 

sexuellt våld. Efter filmen hölls ett panelsamtal där Mukwege var närvarande. Vi fick via filmen 

och panelsamtalet en bild av ett Kongo där konflikten skapade sociala problem och verkade 

vara utan slut. Denna konflikt finansierades till en del av rebellgruppers illegala försäljning av 

coltan. Vid kvällens slut hade Mukwege en uppmaning till oss alla; att vi, nästa gång vi skulle 

köpa en ny mobiltelefon, frågade om den var fri från konfliktmineralen coltan. På så vis föddes 

vårt intresse för konfliktmineraler och etisk konsumtion. Detta har nu mynnat ut i en stude 

över etiska och hållbara konsumtionsmönster. 

 I svenska tidiningar har det de senaste åren förekommit enstaka artiklar om att det i 

telefoner kan finnas konfliktmineraler från Kongo (se till exempel Agebro 2010; Svensson 

2016; Johansson 2016; Björk 2015). Det finns alltså en typ av allmän kännedom om ämnet 

konfliktmineraler, men vi upplever att det saknas en större debatt om det i det svenska 

samhället. Därav valde vi att, för att få en större bredd i studien, fokusera på etisk konsumtion 

i vidare bemärkelse och även behandla konsumtion av ekologiskt producerade varor så som 

livsmedel och kläder.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Vårt övergripande syfte är att  undersöka betydelser av etisk och hållbar konsumtion samt hur 

informanterna skapar identitet i relation till etisk konsumtion. Mer specifikt är vi intresserade 

av hur de resonerar kring konsumtion av konfliktmineraler och då främst mineralen columbit-

tantalit (coltan) som återfinns i elektronikprodukter. 
Frågeställningarna vi valt att utgå ifrån är följande: 

• Hur resonerar informanterna rörande konsumtion av ekologiska/miljövänliga varor? 

• Hur resonerar informanterna rörande konsumtion av varor som potentiellt innehåller 

konfliktmineraler? 

• Hur synliggörs olikheter och/eller likheter mellan informanternas sätt att prata och 

tänka mellan konsumtion av ekologiska varor och varor som potentiellt innehåller 

konfliktmineraler?  
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• Hur gestaltas identitet genom hur informanterna pratar om konsumtion? 

 

 

1.2 Teoretiska perspektiv 
 

Denna uppsats är en kulturanalytisk studie skriven ur ett konstruktivistiskt perspektiv. 

Socialkonstruktivism är en syn som innebär att de strukturer som vi människor lever efter är 

socialt formade och inte skapade av naturen. Detta betyder att de sociala koder, processer och 

föreställningar som finns i samhällen konstrueras socialt och kulturellt. Denna konstruktion 

sker kontinuerligt   och ständigt och påverkar de normer som finns i samhället och därmed 

människors handlingar (Berger & Luckmann 1979: 31ff; se även Rosenberg 2011:24f).Vi 

kommer främst att använda oss av konstruktivism för att förklara hur socialt och kulturellt 

konstruerade normer påverkar hur människor konsumerar och tänker kring etisk 

konsumtion.   
 
1.2.1 Konsumtionsteori 

Vi har i uppsatsen använt oss av Arnould och Thompsons konsumentkulturteori. De införde 

begreppet konsumentkulturteori för att, utifrån forskning som fokuserar på hur kultur 

påverkar konsumtion, skapa en teoretisk bas att utgå från.  Arnould och Thompson menar att 

konsumenters tankar och handlingar formas och styrs av de strukturer som finns i den kultur 

de befinner sig i. Det blir alltså en form av regler som styr konsumtionsmönster och hur 

konsumenter känner för sin konsumtion. Teorin tar även avstamp i att den konsumtion som 

finns idag är en social och kulturell praktik som skapats över tid och påverkas av de marknader 

som idag existerar. Konsumentkulturteori fokuserar på hur historiska, sociala och kulturella 

meningar och dynamiker skapar konsumentidentiteter och konsumenters identiteter och 

deras upplevelser i vardagen. (Arnould & Thompson 2005; se även Östberg & Kaijser 2010: 

37-44). 
Även Bourdieus teori om konsumtion i relation till kulturellt kapital har använts i 

uppsatsen. Bourdieu menar att det kulturella kapital, den kunskap, som människor får genom 

socialisation och undervisning, som sker i exempelvis hemmet eller skolan, påverkar deras 

konsumtion. Detta eftersom den kunskap individen har påverkar hur och om hen kan avläsa 

de sociala koder som finns i ett samhälle. Denna avläsning blir viktig för att kunna förstå det 

budskap som förmedlas via dessa koder och är avgörande för huruvida konsumenten själv 

anser budskapet viktigt eller inte. Bourdieus teori om konsumtion fokuserar också på att vad 

och hur individer konsumerar skapar en distinktion mellan människor, det vill säga, 

tillhörighet till vissa grupper och gränsdragningar gentemot andra (Bourdieu 1984: 1-7; se 
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även Östberg & Kaijser 2010: 55ff). Bourdieus teorier om distinktion och kulturellt kapital har 

varit användbara för att förstå hur människors bakgrund kan påverka vilka värden de 

tillskriver konsumtion av produkter som kan ses hållbara och hur de förhåller sig till grupper 

som konsumerar eller icke konsumerar sådana produkter. 
Daniel Miller har gjort antropologiska studier kring konsumtion och meningsskapande. 

Baserat på etnografiska studier undersöker han hur människors sociala relationer gestaltas 

genom hur de konsumerar. Han använder begreppet objektifiering för att visa på hur objekt 

ges meningen genom de värden som konsumenten tillskriver dem. På detta sätt får ett objekt 

symbolisera en värdering eller en känsla, exempelvis kan då en produkt vara en objektifiering 

av kärlek, eller av en miljövänlig värdering. Miller teoretiserar också om vad han kallar 

uppoffring, vilket syftar på att den inhandlade produkten blir ett offrande till förmån för 

vänner eller familj. Genom att till exempel  köpa någonting hälsosamt kan konsumenten visa 

vänskap och kärlek (Miller 1998, 2001). Vi använder oss av Millers teori om objektifiering för 

att synliggöra de värderingar våra informanter tillskriver objekt som visar en hållbar livsstil. 

Millers teori om uppoffring synliggör mönster inom ekokonsumtion. 

 
1.2.2 Identitetsteori 

Vi har i uppsatsen använt oss av Anthony Giddens begrepp om identitet som något som 

människor till viss del skapar själva. Giddens teori om identitet grundar sig på att en identitet 

inte är statisk, istället är den något som förändras över tid. Han menar att även om det 

samhälle människor lever i påverkar deras identitet är det också en individuell process och att 

individers handlingar i sig också påverkar samhället omkring dem. Han använder begreppet 

den reflexiva människan för att beskriva individen som aktivt skriver sina egna berättelser 

genom att reflektera över konsekvenserna för sina handlingar och agera utefter dessa. Det kan 

dock finnas en klyfta mellan det förväntade resultatet av handlingar och beslut och det faktiska 

resultatet (Giddens 1996, 1997; se även Hammarén & Johansson 2009: 30 och Östberg & 

Kaijser 2010: 71f). 
Sociologen Zygmunt Bauman menar att i och med den moderna världen har identitet gått 

från att vara statisk till att förändras konstant när individen funderar över vem hen vill vara i 

relation till världen omkring. Hans teori om kollektiva identiteter har varit användbar i denna 

uppsats. Kollektiva identiteter bygger på en uppfattad gemenskap inom en grupp, ett samhälle, 

en nation. Bauman pekar dock på att det finns negativa aspekter med kollektiva identiteter, att 

identifiera sig med en tillhörighet innebär att identifiera sig emot andra identiteter. Bauman 

går så långt som att använda kollektiv identitet som en del i förklaringen till förintelsen, att det 

var lättare att utföra hemska gärningar när det var en del av ett uppfattat kollektivt accepterat 

beslut (Bauman 1989,2002; se även Hammarén & Johansson 2009: 39f och Östberg & Kaijser 

2010: 71f). 
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I denna uppsats definieras identitet som något som individer konstruerar själva genom att 

reflektera över sina handlingar och sträva efter att realisera en idealbild de har av sig själva. 

Denna idealbild konstrueras i relation till existerande normer i samhället. Den reflexiva 

individen försöker alltså aktivt forma sin identitet efter en idealbild hen skapat i förhållande 

till samhällets normer. Idealbilden skapas även i relation till de grupper som individen känner 

en gemenskap med. Det kan till exempel vara vissa konsumentgrupper, såsom sparsamma 

eller etiska konsumenter. Den identitetsdefinition vi använder oss av tar således hänsyn till att 

identitet skapas på både individuell och kollektiv nivå. 

 
1.2.3 Teoretiska begrepp 

Förutom de teoretiska perspektiven beskrivna ovan har vi även använts oss av teoretiska 

begrepp i vår analys. Dessa begrepp är etik, makt, klass och dikotomi. Nedan redogör vi för 

dessa begrepp och hur vi förhåller oss till dem i denna uppsats. Begreppen beskrivs i ordning 

från de som används mest till de som används minst.  

Etik förklaras av Andersson och Lennerfors (2011: 9f) som de handlingar människor bör 

eller inte bör utföra. De beskriver det som frågan om vad som är gott och ont. Men vad som är 

rätt och fel, i vår tid, är enligt dem svårt att veta. Även om individen har tydliga moralisk 

föreställningar är det fortfarande svårt att handla efter dem. De menar att människan idag 

måste ta hänsyn till att vara både en del av sin familj, en samhällsmedborgare och en global 

medborgare, och att hens val påverkar världen omkring. I och med det menar de att etik har 

ett starkt samband med makt. Vi ser i denna uppsats på etik som något som inte är fast utan 

som något som konstrueras socialt och kulturellt. Människan skapar etik genom ständiga 

föreställningar och ställningstaganden om vad som är rätt och fel. 

 Klass används i denna uppsats utifrån Pierre Bourdieus definitioner. Bourdieu (1995:20ff) 

beskriver analytiska verktyg som möjliggör en klassanalys; det krävs att en studerar olika 

individers olika kombinationer av kapital, det sociala, kulturella och ekonomiska. Det sociala 

kapitalet, kan förklaras som ett kapital av sociala nätverk. Det kulturella kapitalet kan förklaras 

som språkbruk eller vad som kan anses som ”god” smak. Det ekonomiska kapitalet handlar om  

ekonomiska och materialla tillgångar och dylikt. De olika kapitalformerna behövs för att kunna 

identifiera individers position i det sociala rummet. Bourdieu menar att klass inte är något av 

naturen givet, utan kulturellt skapat och något som hela tiden återskapas. Hur människors 

livsstilar ser ut kan förstås i relation till Bourdieus begrepp habitus (Bourdieu 1984), vilket 

används för att förklara hur en grupp individer formas, och hur den sociala bakgrunden spelar 

in på socialt handlande under livets gång. Med hjälp av klassbegreppet, olika kapital och 

habitus kommer vi att analysera våra intervjupersoners bakgrund och relation till konsumtion 

och konfliktmineraler ur ett klassperspektiv. 
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 Makt defineras i denna uppsats genom Michel Foucaults teorier kring makt. Den makt 

Foucault åsyftar är inte statlig makt, regler eller gruppers dominans över andra. Foucault syftar 

istället på den makt som finns i något som han kallar styrkerelationer och att makt kommer 

från dessa relationer. Styrkerelationerna kan förklaras genom tanken på att där makt finns, 

finns även motstånd. Det är i relationen mellan en majoritet och en minoritet som 

styrkerelationerna formas. Det finns ingen dominerande maktkälla som en kan peka direkt på, 

utan makten kommer överallt ifrån. Genom detta perspektiv kan en förstå att makt inte är 

något bara vissa har och andra saknar, utan makten kan utövas från många olika håll. 
Foucault kritiserar det traditionella top-down perspektivet och menar på att makt inte rör sig 

uppifrån och nedåt, utan istället är makten heterogent utspridd över hela samhället. Makt är 

målinriktad på samma gång som den inte är subjektiv (Foucault 2002:96-107). Eftersom 

Foucaults maktteori visar på att makt finns i hela samhället och inte är absolut eller enkelriktad 

kommer vi att använda oss av teorin för att analysera våra hur våra informanter pratar om 

konsumentmakt och relationerna mellan företag och konsument.Dikotomi handlar om 

motsatta delar av en helhet, där de olika delarna samtidigt är varandras komplement i den, 

oftast binära, helheten (Lévi-Strauss 1984:146). Exempel på olika dikotomier kan vara 

kvinna/man, rätt/fel eller ekologiskt/icke-ekologiskt. Vi kommer främst att använda dikotomi 

för att analysera hur informanterna förhåller sig till den bild av sig själva som konsument och 

hur de konsumerar och vilka skillnader mellan diskurs och praktik som synliggörs genom 

detta.  

 

 

1.3 Metod och material 
 

Här presenterar vi hur vi har förhållit oss till det insamlade materialet, de metoder  vi använt 

för att anskaffa detta samt hur vi analyserat materialet. Vi kommer också att kort presentera 

de personer vi intervjuat. I slutet tar vi upp de etiska överväganden vi gjort. 

 
1.3.1 Metod 

Eftersom vårt ämne kan anses vara smalt och inte allmänt känt valde vi, för att få ett djupare 

material, att bredda våra frågor till att inkludera området hållbarhet. Inledningsvis ställde vi 

bredare frågor kring miljö och hållbarhet för att få en uppfattning om hur våra informanter 

reflekterade över sitt miljöengagemang. Med detta som grund snävade vi sedan av ämnet mot 

konfliktmineraler. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Genom att ställa 

”förutsättningslösa” frågor vid en semistrukturerad intervju kan en frammana och uppmuntra 
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respondenterna att delge sina tankegångar och utveckla sina svar, samt uppmuntra till nya 

samtalsämnen (Davies 2008:106). Innan vår första intervju skrev vi ihop ett antal 

intervjufrågor att utgå från. Allt eftersom intervjuerna fortlöpte, använde vi oss av 

intervjufrågorna som en grund men anpassade frågorna vi ställde under intervjutillfället allt 

mer till informantens svar och gensvar. I och med detta har våra intervjuer varit en form av 

semistrukturerade samtal kring konsumtion. Vi genomförde 16 intervjuer, alla har skett genom 

ett talat språk, antingen via fysiska möten, eller via telefon och Skype då möjlighet till en fysisk 

träff inte varit möjlig. 
 
1.3.2 Urval och avgränsningar 

Vi ville att vår studie skulle ha en så stor bredd på informanter som möjligt. För att nå ut till så 

många tänkbara informanter som möjligt skrev vi ihop en önskan om att nå informanter som 

vi sedan publicerade på våra separata facebooksidor. Redan etablerade kontakter kan 

underlätta forskarens arbete att hitta informanter (Aspers 2011:77). Sammanlagt har vi, som 

sagt, intervjuat 16 olika människor. Valet av antalet – med Charlotte Aull Davies (Davies 

2008:109f) i åtanke – genomförda intervjuer baserades på idén om att erhålla viss 

representation av olika sociala positioner istället för att försöka nå en enhetlig grupp av 

människor. 

I och med att vi fick tag på en del av informanterna via våra privata facebooksidor var några 

av informanterna redan vänner eller på annat sätt bekanta till oss. Därmed fanns ofta redan 

en upprättad relation och trygghet. Detta, tillsammans med diskussioner under intervjuerna 

kring intervjuare och informant om bådas erfarenhet av konfliktmineraler och användande av 

teknologiska produkter, gjorde att maktobalansen blev mindre tydlig. Något vi reflekterade 

över var hur mycket information om konfliktmineraler som var nödvändigt att skriva ut i 

texten om önskan om informanter (Kvale & Brinkmann 2009:68). Vi beslutade oss för att 

använda en relativt öppen formulering och komplettera med en kort sammanfattning om 

konfliktmineraler att ta upp under intervjuerna, detta för att minimera vår påverkan på 

informanterna men också för att se om deras definitioner och spontana tankar kring ämnet 

skiljde sig något från vår. 

