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Sammanfattning 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur individer skapar sin sociala identitet genom grön 

konsumtion med utgångspunkt i Fairtrade-caféet Barista. Vidare ämnar denna uppsats 

undersöka anledningarna till varför individer konsumerar grönt ur ett konsumtionsteoretiskt 

perspektiv och detta har således lett oss till följande frågeställningar:  

 

Hur skapar konsumenter sina gröna identiteter genom konsumtion? 

Finns det några hinder i detta identitetsskapande? 

 

Arbetet har utförts genom en kvalitativ metod med ett abduktivt tillvägagångssätt som grund 

där både empiri och teori använts. Den huvudsakliga teorin denna uppsats utgått från är 

Consumer Culture Theory med inriktningen Marketplace Cultures. Utifrån det resultat som 

analyserats fram skapar individer sin gröna identitet genom sociala kontexter där det är den 

symboliska aspekten som är avgörande snarare än den faktiska handlingen eller kunskapen 

bakom konsumtionen.  

 

Nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet, Grön konsumtion 
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Förord: 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johan Hultman som bidragit med insiktsfulla 

kommentarer och vägledning genom arbetets gång och den konstruktiva kritik som möjliggjort 

att arbetet har kunnat utvecklas och förbättras. Vi vill även tacka samtliga respondenter som 

har tagit sig tid att ställa upp i fokusgrupperna och bidragit med intressanta diskussioner och 

värdefulla kommentarer. 

 

Slutligen har detta arbetet utförts till lika stor del av båda författarna.  

 

Hannah Nilsson & Joachim Nilsson  

Helsingborg 2017-05-24  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Klimatet står idag inför större påfrestningar än någonsin där konsekvenserna är många och 

svåra. Växthuseffekten bidrar till negativa effekter för både människan och naturen där hav 

försuras, glaciärer smälter, djur utrotningshotas och fattigdom blir allt svårare att bekämpa. Det 

går inte att undvika det faktum att jordens befolkning lämnar ekologiska avtryck efter sig 

genom sina val och sin livsstil. Detta har lett till en ekologisk obalans i naturen idag som 

kommer att bli allt värre i framtiden (Världsnaturfonden 2017). 

 

Faktorer såsom miljöteknologi, produktionssystem, ekonomiska policys och sociala initiativ 

kommer att spela en central och avgörande roll i utvecklandet av en hållbar värld. Dock kommer 

dessa bidrag att undermineras ifall befolkningens konsumtionsmönster och beteende inte 

förändras i samma takt (Peattie 2010). Tidigare forskning visar att konsumenternas medvetande 

om dagens miljöproblem ökar, och att en mer positiv uppfattning hos konsumenter gällande 

gröna produkter har utvecklats senaste åren (Tan, Johnstone, Yang 2016; Eurobarometer 2011; 

Nielsen 2014). En global undersökning visade att 55 procent av respondenterna var villiga att 

betala ett högre pris för produkter och tjänster, hos företag som drivs med omtanke för miljön 

(Tan, Johnstone, Yang 2016; Nielsen 2014). Då en fjärdedel av de negativa miljöeffekterna 

härstammar från matkonsumtion krävs det att fortsätta väcka en medvetenhet hos människor 

om hur aktiva val på individnivå kan leda till en omställning mot hållbar produktion och 

konsumtion (Världsnaturfonden 2017).  

 

En indikation på att framgångsrikt miljöarbete fått stor genomslagskraft i Sverige vittnar titeln 

“Europas grönaste huvudstad” om som Stockholm mottog år 2010. Utöver miljövänliga 

initiativ för ett hållbart välstånd har många livsmedelsbutiker, caféer och restauranger anpassat 

sitt sortiment och utbud efter den rådande efterfrågan av gröna produkter och miljövänliga 

alternativ. Enligt en studie framtagen av Ekoweb konsumerar svenskarna tillsammans med 

danskarna mest ekologiska livsmedel i hela världen (Ekoweb 2017). På uppdrag av Sveriges 

regering, framtog Jordbruksverket ett riktmål om att 20 procent av produkterna som säljs i 

Sverige ska vara ekologiska år 2020 (Jordbruksverket 2017). Detta är något som ses högst 

relevant att kunna uppnå i samband med rådande ekologiska trend. Denna trend härstammar 

från att konsumenter blir allt mer hälsomedvetna och ifrågasätter sin konsumtion, i kombination 
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med ökad marknadsföring samt ökad tillgänglighet av gröna produkter (Krav 2017). Vägen är 

dock lång till att bekämpa rådande miljöproblem och mycket arbete återstår. Om jordens 

befolkning levde efter enbart det svenska levnadssättet skulle 4,2 jordklot krävas 

(Världsnaturfonden 2017).  

 

Med grund i rådande miljöproblematik och att individer ifrågasätter sättet de konsumerar på 

har konsumtion i sig blivit allt mer betydelsefull. Konsumtion utgör inte en isolerad händelse 

utan är snarare en process där ekonomiska, politiska och fysiska aspekter måste tas med i 

beaktning samt de sociala och kulturella samspelen (Peattie 2010).  Att individer uttrycker sin 

identitet med hjälp av konsumtion utgör ett ämne som mycket forskning har gjorts kring 

tidigare. Ett stort fält inom detta område är Consumer Culture Theory (hädanefter benämnt 

CCT). Denna forskningsinriktning belyser just de sociokulturella, symboliska och ideologiska 

aspekterna av konsumtion och menar att identitetsskapandet kan ske genom konsumtion på 

både individuell och kollektiv nivå (Arnould & Thompson 2005). 

 

Tidigare forskning visar att inom just grön konsumtion betraktas de sociala och kulturella 

aspekterna som de viktigaste, då individer använder gröna produkter och varor, för att generera 

en symbolisk mening som fungerar som hjälpmedel för att uppnå samt förmedla en viss grön 

identitet (Fuentes 2013; Cherrier 2006; Connolly & Prothero 2008; Cherrier & Murray 2007). 

Grön konsumtion fungerar vidare som ett hjälpmedel för att skapa samhörighet och gemenskap 

genom olika konsumtionskulturer (Fuentes 2013; Cherrier & Murray 2002; Moisander & 

Pesonen 2002; Thompson and Coskuner-Balli 2007). De ovan nämnda studierna visar att grön 

konsumtion bygger på mer än enbart individuella val och beslutsfattande, och handlar snarare 

om den sociala och kulturella betydelsen av konsumtionen där individer söker meningsfullhet 

och konsumerar på ett sätt som ligger i linje med deras livsstil (Fuentes 2013).  

 

Forskning visar att grön konsumtion är förenat med ångest och mycket arbete, trots det 

konsumerar vissa konsumenter grönt (Fuentes 2014). Vidare är grön konsumtion ett 

komplicerat samt paradoxalt begrepp. Grönt innebär bevarandet av naturresurser, medan 

människans konsumtion resulterar i förstörelse av dessa (Peattie 2010). Grön konsumtion kan 

även ifrågasättas som idé - begreppet är kontextberoende som en uppsättning av metoder - 

liksom att begreppet är mångfacetterat i både teori som praktik (Ibid.). Peattie exemplifierar 

detta problem genom Fairtrade kaffe som anses vara ett arketypiskt socialt motiverat köp 

samtidigt som märkningen Fairtrade står för bevarandet av miljön och biologisk mångfald 
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(Ibid.). Ytterligare ett exempel är organisk mat, som dels är bra av miljömässiga skäl, men 

konsumenterna köper det även med anledning av att det är gott och nyttigt (Ibid.). För att 

avgränsa oss och förtydliga begreppet har vi valt att smalna av definitionen “grön konsumtion”, 

i enlighet med Peattie, till innebörden “mot hållbar utveckling”.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Tidigare forskning har visat att det finns många faktorer som är avgörande vid konsumentens 

val av gröna varor och produkter och att individers uppfattning om vad grön konsumtion 

innebär varierar. Mycket fokus har lagts på att undersöka en specifik typ av grön konsument 

som handlar grönt med grund i bland annat ekonomisk rationalitet, demografi, effektivitet, 

kunskap, hälsa och djurs rättigheter. Utifrån ett postmodernt perspektiv anser forskare dock 

individers identitetsskapande som en av de mest drivande faktorerna till grön konsumtion och 

detta område utgör ett forskningsfält som vi avser att undersöka ytterligare (Peattie 2005).  

 

Med grund i konsumtionens roll i identitetsskapandet och konsumtionens roll för miljöpåverkan 

vill vi undersöka närmare hur individer skapar sin identitet genom hållbar konsumtion och mer 

specifikt i sociala kontexter. Syftet med denna uppsats blir därmed att undersöka hur 

konsumenter uttrycker sin sociala identitet med hjälp av grön konsumtion. Arbetet utgår från 

följande frågeställningar: 

 

Hur skapar konsumenter sina gröna identiteter genom konsumtion? 

Finns det några hinder i detta identitetsskapande? 

 

Vi har valt att rikta in oss på konsumenter hos cafékedjan Barista då detta är ett företag med en 

uttalad Fairtrade- och hållbarhetsprofil. 