 
1.3.3 Informantpresentation 

MORGAN är i 25-30 års åldern och jobbar. Han hade innan intervjun inte någon kunskap om 

konfliktmineraler. Intervjun med Morgan skedde i ett avskilt rum på hans arbetsplats. 

Intervjun spelades in 2017-02-20. 
AGNES är i 25-30 års åldern som, studerar och jobbar extra vid sidan av studier. Hon har i 

sina studier kommit i kontakt med ämnet konfliktmineraler. Intervju med Agnes gjordes med 

en intervjuare i ett fik där människor rörde sig. Intervju spelades in 2017-02-06. 
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HAMPUS är i 30-35 års åldern och studerar. Han har i sina studier tidigare kommit i 

kontakt med ämnet konfliktmineraler. Intervjun med Hampus gjordes enskilt i ett mötesrum. 

Intervjun spelades in 2017-02-02. 
BENGT är i 30-35 års åldern och  jobbar. Han har innan intervjun inte någon kunskap kring 

konfliktmineraler. Intervjun med Bengt skedde i ett avskilt rum på hans arbetsplats. Intervjun 

spelades in 2017-02-20. 
LENA är i 25-30 års åldern som studerar och har ett extrajobb. Lena har via sina studier 

tidigare kommit i kontakt med ämnet konfliktmineraler. Intervjun med Lena gjordes enskilt i 

ett mötesrum. Intervjun spelades in 2017-02-03. 
CHARLIE är i 20-25 års åldern, studerar på universitet och på sidan av sina studier jobbar 

extra. Hon har kunskaper via media om konfliktmineraler. Intervjun med Charlie gjordes 

gemensamt i hennes hem. Intervjun spelades in 2017-02-02. 
JAMES är i 30-35 års åldern och jobbar. Intervjun med James genomfördes via skype. Han 

hade innan intervjun inte direkt någon kunskap kring konfliktmineraler. Intervjun spelades in 

2017-02-01. 
ROBIN är i 25-30 års åldern, studerar och jobbar extra. Han har via sina studier tidigare 

kommit i kontakt med ämnet konfliktmineraler. Intervjun med Robin gjordes enskilt i ett 

mötesrum. Intervjun spelades in 2017-02-02. 
ELLINOR är i 20-25 års åldern, studerar och vid sidan av studierna jobbar. Hon har tidigare 

kommit i kontakt med ämnet konfliktmineraler via film. Intervjun med Ellinor genomfördes 

hemma hos henne i ett avskilt rum med uppsatsens båda författare. Intervjun spelades in 2017-

01-27. 
SAM är i 20-25 års åldern och studerar. Sam har tidigare kommit i kontakt med ämnet 

konfliktmineraler via media. Intervjun skedde i ett avskilt rum med uppsatsens båda författare. 

Intervjun spelades in 2017-01-26. 
SVEA är i åldern 30-35 och studerar. Hon har innan intervjutillfället inte kommit i kontakt 

med konfliktmineraler förutom någon enstaka gång via spelfilm. Intervjun med Svea gjordes 

på ett café. Intervjun spelades in 2017-02-07. 
STEFAN är i 40-45 års åldern och jobbar. Stefan hade viss kunskap kring konfliktmineraler 

innan intervjun. Intervjun genomfördes via telefon och  spelades in 2017-02-01. 
JENS är i 25-30 års åldern och jobbar. Har innan intervjun inte haft särskilt stor kunskap 

kring konfliktmineraler. Intervjun med Jens skedde över telefon. Intervjun spelades in 2017-

02-08. 
GUN-BRITT är i 25-30 års åldern och jobbar. Gun-Britt har innan intervjun kommit i 

kontakt med, och har en relativt stor kunskap om, konfliktmineraler. Intervjun med Gun - Britt 

genomfördes gemensamt över telefon. Intervjun spelades in 2017-02-08. 
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MATILDA är i 20-25 års åldern och jobbar. Hon hade innan intervjun någon kunskap om 

konfliktmineraler. Intervjun skedde en morgon på Matildas arbetsplats. Intervjun spelades in 

2017-02-14. 
MILJA är i 20-25 års åldern som studerar och jobbar extra. Hon hade innan intervjun liten 

kunskap om konfliktmineraler. Intervjun genomfördes med en intervjuare i ett bokat offentligt 

rum. Intervjun spelades in 17-02-08. 

 
1.3.4 Material och analys 

Vid transkribering av intervjuerna valde vi att dela upp det så att vi transkriberade de 

intervjuer vi själva genomfört. Detta för att vid behov i transkriberingen kunna lägga in 

eventuella observationer gjorda under intervjun (Fägerborg 2011: 108). Transkriberingen har 

genomförts så att vi ordagrant skrivit ned vad som sagts, för att minska risken att missa något 

informanterna sagt eller att missförstånd under analysen ska uppstå. Detta också för att inte 

heller missa nyanser som bidrar till att skapa kunskap (Kvale & Brinkmann 2009:183-186). 

Även om transkriberingen gjordes ordagrant har vi i uppsatsen valt att korrigera de citat vi valt 

ut och ändrat talspråket till ett skrivspråk för att underlätta läsning. 
Analys och bearbetning av materialet gjordes i olika steg. I första steget gicks intervjuerna 

igenom enskilt i tematiska analyser. I dessa analyser tittade vi på vilka teman som synliggjores 

i den enskilda intervjuerna, för att i nästa steg titta på vilka teman som synliggjordes 

gemensamt i intervjuerna. Utifrån de teman som synliggjordes i dessa analyser bearbetade vi 

materialet med utgångspunkt i studiens syfte. Vi har således tittat både på gemensamma 

teman och de som kan ses som individuella. Med teorin som grund har vi således bearbetat  och 

tolkat det empiriska materialet. Rent praktiskt gick det till så att vi använde färgkodning för 

att markera olika gemensamma teman i intervjuerna och sedan analysera dem i relation till 

varandra (Öhlander 2011: 266-283). 

 

1.3.5 Reflexivitet 

Det kan finnas ett omedvetet antagande kring forskning, att forskaren befinner sig utanför sin 

egen forskning och därmed kan förhålla sig neutral till den, utan att till exempel reflektera över 

förutfattade meningar. Så är inte fallet, vi kan inte studera något vi inte har någon kontakt 

med. Alla forskare är på ett eller annat sätt kopplade till sitt forskningsämne, och beroende på 

grad bör frågor om på vilket sätt forskaren, genom sin blotta närvaro, påverkar sin forskning 

reflekteras över (Davies 2008:3). Som forskare är en med och skapar och återskapar sitt ämne, 

därför är det viktigt att vara medveten om sin egen självmedvetenhet i mötet med den Andre, 

informanten. Därför har vi haft många samtal, bara oss emellan, både inför och efter 

intervjuerna, om hur vi ska lägga upp varje enskild intervju, hur vi uppfattat informantens tal- 

och kroppsspråk samt funderingar kring varför intervjuerna gått som de gått. Billy Ehn och 
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Barbro Klein beskriver det som att studera andra, i viss mening, också är att studera sig själv. 

Att undersöka andras liv handlar också om att kontemplera över sin egen existens (Ehn & Klein 

1994:10). 
Hur påverkade vi vår uppsats genom att det är vi som skrivit den? Hur förhöll vi oss själva 

till uppsatsens frågeställningar? Att vi själva har teknikprodukter som kan innehålla coltan 

från konfliktområden och hur det kan ha påverkat hur vi har genomfört intervjuerna och vår 

analys, är något vi haft i åtanke när vi genomfört intervjuer och analyser.  Det finns debatter 

om reflexivitet som fokuserar kring objektivitet och subjektivitet inom socialforskningen. Men 

oavsett svårigheterna används reflexivitet som ett medel för att minimera påverkan från 

forskaren, så att forskaren kan bli medveten om sin egen medvetenhet och att forskningen kan 

hållas så objektiv som möjligt (Davies 2008:4). 
 
1.3.6 Etiska överväganden 

Vi kommer i uppsatsen diskutera en del om smartphonemärkena iPhone och Samsung i 

relation till etisk konsumtion. Detta är märken som informanterna tagit upp i intervjuerna och 

alltså inte några märken som vi, författare, har tagit upp för diskussion. Med användandet av 

dessa  märken i uppsatsen menar vi inte att deras produkter innehåller konfliktmineraler. 

 Under intervjuns gång är det viktigt att fundera över på vilket sätt informanten reagerar på 

intervjufrågorna. Eva Fägerborg beskriver hur informanter kan anpassa sina svar bland annat 

utefter vad de tror är lämpligt att uttrycka enligt rådande sociala normer (Fägerborg 2011:94). 

Eftersom vårt ämne till stor del behandlar frågor inom etik och moral kan sociala normer ha 

påverkat hur våra informanter svarade och vad de valde att säga. Vi valde av denna anledning 

att innan intervjuerna betona att de var anonyma och att endast vi skulle ha tillgång till det 

inspelade materialet. Vi poängterade även att om någon fråga kändes för känslig kunde de 

avbryta eller ta en paus i intervjun. Vid frågor som vi var medvetna om att våra informanter 

kunde uppfatta som känsliga påpekade vi att även vi äger och använder teknologi som 

potentiellt kan innehålla konfliktmineraler. Vi valde också att i slutet av våra intervjuer be 

informanterna att fundera över huruvida de, i efterhand, kunde känna att de förhävt eller 

ödmjukat sig. Detta utan att få informanterna att känna misstro från vår sida, utan snarare 

som en möjlighet till diskussion och fördjupning. Dessa diskussioner blev intressanta då 

informanterna funderade över sina svar och i vissa fall gav nya eller fördjupade svar. Genom 

en diskussion kunde vi också förklara våra egna relationer till konfliktmineraler, hållbarhet 

och att vi själva inte på något sätt är perfekta. Ehn och Löfgren (2012:26) skriver om den 

autoetnografiska metoden där forskaren i början av en undersökning intervjuar sig själv för att 

få en djupare insikt i vad som kan vara svårt för informanter att berätta om. Vi har använt oss 

av en modifierad version av denna metod. Efter att vi genomfört alla intervjuer genomförde vi 

en intervju i form av en diskussion med varandra där vi utgick från samma intervjufrågor vi 
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ställt till informanterna. Vi ville med denna metod se hur vi skulle svara på dessa frågor 

eftersom vi precis som våra informanter har elektronik som kan innehålla konfliktmineraler. 

Avsikten var att inför analysen av intervjuerna få en djupare insikt i hur en under en intervju 

reflekterar kring hur ens handlingar och avsikter, är av betydelse för det faktiska 

konsumerandet. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Fältet kring konsumenters föreställningar om identitet och konsumtion av produkter som 

potentiellt kan innehålla konfliktmineraler är minimalt. Smith et al. (2012) har undersökt hur 

företags etik påverkar konsumenters val av vara och företag, speciellt i relation till den etiska 

frågan om barns arbete i gruvor i Kongo. Det är en kvantitativ studie genomförd via enkäter 

där de granskar vilken etisk faktor som påverkar deltagarna mest när de väljer produkt. 

Studien är intressant för oss eftersom den undersöker människors vetskap om ett problem och 

hur det påverkar deras beteende på marknaden. Den lägger också tonvikt på hur företag kan 

påverkas av konsumenter genom missnöje och bojkottande av produkter, vilket blir relevant 

för vår studie då vi reflekterar över konsumentmakt. Intressant att veta kan vara att de i studien 

kommer fram till att för deltagarna väger frågan om barns arbete tyngst. 
Desto mer studier finns det kring konsumtion och etisk konsumtion. Peder Aléx (2003) 

skriver i Konsumera rätt - ett svenskt ideal om hur svenskar är historiskt betingade att vara 

sparsamma och att konsumera efter behov och nytta istället för begär. Han gör en historisk 

överblick över denna, som han beskriver det, folkliga attityd och hur den fortsatt genom 

politiska uttalanden och via skola. Detta kan jämföras med andra studier kring etisk 

konsumtion där det bland annat diskuteras om etisk konsumtion är ett steg i rätt riktning eller 

om en minskning av konsumtionen till en behovsbaserad nivå är vad som behövs för en riktig 

hållbarhet  (se Klintman et al. 2008; Moraes, Carrigan & Szmigin 2012). Då vi undersökt hur 

våra informanter ser på sig själva som konsumenter och på samhället som en del i processen 

till konsumtion av konfliktmineraler blir både tanken om sparsamhet och mindre konsumtion 

relevant att tänka över. Det blir också relevant i form av den etiska frågan kring konsumtion 

av konfliktmineraler kontra det uppfattade behovet av elektroniska produkter för att dagens 

informationssamhälle ska fungera. 
Bengtsson och Österberg (2006, 2011: 55-77) har skrivit om konsumenters relation till 

varumärken. De påpekar att märken idag existerar i symbios med samhället och är så 

införlivade i vår vardag att vi ser deras existens som en självklar del av samhället. Vi har främst 

använt oss av kapitlet Individen och människan där Bengtsson och Österberg diskuterar hur 
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varumärken blir en del av uppbyggnaden av individers identitet genom vilka märken de 

konsumerar för att försöka uppnå den idealbild de har av sig själva. För oss har detta varit 

relevant eftersom vi varit intresserade av hur våra informanter ser på sig själv som etiska 

konsumenter, där hållbar konsumtion blir som ett varumärke.   
Klintman et al. (2008) skriver i sin studie Maten märks: förutsättningar för 

konsumentmakt om vilka förutsättningar som finns för politisk och etisk konsumtion av 

livsmedel ur ett miljöperspektiv. Vi har främst använt denna studie för dess diskussion kring 

vikten av politiska och etiska konsumenters val att det finns någon form av expertsystem som 

de litar på för att de ska kunna utöva konsumentmakt på marknaden. Relevant för oss är också 

deras diskussion om hur handlarna fungerar som kommunikatörer mellan konsument och 

producent, och hur konsumenten genom denna kommunikation kan utöva makt. De för även 

en diskussion om det är uppsåt eller konsekvens som ska avgöra vem som är en etisk 

konsument eller inte och hur informanters olika ekonomiska förutsättningar måste räknas in 

i denna fråga, vilket är aspekter som vi har beaktat i uppsatsen. 
Inom ämnet etisk konsumtion skrivs det en del om gapet mellan etiska konsumenters 

intentioner och hur de faktiskt handlar, nämligen att det är en stor diskrepans. Det finns flera 

teorier kring orsaken till detta ur olika discipliner. Carrington, Neville och Whitwell (2010) 

menar att för att förstå gapet måste en fokusera på skillnaden mellan intentioner och faktiskt 

beteende. De menar att det inom konsumtionsforskning finns en (enlig dem felaktig) tendens 

att fokusera på diskrepansen mellan attityd och intention. Moraes, Carrigan och Szmigin 

(2012) menar istället att sociala normer spelar en stor roll för hur en konsuments intentioner 

ser ut, nämligen att de bidrar till skapandet av en idealbild av självet som konsument som är 

svår att leva upp till. Relevansen i dessa studier kan kopplas till att vi undersöker hur våra 

konsumenter skulle bete sig i hypotetiska situationer samt hur de beskriver sitt tidigare 

beteende. 
Hansson och Fuentes skriver i artikeln Materialiserad moral (2016) om uppkomsten av 

appar till smartphones som hjälpmedel för konsumenter som vill konsumera etiskt. I studien 

fokuserar de på tre olika appar och diskuterar sedan vad de erbjuder konsumenten, bland 

annat information kring certifieringar och sociala frågor. Detta är relevant för oss eftersom det 

rör tillit till märkningar. 
Magnusson et al. (2001) har i en studie om svenskars attityder till organisk mat skrivit om 

att en av de uppfattat viktigaste aspekterna av organisk mat är att den är hälsosam. Att priset 

inte var mycket högre än icke organisk mat var också viktigt, den miljömässiga aspekten var 

enligt deras studie inte av lika stor vikt. Etnologen Matilda Marshall (2016) har skrivit en 

avhandling om hur hållbarhet görs och ges mening i vardagslivet hos hushåll som gjort aktiva 

val att handla miljövänlig mat. 
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Vi hoppas att vår uppsats ska tillföra ytterligare perspektiv på konsumenters tankar kring 

deras konsumerande och framförallt när det handlar om etisk konsumtion av teknologiska 

produkter som potentiellt kan innehålla konfliktmineraler. 
 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsens empiriska kapitel är indelade i tre olika delar som behandlar olika teman. Del 1 

behandlar etisk konsumtion och ekokonsumtion. Del 2 behandlar med specifikt konsumtion 

av konfliktmineraler. Den avslutande del 3 innehåller jämförelser mellan ekokonsumtion och 

konfliktfri konsumtion, och behandlar frågor om ansvar och identitet.  

 Del 1 inleds med kapitel 2, Konsumtion och miljö, som fokuserar på våra informanters 

reflektioner kring konsumtion och miljöengagemang. Därefter handlar kapitel 3, 

Ekokonsumtion, om olika anledningar till varför en handlar ekologiskt och hållbart. Del 2 

inleds med kapitel 4, Bakrund konfliktmineraler, som är ett bakgrundskapitel med 

information om konfliktmineraler och coltan. Sedan följer kapitel 5, Om blodsdiamanter och 

förlovningsringar, som handlar om konfliktmineraler. I kapitel 6, Låt oss tala om coltan, 

fördjupar vi oss och fokuserar på den specifika konfliktmineralen coltan och informanternas 

resonemang kring den företeelsen. Kapitel 7, Den känslomässiga konsumtionen, handlar om 

coltan och etiska spörsmål rörande ämnet I del 3s inledande kapitel 8, Skillnader och likheter, 

resonerar vi och analyserar kring skillnader och likheter mellan informanternas tankar kring 

miljötänk och konfliktmineraler i relation till varandra. Kapitel nio, Vem styr?, berör hur 

intervjuerna synliggör informanternas tankar kring ansvar, på vem ligger ansvaret att hantera 

etiska frågor rörande konfliktmineraler. I det sista empiriska kapitlet, Identitet, återkopplar vi 

en del till det första empiriska kapitlet, hur sambandet mellan konsumtion och 

identitetsskapande processer synliggjorts i vårt insamlade material. Därefter avslutas 

uppsatsen med en sammanfattande diskussion i kapitel 11. 
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DEL I 
2. Konsumtion och miljö 

 

 

Detta kapitel inleder del ett av de empiriska kapitel där vi kommer fokusera på konsumtion av 

ekologiska varor och miljötänk. I det här kapitlet börjar vi med att redogöra för våra 

informanters reflektioner kring konsumtion, både deras egen och hur de förhåller sig till den. 

Vi undersöker också närmare på vad de har för tankar kring konsumtion på ett kollektivt plan 

och hur konsumtionen påverkar även omgivningen, samhället men också hur 

konsumtionsmönster kan påverkas i en relation till en partner. Därefter kommer fokus skiftas 

till informanternas miljöengagemang. I detta kapitel kommer teorier om konsumtion och 

meningsskapande att användas. 

 

 

2.1 Vet du hur du köper? 
 

Som tidigare nämnts beskriver Aléx (2003) hur svenskar, ur ett historiskt perspektiv, kan ses 

som betingade att konsumera sparsamt och utefter behov snarare än för begär och nöje. 

Utifrån detta, och för att skapa förståelse för vad våra informanter har för tankegångar som 

kan leda in på uppsatsens huvudsyfte, började vi intervjuerna med frågor rörande konsumtion 

och främst på ett individuellt plan. Kan vi se några normerande sociala strukturer framträda i 

de individuella svaren? 
“Att.. jag tänker att, jag har ändå blivit lite skeptisk till att konsumera grönt, att, jag tänker 

att det... mest gröna man kan göra är att konsumera mindre snarare“ (SAM 2017-01-26). Här 

kan vi se hur konsumtionskulturen som Aléx (2003) nämner är närvarande, då Sam uttrycker 

tankar om hur en bör konsumera (Arnould & Thompson 2005) för att konsumera grönt, det 

vill säga, att egentligen inte konsumera alls. Detta påminner om Klintman et al (2008:14),. 

som menar att det enda sättet att konsumera för att nå en hållbar utveckling är att inte 

konsumera alls eftersom Sam poängterar att all konsumtion fortfarande är konsumtion. 

 
Vad ska man säga, jag utan mina kläder, vem är jag då? Jag har ingen aning. Jag 

trivs väldigt bra i de kläder jag har […] för mig är det, hur själviskt det än låter, inte 

värt att försöka, shoppa, vad ska man säga, hållbart. Jag vet knappt hur man skulle 
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gå tillväga ens. Och jag är, i alla fall inte just nu, beredd att lägga den tiden. För tid 

har jag ju inte så mycket av, som alla andra. (MORGAN 2017-02-20) 

 

Intervjun med Morgan hjälper oss att förstå att han känner av sociala strukturer om att 

konsumera “rätt” men hur han ändå inte riktigt följer dem, så som han egentligen kanske 

känner att han borde.  Konsumtionsmönstret är ett sätt för honom att skapa sin identitet; med 

kläderna skapar och uttrycker han sin identitet (jfr Giddens 1997:71f). Vi kan med hjälp av 

Bourdieus teorier (Bourdieu 1984:1-7) om kapital och dess påverkan på en persons 

konsumtion förstå hur Morgan i ovanstående citat prioriterar bort den hållbara delen i sin 

klädkonsumtion till förmån för tiden och den identitet som är uppbyggd genom hans 

nuvarande konsumtionsmönster. Morgan påpekar att han saknar tid – vilket kan ses som ett 

symboliskt kapital – att sätta sig in i hur konsumtion av kläder kan ske på ett mer hållbart sätt 

om han bara hade mer tid att lägga ner på efterforskningar. 

I exemplen ovan med Sam och Morgan tycker vi oss se en skillnad i hur de både tänker kring 

sina konsumtionshandlingar. Skillnader i hur konsumenten tänker och agerar kan förstås i 

relation till den kultur hen befinner sig i (Arnould & Thompson 2005), vilket blir tydligt om vi 

jämför Sam och Morgan. Medan Morgan tillåter sig själv att tänka bort hållbarhetsaspekten 

när det gäller handel med kläder som för honom är en viktig del i hans identitet, har Sam 

istället ett strikt förhållningssätt till all konsumtion som inte är livsnödvändig. 

 

 

2.2 Den relationella konsumtionsprocessen 
 

När vi tidigare intresserade oss för informanternas individuella tankar om konsumtion, kom 

vi vid många intervjuer oundvikligt in på hur konsumtionsbeteendet förändras när ytterligare 

en part blir delaktig i konsumtionsprocessen. Under intervjun med Svea berättar hon om 

skillnaderna i konsumtionsbeteende, mellan henne själv och hennes partner. Den främsta 

skillnaden fanns kring konsumtionen av teknikprodukter, och mer specifikt tv-apparater: 

 
S: Det alltså, tv då skulle jag nog säga när den gjort, den har verkligen dött, det går inte ens 

få igång, då skulle jag byta tv om jag inte bodde med (NN). Han är mer så här, man måste ha 

liksom, bra tv. 
I: Han byter oftare? 
S: Han byter oftare. (SVEA 2017-02-07) 

 

Här synliggörs hur Sveas konsumtionsbehov är mindre än sin partners och att det får stå 

tillbaka för partnerns större behov av en bra tv. Sveas kärlekt till sin partner objektifieras på 
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så vis i Tvn och genom uppoffringen. (Den tänkta)Konsumtionen av Tvn blir en uppoffring när 

Svea, eftersom partnern är mer teknikintresserad kan tänka sig att köpa Tv oftare, det blir 

således en produkt köpt för honom. Tvn i sig blir ett objekt som getts mening genom 

uppoffringen och då objektifierar kärlek. (Miller 1998, 2001). Därmed kan vi se att hon här 

ändrar sitt konsumtionsmönster till förmån för sin partners.  

Även i intervjun med Charlie händer något intressant när Charlies resonemang förflyttar 

sig från enbart handla om henne själv, till att sedan inkludera eventuella, framtida barn: 

 
Men det tänker jag att så är det väl med allt, eller de är väl många positiva faktorer. Alltså 

genom att handla ekologiskt, ja men är det snällare mot de som jobbar och det är snällare 

mot miljön. Men det är också snällare mot mig, alltså att äta icke giftbesprutade bananer. 

Alltså det är klart att det inte är en oviktig faktor att ta in. Och jag tänker att den kanske blir 

viktigare om man typ skaffar barn nån gång eller så. Att så här, de ska äta giftfritt (CHARLIE 

2017-02-02) 

 

Förutom att de giftfria bananerna är bättre för hennes hälsa så påverkar det även 

bananodlarnas livssituation till det bättre när de inte kommer i kontakt med giftiga ämnen så 

som hade varit fallet om hon hade konsumerat besprutade, oekologiska bananer. Men 

ytterligare en värdering läggs till när eventuella barn kommer upp i resonemanget. Vi kan 

förstå att en större uppoffring kommer att ske när Charlies barn kommer till världen och det 

blir ännu viktigare att konsumera hållbart och giftfritt, för barnets skull. 

 

 

2.3 Att beskriva sitt miljöengagemang 
 

När vi i intervjuerna kommer in på frågor rörande informanternas miljöengagemang kan vi se 

att många av informanterna är inne på att de är miljöengagerade till en viss gräns. Ellinor 

berättar “Är det lätt så gör jag det, börjar det bli svårt det är då det tar emot liksom.” (ELLINOR 

2017-01-27). I likhet med Morgans tankar om konsumtion och kläder (i avsnitt 2.1 ovan) så 

kan vi förstå att även Ellinor här till slut gör en avvägning när det för henne inte längre förblir 

oproblematiskt att förhålla sig till sitt miljöengagemang. För Morgan handlade det om brist på 

tid och Ellinor påpekar också att det handlar om tid, men även ork och motstånd. Hon berättar 

om hur hon ser på sig själv som passionerad “men ja, jag sopsorterar till den gränsen att det 

börjar bli opraktiskt” och tar upp separationen av plastpipar från mjölkkartonger som ett 

exempel på när det för henne börjar kännas för opraktiskt. 

 En relaterad fråga till miljöangangemang var när informanterna skulle beskriva varifrån de 

trodde att de fått sitt engagemang ifrån. Nedan berättar Lena: 



18 

 

 
Det började ju innan det [innan flytt till Umeå vår anm.], men här märker jag verkligen 

att det här är en väldigt miljömedveten stad. [...] Jag känner att jag sticker ut som köttätare 

till exempel, från de jag pluggar med. Och hela det tänket har ändå som smittat av sig skulle 

jag säga. Så genom andra studenter (LENA 2017-02-03) 

 

Lena berättar om hur hennes miljöengagemang förändrats genom en flytt till en ny stad och 

hur studiekamraterna har påverkat hennes förhållningssätt. Vi tycker oss förstå att hon 

tidigare inte reflekterade över sig själv som köttätare innan studietiden och hur en norm verkar 

vara att inte äta kött. Genom Bourdieus (1984) klassteorier kan detta förklaras som att Lenas 

kulturella kunskap och habitus håller på att förändras genom påverkan av andra. I Lenas 

habitus var tidigare köttätandet något som följde den då rådande normen, men allt eftersom 

tiden i den miljömedvetna staden hon bor i har haft sin gång, har hennes miljötänk förändrats 

så att hon nu mer reflekterar mer över köttätandets påverkan på miljön. Detta anser vi kan ses 

som en kulturell undervisning som skett från samhället och klassen. 
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3. Ekokonsumtion 

 

 
Men jag tror att jag mår bra om jag känner att konsekvenserna för mitt handlande är 

positivt. Så att jag vet inte vad som avgör vad som går först. (HAMPUS 17-02-03) 

 

I det här kapitlet undersöker vi varför människor handlar ekologiskt. Vi diskuterar detta med 

hjälp av teman som vi har identifierat i intervjuerna. Avslutningsvis fokuserar vi på 

ekokonsumtion och ekonomiska aspekter.  I våra intervjuer har vi frågat informanterna vilken 

de tror är den underliggande orsaken till att de handlar ekologiskt. Gör de det för att göra gott 

eller för att själva må bra? I det här kapitlet fokuserar vi på vad som synliggörs i den 

diskussionen och hur informanterna pratar om att handla ekologiskt. 

 

 

3.1 Är all frukt bra för hälsan? 
 

I många av intervjuerna blev det tydligt att en aspekt av att en handlar ekologiskt är att det är 

bra för hälsan. Matilda berättar om att hon inte brukar handla ekologiskt ofta men: 

 
Jag brukar tänka ganska mycket till exempel om man ska äta utsidan av en citron, då brukar 

jag ta ekologiskt. Jag vet inte om det är mindre besprutat men det känns bara bättre. [---] Såå 

det är väl bara vid specifika tillfällen som jag köper ekologiskt, som det med citronen 

(MATILDA 17-02-14) 

 

Det vi tycker oss förstå här är att när Matilda handlar ekologisk mat, handlar det om tillfällen 

då hon känner att ett icke ekologiskt val kan påverka hennes hälsa negativt. I detta exempel 

handlar det om att hon ska använda skalet på en citron. Från det tycker vi oss förstå att det 

inte skulle vara lika viktigt att citronen var ekologisk om hon skulle använda fruktköttet, vilket 

hon inte uppfattar som lika utsatt för gifter och då inte lika skadligt för hennes hälsa. Solér 

(1997: 152 ff) skriver om hur det inte behövs kunskap kring en märkning för att tillit för den 

ska finnas. I citatet ovan exemplifierar Matilda detta när hon påpekar att hon inte 

nödvändigtvis vet vad märkningen innebär men hon väljer att lita på den ändå. 

Solar (ibid) skriver även att det för vissa är viktigt att veta vad en märkning innebär för att 

de ska lita på att det är hälsosamt.  Detta är något som även synliggörs i intervjun med Jens: 

”För att jag i min kropp och min vardag ska kunna må bättre av att veta av vad som finns i det 
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jag äter, av att veta vad som finns i det jag har på mig. (JENS 17-02-08)”.  Även Jens uttrycker 

således att hälsa är ett starkt skäl för honom att handla ekologiskt. Hos Jens kan vi även se ett 

behov av att veta vad det innebär att varan är ekologisk/hållbar. Han påpekar att det är just 

vetskapen om vad han i vardagen äter och har på sig som är det viktiga. Detta innebär att han 

i praktiken behöver veta vad märkena innebär. 