 

 
 
 
 

2. Metod 
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2.1 Metodologi 
 

Med utgångspunkt i att denna uppsats behandlar individers identitetsskapande och hur detta ger 

sig uttryck utifrån sociala kontexter ansåg vi att uppsatsen lämpade sig att utgå från en kvalitativ 

forskningsstrategi, med en konstruktionistisk ansats. Med en konstruktionistisk ansats menas 

att verkligheten inte är på förhand bestämd, och heller inte uppfattas som en yttre verklighet 

som inte går att påverka (Bryman 2011). Vidare innebär detta att individer tolkar verkligheten 

och kunskap olika. En kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på ord, teman och nyckelbegrepp 

till skillnad från den kvantitativa forskningen, som snarare är inriktad på siffror och 

kvantifiering av data (Bryman 2011). Som forskare eftersträvas således en förståelse för den 

sociala verkligheten och socialt handlande för att kunna tolka den och finna den underliggande 

subjektiva innebörden. Då denna studie fokuserar på människor och deras handlande anser vi 

att det är relevant att utgå från detta synsätt, för att förstå processer och sammanhang utifrån 

intervjupersonernas perspektiv. Vi vill vidare undersöka hur individer tolkar och förstår den 

sociala verkligheten och skapar sig en identitet utifrån detta. Genom att tillämpa dessa metoder 

kan en djupare förståelse fås för bakomliggande faktorer för individers beteenden (Webb 1992). 

I och med att vi vill undersöka hur identitet skapas utifrån sociala kontexter ansåg vi även att 

det var relevant att undersöka hur detta diskuteras utifrån en social kontext. För att undersöka 

den sociala kontextens påverkan och de olika gruppdynamiker som kan uppstå i den, valde vi 

således att använda oss av semistrukturerade gruppintervjuer.  

 

Den kvalitativa forskningen kännetecknas vanligtvis vid induktiv metod som utgår från att 

empiriinsamlingen ska generera teorier (Bryman 2011). Dock förekommer det även inom den 

kvalitativa forskningen att teorier prövas genom empiriinsamlingen och således fungerar 

deduktivt. Genom att kombinera de två olika metoderna tillämpas ett abduktivt förhållningssätt 

där teori och empiri varvas, och det är detta förhållningssätt vi anammat i vår uppsats (Alvesson 

& Sköldberg 1994).  

 

Uppsatsprocessen inleddes genom en explorativ litteraturgenomgång som kännetecknar den 

kvalitativa forskningen (Bryman 2011) där vi skapade oss en övergripande förståelse för vårt 

ämnesområde. Vi kunde således identifiera relevanta och potentiella teorier att utgå från. 

Därefter utformade vi en intervjuguide som baserade sig på dessa teorier och ämnesområde. 

Empiriinsamlingen bidrog i sin tur till en djupare förståelse för ämnet och en revidering av 

teorierna där några togs bort och vissa kompletterades. Vidare valde vi att efter att ha utfört två 
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semistrukturerade gruppintervjuer, genomföra ytterligare en. Detta med bakgrund i att vi hittade 

intressanta teman som vi ville fördjupa oss i samt utveckla. Genom uppsatsens gång har vi 

arbetat på detta sätt genom att revidera och varva teori med empiri för att kunna besvara 

frågeställningen och möta uppsatsens syfte på bästa möjliga sätt.  

 

2.2 Insamling 
 

Som grund till empiriinsamlingen i denna uppsats har, som ovan nämnts, tre semistrukturerade 

gruppintervjuer utförts med fyra till fem individer i varje grupp och med en intervjuguide som 

bas. Intervjuerna tog cirka en timme var och vi valde individer till intervjuerna utifrån vad 

Bryman (2011) kallar för ett målinriktat urval. Detta innebär att individerna valts ut med grund 

i att de ansetts relevanta utifrån de aktuella forskningsfrågorna (Ibid.). Vi valde intervjupersoner 

som angav att de konsumerat på det uttalade hållbara caféet Barista i Lund ett flertal gånger. 

Dessa individer kan anses representera en grupp människor som befunnit sig i en grön social 

kontext och kan även antas besitta någon slags miljömedvetenhet. Ytterligare faktorer vi tog 

hänsyn till vid val av representativa intervjupersoner var att de skulle vara i åldersspannet 20–

25 år, vara studenter och bosatta i södra Sverige för att göra en avgränsning. Detta för att vi 

ville utföra undersökningen utifrån ett studentperspektiv och ha möjligheten att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte i grupp, snarare än via telefon. Vidare valde vi att utgå från 

ungas perspektiv, eftersom unga generellt besitter en högre miljömedvetenhet enligt tidigare 

forskning (Ryan 2006). Att kunna sitta mitt emot de som intervjuas medför många positiva 

aspekter enligt Bryman (2011) såsom möjligheten att avläsa och analysera kroppsspråk, 

minspel och ansiktsuttryck. Dessa aspekter är även relevanta att beakta utifrån just vårt 

forskningssyfte. Detta gav oss inblick i hur de individuella aspekterna påverkades i en 

gemensam social kontext och hade ej kunnat identifieras via telefonintervjuer och inte heller 

den sarkasm, ironi, och inslagen av skämt som inträffade ibland under intervjuerna.  

 

Att använda sig av en flexibel intervjustruktur menar Bryman (2011) medför positiva aspekter 

där forskare har möjlighet att identifiera information som faller utanför de angivna ramarna för 

ämnet och ger svar på frågor som inte fastställts i intervjuguiden. På detta sätt kan 

intervjupersonerna själva lyfta fram information och perspektiv som de anser vara relevant 

(Ibid.). Då semistrukturerade intervjuer ofta är kategoriserade efter särskilda teman som ska 

svara på uppsatsen syfte och frågeställning valde vi att använda oss av fyra huvudkategorier 
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som mynnade ut i mer specifika frågor för att sedan kunna identifiera olika teman och 

nyckelbegrepp (Patel & Davidson 2012). Dessa teman utgjordes av:  

 

1. Syn på grön konsumtion  

2. Livsstil  

3. Konsumtionsbeteende  

4. Social identitet  

 

Vi utgick från dessa teman men hamnade på sidospår och ordningsföljden blev således inte 

alltid som planerat och även frågor som inte fanns med i intervjuguiden ställdes men på detta 

sätt blev det en öppen dialog mellan oss intervjuare och intervjupersonerna sinsemellan. Detta 

är enligt Bryman något som är vanligt förekommande vid genomförande av kvalitativa 

intervjuer, och kan leda till positiva resultat (Bryman 2011). Vidare anpassade vi 

formuleringarna av frågorna och ordvalen så att intervjupersonerna lätt kunde förstå - och svara 

på frågorna och vi undvek till största möjliga mån att ställa ledande frågor (Ibid.). Vi försökte 

även att inta en så kallad balanserad roll, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att 

man som intervjuare inte säger för mycket eller för lite under intervjuerna.  Vi antog till 

mestadels en passiv roll för att kunna fokusera på att observera och analysera 

intervjupersonerna och dynamiken dem emellan, samtidigt som vi styrde dialogerna åt rätt håll 

och uppmuntrade till diskussion (Ibid.). Kvale & Brinkmann menar även på att sättet på vilket 

en fråga ställs är avgörande, och att det är viktigt att variera hur frågorna ställs och detta tog vi 

hänsyn till genom att använda oss av exempelvis uppföljningsfrågor, preciserande frågor och 

sonderingsfrågor (Ibid.).  

 

Trots att semistrukturerade gruppintervjuer passat vår studie bäst gällande många aspekter finns 

det även nackdelar med denna metod som måste tas med i beaktning. Att genomföra och 

förbereda intervjuer kräver mycket arbete både före intervjuerna, men även efter där det 

övervägande arbetet sker i samband med transkriberingen av de inspelade intervjuerna. Detta 

resulterar i en begränsad möjlighet att utföra fler intervjuer. Inom kvantitativ forskning som 

baserar sig på en naturvetenskaplig grund och hårddata är det lättare att dra allmänna slutsatser 

i samband med den mängd empiri som är möjlig att samla in samt den statiska bild som t.ex. 

enkätstudier, och den struktur och reliabiliteten dessa ofta bidrar med, ger (Bryman 2011). Trots 

detta anser vi att den valda forskningsmetoden lämpar sig bäst för just vår studie då forskningen 

grundar sig på de sociala aspekterna och deltagarnas uppfattning. Därmed är de positiva 
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aspekterna med den kvalitativa forskningsstrategin vi valt övervägande och lyckas svara på 

uppsatsens problemformuleringar och syfte bäst. 

 

2.3 Intervjuprocessen  
 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver om vikten att de valda intervjupersonerna ska känna sig 

bekväma i miljön intervjun utspelas. Vi valde därför med omtanke, ett slutet grupprum på 

Juridicum i Lund. Anledningen till att vi valde denna plats, är att samtliga intervjupersoner har 

vistats i lokalerna vid tidigare tillfällen och därmed hittar dit utan svårigheter och att de även 

visste hur lokalen såg ut vilken även bidrog till en ökad trygghet. Det faktum att rummet var 

slutet, gav även respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt utan andra störningsmoment. 

Ytterligare en positiv aspekt med val av intervjulokalen var att ljudkvaliteten i rummet var av 

hög kvalitet, vilket underlättade att spela in intervjuerna inför transkriberingen. 

 

Vidare nämner Bryman (2011) viktiga etiska principer som måste tas hänsyn till gällande 

intervjupersonerna som är involverade i forskningen. Det är viktigt att informera 

intervjupersonerna om den frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet som ligger 

till grund i forskningen. Samtliga intervjupersonerna för vår uppsats blev informerade om 

uppsatsens syfte, möjlighet att avbryta intervjun när som helst, samt rätten till att vara anonym. 