I exemplen ovan kan vi se att ekokonsumtion kan vara en av orsakerna till att handla 

ekologiskt. Däremot kan sätten en konsumerar på skilja sig åt. Matildas ekokonsumtion tyder 

vi vara sporadisk medan Jens ekokonsumtion är ett viktigt fokus för att han ska veta vad han 

äter. Solér (1979: 151) pekar på att för konsumenter som handlar ekologiskt för hälsan blir alla 

varor mer eller mindre giftiga. För både Matilda och Jens tycker vi oss tydligt kunna se 

tendenser till detta tankesätt. Hos Matilda kan skönjas inställningen att alla ekologiska 

citroner är giftfria och alla icke ekologiska citroner är då giftiga. Hos Jens syns det också när 

han säger att det är viktigt för honom att veta vad han stoppar i kroppen, vilket vi tolkar som 

att han är medveten om vad som är bra och dåligt för honom. Det ekologiska blir då detsamma 

som hälsosamt. 

Dessa exempel speglar en tydlig linje genom intervjuerna. Oavsett om hälsa är den 

grundläggande aspekten för att handla ekologiskt eller inte framkommer det att ekologisk mat 

anses vara mindre giftig än konventionell mat. Detta anser vi speglar strukturer som finns idag 

i samhället där konsumenter ska handla hälsosamt och där ekologiskt konstrueras som 

hälsosamt. Arnould och Thompsons (2005) konsumentkulturteori framhäver att 

konsumtionsmönster påverkas av de kulturella strukturer som finns och skapar 

konsumentidentiteter genom detta. Både Matilda och Jens kan här beskrivas som individer 

gestaltar en konsumentidentitet i termer av en hälsoorienterad konsument. 

 

 

3.2 Vattenmelonens skyddande skal 
 

En annan anledning till att handla ekologiskt såg vi ovan i avsnittet, Den relationella 

konsumtionsprocessen, när Charlie pratade om sambandet mellan besprutade bananer och 

odlarna. Detta är något hon går djupare in på senare under intervjun. Hon berättar hon tidgare 

läst i en artikel att vattenmelon inte var något en behövde köpa ekologiskt eftersom skalet var 

så tjockt att giftet inte åkte in i fruktköttet. Nu har hon dock tänkt om och tänker alltid köpa 

ekologisk vattenmelon, nedan förklarar hon varför: 

 
Men då slog det mig för nån dag sen att det är ju bara för att det är så tjockt skal att gifterna 

inte åker in i skalet, men det är ju lika giftigt för de som jobbar på vattenmelonsfälten så det 

är ju så här superegositiskt (CHARLIE 17-02-02). 
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Här kan vi se att även om hennes egen hälsa är en viktig aspekt för Charlies ekokonsumtion, 

är en annan viktig aspekt hur andra påverkas av varans ekotillstånd. Vi kan i Charlies exempel 

tydligt se att hon blir upprörd över sitt eget misstag att inte reflektera att det inte endast var 

henne besprutningen gällde. Hon uppfattar detta misstag som något egoistiskt som hon vill 

distansera sig från. Vi anser oss här kunna dra slutsatsen att den bild Charlie har av sig själv 

som individ inte är som någon som kan låta sin konsumtion påverka andra negativt. Detta 

synliggör ett etiskt dilemma i det moderna globala samhället där en individ tvingas ta hänsyn 

till hur hens handlingar påverkar inte bara de i den direkta närheten, utan också de i andra 

stater. Här tycker vi också skönja en eventuell koppling till en kollektiv identitet hos Charlie, 

nämligen den som den humana människan. Bauman (1989, 2002) menar att kollektiva 

identiteter skapas genom en uppfattad gemenskap med en viss grupp. För Charlie skulle då 

den gemenskapen handla om att ta hänsyn still etiska och humana värderingar i sitt vardagsliv. 

Vi anser även att konsumtionskulturteori tillsammans med Millers teori om konsumtion 

som uppoffring kan användas för att förstå det etiska dilemmat i detta. I exemplet ovan ger 

Charlie uttryck för en struktur som gör det etiskt fel att genom konsumtion påverka andra 

negativt. Miller förklarar uppoffring som konsumtion av något som gör eller är bra för familj 

och vänner, personer en har relationer med. Vi vill dra tanken om uppoffring längre och säga 

att i dagens globaliserade värld finns det en form av globaliserande uppoffring där altruism har 

betydelse. Charlies köpta vattenmelon kommer visserligen inte direkt ätas av de hon vill göra 

gott för, men hon köper den fortfarande med just tanken att göra gott. På så vis blir det en form 

av indirekt uppoffring. 

 

 

3.3 Sol, vind och (rena) vatten  
 

I avsnittet ovan såg vi hur Charlie valde att köpa ekologiska vattenmeloner med hänsyn till 

hälsoaspekter för bönderna som producerar vattenmelonen. I det här avsnittet kommer vi att 

undersöka ekokonsumtion som en faktor för en bättre framtida miljö. Nedan får vi se ett utdrag 

från intervjun med Bengt där han berättar om sitt miljöengagemang: 

 
Jag väljer ekologiskt när det finns, framför annat. Och jag köper lokalproducerat när det 

finns. (BENGT 17-02-20) 

 

Från detta exempel drar vi slutsatsen att Bengt väljer ekologiskt för att han tänker att gifter 

involverade i odling av konventionella varor är dåliga för naturen. Marshall (2016: 58f) skriver 
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om ekokonsumtion för miljöns skull. Denna konsumtion handlar precis som ekokonsumtion 

för hälsans och andras skull om uppfattade gifter sammankopplade med konventionella varor. 

Samtidigt kan vi se att ett miljöengagemang inte alltid betyder att en handlar ekologiskt för 

det. När vi frågar Milja (17-02-08) hur hon tänker kring bakgrunden till sitt engagemang för 

miljön svarar hon; “.[Jag]tänker lite så att om vi ska kunna ha kvar, ja men typ hav och skog 

och allt så där så måste vi ta hand om miljön”. Milja har tidigare i intervjun uttryckt ett intresse 

för att vara i naturen och säger vidare att hon tänker att mycket av engagemanget för naturen 

och miljön idag kommer från media. När vi pratar om konsumtion av ekologiska varor under 

intervjun fokuserar dock Milja mest på hälsoaspekten. Denna tankegång tycker vi synliggör en 

komplexitet i interaktionen mellan etik, normer och praktik. Milja är medveten och reflekterar 

över miljöproblem och hur konsumtion påverkar världen omkring henne. Hon gör en direkt 

koppling mellan sitt intresse av naturen och miljöpåverkan, men hon nämner ändå inte miljön 

när vi pratar om ekokonsumtion. Detta kan relateras till Magnusson et al. (2001) där de kom 

fram till att för svenskars konsumtion av organiska varor är hälsan och priset viktigare än 

miljön. 

Både Bengt och Milja synliggör en medvetenhet om den påverkan de har på miljön, vilket 

också visar på en typ av struktur som finns i samhället idag. Milja påpekar tydligt att mycket 

intresse för miljöfrågor idag har sitt ursprung i medias behandling av ämnet. Bengt berättar 

också att mycket av hans medvetenhet kommer från omvärlden. Vi anser att detta synliggör 

att en idag i får en form utbildning via media och samhället i stort kring vilken form av 

konsumtion som är viktig och varför.  

 

 

3.4 Portmonnän och den ekologiska frukten 
 

En aspekt av ekokonsumtion som ofta tas upp i intervjuerna är sambandet mellan ekologiska 

varor och dyrare pris.  “Jag väljer ekologiskt så mycket som det går om man säger så. Sen i 

vissa fall är det mycket dyrare och då kanske jag väljer bort det”. (AGNES 17-02-06). Agnes 

uttrycker att det är viktigt för henne att köpa ekologiskt till den grad det går men att priset 

påverkar när det blir för dyrt. Marshall (2016: 76) skriver att ekologiska varor ofta får ett 

mervärde som väljs bort vid behov. Med detta menar hon att ekologiskt kan tillföra mer än det 

uttalade, de ekologiska varorna kommer med positiva konnotationer för hushållet. Det är dock 

något som kan väljas bort om priset är för högt. Agnes är student och påpekar att 

studentekonomin ofta påverkar hennes konsumtion på grund av sparsamhet. Många av 

informanterna i denna studie är studenter och de pekar alla på att just faktumet att de har 

studiemedel att leva på starkt minskar deras möjlighet att konsumera mat. Ytterligare 
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gemensamt för dem är att de alla tror och hoppas att de i framtiden, då de har en starkare 

ekonomi, kommer att handla mer ekologiskt. Detta anser vi visar på en medvetenhet om vad 

som anses vara rätt och fel och hur en bör handla för att uppnå en etisk konsumtion. Målet är 

ekokonsumtion vid bättre ekonomi och därmed ett etiskt handlande. 
Det är dock inte endast studenterna som uttrycker att priset påverkar deras ekokonsumtion. 

Även för informanter med en ekonomi baserad på lön är prisskillnaden mellan konventionella 

varor och ekologiska en faktor. Det blir dock tydligt att de i större mån har möjlighet att 

konsumera ekologiskt trots detta. Detta kan vi se här när Stefan pratar om att köpa närodlat 

och ekologiskt: “Men maten, kan jag ju lägga någon krona extra eftersom jag har ett jobb” 

(STEFAN 17-02-01).  Vi kan tydligt se att Stefan är medveten om att priset är högre, men för 

honom är det viktigare att maten är giftfri. 
Alex (2003) teori om svenskars betingade sparsamhet skulle kunna förklara att informanter 

oavsett ekonomisk situation fokuserar på prisskillnaden mellan konventionella och ekologiska 

varor. Bauman (1989, 2002) menar att även nationalitet kan ligga till grund för en kollektiv 

identitet. Om en tar hänsyn till Baumans och Alexs teorier kan då ytterligare en kollektiv 

identitet, eller en faktor i den svenska kollektiva identiteten, sägas vara sparsamhet.Om 

sparsamhet är en dygd blir det en konflikt mellan å ena sidan etik och det normativa i att 

handla hållbart och å andra sidan ekonomi och sparsamhet. Vi drar slutsatsen att eftersom 

sparsamhet är eftersträvansvärt blir det en giltig förklaring när ekonomin inte räcker till.  

Något som kom upp i vår autoetnografiska intervju, och som Marshall (2016: 77) beskriver 

i sin studie, är hur människor försöker vänja sig av med konventionella varor genom att enbart 

överväga de ekologiska varorna. Detta tankesätt föreställer vi oss, om vi tar Alexs (2003) teori 

om sparsamhet som utgångspunkt, skulle kunna övervinna konflikten mellan pris och 

sparsamhet. Genom att helt välja bort eller glömma konventionella varor försvinner behovet 

av att jämföra varor. 
I intervjun med Gun-Britt framkom ytterligare en aspekt kring ekokonsumtionens höga 

priser: 
 

Tråkigt, just det att fokus på ekologiska produkter att det handlar ju om det här med status 

sociala status i samhället idag. Liksom som en slags klassmarkering [---] Ju mindre man 

konsumerar, desto bättre. Och i  så fall, om vi ska se som ur ett klassperspektiv, så kanske det 

är så att ja men någon ja men som (skrattar) tillhör arbetarklassen och liksom jobbar på Ica 

och inte liksom reser speciellt mycket. Och kanske inte handlar ekologiskt, kanske har betydligt 

mindre, om vi nu ska prata om sådana här ekologiska fotavtryck. Men att det är ingenting som 

hör till debatten, utan då är det ju fokus på att ’jag köper Fairtrade.’ Det tycker jag alla ska göra 

men det är kanske inte så att alla kan göra det för det handlar ju ändå om när det kommer till 

kritan på ja alltså pengar om du har råd. (GUN-BRITT, 17-02-08). 
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Gun-Britt tar här upp ett intressant fenomen, nämligen att ekologiska varors högre pris och 

mervärde (se Marshall 2016) gör det till en form av statussymbol. Bourdieus teori om 

distinktion kan användas för att förstå detta. Genom att konsumera ekologiskt skapas en 

distinktion mot de som inte gör det vilket också skapar en klasskillnad. Möjligheten att 

konsumera ekologiskt finns, som Gun-Britt påpekar, inte för alla och ekokonsumtion blir då 

en ”dold” klassfråga. I grunden kan det ses som en fråga om ekonomiskt kapital, eftersom 

möjligheten till konsumtion påverkas av priserna. De som har det ekonomiska kapitalet till 

ekokonsumtion har därmed också ett starkare symboliskt kapital eftersom de har större 

möjlighet att följa vad vi menar är det normativa i att vara miljövänlig. 

Det intressanta med Gun-Britts exempel är att hon menar att de som har möjlighet att 

konsumera mindre egentligen är de som har det faktiska symboliska kapitalet att vara 

miljövänliga eftersom de på grund av mindre ekonomiskt kapital konsumerar mindre och 

därmed har en mindre negativ påverkan på miljön. Här kan dras en parallell till Klintman et 

al.s (2008) tidigare redogjorda för resonemang att de som egentligen är de största 

ekokonsumenterna är de som konsumerar minst och att verklig etisk konsumtion är icke-

konsumtion. 
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DEL II 

4. Vad är konfliktmineraler? 

 

 

I det här kapitlet ger vi en kort bakgrund till ämnet konfliktmineraler och coltan. Vi definierar 

begrepp som är centrala för förståelsen av uppsatsen, vi ska redogöra för vad som menas med 

konfliktresurs/konfliktmineral och coltan samt kort gå in på till exempel EU:s regleringar av 

dessa. 
 

 

4.1 Konfliktresurs/konfliktmineral 
 

Det är uppskattat att sedan 1990-talet har åtminstone 18 konflikter1, bland andra i Kongo-

Kinshasa, Liberia och Indonesien, i mer eller mindre mån varit kopplade till naturresurser. 

Dessa resurser, kallade konfliktresurser, kan vara en orsak till att konflikten startade, eller vara 

ett ekonomiskt medel för att driva den vidare (UNEP 2009: 8; UN DPA & UNEP 2015:11). 

Dessa konfliktresurser säljs sedan ofta illegalt av rebellgrupper för ekonomisk finansiering av 

konflikten. Exempel på dessa resurser är trä, olja och mineraler. En konfliktmineral är alltså 

en mineral som sålts illegalt för att finansiera en konflikt. Det kan vara guld, diamanter eller 

columbit-tantalit (NE). Denna studie har överlag fokuserat på konfliktmineraler och på 

områden Kongo - Kinshasa, men även andra resurser och områden har tagits upp av 

informanterna.  
 

4.2 Coltan 

Coltan är en alldaglig term för mineralen columbit-tantalit som finns i större mängder i 

Australien, Kanada, Burundi, Rwanda och Kongo. Columbit- tantalit är en av vad som kallas 

                                                        
1Områden med konflikter kopplade till konfliktresurser: Afghanistan, Angola, Burma,  Colombia,  Demokratiska 
Republiken Kongo (Kongo - Kinshasa), Elfenbenskusten, Indonesien - Aceh, Indonesien-Västpapua, Kambodja, 
Liberia, Nepal, Papua Nya Guinea - Bougainville, Peru, Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville), Senegal - 
Casamance, Sierra Leone, Somalia, Sudan (UNEP 2009: 11) 
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de 3TG, vilket är mineralerna tenn, tantal, tungsten och guld. Alla dessa mineraler återfinns i 

elektronikprodukter och kan anses vara konfliktmineraler. Coltan används till kondensatorer 

i kretskort i elektroniska produkter (NE; Barume et al. 2016: 8-9). Denna studie har coltan 

som fokus, men vi har i intervjuerna även gått in på diamanter och guld. 

 

 

4.3 Regulatorer 

 

Den 16 juni i 2016 kom Europaparlamentet till en politisk överenskommelse som innebär att 

företag inom EU som använder tenn, tungsten, tantalum och guld måste granska 

leverantörskedjan. Granskningen ska ske enlig OCEDs riktlinjer för förvärvsgranskning. Detta 

beslut togs tillsammans av EU parlamentet, Europakommissionen för handel och ministrar. 