Respektive intervjuperson tilldelades en siffra från 1–13, där fokusgrupp 1 bestod av 

intervjuperson 1–4, fokusgrupp 2 intervjuperson 5–9 och slutligen fokusgrupp 3 som bestod av 

intervjuperson 10–13. Vi erbjöd även möjligheten att få ett exemplar av slutprodukten och 

rätten att konfirmera att vi uppfattat dem korrekt i transkriberingen. Vidare försäkrade vi 

intervjupersonerna att det inspelade materialet endast skulle användas till denna uppsats.  

 

2.4 Tematisering av insamlad empiri 
 

Inom kvalitativ metod, är ett vanligt angreppssätt vid insamling av data något som kallas 

tematisk analys. Det innebär att återkommande mönster identifieras genom en noggrann 

granskning av det insamlade empiriska materialet vid ett flertal gånger som sedan kategoriseras 

i koder och teman.  Enligt Ryan & Bernard (2003) finns det vissa aspekter som förenklar 

tematiseringen av det insamlade materialet. Genom att identifiera repetitioner, metaforer och 

likheter/skillnader i det empiriska materialet kan tematiseringsprocessen förenklas. Innan den 

första intervjun hade vi förberett på förhand bestämda teman som diskussionen var ämnad att 
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kretsa kring. Likt teoriavsnittet reviderades dessa teman efterhand, då nya relevanta teman 

kunde identifieras under intervjuernas gång. Vi valde att dela upp transkriberingsarbetet mellan 

oss, men korrekturläst varandras del, för att undvika eventuella fel.  

 

2.5 Kvalitetssäkring 
 

För att försäkra sig om kvaliteten inom kvalitativ forskning, menar Guba & Lincoln (1994) att 

man kan använda sig av begreppet tillförlitlighet. Tillförlitligheten består i sin tur av fyra 

underkriterier som alla har en motsvarighet i den kvantitativa forskningen. Trovärdighet 

motsvarar intern validitet, överförbarhet motsvarar extern validitet, pålitlighet kan jämföras 

med reliabilitet och slutligen möjligheten att styrka och konfirmera, motsvarar objektivitet. Det 

är utefter dessa kriterier vi har valt att arbeta (Bryman 2011). Trovärdighet innefattar att 

resultatet forskningen genererar är sant. Genom att låta samtliga respondenter vara anonyma 

samt ta del av slutprodukten ökar trovärdigheten för de svar som getts. Överförbarheten kan 

mätas i huruvida forskningsresultaten kan appliceras i andra kontexter eller ej. Respondenterna 

har valts ut efter vissa kriterier, med vissa egenskaper gemensamt, då vi ämnar djupdyka i ett 

specifikt ämne. Eftersom våra respondenters svar är kontextbundna och subjektiva, är det svårt 

att generalisera svaren i andra kontexter (Bryman 2011). Att arbetet är transparent ökar 

pålitligheten i uppsatsen och detta har vi arbetat utefter då vi redogjort för uppsatsens samtliga 

delar, genom att bland annat ha ett välarbetat och strukturerat metodavsnitt samt den bekräftelse 

som getts från handledningstillfällena.  Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att det 

inte är möjligt att få en helt objektiv bedömning av empiri och teorier i samhällelig forskning 

(Bryman 2011). Detta är något vi är väl medvetna om, och vi har gjort allt i vår makt för att 

agera i god tro och agera så transparent vi anser det vara möjligt.  

 

2.6 Litteraturgenomgång  
 

Den litteraturen vi använt oss av till störst del i denna uppsats har vi sökt fram genom välkända 

databaser som Google Scholar och LUBsearch. Vidare var frekvent förekommande sökord till 

denna uppsats: Consumer Culture Theory, Identitet, Konsumtion, Grön konsumtion, Consumer 

Tribes och Konsumtionssamhälle. Dessa begrepp har i sin tur legat som grund till val av de 

vetenskapliga artiklar som använts. För att djupdyka ytterligare inom ämnesområdena har vi 

tittat på de angivna källorna i de vetenskapliga artiklarna som fanns vid de inledande 

sökningarna vilket har lett till andra trovärdiga och relevanta källor. 
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2.7 Barista - För hållbar konsumtion 
 

Företaget vi valt att utgå från i denna uppsats är Barista som är en svensk cafékedja som 

grundades år 2006 med en stark drivkraft att värna om miljön och mänskliga rättigheter. 

Företaget har en väl uttalad hållbarhetsprofil och är först i Sverige med att aktivt engagera sig 

i Fairtrade och miljöfrågor inom cafébranschen där deras vision utgörs av att kunna erbjuda 

konsumenter ett så pass hållbart sortiment som möjligt. 

 

De arbetar med hållbarhetsfrågor utefter säsong, tillgänglighet och pris och har anpassat caféet 

utefter miljöaspekter där bland annat deras kaffebönor är 100 procent ekologiskt rostade i 

Sverige och dessutom Fairtrade (Barista 2017). De säljer även över 100 olika ekologiska 

produkter och hoppas kunna utöka det ekologiska utbudet ytterligare i framtiden. Vidare 

marknadsför sig Barista som ‘’Sveriges snällaste café’’ där caféet lever som de lär. Utöver att 

servera ekologisk och Fairtrade mat -och dryck, tvättas personalkläderna i vildskördade indiska 

tvättnötter med naturlig såpa och elen de använder sig av genereras från vindkraft från God El. 

Alla textilier i caféerna är dessutom impregnerade av världens första bromfria flamskyddsmedel 

och för varje kund som betalar med ett så kallat ”stammiskort” skänker Barista en lunch, som 

serveras till utsatta i Etiopien (Barista 2017). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. Teori  
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Vi har huvudsakligen valt att använda oss av teorin CCT då den lämpar sig för 

forskningsområdet vi ämnar fördjupa oss i; Hur individer skapar sin identitet utifrån sociala 

kontexter med hjälp av grön konsumtion. CCT undersöker de underliggande processer som 

finns för identitetsskapande konsumtion och då teorin fungerar som ett paraplybegrepp, 

kommer vi mer specifikt att avgränsa oss till området “Marketplace Cultures”.  Denna del av 

teorin behandlar hur individer konsumerar för att skapa sig en identitet utifrån sociala kontexter 

och hur den gemensamma kulturen bidrar till olika slags konsumtionsbeteenden, mer specifikt, 

olika konsumtionskulturer. Konsumtionskulturerna kommer att diskuteras ingående med 

anknytning till teorier om konsumtionssamhälle, identitet och livsstil. Marketplace Cultures 

inriktningen är även relevant och applicerbar med anknytning till vårt metodval, då vi ämnar 

genomföra en kvalitativ forskning genom fokusgrupper. Vi kan på detta sätt undersöka 

individers dynamiska förhållande till varandra utifrån den sociala kontexten i 

gruppsammanhang vid diskussioner om grön konsumtion.  

 

3.1 Bakgrund och tidigare forskning 

 

3.1.1 Den tidiga identiteten och modernismen 

 

För att få en fördjupad förståelse för identitet och konsumtion är det intressant att utgå från två 

olika tidsepoker; modernismen och postmodernismen. Det pågår en ständig debatt kring när 

övergången från modernismen till postmodernismen verkligen skedde och huruvida dessa 

tidsepoker överlappar varandra eller samexisterade (Alvesson 2003). Modernismen grundar sig 

i antagandet att det är möjligt att uppnå total vetenskaplig sanning genom förnuft och andra 

yttre krafter, medan postmodernismen motsätter sig denna syn, och menar snarare att 

människan är oförmögen att uppnå en objektiv sanning (Ibid.). Istället visar aktuell humanistisk 

vetenskap, att det är genom språket och sättet människan använder det på, som verkligheten 

skapas och upplevs (Alvesson 2003). Piotr Sztompka, professor i sociologi, citeras av Engdahl 

& Larsson (2006), och uttalar sig om modernitet på följande sätt; 

 

‘’modernitet”, ett mångfaldigt komplex av sociala, politiska, ekonomiska, kulturella och mentala 

omvandlingar i västvärlden från femtonhundratalet och framåt, vilka når sin höjdpunkt under 

arton- och nittonhundratalen. Den innefattar processer av industrialisering, urbanisering, 

rationalisering, byråkratisering, demokratisering, kapitalismens uppkomst, individualismens 

utbredning, bejakandet av förnuft och vetenskap och många andra processer... 

(Sztompka 1993, s.129) 
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Såsom citatet ovan visar är modernitet ett komplext begrepp och kan analyseras utifrån många 

perspektiv. I denna uppsats har vi valt att fokusera på individualismens utbredning och hur 

individer skapar sig sin identitet. Inom för-modernismen förknippas individualitet och identitet 

med något som var förutbestämt och generellt som en konsekvens av samhällets struktur och 

organisering. Kön, släktskap, social status och andra attribut, som är väsentliga i 

identitetsskapandet, var redan fastlagda (Giddens 2008). Individer tillskrevs med andra ord en 

viss identitet utifrån dess bakgrund, yrke eller religion, och styrdes av normer och olika sätt att 

vara på- och leva utefter (Giddens 1991; Weber 1978). 

 

Vidare menar teoretiker att modernismen kännetecknas vid ett produktionssamhälle där det 

centrala är produktionen, vilket står i kontrast till postmodernismen, som kännetecknas av ett 

konsumtionssamhälle där produktionen och konsumtionen av varor tillskrivs en helt ny mening 

som syns i människors attityd, livsstil och värderingar. Bauman (2012) menar att individer har 

gått från att vara producenter till konsumenter, från något som benämns som arbetsetik till 

konsumtionsestetik. Den största skillnaden mellan tidsepokerna modernism och 

postmodernism är enligt Bauman ‘’- Det sätt, på vilket människor tränas och uppfostras till att 

uppfylla kraven från sina sociala identiteter.’’ (Bauman 2012, s.40). Detta är något som 

diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

 

3.1.2 Postmodernismen: konsumtions- och risksamhället 

 

Det industriella samhället gjorde att vi gick från det modernistiska samhället, där individens 

identitet skapades av positionen på arbetsplatsen och den sociala status som medfördes av 

arbetet, till ett samhälle där individuell motivation, i form av bland annat drivkraften att tjäna 

pengar blev det mest väsentliga. Dessa pengar kunde i sin tur fungera som ett viktigt hjälpmedel 

för individer att konsumera en egen identitet (Bauman 2012). Det är detta enligt Bauman som 

utgör kärnan i det postmoderna konsumtionssamhället, där bristen på rutiner, traditionella roller 

och en ny valfrihet gällande arbetsmöjligheter samt konsumtionsmönster, skapar en ny slags 

konsument (Bauman 2012). Denna tidsepok kännetecknas av många teoretiker som den tid vi 

lever i idag och benämns även som bland annat IT-samhället och som tidigare nämnt, 

konsumtionssamhället (Jameson 1986). Vidare menar Giddens att vi lever i en tid av oändlig 

möjlighet till information och medier, vilket har gjort världen mer öppen och transparent 

(Giddens 1991). Övergången från modernismen till postmodernismen medförde att individer 
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fick fler valmöjligheter gällande roll i samhället och därmed även möjlighet till att välja 

identitet och livsstil. 

 

Den postmoderna konsumenten som beskrivits ovan konsumerar inte längre för att bruka 

varorna i sig utan snarare för att skapa sig en viss identitet och kommunicera ut till andra vem 

de är, eller eftersträvar att bli. Således tillskrivs konsumtionen en symbolisk mening där 

individer konsumerar efter begär snarare än behov och detta utgör basen i ett välfungerande 

konsumtionssamhälle. Konsumenter drivs av ständiga begär som i sin tur bidrar till att nya 

begär skapas (Bauman 2001). Bauman citerar Mark C. Taylor and Esa Saarinen som uttrycker 

det som att ’’Begäret begär inte tillfredsställelse. Tvärtom begäret begär begär’’ (Bauman 

2012, s.42–43). Mänskliga behov som skapas internt och externt försöker således konstant 

tillgodoses genom konsumtion där individer aldrig känner sig nöjda och på detta viset skapas 

en sluten konsumtionscirkel (Bauman 2012). 

 

Utöver att postmodernismen kännetecknas vid konsumtionssamhället så utgör denna tid en 

tidsepok som är skenande, dynamisk och fragmenterad (Östberg & Kaijser 2010). Förändringar 

i samhället under denna tidsepok sker snabbt, i större omfång och på ett större djup än tidigare 

och i samband med postmodernismens framväxt, och de många valmöjligheterna och 

osäkerheterna som medfördes, uppstod något som enligt Ulrich Beck (2000) benämns som 

risksamhället. Detta är ytterligare en benämning som kännetecknar vår samtid och teoretikerna 

Wallerstein & Blakeslee (1989) menar att denna tid av risker och möjligheter uppstått som ett 

resultat av att traditioner och tidigare strukturer förkastades och den minskade säkerhet inför 

framtiden som individer nu står inför. Enligt Beck ligger prioriteringen för individer i dagens 

samhälle att hantera och minimera de risker som uppstått genom en ökad medvetenhet för att 

uppnå säkerhet, detta utan att hindra samhällsutvecklingen (Beck 2000). Individers 

riskmedvetenhet har således ökat under den här tidsperioden, som ett resultat av förståelsen att 

individens aktiva val får konsekvenser. Desto svårare valen är, desto viktigare blir det att söka 

hjälp för att kunna ta rätt beslut och minimera sina risker. Detta i sin tur medför att ett 

beroendeförhållande i samhället uppstår. Således måste det finnas förtroende mellan 

människor, så att de kan hjälpa varandra att ta rätt beslut och minimera riskerna både på individ- 

och samhällsnivå (Beck 2000). 

 

Frigörelsen från det tidigare klassamhället och de traditionella familjerollerna resulterar i att 

individen ansvarar för sitt egna personliga öde och söker således lösningar för att kunna 
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minimera sina risker och uppnå sitt eftertraktade liv (Beck 2000). I dagens samhälle fungerar 

konsumtion som ett viktigt hjälpmedel för att uppnå samt kommunicera ut denna eftertraktade 

livsstil som i sin tur grundar sig på en viss identitet.  

 

Detta resonemang går långt bak historiskt, Goffman menar i sin studie från 1959 i ”Jaget och 

Maskerna: en studie i vardagslivets dramatik att individer anpassar sin identitet utifrån en given 

kontext och på så vis antar olika roller, något som faller under benämningen symbolisk 

interaktionism (Goffman 2004). Goffman liknar individers identitet med en teaterscen där det 

finns externa åskådare som dömer och som förväntar sig att skådespelarna ska agera på ett visst 

sätt, och att skådespelarna således agerar som det förväntas av dem. Det är enbart “backstage” 

som individen tillåts att släppa sin “mask” och agera i enlighet med sin riktiga identitet utan att 

ta hänsyn till omvärlden. Utöver detta menar Goffman att individer kan ha flera roller samtidigt 

och även växla roller och att dessa roller definierar individens möjligheter och utgör ett ramverk 

för vad som kan göras och inte. (Goffman 2004).  

 

3.1.4 Livsstil 

 

Att individer konsumerar sig till en viss identitet har medfört att begreppet livsstil fått en viktig 

betydelse i det postmoderna samhället, både på individnivå och i gruppsammanhang. 

Människor undviker potentiella livskriser och skapar trygghet genom att aktivt bygga, 

underhålla och kommunicera sin identitet, delvis genom att använda den symboliska betydelsen 

av fritid, varumärken och livsstil (Elliott & Wattanasuwan 1998). Då en viss livsstil består till 

viss del av konsumtion, uppstår det komplikationer där individer måste handskas med olika 

valmöjligheter utifrån aspekter såsom kunskap och ekonomi. Detta är särskilt relevant i 

samband med en grön livsstil, som ofta kräver att individen måste ge upp sina egna personliga 

mål och bekvämligheter, för att nå denna gröna livsstil (Fuentes 2014; Jonsson 2006). Livsstil 

innefattar vidare att individer delar uppfattningar, värderingar och intressen och att en 

samhörighet uppstår (Firat, Dholakia & Venkatesh 1995). Genom att individer väljer att 

konsumera vissa varor och produkter framför andra kan individer visa upp sin smak vilket i sin 

tur är en produkt av vilken klass, bakgrund och kulturell identitet som individen har. Därav hör 

identitetsskapandet ihop med smak och konsumtionsbeteende och individers livsstil blir 

utslaget av dessa tillsammans (Paterson 2006).  Det handlar inte längre lika mycket om att visa 

upp tillgången till högt kulturellt kapital genom ett visst konsumtionsbeteende som tidigare, 

utan snarare förmågan att signalera en viss kunskap och kompetens anknuten till konsumtionen 
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till omgivningen, då utomstående individers åsikter och omdömen blivit av hög betydelse för 

individer idag (Östberg & Kaijser 2010).  

 

3.1.5 Identitet och konsumtion 

 

I dagens samhälle upplevs det av många som viktigt att anpassa sig till - och utefter rådande 

normer och ideal där respektive individ ställs inför hög press att lyckas med detta. Att 

misslyckas att uppnå dessa ideal eller att ej uppnå den önskade identitet kan medföra mycket 

stress och ångest och har gjort att ord såsom självkänsla, självutveckling och identitetskris alla 

är vanligt förekommande ord i dag, där individen ständigt står inför olika val kring hur de vill 

skapa, utveckla samt bevara en viss identitet som kan vara individuell eller kollektiv 

(Hammarén & Johansson 2009). Evans et al (2008) menar att det är av högt vikt att signalera 

och kommunicera ut sin status till andra genom att se över sin egen identitet och livsstil. 

 

Vidare menar Fuentes (2014) att individer som vill uppnå en grön identitet och konsumerar 

grönt, kan undvika faktorer som stress och ångest om de lyckas konsumera i enlighet med den 

önskade identiteten. Identitetsskapandet utgörs av en komplex process (Jenkins 2014) och då 

gränserna har suddats ut kring olika tillskrivna roller, yrken och fasta identiteter resulterar detta 

i att gränserna kring stil, smak och konsumtion även blir allt mer diffusa och att det blir viktigare 

att ta - och visa upp att man tagit “rätt beslut” delvis med hjälp av konsumtion som hjälpmedel 

(Hammarén & Johansson 2009). Denna konsumtion fokuserar på de sociala och emotionella 

aspekterna, där konsumtionen blir meningsfull och fungerar som hjälpmedel till att skapa 

identitet och sociala grupptillhörigheter (Fuentes 2014; Clarke 1998; Gregson & Crewe 1998; 

Miller et al. 1998; Peñaloza 1999). 

 

Förhållandet mellan identitet och konsumtion utgör ett ämne som mycket forskning gjorts 

kring och utgör en ständigt pågående debatt inom samhällsvetenskapen (Shankar et al 2009; 

Goffman 2004; Giddens 1991,1992,1997; Beck 1996; Bauman 1999, 2001, 2008).  