Det blir Europakommissionen som ska kontrollera och rapportera till parlamentet och 

Europarådet hur de nya bestämmelserna påverkar på olika nivåer och huruvida företagen 

efterföljer de nya bestämmelserna, samt vid behov ta fram åtgärder om de inte följs. Mindre 

företag har dispans från den nya lagen för att inte belasta deras marknadsvärde (EU 

pressmeddelande 16-06-16, EU).  

I USA finns sedan 2010 Dodd-Frank Act som motsvarar EUs regulation. Det innebär att 

företag, om deras importerade mineraler kommer från området kring Kongo, har skyldighet 

att kontrollera att mineralerna inte är sålda av rebellgrupper för att finansiera fortsatt konflikt 

(https://www.sec.gov, 17-03-09). 

OECD (Organisation for Economic Co-operation) är en organisation som arbetar för 

ekonomiskt och socialt välbefinnande och förbättring globalt. De utgör en plattform där 

regeringar och organisationer kan samarbeta (www.oecd.org, 2017-03-09). OECD har tagit 

fram riktlinjer för förvärvsgranskning av mineraler införskaffade från konfliktområden (OCED 

2013) 
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5. Blodsdiamanter och förlovningsringar 

 

 

Kapitel 5 är ett kortare inledningskapitel där vi undersöker vad informanterna först tänker på 

när de hör begreppet konfliktmineral. Vissa kände till begreppet och mycket kring det och 

andra hade aldrig hört talas om det förut. 
Robin var en av informanterna som visste mycket om konfliktmineraler, och när vi frågade 

honom vad han tänkte på när en pratar om konfliktmineraler svarade han så här; “Diamanter 

är ju den mest uppenbara som kom de är kanske konfliktmineraler one o one” (17-02-02). 

Robins första tanke vid frågan om konfliktmineraler är alltså diamanter. När vi frågar om han 

känner till coltan svarar han så här: 

 
R: Vad är de för några år sen så var de väl drygt 80% av all coltan som liksom kunde spåras till 

mer eller mindre konfliktområden […] Å ja menar coltan är ju en jättevanlig mineral som 

används i ja men den typ varor. 
I: Smartphones, datorer. (ROBIN 2017-02-02) 

 

Det blir här tydligt att även om Robin vet mycket om konfliktmineraler är det första hans tanke 

går till diamanter, en mineral som under 90-talet var orsak till en stor debatt kring just 

konfliktmineraler och brytningens konsekvenser. Vi drar här slutsatsen att en av orsakerna till 

att Robin nämner diamanter först och kallar dem “konfliktmineraler one o one” är just att det 

finns en medvetenhet om diamanter som konfliktmineraler i samhället i stort, mycket via 

medias representationer av frågan. Robin förmedlar också ett intresse för diamantens 

konstruerade symboliska värde; ju större diamant på en förlovningsring desto bättre. 

 Milja svar på frågan om vad hon vet om konfliktmineraler kan vi se nedan: 

 

Nej inte mycket alls. Min första [tanke vår anm.] var ju typ så här ja men den här filmen Blood 

Diamond. Alltså så här, diamanter och juveler smycken typ den industrin[…] och att folk typ 

dödar för dem och att allt det händer långt borta och sen de vi ser är liksom slutprodukten. 

(MILJA 17-02-08) 

 

Miljas kunskap om konfliktmineraler är som vi kan se från exemplet ovan är liten, men hon 

kopplar det ändå till diamanter och andra värdefulla stenar. Hos henne kan vi tydligt se en 

medvetenhet om att konfliktmineraler finns och vad de är kommer från medier, här via en film. 

Att film och media överlag spelar en stor roll i dagens samhälle skriver Simon Lindgren i 

Populärkultur (2009). Han menar att tv serier, filmer, litteratur och annan populärkultur 
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blivit en integrerad del av vår värld som påverkar hur individer uppfattar världen omkring sig, 

hur de pratar och rör sig. Han pratar om populärkultur som något konstruerat men också 

konstruerande. Globaliseringen menar han att en nu får möta genom populärkulturen och 

därigenom får kunskap om tidigare okända fenomen. Vi menar utifrån detta att film och media 

på sätt och vis utbildar människor om olika ämnen. Miljas kunskap om konfliktmineraler och 

vad de är kommer från media. Vi tycker också att vi kan dra slutsatsen att den koppling Robin 

gör mellan förlovningsringar och så stor diamant som möjligt influerats av media. Vi drar med 

detta som bakgrund slutsatsen att den av media konstruerade bilden om diamanter som 

konfliktmineraler är orsaken till att både Robin och Miljas första tanke är diamanter. 

I alla våra intervjuer frågade vi också om guld och om informanterna visste att guld och 

diamanter är en potentiell konfliktmineral, samt huruvida de köpt/ägde någon form av guld 

och eller diamanter. Större delen av informanterna vet eller känner igen att guld och diamanter 

kan kopplas till illegal eller problematisk brytning/försäljning. När vi sedan pratade om hur 

denna medvetenhet hade inverkat/skulle inverka på deras konsumtion av dessa varor var det 

för dem lätt att relatera och reflektera kring denna fråga. Exempelvis Charlie som förlovat sig 

det senaste året berättade att hon och hennes sambo vid köp av förlovningsringar reflekterade 

över både guldet och diamanter i ringen. Charlie berättade under intervjun att hon tyckte att 

det skulle vara jobbigt om ett föremål med så stort affektionsvärde skulle innehålla 

konfliktmineraler Några veckor efter vår intervju tog Charlie kontakt med oss och visade en 

bild på ett certifikat på diamanterna till ringen. Här blir det tydligt att informanten vill visa på 

kunskap om etik och hur viktigt det är för henne. 

 Även Agnes visste om att ett guldhalsband hon bar vid intervjun var certifierad fri från 

konflikt. Det blev alltså tydligt för oss att samhällets och medias behandling av ämnet 

påverkade hur lätt det var att ta till sig och vad en visste. Vi kommer i kapitel 9 att gå in mer 

på behovet av information för etisk konsumtion. Även om elektronikprodukter är något som 

informanterna använder mer i vardagen än smycken av guld och diamanter var det i många 

fall svårare att reflektera kring etisk konsumtion av detta. Detta ska vi undersöka närmare i de 

kommande kapitlen. 
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6. Låt oss tala om coltan  

 

 

I det föregående kapitlet fokuserade vi på vad informanterna tänkte på när vi pratade om 

konfliktmineraler. I det här kapitlet fokuserar vi på coltan som en konfliktmineral och hur våra 

informanter resonerar kring detta fenomen. Vi undersöker hur medvetande om 

konfliktmineraler kan påverka människors konsumtion och hur de tänker kring 

konsumentmakt. 
 

 

6.1 Att köpa en smartphone 
 

Något vi frågade alla informanter i undersökningen var vilka faktorer som hade haft 

betydelsenär de köpte elektronikprodukter. De svarade att det kunde vara till exempel pris eller 

märke, och i de flesta fall tänkte de då på smartphones eller datorer. Nedan ser vi ett citat från 

Lena där hon funderar över hurvida hon var medveten om att konfliktmineralen coltan kunde 

finnas i hennes mobil när hon köpte den och hur det skulle ha påverkat henne då och nu: 

 
Jag tror inte telefon, jag blir faktiskt lite osäker. Säger så här att även om jag hade vetat det 

så hade jag nog ändå köpt den. 
[om framtida köp vår anm.] 
Jag skulle, ja jag skulle kolla upp det men det som skulle avgöra är ju vad som finns för 

andra alternativ. (LENA 17-02-03) 

 

Lena säger i början att hon inte är helt säker på om hon var medveten om det, men att hon inte 

tror att det skulle påverkat henne oavsett. När hon däremot pratar om framtiden så ser vi att 

hon skulle reflektera över vilka val som var möjliga att göra, men att det också beror på vilka 

produkter som finns tillgängliga. 

Tidigare har Lena berättat att hon använder sig av Samsung och att hon vill ha det märket 

eftersom hon har haft det länge och är van vid det. Samtidigt anser vi att det finns en tydligt 

uttryckt vilja att väga in potentiella konfliktmineraler i framtida köp. Lena tar då upp frågan 

om Fairphone2 som hon hört ska vara ett bättre alternativ och som ska ligga i samma pris som 

                                                        
2 Fairphone är ett företag som producerar smartphones med Android operativsystem. Genom att föröska bygga säkra 
leverantörskedjor arbetar de aktivt mot attkunna producera smartphones gatranterat fria från konfliktmineraler (främst 3tg). 
(www.fairphone.com 2017-03-14) 
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Samsung. Det kan då enligt henne absolut bli ett alternativ att fundera över. I Lenas 

reflektioner över köp av mobiltelefoner anser vi oss kunna se en problematik mellan 

medvetenhet om potentiella konfliktmineraler och viljan att köpa det bekanta märket. Hon 

uttrycker en vilja att göra det hon anser är etiskt rätt, men är osäker på om det kommer bli så 

när det väl gäller. 

Detta är något vi kan se i flera i våra intervjuer, vilket vi kommer nu kommer titta mer på i 

citat från först Hampus och sedan Svea: 

 
Mobilen tänkte jag på, för då var det nånting i media som stod som snurrade runt. […] Då 

blev jag, tror jag, medveten. [---] Jag glömde väl bort det. Det tog inte över, det påverkade 

inte beslutet, tror jag, i slutändan. [---] Det praktiska ,jag har samma system i alla, så då 

skulle det nog väga över. Men jag skulle gärna se att Apple gjorde en sådan produkt, eller 

alla deras produkter. Det skulle jag gärna se. (HAMPUS 17-02-02) 

 

Ovan ser vi Hampus först berätta om när han köpte sin nuvarande iPhone, sedan följt av 

funderingar kring sitt nästa köp av mobil. Hampus berättar att han via media hade fått någon 

form av medvetenhet om att det kunde finnas konfliktmineraler i mobilen, men att han i 

slutändan inte tror att det påverkade köpet utan glömdes bort. Hampus har flera gånger under 

intervjun påpekat att det är viktigt för honom när det kommer till hans elektroniska varor att 

allt ska vara praktiskt och inte för mycket administrativt arbete. Därför har märket varit en 

bestämmande faktor för honom när han köper sina produkter eftersom han tycker att Apples 

varor fungerar bra ihop. Som vi kan se i citatet ovan tror han att denna aspekt skulle väga över, 

men att han gärna vill att Apple utformar produkter som är fria från konfliktmineraler. 

Även hos Hampus kan vi precis som hos Lena se en vilja att vilja köpa det de anser vara 

etiskt korrekt, men vi kan också se att en tidigare medvetenhet inte spelade in. Här spelar 

märket ännu större roll än hos Lena dock. Detta är något vi också kan se hos Svea: 

 
Telefonen köpte jag för att jag alltid haft en smartphone och iPhone tror jag jag köpte 

mycket för att det var hett. (SVEA 17-02-07) 
[Om medvetenhet skulle influera i framtiden vår anm.] 
Nej. Ja men det tror jag faktiskt inte. Om det inte skulle vara så att, att det finns, någon 

slags mer, jag tror inte att jag kommer sitta själv och söka och bli jätteengagerad om det 

inte var så att ett ämne kommer upp på nyheter. (SVEA 17-02-07) 

 

Svea är inte jätteintresserad av elektronik och hon säger själv att hon inte behöver ha det 

senaste av något, däremot är det viktigt för henne att hennes smartphone är en iPhone. Hon 
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har alltid haft det och vill fortsätta ha det. Som vi kan se ovan så var en faktor när hon köpte 

sin mobil att iPhone var ett “hett” märke. Hon var inte medveten om potentiella 

konfliktmineraler då och tror inte heller att det skulle påverka henne nu. Det är något hon 

skulle behöva undersöka och leta information om och det känner hon inte att hon har tid med. 

Däremot nämner hon att om det var något som diskuterades på nyheterna skulle det påverka 

henne. Vi tolkar det som att då skulle hennes engagemang stärkas och hon skulle då lägga mer 

tid på att leta information. Svea ser sig själv som en person med brist på tid att hitta 

information kring ämnet. Southerthon och Tomlinsen (2005) menar att människor idag ofta 

anser sig pressade av tid och ofta delar upp dagens timmar i betald och obetald tid. Uttryck 

som ”jag finner inte” eller ”hittar inte tid” är vanliga och människor anser sig inte hinna med 

det som är viktigast i livet. Tid blir då en form av förhandlingsvara. Genom att hänvisa till 

bristen på tid kan etiska dilemman hanteras.  

I alla tre exempel ovan spelar märket på smartphone in i frågan om hur medvetenheten om 

potentiella konfliktmineraler har och/eller kommer påverka köp av elektronik. Det finns 

många studier om den roll märken spelar i samhället idag. Liu och Liang (2014) har gjort en 

studie över märkeslojalitet där de via enkäter, mätning av ögonrörelser och intervjuer kommer 

fram till att märket är den viktigaste faktorn vid köp av smartphones. De menar vidare att 

mobiltelefoner idag är en viktig del av vardagslivet och därför är en av orsakerna till 

märkeslojalitet, att en vet vad en får och är nöjd med det. Detta kan vi se i alla tre exemplen 

ovan, informanterna vet vad de får när de köper märket de är vana vid och det är en väldigt 

viktig faktor. 

Ytterligare en anledning att vara märkestrogen tar Bengtsson och Östberg (2006) upp när 

de talar om identitetsbyggande genom de märken individer använder. De menar att genom att 

tillskriva märken speciella egenskaper och använda specifika märken försöker individer 

realisera en idealbild av sig själva. Ser vi närmare på Svea med detta i åtanke kan vi se att hon 

till en början valde iPhone för att det var “hett”, vilket vi tolkar som modernt, inne och populärt. 

Vi drar här slutsatsen att Svea, även om hon inte har ett behov av att ha den nyaste produkten, 

gärna har produkter som är välkända. På så vis konstruerar hon en identitet utifrån 

föreställningar om märket som modernt och välkänt.  Även hos Hampus kan vi se detta, han 

tillskriver Apple egenskaper som praktiskt och under intervjun använder han även detta för att 

visa på sig själv som en praktiskt lagd person. 

Här kan vi hänvisa till Giddens (1996,1997) teori om den reflexiva människan för att förstå 

hur Lena, Hampus och Svea reflekterar över märkens betydelser och hur dessa skulle påverka 

deras val av nästkommande telefon om de vägde in konfliktmineraler. I Hampus fall anser vi 

oss förstå att han gärna vill identifiera sig som någon som gärna köper konfliktfria produkter, 

men han vill ändå helst ha Apple. För honom skulle det då vara en fördel om Apple hade 

certifierat konfliktfria produkter och han kunde fortsätta identifiera sig med det märket, men 
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också som etisk konsument av smartphones. Svea identifierar sig som vi sett ovan som någon 

med brist på tid, men hon ser också sig själv som någon som lägger ned tid på något när det 

uppmärksammas på nyheterna. 
  

  

6.2 Har jag någon makt? 
 

Vi bad i intervjuerna informanterna att fundera över konsumentmakt. Reflektionerna gick 

både kring hur de själva skulle kunna påverka och hur konsumentmakt generellt skulle kunna 

påverka användandet av konfliktmineraler. Det talades även om konsumentmakt i relation till 

ekologisk mat, men fokus i detta kapitel kommer ligga på coltan. Vi har i intervjusamtalen 

noterat att informanterna hade olika åsikter om det finns möjlighet till konsumentmakt 

gällande konfliktmineraler eller inte. I detta avsnitt ska vi titta närmare på dessa två olika 

positioner med hjälp av citat från Morgan och Hampus: 

 
Så, nej men, du, det känns som att man skulle vara ganska godtrogen om man påstod att 

man hade makt över konsumtionen, över sin egen konsumtion, i den världen man lever i. 