Det finns flertalet olika perspektiv på identitet men de ovan nämnda forskarna delar alla en 

gemensam syn på att identitetsskapande utgör en dynamisk process och att individen ansvarar 

för skapandet av sin egen identitet, snarare än att identitet är något som är fast och på förhand 

konstruerat.   
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Giddens perspektiv på identitet grundar sig i att individers konsumtion fungerar som ett 

reflexivt identitetsprojekt, där individen ständigt skapar samt reviderar sin egen biografi, genom 

att filtrera information och kunskap på ett självständigt och kontinuerligt sätt (Giddens 1991). 

Individer konsumerar därav varor och produkter för att tillgodose sina behov och spegla självet. 

Varje individs liv vilar således på en frivillighet där respektive individ ansvarar för att skapa ett 

meningsfullt liv och en självständig identitet. Enligt Giddens går det inte att identifiera samt 

definiera en individs identitet utifrån beteenden eller andras reaktioner, utan individen måste 

själv upprätta den egna biografin (Giddens 1991). För att göra detta menar Slater (1997 och 

Giddens 1991) att individer måste granska sig själva, undersöka, planera och göra val inom 

livets olika områden, för att skapa en sammanhängande berättelse som utgör respektives 

identitet. Detta med grund i antagandet att individer skapar sig en identitet utifrån sina val, 

delvis som konsumenter. Mycket forskning har därav gjorts på att förstå hur individer tillskriver 

sin konsumtion en viss mening, skapar sig en viss identitet utifrån den och formar sig en viss 

livsstil (Bengtsson & Östberg 2011). 

 

Även Hammarén och Johansson skriver i sin bok Identitet (2009) om hur individers 

identitetsskapande sker med hjälp av konsumtion och hur identiteten är flyktig, då individer 

ofta växlar mellan olika konsumtionssätt och livsstilar. De menar vidare att individer kan uppnå 

den önskade identiteten genom att maskera den egentligen sociala statusen eller 

klasstillhörigheten genom denna konsumtionsförklädnad. Utifrån detta perspektiv antas det att 

det är i relationen till andra utifrån sociala kontexter som identiteten formas.  

 

Som framgår ovan kan olika perspektiv på identitetsskapande anammas, både på individnivå 

och utifrån sociala kontexter. Giddens (1991) skriver om att de två olika perspektiven på 

identitetsskapande och konsumtion kan anammas parallellt och på olika nivåer. Individer vill 

skapa sig en unik identitet och urskilja sig från normen, samtidigt som de eftersträvar en känsla 

av tillhörighet och närhet med andra individer i en grupp genom konsumtion.  

Trots de olika perspektiven på identitet kommer vi att fokusera på det sistnämnda perspektivet 

där det är utifrån den sociala kontexten i relation till andra som individer skapar sin identitet.  

 

Som konsekvens av att individer bär ett personligt ansvar för skapandet av sin egen identitet, 

blir känslan av tillhörighet och acceptans allt viktigare och omgivningens åsikter avgörande. 

Individer måste ta ställning till vem de vill likna samt vilka de vill distansera sig mot, detta mot 

bakgrund att individer antar att andra dömer dem med grund i deras konsumtionsbeteende och 
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således kategoriseras (Östberg & Kaijser 2010).  Elliot (2004) beskriver detta som att individer 

nu befinner sig i en tid präglad av individualitet där ansvaret ligger på individnivå. Vidare menar 

Maffesoli (1996) att individer nu kommit att länkas samman och bilda sig gemenskaper på ett 

annat sätt än i det moderna samhället där moraliska värderingar, livsstil, rättvisefrågor och 

slutligen delade känslor fungerar som den sammanbindande länken för att skapa en identitet 

(Arnould & Thompson 2005). Då vi avser att fokusera på just det sociala identitetsskapandet i 

denna uppsats kommer vi i nästa avsnitt att presentera och behandla ramverket CCT, som utgör 

en referensram för hur individer konsumerar, och hur deras beteenden, tankar, känslor och 

identitet påverkas av sociala kontexter. 

 

3.2 Teoretisk referensram 
 

3.2.1 Consumer Culture Theory 

 

CCT är en omfattande teori som behandlar de sociokulturella, symboliska och ideologiska 

aspekterna av konsumtion, snarare än ekonomiska och psykologiska faktorer (Arnould & 

Thompson 2005). Utifrån denna teori ses konsumenten som medskapare av den sociokulturella 

kontexten, snarare än som en passiv mottagare av den producerade kulturen. CCT kan ses som 

en övergripande struktur, som visar den dynamiska relationen mellan konsumentens val av 

produkt eller tjänst, marknaden och kulturell mening (Ibid.). Vidare undersöker CCT hur 

konsumenter omarbetar och förändrar symbolisk mening från till exempel varumärken, 

butiksmiljö, reklam och produkter, för att manifestera konsumentens personliga och sociala 

omständigheter, och därmed sin identitet och livsstil. Med hjälp av CCT, har forskning inom 

konsumentbeteende växt fram, genom att belysa sociokulturella processer och strukturer som 

kan brytas ner i fyra delar. Dessa fyra delar är; Consumer Identity Projects, Mass-Mediated 

Marketplace Ideologies and Consumers Interpretive Strategies, The Sociohistoric Patterning 

of Consumption och Marketplace Cultures (Arnould & Thompson 2005). I denna uppsats 

kommer främst Marketplace Cultures att behandlas, med bakgrund i att vi fokuserar på hur 

individens sociala identitet skapas i olika sociala kontexter. De övriga delarna av CCT kommer 

dock kortfattat beskrivas i kommande avsnitt. 
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Figur 1. Modellen ovan beskriver hur de olika processerna i CCT interagerar med varandra. Modellen 

utgår från Arnould & Thompson (2011). 

 

Consumer Identity Projects är en inriktning inom CCT som beskriver hur konsumenter formar 

sin identitet genom varor och tjänster som skapats av producenter, och konsumenterna ses här 

som identitetssökare och identitetsskapare. Consumer Identity Projects klassas generellt som 

någonting måldrivet (Arnould & Thompson 2005; Mick & Buhl 1992; Schau & Gilly 2003) 

även om målen ibland är implicita och ibland till viss grad irrationella (Arnould & Thompson 

2005; Hirschman 1992; Mick & Fournier 1998; Otnes et al. 1997; Thompson 1996). När 

komplikationer inom identitetsskapandet uppstår, använder konsumenterna olika strategier och 

kompensationsmetoder för att hantera motgångarna. Ett exempel på detta är hur individer 

skapar flera olika osammanhängande identiteter på Internet, som är kontextberoende, och inte 

har någon koppling till den verkliga identiteten.  

 

Mass-Mediated Marketplace Ideologies and Consumers’ Interpretive Strategies är den andra 

inriktningen. Denna del av CCT behandlar hur konsument-ideologier ser ut och hur 

konsumentens tankebanor och handlingar påverkas av detta, för att passa in i aktuella 

samhälleliga ideologier (Arnould & Thompson 2005; Hirschmann 1993). Här ses konsumenter 

som tolkande agenter, som anpassar och justerar sina handlingar med hänsyn till de ideal som 

visas i reklam och marknadsföring (Arnould & Thompson 2005).  

The Sociohistoric Patterning of Consumption är den tredje inriktningen i CCT. Denna 

inriktning undersöker hur institutionella och sociala strukturer påverkar konsumtion. De mest 
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undersökta faktorerna är klasstillhörighet, samhälle, etnicitet och kön (Arnould & Thompson 

2005). Just denna inriktning inom CCT strävar efter att besvara frågan - vad är ett 

“konsumtionssamhälle”, hur uppstår det och hur kan det behållas? Askegaard, Arnould och 

Kjeldgaard, visar hur vissa etniska identiteter har blivit hyper-kulturella. Med detta menas att 

den etniska kulturen är socialt rekonstruerad som någonting som går att konsumera. Kläder, 

mat och musik är aspekter som dessa kulturer använder för att förankra dess identitet i en tid då 

identiteter tenderar att vara flytande (Arnould & Thompson 2005). 

 

3.2.2 Marketplace Cultures  

 

Den fjärde inriktningen inom CCT utgörs av Marketplace Cultures och utgör som sagt den 

delen vi ämnar att fokusera på till störst del. I kontrast till den traditionella antropologiska synen 

att människor är kulturbärare, ses människor som skapare av kulturen inom Marketplace 

Cultures. Teorierna inom detta fält diskuterar även hur ökad konsumtion förändrar individers 

levnadssätt och hur den gemensamma kulturen påverkas av konsumtionen (Arnould & 

Thompson 2005). Inriktningen Marketplace Cultures inkluderar även hur konsumenter skapar 

känslor genom social solidaritet och skapar distinkta, fragmentariska, självvalda och ibland 

övergående kulturella världar i jakten på gemensamma konsumtionsintressen (Arnould & 

Thompson 2005; Belk & Costa 1998; Kozinets 2002; Schouten & McAlexander 1995). Dessa 

forskare har även kommit fram till att vissa av dessa grupper motsätter sig normerna och skapar 

sig således en alternativ livsstil, för att urskilja sig från mängden (Arnould & Thompson 2005; 

Brown, Kozinets & Sherry 2003; Muniz & O’Guinn 2000; Muniz & Schau 2005; Schouten & 

McAlexander 1995). Inom Marketplace Cultures ansluter sig individer till grupper med andra 

individer som delar en gemensam konsumtionsgrund och delar värderingar, ritualer och 

agerande i grupper som skapat begrepp inom Marketplace Cultures, som benämns; 

Varumärkesgemenskaper, Subkulturer och Consumer Tribes (Arnould & Thompson 2005).  