(MORGAN 17-02-20) 

 

Ovan kan vi se att Morgan inte tror att det finns någon möjlighet till konsumentmakt alls. Vi 

tolkar hans uttryck “i den värld man lever i” som att man inte har makt över sin konsumtion, 

men också att världen idag inte ger utrymme för konsumtionsmakt. Vi anser att detta ger 

uttryck för en bild där den enskilda individen egentligen inte har makt att påverka samhället 

omkring sig. Hans användande av ”godtrogen” anser vi anspelar på hoppet om att kunna 

påverka utformandet av en god värld som en omöjlighet idag. 
Hampus har en något annorlunda syn på konsumentmakt: 

 
Konsumenter skapar ju en opinion också och påverkar politiker och påverkar beslutsfattare 

och så vidare. Men jag tror, alltså men konsumenter påverkar väl också företagen direkt 

men jag tror att det går långsammare. (Hampus 17-02-02) 

 

Vi kan här se att Hampus menar att konsumenter är opinionsskapande, att denna opinion kan 

påverka beslutsfattande instanser och att på så vis finns konsumentmakt. Dock menar han att 

konsumenters möjliga påverkan av företagen i sig är liten. Hampus nämner i intervjun också 

att han tror att för att det ska bli någon skillnad måste det vara väldigt stora mängder 

konsumenter som engagerar sig. Detta är något som flera av informanterna uttrycker, att det 

krävs konsumenter i miljoner för att påverka industrin som handlar med elektronik. Frågan 
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om att kunna gå in i en butik och fråga eller bojkotta varor och på så vis utöva konsumentmakt 

diskuteras och vissa tror på denna form av makt i samhället, men är osäkra på om det har 

någon påverkan på stora elektronikföretag. Klintman et al. (2008) pekar på studier som visar 

att många människor idag anser att de har större makt som konsumenter än som medborgare 

genom möjligheter att välja vad de köper och vad de bojkottar. Charlie (17-02-02) är ett 

exempel på en av våra informanter som menar att detta endast kan ske i mindre sammanhang, 

exempelvis vid frågor om ekologisk mat. Då tror hon att det inte krävs en lika stor mängd som 

det skulle behövas för att påverka elektronikföretag. 
Foucault (2002) menar att makt är en relation mellan människor och att den aldrig rör sig 

endast uppifrån och ned. De flesta av våra informanter är dock tveksamma till vilken makt de 

faktiskt har att påverka, som vi kan se ovan. Dock kan vi, som i Hampus fall, ändå se någon 

form av tilltro till makt i motsatt led, nedifrån till upp. Detta kan dock endast ske, enligt honom, 

om en stor mängd människor efterfrågar vissa varor och engagerar sig i konsumentfrågor. Det 

blir också ett statligt ansvar istället för företagens ansvar. Ansvar är ett ämne som kommer att 

behandlas närmare i kapitel 9. 
Klintman et al. (2008) menar att en förutsättning för att konsumenter ska kunna utöva 

makt är att det finns någon form av expertsystem som de känner tillit till. Det måste finnas 

något de kan utgå från när de ska försöka uppnå ett mål. Många av våra informanter efterfrågar 

just information om att det kan finnas coltan som brutits i konfliktområden i 

elektronikprodukter. Det ser vi som att de känner behov av någon form av expertsystem som 

gör att de kan få vetskap om vilka produkter som kan anses etiskt bra att köpa i detta 

sammanhang. Deras förutsättning för att utöva konsumentmakt skulle alltså idag vara extremt 

begränsat i och med att det är ett relativt icke kontrollerat ämne. 
Som vi såg i kapitel 4, finns det i EU i nuläget ett försök till att skapa någon form av kontroll 

över användandet av konfliktmineraler. Detta var något som kom upp i några av intervjuerna 

och sågs som något positivt en kan ha att gå efter. Hampus uttrycker till exempel att det kan 

ses som en bra början. Det tillsammans med hans tro på opinionsbildande tolkar vi som att det 

behövs någon form av expertsystem innan opinionsbildning kan få någon ordentlig start.  

Sammanfattningsvis kan vi förstå att det finns en blandad tro på möjligheter till att utöva 

konsumentmakt, dels i samhället generellt idag, dels även gällande stora företag. Något som 

blir tydligt är att det finns en tro på att det behövs många människor för att kunna påverka 

stora globala företag. Vi får också intrycket att det finns en tro att det är en lång väg att gå. 
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7. Den känslomässiga konsumtionen 

 

 

Vi bad i våra intervjuer informanterna fundera över de sociala problemen som uppstår från 

brytande av coltan och hur det känns att vara medveten om det. Vi bad dem också fundera över 

om de kunde tänka sig att betala mer för en garanterat konfliktfri telefon. I det här kapitlet 

tittar vi på hur etik och känslor samspelar i diskussioner om hur det upplevs att i vardagen 

använda föremål som potentiellt kan innehålla konfliktmineralen coltan. 
 

 

7.1 Med konflikten i fickan 
 

När vi pratat med våra informanter och tillsammans skapat förståelse för hur både informant 

och intervjuare definierar begreppet konfliktmineral och hur läget ser ut för den 

konfliktdrabbade befolkningen, främst vad gällande barnarbete och sexuellt våld, blev 

reaktionerna tydliga. “Det är nu man får sånna här hur kan man sova på natten vibbar (ROBIN 

2017-02-02)” berättade Robin i relation till att vara en del i ett samhälle som konsumerar 

produkter som potentiellt innehåller coltan från konfliktområden. Det som för Robin känns 

obehagligt är att genom konsumtionen av produkter vars härkomst är svår att säkert härleda, 

så finns en stor risk att ekonomiskt bidra till fortsatt konflikt och utnyttjande av andra 

människor. 
Även Agnes uttrycker vad som kan tolkas som skuldkänslor över att konsumera produkter 

som kommer från andra, i det här fallet, barns lidande: 
 

Ja det är jättehemskt. Jag önskar verkligen att jag var bättre på att kolla upp det. Det blir 

så himla skevt liksom, att vi går runt här med våra dyra teknikprylar och så är det nå 

stackars barn där nere som har fått gräva fram det i flera dygn. (AGNES 17-02-06) 

 

Agnes uttrycker en önskan att hon borde agera på ett annat sätt, hon borde bli bättre på att 

kolla upp var saker och ting kommer ifrån. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv kan vi här 

se hur hon skapar etik genom att berätta hur hon förhåller sig till hur hon borde agera för att 

vara en god människa som bryr sig om sin omvärld. En som tar ansvar för effekterna av sin 

konsumtion. 

 Även Morgan uttrycker hur han tänker kring etiska överväganden gällande konsumtion: 
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Nu förstår jag att vi lever i en marknadsekonomi och det skulle ju aldrig bli så, men det 

vore ju trevligt om man bara vände på upplägget i butikerna. Och istället för att framhäva 

att det här är en ekologisk vara så, om man bara tydligt skyltar med all skit som varje vara 

kommer med, så hade, ja det är klart att det hade bitit på folk. Men som sagt, det kommer 

ju inte hända.  Men det hade, säg att jag handlade på en webbshop till exempel, och det 

tydligt framgick vem som fick lida för mitt köp och, ja, det hade jag verkligen uppskattat.  
I: Lite grann som det är på cigarettpaket, fast då är det ju för en själv? 
Morgan: Ja, men exakt! Ja, exakt, precis så. Det hade varit super. Och precis som du säger 

så... Alltså, konfliktmineraler och, den... mineral du nämnde det är som, vem fasen vet vad 

det är utan att vara nergrottad? (MORGAN 2017-02-20) 

 

Morgan kommer också med idéer om på vilket sätt etisk konsumtion skulle kunna framhävas 

av företagen för att på så sätt underlätta för konsumenten. Hans resonemang utgår ifrån 

varningsbilderna på tobaksprodukter och de relativt nytillkomna bilderna som bland annat 

porträtterar cancersjuka munnar och andningsorgan, vilket ska fungera avskräckande för 

konsumenterna. Hans idé om hur teknikföretag skulle kunna jobba för att främja de mer 

hållbara alternativen genom att problematisera och vända på perspektivet skulle kunna bidra 

till ökad medvetenhet hos konsumenterna. Detta genom att understryka hur de “vanliga” 

alternativen är framställda och vem som får lida på grund av västerländska individers 

konsumtion, och på så sätt underlätta för konsumenterna att göra de mer etiska valen. 
 

 

7.2 Portmonnän och den konfliktfria telefonen 
 

I Elliot och Freemans studie White Hats or Don Quixotes? (2005) om konsumtionsbeteende 

står att läsa om hur konsumenterna var villiga att betala mer för produkter som de visste var 

framställda under goda förhållanden, men att priset på produkten avgjorde hur mycket mer de 

var villiga att betala. Vi ställde frågan huruvida våra informanter skulle vara beredda att betala 

mer för en teknikprodukt som de visste var fri från konfliktmineraler. Robin svarade så här: 

 
Det skulle väl bero på, det skulle bero på litegrann hur pass mycket dyrare det skulle vara. 

[…] Samtidigt tror jag inte att det skulle vara sån stor prisskillnad. Så jag skulle nog absolut 

vilja betala mer just för ja men att ha den garantin (ROBIN 2017-02-02) 

 

Robin var beredd att lägga ut mer pengar för att ha en garanti på att hans produkt var mer 

etiskt framtagen men att den garantin hade en prisgräns. Var han drar den prisgränsen 

uttrycker han dock inte. Under intervjun med Ellinor fokuserades det främst på ett eventuellt 

köp av en ny smartphone. På frågan om hur hon kände för att betala en större summa för en 



36 

 

garanterat konfliktfri smartphone svarade hon, “Ja, när man ändå tänker lägga ut väldigt 

mycket pengar, då spelar det egentligen ingen större roll..” (ELLINOR 2017-01-27). För Ellinor 

verkar inte den eventuella prisskillnaden spela så stor roll, utan det är för henne av större vikt 

att köpa en produkt som ger henne en känsla av att ha handlat något etiskt rätt. 

Tankegången som Robin förmedlade avspeglades i nästan samtliga av våra intervjuer. 

Informanterna skulle överväga att betala lite mer för en garanti om en etiskt framställd 

produkt, men produktens pris är en stark faktor som våra informanter skulle ta hänsyn till. 

Elliot och Freeman förklarar hur företag potentiellt kan förlora på att sälja produkter 

framtagna på oetiska grunder, men har dock inte heller mycket att vinna på produkter med 

goda framställningsprocesser (2005; se även Folkes & Kamins 1999). Detta anser vi går att 

även koppla till citatet från Morgan i ovanstående kapitel om att vända på butiksupplägget. 

Morgan berättar om hur han är medveten om att hans önskan om upplägg inte kommer att 

realiseras på grund av samhällets uppbyggnad på marknadsekonomi. Men med Elliot och 

Freemans (2005) teorier om företags vinstmöjligheter genom etiskt hållbara 

framställningsprocesser i åtanke kan en förstå Morgans tankegångar. Med hänsyn till företags 

vinstintressen kan en å ena sidan förstå svårigheterna med att göra detta möjligt.  Å andra 

sidan, skulle detta kanske kunna vara ett sätt att sprida kunskap om icke-konsumtion hos 

samhällets konsumenter? 
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DEL III 

8. Skillnader och likheter 

 

 

I detta kapitel tittar vi på vilka skillnader och likheter som finns i informanternas resonemang 

om å ena sidan miljötänk och å andra sidan konfliktmineraler. Vi börjar med att prata om tillit 

till märkningar. Sedan fokuserar vi på tankar om nära och långt bort som synliggörs i 

intervjuerna. 
 

 

8.1 Vem ska jag tro på? 
 

I den här delen kommer vi att jämföra hur våra informanter talar om tillit till certifieringar. 

Både tillit till ekologiska certifieringar som rör livsmedel, och tillit till eko-certifieringar som 

rör teknikprodukter. Då Fairphone marknadsför sina smartphones som fria från 

konfliktmineraler ville vi höra informanternas resonemang kring tillit till detta löfte. Nedan får 

vi höra från Agnes: 

 
Ja det hade jag nog grävt lite djupare i. I så fall just för att det känns det känns ju väldigt 

nytt liksom. Ekologiska produkter, alltså, matvaror och så känns ju ganska klart på nått 

sätt [Agnes har tidigare sagt att hon litar blint på ekologiska märkningar  vår anm.] 

(AGNES 17-02-06) 

 

Det tycks finnas viss skepsis i Agnes resonemang. Kanske kan det bero på att 

smartphonemärket Fairphone är ett märke som hon tidigare aldrig har hört talas om och som 

hon därför inte litar lika mycket på så som hon gör när det kommer till de ekologiska 

märkningar som finns i var och varannan matvarubutik. Matilda Marshall (2009) undersöker 

tilltron till ekologiska märkningar och hur tanken på det ekologiska, kravmärkta och närodlade 

ger konnotationer till det gamla och naturliga, och hur det är en viktig anledning för många att 

handla ekologiskt. Vi tycks genom intervjuerna kunna klargöra hur vissa varumärken hos 

informanterna ger konnotationer som leder till något som har funnits länge och därmed är 

positivt, även om medvetenheten kring vad just de märkena står för kan vara begränsad. 

Konnotationerna hjälper konsumenten att skapa en inneboende tillit genom värden som 



38 

 

skapas genom objektifiering (Miller 2001). De värden som varan objektifierar skulle då vara 

”miljövänligt” och ”hälsosamt”.  Detta kan i sin tur göra att en lättare kan identifiera sig med 

märket, vilket vi kunde se i citatet ovan när Agnes pratar om ekologiska matvaror. 

Märket Fairphone ger däremot inte Agnes samma konnotationer och hon har vid intervjun 

inte samma möjlighet att identifiera sig med det märket och därför är tilliten inte lika stor. 

Däremot kan vi i intervjun med Sam se en stor tillit: 

 
Ja alltså jag vet att det finns en del sådana där [certifieringar vår anm.], som är lite, vad 

heter de, typ Rainforest Allience och sånt vet ja de, det finns, som inte, som mer sker på... 

så jag har nog ändå viss skepsis. [..] Det är inte så att jag tror att någon total lurar en, men 

jag kanske är lite skeptisk till just vad de här kraven och relegationerna faktiskt innebär. [-

--] jag vet ju att det finns ju någon sån här, vad heter dom, Fairphones, som jag inte har så 

mycket koll på. Men deras grej är väl tydligen att det inte är, konfliktmineraler eller så. Så 

jag vill nog ändå gärna tänka att jag skulle göra det faktiskt För just på den punkten, när 

det kommer till att konsumera grönt eller etiskt så är jag väl sådär för samhället men just 

konfliktmineraler har blivit, jag vet inte om det är för att det har varit uppe så mycket på. 

åtminstone sånt som jag har läst, att det fick vi, det är ganska frekvent i mitt huvud på 

senaste tiden i alla fall. Just den grejen tror jag ändå... Jag tror det, faktiskt. (SAM 17-01-

26) 

 

Sam uttrycker en viss misstro till märket Rainforrest Allience för att han inte känner sig säker 

på hur ”reglegationerna” kring hur kraven för deras certifiering ser ut. Däremot tycker vi oss 

kunna ana att han har en viss koll på märket Fairphone och verkar känna en större tillit till det. 