 

Forskning visar på att individer har många olika behov och att vissa av dessa kan tillgodoses 

till viss del genom konsumtion. Människan är ett socialt väsen som strävar efter en känsla av 

samhörighet och gemenskap till andra individer genom olika former av grupptillhörigheter 

(Strauss 1997). Denna tillhörighet utgör en viktig aspekt i konsumtionen och 

identitetsskapandet för individer, då individen eftersträvar trygghet och acceptans. Den mest 

fundamentala av aspekter i en gemenskap är känslan av samhörighet med andra medlemmar 

(Bengtsson & Östberg 2011). Denna samhörighet med andra konsumenter anses vara viktigare 
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i sig än relationen till själva produkten eller varumärket där de sociala behoven som att 

inkluderas, att kommunicera med- samt att bli sedd och uppmärksammad av andra människor 

är av högre prioritet (Lunt & Livingstone 1992). Detta bekräftar även Bauman (2008) i sin bok 

Konsumtionsliv där han skriver om hur känslan av att inte räcka till utgör drivkraften bakom 

individers konsumtion. 

 

När konsumenter identifierar sig med en social grupp som är väldefinierad och har en positiv 

image, tenderar konsumenter att välja produkter och tjänster som har en tydlig koppling till 

denna grupp. Champniss, Wilson & Macdonald (2015) belyser detta fenomen med ett exempel 

med bilmärkena Toyota och Honda. Toyotas modell Prius, är en hybridbil och har ett säreget 

utseende jämfört med deras andra modeller som är bensin- respektive dieseldrivna. Hondas 

motsvarighet Civic, skiljer sig inte speciellt mycket från Hondas övriga bilar utseendemässigt 

så därför signalerar att köra Toyota Prius, mycket tydligare för omgivningen att individen kör 

en miljövänlig bil. Denna skillnad är essentiell för konsumenter som vill identifiera sig som 

miljömedvetna och vill agera utifrån vad de antar förväntas av dem utifrån den sociala grupp 

de tillhör. I detta fall gör konsumenten det genom att konsumera en viss typ bil och därmed 

signalera en viss kunskap, kompetens och image (Champniss, Wilson & Macdonald 2015). 

Miller (1998) uttrycker detta fenomen med följande citat: 

 

Shopping is not an individualistic or individual- 

izing act, tied to the subjectivity of the shopper. Rather it 

is dominated by your imagination of others, of what they desire 

of you and their response to you; it is about relationship to those 

who require something of you… 

 (Miller 1998, s.3–4).  

 

På detta sätt väljer konsumenten att konsumera utifrån en social aspekt med fokus på relationer. 

Utöver detta menar Miller (1998) att konsumtion inte handlar om själva varorna eller tjänsterna 

i sig, utan handlar snarare om att erhålla och föreställa sig en viss slags konsumtion. Enligt 

Champniss, Wilson & Macdonald (2015) är den sociala gruppen som individen associerar med 

vid konsumtionstillfället avgörande för responsen till varan eller produkten.  Individen ändrar 

snabbt sin sociala identitet och inställning till sin konsumtion vid små kontextuella förändringar 

beroende på vem som är närvarande och vilken information som tas emot (Champniss, Wilson 

& Macdonald 2015). De olika identiteterna en individ kan skifta mellan kan liknas vid en 

radiostation där individen snabbt och undermedvetet kan byta kanal till den som passar bäst 
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utifrån den situationella kontexten. Radiokanalen väljs utifrån vad som krävs vid rådande 

situation och ersätts med en ny kanal när förändringar i kontexten gör att en annan identitet 

eller radiokanal lämpar sig bättre. Genom att studera olika sätt människor organiserar och 

sammansluter sig i olika grupper ges olika perspektiv på konsumtion och hur en kollektiv 

identitet skapas utifrån en social aspekt. Vissa individer organiserar sig genom att konsumera 

särskilda produkter och varumärken, andra genom att motsätta sig samhälleliga normer och 

värderingar. Slutligen grupperar vissa individer sig mer i enlighet med gemensamma 

värderingar och liknande konsumtionsbeteenden och det är denna del vi huvudsakligen kommer 

att fokusera på.  

 

3.2.3 Varumärkesgemenskap, Subkulturer och Consumer Tribes 

 

Det förmodligen mest populära sättet att teoretisera det nuvarande konsumtionssamhället är 

genom varumärkesgemenskaper (Canniford 2011). Varumärkesgemenskaper beskriver 

strukturerade sociala relationer, där anhängare till ett varumärke delar ritualer, traditioner och 

har en tendens till ansvarskänsla mot andra medlemmar (Muniz & O’Guinn 2001). 

Varumärkesgemenskaper delar många likheter med subkulturer, eftersom båda utgör 

sammanhängande och hängivna grupper, dock finns vissa skillnader. Inom en 

varumärkesgemenskap utgör den delade konsumtionen den centrala aspekten för att bli 

medlem, skapa en identitet och ett medvetande, snarare än att det är en delad social aktivitet 

som bygger på motstånd, som i subkulturer (Canniford 2011; Fournier & Lee 2009; Muniz & 

O’Guinn 2001).  

 

Medlemmar inom en varumärkesgemenskap är, till skillnad från subkulturer, mer benägna att 

utveckla relationer och leta efter individer som är likasinnade, som baseras på faktorer som 

hängivenhet och annorlunda livsstil (Canniford 2011; Luedicke, Thompson, & Giesler 2010, 

Muniz & O’Guinn 2001). Den delade konsumtionen av varor och tjänster skapar djupa 

relationer mellan medlemmar, samtidigt som det skapar en distinktion från individer som inte 

använder dessa varor och tjänster (Canniford 2011; Muniz & O’Guinn 2001; Shau et al. 2009). 

Ytterligare en distinkt skillnad mellan varumärkesgemenskaper och subkulturer är att det i 

varumärkesgemenskaper redan finns relativt starka strukturer och kärnvärderingar inom dessa 

produkter (Canniford 2011; McAlexander, Schouten, & Koenig 2002).  
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Sociologisk forskning om livsstilar som marginaliserats och avvikande grupper i samhället, har 

lett till skapandet av konceptet om subkulturer (Canniford 2011; Goulding, Shankar, & Elliot 

2002). Från att ha blivit uppmålat som småskaliga samhällslösningar, med alienerade och dåliga 

levnadsförhållanden, visade subkulturer en utveckling av nya regler, normer, status och sociala 

band med varandra (Canniford 2011; Cohen 1965; Merton 1938; Park. Burgess & McKenzie 

1967). Det engagemang som krävs för att vara med i en subkultur, har traditionellt lett till att 

medlemmarna frångått dominerande sociala institutioner som familj, arbete, marknadssegment 

och utbildning (Canniford 2011; Cohen 1980; Willis 1977). Tidiga studier om Marketplace 

Communityn har bidragit till teorin om subkulturer, genom att identifiera att subkulturer har ett 

delat engagemang till en speciell typ av produkter, konsumtionsvanor och varumärken. Detta 

engagemang är ofta grundbulten i subkulturer (Canniford 2011; Schouten & McAlexander 

1995). Ett av de mest klassiska exemplen av en subkultur är Bikerkulturen i USA, som stod 

utanför samhällets ramar (Canniford 2011). 

 

Till skillnad från subkulturer och varumärkesgemenskaper utgör Consumer Tribes en 

gemenskap hos individer som inte kan kategoriseras på samma sätt. Dessa gemenskaper utgör 

sällan medlemmarnas vardagliga liv och representerar snarare vissa enskilda tidpunkter av 

medlemmens vardag och medlemskapet i dessa är dessutom ofta tidsbegränsade (Canniford 

2011; Goulding, Shankar, Elliot & Canniford 2009). Vidare kan individer i en Consumer Tribe 

ingå i flera olika gemenskaper samtidigt utan att de påverkar varandra. Detta skiljer sig från 

medlemskapet i en subkultur respektive en varumärkesgemenskap (Canniford 2011, Bennet 

1999). En Consumer Tribe, utgörs av individer som är emotionellt sammanlänkade genom 

gemensamma värderingar och liknande konsumtionsbeteenden för att skapa grupptillhörighet 

och uttrycka identitet. Utifrån ett Consumer Tribe perspektiv menar Cova et al. (2002) att den 

sociala aspekten är den mest avgörande vid konsumtionsbeslut och konsumentens identitet är 

således skiftande och kontextbunden där situationella och livsstilsfaktorer spelar roll 

(Canniford 2011). Utifrån ett postmodernt perspektiv ses konsumtion som ett verktyg där värdet 

skapas genom sammanlänkandet, value-linkage, mellan individen och samhället snarare än i 

själva produkten eller varans funktionalitet (Canniford 2011; Cova 1997; Maffesoli 1996). Det 

är inte enbart i själva konsumtionen värdet skapas för individer i Consumer Tribes utan även 

genom sociala aktiviteter som de utför tillsammans med gemensamma värderingar som grund 

(Canniford 2011; Cova et al. 2007).  

 



 26 

Det finns en mängd olika anledningar till att individer ansluter sig till en Consumer Tribe, men 

de två huvudanledningarna som identifierats i tidigare forskning är behovet av att uttrycka den 

egna identiteten genom en gemensam passion, tro och genom gemensamma aktiviteter och 

konsumtion. Den andra aspekten utgörs av huruvida intensivt individerna i Triben socialiserar 

med varandra. Beroende på om ovanstående behov kan uppfyllas varierar graden av delaktighet 

och engagemang en individ har i en Consumer Tribe (Canniford 2011; Kozinets 2001). Inom 

Consumer Tribes besitter individerna något som Bourdieu (1989) benämner som kulturellt 

kapital (Canniford 2011). Denna teori förklarar de hierarkier, den kunskap och de regler som 

delas av individerna i stammen.  Medlemmarna i gruppen besitter viss kompetens och kunskap, 

har en väl avgränsad smak och utövar särskilda beteenden som sammanlänkar dem (Canniford 

2011; Cova et al. 2007).  Utöver detta finns det särskilda roller inom stammen som Cova & 

Cova (2007) identifierat till individer med olika grad deltagande, från lågt till högt 

känslomässigt engagemang (Canniford 2011). De olika rollerna har varierande grad av kunskap 

och påverkar andra individer i Triben till olika grad. 

 

Ett exempel på en Consumer Tribe är individer som konsumerar second-hand. Dessa individer 

identifierar sig som medvetna konsumenter, utifrån olika faktorer, som till exempel 

miljömässiga och ekonomiska sådana och värdesätter att minska sin konsumtion och 

återanvända produkter på olika sätt (Kahle & Gruel-Atay 2014). Individerna delar även ofta 

andra gemensamma intressen och värderingar och anses generellt anta en alternativ profil där 

de skiljer sig från normen gällande matkonsumtion, musiksmak och föredrar att umgås på vissa 

ställen framför andra. På detta viset skapas en samhörighet där individerna bildar en gemenskap 

och tillhörighet kring en viss uppsättning åsikter och värderingar (Kahle & Gruel-Atay 2014).  
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4. Empiri och Analys 
 

I detta avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet som samlats in genom tre 

fokusgrupper där samtliga individer anser sig vara gröna konsumenter till en viss grad. Vi har 

identifierat fem olika teman utifrån den insamlade empirin som underlag för att undersöka hur 

individer skapar sin identitet utifrån sociala kontexter med hjälp av grön konsumtion. Dessa 

teman utgörs av individens allmänna syn på grön konsumtion, deras livsstil, 

konsumtionsbeteenden, image och deras sociala identitet. 

 

4.1 En vegan är inte längre en konstig person som bor mitt i en skog 
 

Med grund i att miljön idag utgör ett högaktuellt ämne, känner merparten av respondenterna att 

de vill, och även måste, engagera sig i miljön, delvis genom konsumtion av gröna livsmedel. 

Detta med grund i att konsumtion idag utgör en viktig aspekt i individers identitetsskapande 

och säger mycket om vem individen är. Utifrån de genomförda fokusgrupperna framgick det 

tydligt, likt tidigare forskning (Tan, Johnstone & Yang 2016), att det finns en uttalad 

miljömedvetenhet bland individer idag och en generellt positiv inställning till gröna produkter. 

Hur denna miljömedvetenhet mer specifikt tar sig uttryck är komplext att kartlägga, men 

respondenternas attityd till grön konsumtion framställs, utifrån intervjuerna, som positiv och 

påverkas vidare av en mängd faktorer där både samhället, relationer till andra och olika sociala 

kontexter bidrar till att individerna känner en skyldighet och plikt att eftersträva en grön livsstil. 

Då konsumtion idag kommit att fungera som en signal för både kunskap och kompetens, snarare 

än en indikation på tillgången till högt kapital, har betydelsen av att skapa - samt visa upp - en 

viss identitet blivit allt viktigare (Östberg & Kaijser 2010). Våra respondenter bekräftar detta 

genom att uttrycka olika känslor associerat med att försöka skapa- och upprätthålla en grön 

identitet och livsstil som accepteras och bekräftas i positiv bemärkelse av andra.  

 

Respondenterna från fokusgrupperna ansåg vidare generellt att unga tenderar att vara mer 

miljömedvetna än äldre generationer och samtliga individer i fokusgrupperna delade 

gemensamma värderingar, åsikter och vardagliga aktiviteter gällande grön konsumtion. 

Intervjuperson 9,10,11 resonerade följande vid frågan om vad som kännetecknar den stereotypa 

gröna konsumenten idag: 

 

I: Om ni skulle beskriva den stereotypiska gröna konsumenten?  
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IP9: Unga! 

IP10, 11: Ja, unga! Det är sant! Faktiskt! 

 

I fokusgrupp 1 resonerade intervjupersonerna följande angående om det var en generationsfråga 

eller inte, genom att svara på frågan vad deras föräldrar tycker om ekologiska varor:  

 

IP3: Det jag känner är att mina föräldrar och deras vänner, dom blir ju lite smått kränkta varje 

gång någon nämner ekologiskt. Dom säger saker som; “nej men jag äter mitt kött, för det är min 

frihet” och jag säger “men vaf*n kom igen”... 

IP2: [skratt] Ja, alltså min med!  

IP3: Ja, alltså gubbar som är födda på 40/50-talet är köttätare allihopa. [skratt] 

 

Som framgår ovan är det, enligt våra respondenter, de unga i samhället som driver 

miljömedvetenheten framåt och är engagerade i miljöfrågor snarare än den äldre generationen. 

Detta berodde enligt våra intervjupersoner på flera faktorer, där konsumtionsvanor, vänners- 

samt omgivningens konsumtion och en uppväxt utan ekologiska produkter och utbildning i 

ämnet, alla sannolikt lär ha påverkat de äldre generationernas syn på grön konsumtion.  

 

Vidare framkom det även att den gröna identiteten som medförs av att engagera sig i miljön 

och hållbarhetsfrågor medför en positiv image, till skillnad från tidigare där en grön identitet 

ansågs vara normavvikande och medförde negativa associationer. Den tidigare gröna 

konsumenten ansågs vara extrem och leva en alternativ livsstil, som kändes främmande och 

svår att relatera till. Intervjuperson 8 förklarade detta på följande sätt genom att beskriva en 

miljömedveten individ utifrån ett tidigare veganskt perspektiv: 

 

IP8: [...] Den här stereotypbilden av att en vegan är en konstig person som bor mitt i en skog som 

liksom… 

 

Den tidigare stereotypen av en vegan ansågs alltså av intervjuperson 8 att utgöras av en individ 

som valt att motsätta sig samhällets normer och eftersträvade en grön livsstil. På detta sätt kunde 

stereotypen därmed sägas utgöra en medlem av en subkultur, där ett delat engagemang till 

produkter, konsumtionsvanor och varumärken är grundbulten och leder till att individerna i 

gruppen distanserar sig det övriga samhället (Canniford 2011). Det framgick dock vid 

diskussionerna i fokusgrupperna att samtliga var överens om att identiteten som en vegan, och 

en allmän strävan efter en grön livsstil idag, uppfattas som positiv, som i tiden, cool och hipp 
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och ansågs även vara en vanligt förekommande identitet och därmed inte utgöra någon 

avvikande grupp individer längre. Den positiva uppfattning om gröna identiteter som finns idag 

syntes vidare då individerna angav att gröna identiteter av olika slag associeras med ord som 

snäll, medveten, klok och empatisk, och att en grön livsstil innefattar aktiviteter och 

engagemang som samtliga individer ansåg utgör en naturlig och viktig del av deras vardag 

såsom källsortering, ekologisk konsumtion och användning av kollektivtrafik. Således 

identifierar sig samtliga intervjupersoner som individer som besitter någon form av grön 

identitet och de aktiviteter och det engagemang som individerna utför, fungerar enligt Fuentes 

(2013) som hjälpmedel för att uppnå och förmedla denna gröna identitet.  

 

Med bakgrund i att samtliga individer tycks dela uppfattningen om att de flesta individer idag 

besitter någon slags grön identitet kan den ekologiska trend som KRAV identifierat som 

rådande idag, snarare anses ha övergått till en livsstil som genomsyrar individers liv inom 

många områden och där den udda individen idag inte utgörs av veganen, utan snarare av den 

som inte källsorterar och således inte kliver på det “gröna tåget”.  

 

IP3: Det har nog snarare övergått i en livsstil känner jag som många i våran generation ägnar sig 

nästan heltid åt, alltså det är inte någonting som kommer att gå över om två/tre år så därför kan 

man inte kalla det en trend utan det har övergått till en livsstil och ja… 

 

Det framkom tydligt utifrån intervjuerna att individerna var överens om den gröna livsstilen 

blivit en norm hos den yngre generationen och att den kommer att fortsätta prioriteras i 

framtiden. 

 

IP9: Det är ju något som har kommit dom senaste åren, det har blivit allmänt känt, att det skulle 

vara något bra... Så att även om det kanske är en trend, så känns det som att det håller i sig. Att 

det fortsätter liksom.  

 

IP10: Asså det är ju såhär inte bara en trend liksom… Det är trendigt i hela samhället! En trend 

som antagligen kommer att fortsätta utvecklas för det är ju verkligen någonting som är viktigt. 