Sam berättar att han har läst en hel del om konfliktmineraler, det är ett ämne som han 

reflekterar mycket över och därigenom ställer han sig mycket mer positivt inställd till att hans 

nästa smartphone troligtvis kommer vara av märket Fairphone. Fairphone skulle då för Sam 

objektifiera etisk konsumtion (vilket kan jämföras med ekologiska varor som symboliserar 

miljövänlig konsumtion). 

 

 

8.2 När och fjärran 
 

I det här avsnittet undersöker vi om det i intervjuerna synliggörs några skillnader mellan hur 

informanterna resonerar kring hållbar konsumtion som påverkar geografiskt nära och 

geografiskt långt bort. I exemplet nedan reflekterar Milja över att ämnet konfliktmineraler i 

elektronik inte är en prioriterad fråga i hennes omgivning: 
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Då är det ju typ inte en prioriterad fråga då. Att det hänger så himla mycket ihop med vilka 

som drabbas typ (MILJA 17-02-08) 
 

Som vi kan se påpekar Milja att det spelar stor roll vem som påverkas av problemen. Vi tycker 

oss från detta kunna förstå att hon menar att när det inte påverkar en själv, ges det en lägre 

prioritet. Vi kan i Miljas reflektioner kring sin egen konsumtion se detta mönster. För sin 

hälsas skull handlar hon ekologiska bananer eftersom de andra är besprutade. När vi 

diskuterar kring konfliktmineraler i smartphones är hon osäker på om det skulle påverka 

henne eftersom hon gärna vill ha iPhone. Hon säger att hon skulle fundera över det, men det 

är inte säkert att det skulle påverka henne i slutändan. Här kan vi alltså se en skillnad mellan 

hur hon funderar kring konsumtion som direkt påverkar henne och som påverkar någon 

annan. Detta är något som vi kan återfinna i många av intervjuerna, att det är lättare att 

relatera till när det påverkar en själv mer direkt än när det är mindre påtagligt. 
Bauman (1989, 2002) menar att människor ibland identifierar sig med vad han kallar 

kollektiva identiteter. Dessa identiteter kan vara i mindre kollektiv som vänner eller i större 

som en nation. Dessa kollektiva identiteter skapas genom att en uppfattar att det finns någon 

gemenskap. Vi tycker oss i intervjuerna kunna urskönja att informanterna uppfattar en norm 

i det svenska samhället att handla miljövänligt. Vi skulle vilja kalla det ’det gröna Sverige’, 

vilket då skulle vara en kollektiv identitet i nationen där en ser sig som en del av ett samhälle 

som värnar om miljön. Bauman menar dock att för att det ska kunna finnas en gemenskap 

inom en kollektiv identitet måste det också finnas något att identifiera sig emot. I vårt fall 

skulle det bli avståndet som skapar denna klyfta och som också gör det svårare att relatera till 

de sociala problemen. Det är svårare att identifiera sig med en fråga som inte direkt korrelerar 

med ens liv än med något som påverkar en själv eller den nära omgivningen. 
Vi kan alltså se att geografisk närhet påverkar resonemang kring etisk konsumtion, främst 

för att det är svårare att relatera till aspekter som inte finns i ens närhet. Det betyder inte att 

vi har sett att våra informanter bryr sig mindre om dessa frågor, enbart att de är svårare att 

koppla direkt till deras identitet och hur det påverkar deras vardagsliv. Som vi såg i avsnittet 

ovan (8.1) är det också svårare att lita på certifieringar en inte har någon relation till, vilket är 

ytterligare en avståndsskapande aspekt. 
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9. Vem styr? 

 

 

I detta kapitel kommer vi titta på hur våra informanter tänker kring ansvar och konsumtion 

samt informationens roll i samhället. Är det samhället eller individens ansvar att påverka så 

att det finns etiska och hållbara alternativ? Är det konsumentens ansvar att göra kloka, 

genomtänkta och etiska val gällande sina konsumtionsmönster eller är det statens ansvar att 

kontrollera varornas ursprung? Om detta rådde delade meningar. 
 

 

9.1 Samhället eller individen? 
 

Vissa av våra informanter menade på att det fanns något slags medborgaransvar medan andra 

önskade att se någon form av statlig enhet som skulle ha någon form utav konsument-

utbildande verksamhet: ”Jag tycker egentligen att hela världen är jävligt korrupt och att… 

gemene man borde, göra motstånd mot det liksom” (JAMES 17-02-01). James är en av de 

informanter som uttrycker en stark åsikt om individansvar. I anslutning till citatet ovan 

diskuterar James den svenska välfärden och ifrågasätter hur det hänger ihop att ett lands 

välfärd till stor del kommer till stånd av en oetisk vapenexport och samtidigt kopplar det till 

konsumentmakt. Vi tycker oss här se att James menar att ansvaret ligger på samhället, men 

också på en individnivå och att det där finns det möjlighet till påverkan. Från Gun-Britt får vi 

ett annat svar: 

 
Information och kontroll uppifrån, alltså top down liksom. På det viset så kan man göra 

konsumenterna medvetna om problematiken och ju fler som vet om det desto större press 

kan man ju sätta då på företagen som köper in och göra en konsumentbojkott och så vidare. 

(GUN-BRITT 17-02-08) 

 

Vi tycker oss i ovanstående citat kunna förstå att Gun-Britt, till skillnad från James, önskar 

någon form av myndighet som genom kontroller ansvarar för att försäkra en etisk 

framställning av produkter. På så vis skulle det då underlätta för konsumenter att lättare göra 

det rätta valet när de befinner sig i en butik. Detta skulle kunna kopplas till Klintmans et al. 

(2008:118) expertsystem, där konsumenterna kan känna tillit på konsumentmarknaden, som 

diskuterats tidigare, i bland annat kapitel 6.2, om konsumentmakt. 
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Gun-Britt uttrycker också en önskan om mer information från statliga instanser om 

konfliktmineralers förekomst i produkter, för att på så vis skapa ett engagemang på 

individnivå. Hon nämner att detta skulle kunna sätta press på företag genom bojkottande från 

konsumenters sida. Vi tycker oss av detta kunna utläsa att Gun-Britt tycker att ansvaret ligger 

både på en statlig nivå och en individnivå, men att den sistnämnda är beroende av den första 

och att det största ansvaret därmed ligger på statliga instanser. 

James och Gun-Britt kan sägas uttryck två generella ståndpunkter som våra informanter 

har, antingen anser de att ansvaret ligger  hos staten eller hos konsumenten själv. Vi kan alltså 

inte utläsa någon, för våra informanter, gemensam bild av var ansvaret ligger. Vissa tycks ha 

en syn på konsumentansvar som något staten borde vara mer insatt i, medan andra anser att 

förändring måste ske genom individerna. 

 

 

9.2 Information är nyckeln till kunskap 
 

Något som många av informanterna tycker är viktigt, och som tagits upp i tidigare kapitel, är 

avsaknaden av information i media kring ämnet, vilket uttrycks av bland annat Matilda (17-

02-014) “Det är ju, jättedåligt och det är så dåligt att man inte vet någonting om det, varför gör 

man inte det?”. Här uttrycker Matilda en uppfattad brist på information kring ämnet 

konfliktmineraler i samhällsdebatten. Hon har också en fråga om varför denna information 

saknas, vilket ger intryck av att hon känner att det finns ett behov av information. Denna känsla 

delas av alla informanterna: 
 

Alltså det är ju så människor får sin information nuförtiden [om media vår anm.]. Det är 

liksom inte att det ska vara någon reklam, men ja uppmärksamma till exempel Dennis 

Mukweges film om den bara skulle kunna spridas jättemycket mer. Den behandlar ju 

ämnet liksom, på ett väldigt gripande och tydligt sätt, att det här är konsekvenserna. Så 

media absolut jättestor roll. (AGNES 17-02-06) 
 

Agnes anser att media är ett viktigt medel för människor att få kunskap kring ämnet. Ovan 

pratar hon om en dokumentärfilm som behandlar konflikten i Kongo och det sexuella våldet 

där och hur coltan bidrar till att det fortsätter. Senare i intervjun nämner Agnes också att hon 

tror att sociala medier kan spela en viktig roll i att sprida lättillgänglig information. I kapitel 5 

såg vi att Milja via spelfilmen Blood Diamond tagit till sig kunskap om att diamanter kunde 

vara konfliktmineraler och leda till negativa aspekter i och med illegal brytning. Vi kan alltså i 

intervjuerna se uttryck både för en tro på att media kan påverka kunskap och uttryck för att 

kunskap har intagits via media. 
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I kapitel 5 resonerade vi utifrån Simon Lindgrens verk Populärkultur att film och media har 

en stor påverkan på samhället idag. Även Stuart Hall (1997:3) har skrivit om medias inverkan 

på samhället. Hall använder uttrycket representation för att precisera hur språkliga och 

bildliga upprepningar ger mening till ett föremål eller ett område.  Vi ger alltså mening till 

föremål genom hur vi talar om dem, vilka ord vi använder och vad vi berättar om dem. Halls 

resonemang brukar användas för att diskutera stereotypisering, men vi anser att det även kan 

appliceras på vårt material. Det informanterna efterfrågar är, som visats ovan, 

medierepresentationer av vad konfliktmineraler i elektronikprodukter betyder; att de innebär 

problem då de leder till sociala problem i utvinningslandet. 
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10. Vem är jag? 

 

 

I detta kapitel kommer vi att titta närmare på hur konsumtion och identitet relaterar till 

varandra. Vi undersöker hur informanterna reflekterar över sitt eget beteende och hur de tror 

att de kommer göra i framtiden. Till sist fokuserar vi på den dikotomi som existerar mellan hur 

en vill handla och hur en handlar. 
 

 

10.1. Att skapa sig själv 
 

I slutet av intervjuerna bad vi informanterna reflektera över om de såg annorlunda på sig själva 

som konsumenter efter intervjun och om det hade varit svåra frågor att svara på. Vi fick skilda 

svar, ibland korta ja och nej, och ibland fick vi mer djupgående reflektioner. I det här avsnittet 

kommer vi att titta närmare på hur en sådan reflektion kan se ut: 

 
Ja, varje gång som nån ställer sådana här frågor eller som man tvingas rannsaka sina 

beteenden typ, tycker jag alltid blir så. Sen så vet jag ju att det håller inte alltid så länge, det 

kan hålla nån månad kanske [---] När man sett några stycken, [om dokumentärer om 

köttindustrin vår anm.] då går det inte att låta bli att ha de här tankarna. […]vilket är ju 

bra då. Jag äter ju fortfarande kött men jag har ju minskat så himla mycket (MILJA 17-02-

08) 

 

I citatet ovan funderar Milja över om hon tror att hennes konsumtion av elektronikprodukter 

kommer att förändras så att hon tar hänsyn till potentiella konfliktmineraler i framtiden. Hon 

påpekar att hon ofta säger att hon kommer ändra sitt beteende, men att det sällan håller. 

Hennes exempel på vegetarisk kost visar på att det är något som är genomgående. Men hon 

reflekterar även över att om förändring inte sker direkt, så har hon i alla fall förändrat sin 

köttkonsumtion långsamt. Vad vi kan se är att Milja inser att det finns en direkt korrelation 

mellan hur mycket hon ser av ämnet omkring sig och hennes beteende. 
Giddens (1996,1997) menar att människan är en reflexiv varelse som själv påverkar sin 

identitet, men också att individens identitet påverkas av samhället och tvärtom. Arnould och 

Thompson (2005) menar att konsumenter använder sin konsumtion för att skapa sin identitet 

genom hur de känner för den, baserat på de sociokulturella konstruktioner som formar 

samhället de lever i. Genom att använda dessa teorier kan vi förstå Miljas reflektion dels som 
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en förståelse för att hon skulle vilja konsumera mindre kött och att hon är på väg dit, mycket 

på grund av yttre påverkan. Vi menar här att Milja påverkas av en norm i samhället om att en 

ska äta mindre kött och att hon därigenom formar en identitet som någon som konsumerar 

mindre kött. Samtidigt reflekterar hon över att hon inte är vegetarian och att det går långsamt. 

Lite senare i intervjun påpekar hon att det jobbiga med att behöva reflektera över etisk 

konsumtion är den del som handlar om delaktighet. Det känner vi igen från exemplen i kapitel 

7 där informanterna fick fundera över hur det känns att använda sig av elektronik som 

potentiellt kan bidra till sociala problem. Även i kapitel 7 när konsumenterna fick fundera över 

hur medvetenhet skulle påverka deras konsumtion av smartphones och datorer kunde vi se att 

de aktivt skapade sig identiteter utifrån vilket märke de använder, men också efter hur deras 

ideala identitet skulle se ut. Där kunde vi se en dikotomi mellan hur de skulle vilja konsumera 

och hur de trodde att de skulle komma att konsumera i framtiden. Denna dikotomi kommer vi 

titta närmare på i avsnittet nedan. 

 

 

10.2 Att agera mot sin idealbild 
 

I våra intervjuer synliggörs tendenser till en dikotomi mellan hur informanterna vill 

konsumera och hur de i praktiken handlar. Innan vi går närmare in på materialet vill vi först 

förklara vad vi menar med dikotomi i detta sammanhang. Vi tycker att vi genomgående i våra 

intervjuer kan se uttryck för att det i samhället idag finns en normerande diskurs om att en ska 

konsumera etiskt och hållbart. Vi uppfattar att det finns en dikotomi, en motsats, mellan hur 

våra informanter vill agera efter denna diskurs och hur de faktiskt agerar. Vi kommer också 

titta på hur idealbilden informanterna har av sig själva kan påverka och krocka med etisk 

konsumtion. Nedan får vi höra Matildas reflektion kring om frågorna har varit svåra att svara 

sanningsenligt på: 

 
Definitivt förhöja mig själv. Inte jättemycket, men lite. […] Jag kommer nog inte prata med 

mina kompisar (MATILDA 17-02-14) 

 

Tidigare i intervjun hade Matilda på frågan om hon trodde att hon kunde påverka företags 

användande av potentiella konfliktmineraler och konsumtion av dem, bland annat svarat 

“berätta för mina kompisar” (MATILDA 17-02-14).  Här kan vi se en tendens till att hon skulle 

vilja hjälpa till genom att sprida information kring etiska frågor, men hon tror inte själv att hon 

kommer att göra det. Vi tolkar det som att hon har en idealbild av sig själv som en individ som 

aktivt arbetar för etiska frågor, men att det är något som i verkligheten hamnar i bakgrunden. 

Hon är medveten om det och har reflekterat över att hon troligtvis inte kommer att göra det. 
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Giddens (1996,1997) teori om identitet säger just det att det ofta, även hos den reflexiva 

individen, finns en motsats i hur en tänker att en ska agera och hur en faktiskt agerar. Det kan 

vi även se hos Hampus (17-02-02) när han säger att det handlar om prioriteringar när han 

ibland lägger pengar på annat än till exempel ekologiska bananer och sen säger att han inte 

har råd med ekologisk mat. 

Både hos Matilda och Hampus finns en motsättning mellan hur de vill handla utifrån vad 

de anser skulle vara det etiskt korrekta, vilket vi anser kan ses som baserat på en normativ 

diskurs i samhället om att handla etiskt, och hur de faktiskt praktiskt agerar. Det finns flera 

studier om varför denna dikotomi existerar. Moares, Carrigan och Szmigin (2012) menar att 

sociala normers skapande av en idealbild är den största orsaken till dikotomin då det är svårt 

att leva upp till denna bild. Carrington, Neville och Whitwell (2010) menar istället att det måste 

finnas en insikt om att en intention inte nödvändigtvis följs av ett beteende som ligger i linje 

med denna intention. 

I intervjun med Charlie synliggörs hur normerande diskurser och skapandet av identitet 

kan krocka. Charlie brukar köpa Fairtradekaffe och tycker att en viktig aspekt av det är att barn 

inte arbetar på odlingarna. Men hon berättar också att hon har fått reda på att det innebär att 

barnen inte går i skolan, vilket gör att de varken kan jobba eller få undervisning. Så här känner 

hon för det: 

 
Å det var ju svintungt att läsa att det enda mitt Fairtrade kaffe gör är att typ inte göra något 

bättre. Men jag måste köpa det ändå för jag kan så in hjärtat inte stödja barnarbete. Jag 

fattar ju att det kanske är superpriviligierat, typ som att ge en romsk person mat istället för 

pengar för att man tycker att jag litar inte på att du bäst vet vad du ska göra med dina 

pengar, så jag ger mat istället. Men jag kan som inte i hjärtat så stödja barnarbete typ utan 

det går som inte. (CHARLIE 17-02-02) 

 

Vad vi anser oss i och med detta kunna se är att Charlie har en emotionellt stark idealbild av 

sig själv som någon som inte stödjer barnarbete, men samtidigt krockar det med det faktum 

att hennes märkta kaffe egentligen inte bidrar till någon förbättring. Vi ser här tendenser till 

en krock mellan en diskurs om att handla etiskt och en diskurs om att hjälpa barn, där det blir 

problematiskt när Fairtradekaffet skapar en situation där barnen har begränsade möjligheter. 

Bauman (2002) menar att i det moderna samhället är det en individuell uppgift att skapa 

sin identitet. Han menar att idag handlar det inte bara om hur en ska nå sin ideala identitet 

utan också om vilken identitet en faktiskt ska välja. Han menar att identitet idag är något en 

inte vill binda sig vid utan lätt vill kunna skifta, som att byta ett klädesplagg. I exemplen ovan 

kan vi se tendenser till hur en genom detta skiftande skapar dikotomier mellan hur en vill 

konsumera och hur en konsumerar. Vi tycker oss kunna se att Matilda, Hampus och Charlie 

alla har en idealbild av sig själva som en etisk konsument som de skapar sin identitet mot. När 
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de dock inte agerar mot det målet skapas en annan identitet där det inte är problematiskt 

längre: En identitet där en inte tänker på etisk konsumtion, vilket är något vi sett genomgående 

i intervjuerna. I tidigare kapitel kunde vi se att de etiska avväganden en egentligen eftersträvar 

att efterleva inte alltid efterlevs. Detta kopplas då exempelvis ihop med ens identitet som 

student som Lena i kapitel 6.1, eller den stressande individen som i exemplet med Svea i kapitel 

6.1, eller när en identitet är kopplad till de kläder en väljer som i exemplet med Morgan i kapitel 

3.1. 
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11.Diskussion 

 

 

Vårt övergripande syfte med studien var att undersöka reflektioner kring etisk konsumtion och 

sedan fokusera på reflektioner kring konsumtion av konfliktmineraler. Här kommer vi att 

återvända till uppsatsens syftesformuleringar för att ge svar på frågeställningarna. 

 

 

11.1 Hur resonerar informanterna kring sin konsumtion 
av ekologiska/miljövänliga varor? 
 

I kapitel 4 kunde vi se hur informanterna pratade om de olika aspekterna och hur de 

dominerande infallsvinklarna de pekade på var egen och andras hälsa. Detta kunde vi koppla 

till hälsa som en stark diskurs i samhället och olika medier i stort. Vi har sett hur informanterna 

la vikt vid ekologiska och giftfria livsmedel för deras icke-negativa påverkan på hälsa och 

livskvalité.  
När det kom till hälsan för andra handlade det både om människorna i deras närhet och 

eventuella framtida närhet, som till exempel tydliggjordes när Charlie påpekade att det kändes 

extra viktigt att undvika besprutade varor och att äta giftfria bananer för hennes framtida barns 

skull. Resonemang om konsumtion av ekologiska eller miljövänliga varors hälsopåverkan hos 

varornas producenter togs också upp. Informanterna uttryckte tankar om att det inte var etiskt 

rätt att västvärldens konsumtionsmönster ska påverka andra negativt. 
Miljöaspekten angavs också som en orsak till ekologiskt konsumerande. Men vi tyckte oss 

kunna förstå att det var mer en biaspekt, hälsan var den dominerande faktorn. Något som blev 

tydligt när det kom att handla om miljö var att prisskillnaderna uppfattades som viktigare att 

ha i åtanke, än när det handlade om hälsoaspekterna. 
Som vi såg i kapitel 4.1.4 kopplades även klassmarkeringar in i relation till grön konsumtion 

och icke-konsumtion. Ekologiska varor gjordes delvis till klassymboler och diskurser om den 

gröna, medelklasskonsumentens kontra arbetarens eventuella icke-konsumtion synliggjordes 

i citatet från Gun-Britt i detta kapitel. 
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11.2 Hur resonerar informanterna kring konsumtion av 
varor som potentiellt innehåller konfliktmineraler? 
 

I undersökningen diskuterades det om konsumtion av konfliktmineraler i relation till både 

mineraler som varit mer välkända som guld och diamanter och i relation till den mindre kända 

mineralen coltan. Som vi såg i kapitel 5 kopplades informanternas tankar fort till diamanter 

vid användandet av benämningen konfliktmineraler. Vi noterade att detta gjordes oberoende 

av tidigare kunskap kring konfliktmineraler, som i Robins fall. Vi har tyckt oss kunna ana att 

det är lättare för informanterna att resonera kring hur de skulle konsumera varor innehållande 

mineraler de är mer bekant med. Detta blev tydligt genom att de intervjuade lättare kunde 

berätta om hur de skulle agera vid framtida konsumtion av smycken innehållande de 

potentiella konfliktmineralerna guld och diamanter, än vid varor innehållande coltan som 

kunde vara från konfliktområden. 
Det var markant svårt för informanterna att resonera kring hur de skulle tänka vid framtida 

konsumtion av smartphones som potentiellt kunde innehålla coltan (som sett i kapitel 6).Vi 

kunde se att de gärna skulle vilja göra det, men att det var en fråga där flera faktorer spelar in. 

Utifrån detta tyckte vi oss kunna dra slutsatsen att märket på smartphones och datorer var en 

viktig aspekt vid valet av produkt och att det skapades en form av lojalitet till ett märke som en 

varit nöjd med. Detta var något som uttrycktes oavsett om personen i fråga varit innehavare 

av iPhone eller något av de etablerade android märkena. Med det sagt menar vi inte att det inte 

fanns en vilja att reflektera över sin konsumtion, tvärtom ansågs det viktigt att ta med den 

aspekten i framtida val. 

I diskussionerna kring smartphonemärket Fairephone blev båda dessa aspekter tydliga då 

det fanns ett uppenbart intresse för en fairtrade telefon, men att denna telefon gärna fick vara 

en produkt av det föredragna märket. Vi vill koppla det till (a)en av oss, uppfattad norm i 

samhället om att äga iPhone eller något av de etablerade android märkena och (b) en 

identifieringsprocess där en identifierar sig med sitt valda märke och tillskriver objektet 

värderingar som är viktiga för en. Dessa värderingar skulle då kunna vara att märket var hett, 

att det var praktiskt eller helt enkelt bekvämt. Faktor a och faktor b ansåg vi bidra till att även 

om informanterna vill handla en etisk smartphone så såg de med fördel att produkten är 

tillverkad av märket de redan använde. 

Det verkade alltså som att en konfliktfri telefon var en viktigt faktor att väga in, men inte 

den viktigaste. Det uttrycktes en föreställning om att information från media och stat skulle 

kunna påverka konsumtionsmönster i relation till elektronikindustrin. Vi tolkade också in i 

detta ett hopp om att det föredragna märket då också förhoppningsvis skulle producera en 

telefon garanterat fri från konfliktmineraler. 
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11.3 Hur synliggörs olikheter och/eller likheter mellan 
informanternas sätt att prata och tänka mellan 
konsumtion av ekologiska varor och varor som 
potentiellt innehåller konfliktmineraler? 
 

Vi tyckte oss i kapitel 7 kunna skönja en mycket tydlig emotionell koppling när konsumtion av 

konfliktmineraler och särskilt när effekter av illegalt utbrytande av mineralen diskuterades. 

Detta skedde på ett annat sätt än när informanterna pratade om ekologiska livsmedel. Som vi 

kunnat läsa  i kapitel 7.1 berättade Robin hur tankar om hur han kan sova gott om nätterna 

trots vetskapen om sitt konsumerandes effekter. En medvetenhet som effekterna av icke-

ekologiska eller miljöovänliga framställningar av livsmedel eller kläder fanns, men en stor del 

av informanterna uttryckte en inte lika stark emotionell påverkan av dessa. Undantaget är 

Charlie, som i kapitel 10.2 problematiserade sin kaffekonsumtion men tillslut landade i att hon 

måste köpa fairtradekaffet för att hon med hjärtat inte kunde stödja barnarbete. 

Likheter tycktes däremot finnas mellan hur informanterna pratade om hur de har som mål 

att handla mer ekologiskt och hur de skulle vilja handla mer etiskt även när det kom till datorer 

och smartphones. Vi tyckte oss dock kunna se en skillnad där informanterna i större mån 

hängde sig fast vid vikten av märke på dator eller smartphone på ett annat sätt än 

livsmedelsprodukterna. De flesta uttryckte en önskan att de redan etablerade märkena skulle 

börja producera konfliktfria och ekologiska produkter snarare än att byta till något märke och 

operativsystem de inte var vana vid. 
 

 

11.4 Hur synliggörs informanternas tankar kring deras 
identitet genom hur de pratar om konsumtion? 
 

I kapitel 10 analyserade vi hur informanterna reflexivt skapade sina identiteter i relation till 

konsumtion, samt hur deras idealbild av sin identitet skapade en dikotomi mellan hur de 

önskade konsumera och hur de konsumerade i praktiken. Vi vill dock under denna rubrik kort 

diskutera några fler aspekter kring hur konsumtion och identitet samspelar. Vi tycker oss hos 

informanterna tydligt kunna skönja ett samband mellan hur de tänker kring sin identitet och 
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hur de reflekterar både kring ekokonsumtion och konsumtion av varor som potentiellt 

innehåller konfliktmineraler. När det kommer till ekokonsumtion kan vi se ett samband 

mellan att vilja identifiera sig som en person som handlar varor som är bra för hälsan. Som 

nämnts tidigare kan detta kopplas till en av oss uppfattad norm i dagens samhälle att leva ett 

hälsosamt liv. Däremot kopplas identitet inte tydligt lika starkt till miljöaspekten av 

ekokonsumtion, även om det uttrycktes en koppling till det också. Vi ser det som att de 

identifierar sig mot en idealbild där en konsumerar ekologiskt både för en själv och för miljön. 
Vi har också sett hur informanterna bygger sin identitet som någon som gör gott för andra, 

detta både i relation till ekokonsumtion och konsumtion av potentiella konfliktmineraler. Det 

är en idealbild som kom till uttryck när informanterna resonerade om att ekokonsumtion för 

producenternas hälsa och som ett att försök att minska konsumtion av konfliktmineraler som 

bidrar till sociala problem. Vi kunde alltså genom detta se att det fanns en relation mellan etisk 

konsumtion och skapande av identitet mot en ideal bild av vad vi vill kalla en normativt ansedd 

god människa. 
 

 

11.5 Avslutning 
 

Avslutningsvis har vi kunnat se att det fanns en stark vilja hos alla informanterna att 

konsumera både ekologiskt och etiskt. Det har inte rått några tvivel om att den etiska 

problematiken med konfliktmineraler och ohållbar konsumtion påverkar konsumenterna. Det 

kom dock ibland i bakgrunden för att andra faktorer påverkade informanternas livssituation, 

exempelvis ekonomi och tid. Vi kunde se samband mellan att följa sitt mål om etisk 

konsumtion när sambandet mellan konsumerandet och effekterna på omgivningen stod 

informanterna nära. Det tycktes vara lättare att strukturera om sitt konsumtionsmönster när 

konsumerandet var något som krävde mindre ansträngning, där de mer etiska produkterna 

finns tydligt markerade i butikerna informanterna rörde sig i. Till skillnad från när det krävdes 

ansträngning att grotta ner sig i ämnen och söka information för att möjliggöra nya, ovana köp, 

eller köp som sker mer sällan. 
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Sammanfattning 

 

 

Uppsatsen är en kulturanalytisk undersökning om hur individer ser på deras roller som 

konsumenter av ekologiska varor och teknikprodukter som möjligtvis kan innehålla 

konfliktmineraler. 
Kapitel 3 handlade om informanternas reflektioner kring konsumtion av ekologiska varor, 

främst livsmedel. Vi analyserade på vilket sätt informanterna pratar om konsumtion på ett 

individuellt plan, ett kollektivt plan och hur de förhöll sig till konsumtion tillsammans med 

närstående. 

I kapitel 4 redogjorde vi för informanternas tankar kring ekokonsumtion och vilka faktorer 

till ekokonsumtion som synliggjorts. Vi diskuterade detta ur de tre faktorerna hälsa, för andra 

och miljö som kommit till uttryck. Slutligen analyserade vi hur informanterna reflekterade 

kring pris och ekokonsumtion. 

Kapitel 5 inledde del 2 av de empiriska kapitlen och temat konfliktmineraler. I detta kapitel 

redogjorde vi för föreställningar för och konnotationer till begreppet konfliktmineral. Vi har 

diskuterat kring hur medias skildringar påverkar medvetande. 

I kapitel 6 tittade vi närmare på hur informanterna reflekterar kring sin konsumtion av 

elektronikprodukter som kan innehålla coltan från konfliktområden. Vi tittade på om de var 

medvetna om konfliktmineraler vid sitt sista inköp och hur de trodde att medvetenhet kommer 

att påverka dem i framtiden. I relation till detta diskuterades varumärkens inverkan på 

konsumtionsmönster. Slutligen tittade vi på hur resonemangen kring möjligheter till 

konsumentmakt såg ut.   

I kapitel 7 analyserade vi hur informanterna pratade om etiska dilemman de känt kopplade 

till deras konsumtion av produkter som potentiellt innehåller konfliktmineraler. Vi tittade 

närmare på hur de tänkt inför framtida köp och hur de känt inför tanken av en förändring av 

deras konsumtionsbeteende. 

Kapitel 8 undersökte vi vilka skillnader och likheter vi såg i informanternas resonemang om 

konfliktmineraler och allmänt miljötänk. Vi tittade även på hur de såg på deras tillit till 

märkningar och certifieringar. I sista delen av kapitlet reflekterade vi över hur geografiska 

avstån påverkat resonemang kring etisk konsumtion och om det fanns något samband mellan 

närhet och förmåga att relatera sin konsumtion till detta. 

I kapitel 9 såg vi hur informanternas föreställningar kring samhället kontra individens 

ansvar för etisk konsumtion synliggjordes. Vi tittade också på hur de resonerade kring medias 

roll i informationsspridning. 



52 

 

I kapitel 10 diskuterade vi hur det i intervjuerna gavs uttryck för reflexivt 

identitetsskapande. Detta följdes av en analys av hur identitetsskapande mot en idealbild kan 

skapa en dikotomi mellan diskurs och praktik vid etisk och hållbar konsumtion. 

I kapitel 11 diskuterade vi de empiriska kapitlen och presenterar dem utifrån uppsatsen 

frågeställningar. 
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