 

I citaten ovan bekräftar intervjupersonerna att en grön livsstil klingar positivt oavsett om den 

klassas som en trend eller inte, till skillnad från tidigare då veganer och miljömedvetna tillhörde 

en grupp individer, som av många ansågs udda. 
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4.2. Om man skulle ha tid och balans i sitt liv att lägga upp en sådan livsstil 
 

Som identifierat hittills finns en eftersträvan att skapa och upprätthålla en grön livsstil hos våra 

respondenter och utgör en slags norm. Då individer delvis konsumerar sig till en viss identitet, 

har begreppet livsstil i sig blivit viktigare idag (Paterson 2005), och enligt våra respondenter, 

än mer specifikt, den gröna livsstilen som beskrivs ovan där prioritering ligger i att engagera 

sig i miljön till största möjliga mån utifrån olika faktorer i individens vardagliga liv. Som 

tidigare nämnts, bygger en livsstil på att individer delar värderingar, intressen och 

uppfattningar, vilket gör att en samhörighet uppstår (Fira, Dholakia & Venkatesh 1993). 

Individer skapar sig vidare delvis en viss livsstil genom att konsumera specifika produkter och 

tjänster vilka fungerar som hjälpmedel för att signalera ut till andra vem de är eller vill bli 

(Ibid.), vilket våra respondenter angav att de gjorde ibland genom att konsumera gröna 

produkter. Vidare grundar sig en livsstil på en gemensam eftersträvan på ett meningsfullt liv 

där intervjupersonerna delade en gemensam syn kring att de anser att människor är skyldiga att 

göra en insats för miljön i den mån de kan. Även eftersträvan av en livsstil som är sund och 

balanserad gällande till exempel träning och kost angavs vara av hög prioritet hos 

intervjupersonerna. 

 

Denna eftersträvade gröna och sunda livsstil bygger vidare på att individer vill skapa sig en 

trygghet och minimera sina risker (Elliott & Wattanasuwan 1998). Utifrån intervjupersonerna 

går det att identifiera att denna trygghet handlar om att följa normerna i samhället och 

accepteras av andra och på så vis minimera riskerna som kan uppstå om de ej lyckas med att 

leva utefter den gröna livsstilen. Enligt Beck (2000), som menar att vi lever i ett risksamhälle 

idag, ställs individen inför utmaningen att anpassa sig till det sättet vilket människor tränas och 

uppfostras till att uppfylla kraven från sina sociala identiteter, som i dag kan anses vara att inta 

en samhällsroll som grön, något som framgår av intervjupersonerna att inte vara helt enkelt. 

Intervjupersonerna uttrycker hur de inspireras och känner press att anamma en viss livsstil där 

samtliga angav att de eftersträvade en grön livsstil till en viss nivå men påverkades av faktorer 

såsom pengar, tid, energi och kunskap. Fuentes (2014) menar att individer måste göra 

uppoffringar, överväganden och prioritera gällande olika aspekter, för att uppnå en grön livsstil. 

Vi kunde identifiera att flera av intervjupersonerna upplevde liknande hinder, där majoriteten 

av dem angav att den önskade livsstilen inte var fullt möjlig att uppnå vid detta skede av 

intervjupersonernas liv, där ett av de största hindren är brist på pengar: 
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IP1: Svårt kanske inte… Men om man är student är det kanske mer frågor som handlar om man 

har råd eller inte, alltså det finns ju lika många ekologiska val som icke men det är ju frågan om 

liksom budgeten passar för det.  

 

Då samtliga intervjupersoner var studenter, kunde en gemensam begränsning gällande 

ekonomin som studentlivet generellt medför identifieras, som resulterar i att individerna inte 

kunde konsumera grönt så ofta som de menar att de önskat. Ett ord som visar på att det finns 

en begränsning är ordet om som frekvent förekommer i fokusgrupperna.   

 

IP2: Jag skulle helst vilja handla från torghandeln eller liksom en gårdsbutik om jag hade råd.  

 

Intervjuperson 2 menar i citatet ovan att hen helst skulle vilja köpa produkter från små lokala 

aktörer, för att gynna miljön men återigen tas pengar-aspekten upp och återigen används ordet 

om som en indikation på att förutsättningarna hade behövt ändras för att möjliggöra den 

önskade gröna livsstilen. 

 

IP8: […] och sen så allmänt så kanske jag köper, ja typ 20 % ekologiskt, då tycker jag att jag gör 

någonting, men ändå går ihop till en studentbudget.  

 

Intervjuperson 8s konsumtion utgörs till viss del av ekologiska produkter, men inte mer än 20 

procent, då hen anser att det inte går ihop med studentbudgeten. Utöver pengar-aspekten 

nämnde intervjupersonerna även andra hinder som står i vägen för individerna att kunna 

anamma en grön identitet och leva ett grönt liv fullt ut. Faktorer som tid och energi är även 

viktiga faktorer som fungerar begränsande.  

 

IP10: [...] Vissa saker beror väl på hur man mår och vad man har lust till och om man har ork och 

tid.  

 

Intervjuperson 10 visar även på befintliga begränsningar gällande hens gröna konsumtion och 

använder ordet om i samband med ork och tid snarare än pengar som ovan. Även intervjuperson 

8 bekräftar intervjuperson 10s påstående kring tidsaspekten och använder även ordet om på 

följande sätt: 

 

IP8: Tidsaspekten tror jag! Om man skulle ha tid och balans i sitt liv att lägga upp en sådan livsstil, 

det är väl främst då jag känner att man skulle kunna göra det! 
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Slutligen spelar kunskapen roll bakom vilka produkter och märken som kan anses utgöra gröna 

alternativ, vad det innebär och huruvida grön konsumtion gör skillnad eller ej. Flertalet 

intervjupersoner menade att det krävdes mycket kunskap och att läsa på väl för att kunna 

navigera bland de olika produkterna och varumärkena. Intervjuperson 10 resonerade följande:  

 

IP10: Jag tror att jag nog inte köper för att jag inte vet vad jag ska tro på. Står det att det är 

ekologiskt? Hur ekologiskt är det? Så måste man läsa på... Och det har jag ju inte gjort så jag kan 

ha lite svårt att tro på vilket sätt det är ekologiskt, varför är det det... 

 

Intervjupersonerna menar således att förutsättningarna för att uppnå en grön livsstil inte finns i 

nuläget men att om vissa faktorer ändras, skulle det kunna möjliggöra en grönare livsstil. 

Utifrån citaten ovan går det alltså att identifiera att samtliga intervjupersoner känner sig 

begränsade i sin strävan mot en grön livsstil, där faktorer såsom pengar, tid, energi och kunskap 

fungerar som hinder. Trots att dessa hinder identifierats ansåg dock merparten av 

intervjupersonerna att de ändå lyckades uppnå en grön identitet till viss del, eller iallafall valde 

att framställa det på det viset. Intervjupersonerna använde således de identifierade hindren som 

bortförklaringar och strategier för att försvara sin konsumtion och identitet som grön, trots att 

den inte alltid faller inom ramarna för en grön konsument. Arnould & Thompson (2005) menar 

att individer använder sig av strategier och kompensationsmetoder när komplikationer i 

identitetsskapandet uppstår. Respondenterna ville således försvara sin önskade gröna identitet 

och livsstil då strävan efter denna visade sig vara stark och skammen av att misslyckas uppnå 

denna likaså. 

 

Vidare är det intressant att undersöka diskrepansen mellan vad intervjupersonerna uttalade sig 

om att de gjorde eller ville göra för miljön, och vad de i slutändan faktiskt gör. Vi kunde utifrån 

citaten nedan identifiera att intervjupersonernas miljöengagemang och gröna identitet inte är så 

pass genuint som de vill att det ska vara, eller framstå till att vara, och att de identifierade 

hindren ovan spelar stor roll. Intervjuperson 2 berättade att hen engagerar sig miljömässigt 

genom att eftersträva att handla enbart icke-säsongsbaserade kläder. Vid snabb eftertanke insåg 

hen dock, att de plaggen hen själv hade på sig vid intervjutillfället var ett sommarplagg - och 

hen kände då skam:  

 

IP2: Min önskade livsstil är som du säger, att inte bara köpa kläder som man bara kan ha en säsong 

och så känns det såhär… skitdåligt. Okej. Min tröja är en säsongströja [skratt], kändes som du 

tittade på mig! Nu känner jag mig dålig! [skratt] 
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Intervjuperson 12 menar nedan att hen brukar cykla för att värna om miljön, men att hen ändå 

tog bilen till fokusgruppen.  

 

IP12: Att cykla! Ok, inte idag men annars så försöker jag tänka på att cykla och inte ta bilen. 

 

Intervjuperson 2, som berättade om säsongsplagg ovan, berättade även följande: 

 

IP2: [...] Och med mat och sånt så försöker jag, även om jag har lite tid, försöker jag mer och mer 

köpa saker som jag gör från grunden, det känns bättre än så här halvfabrikat... 

 

Det visade sig senare att intervjuperson 2 köpte halvfabrikat relativt ofta ändå, eftersom hen 

ofta jobbade sent, och därmed inte hade varken tid eller ork att laga mat från grunden. Dessa 

citat visar alltså på att hindren i slutändan ändå fungerade begränsande för intervjupersonerna i 

strävan efter en grön livsstil.  

 

Vidare visade dessa hinder och bortförklaringar på ett behov av acceptans och samhörighet för 

att framställa sig som en grön konsument som således kan accepteras av dess omgivning. 

Östberg & Kaijser (2010) menar att identitetsskapande idag bygger på acceptans och en känsla 

av tillhörighet, där omgivningens åsikter är avgörande. Det faktum att intervjupersonerna var 

tvungna att ge sina svar inför en grupp av andra människor, kan således ha påverkat hur 

intervjupersonerna valde att framställa sin gröna identitet både i samhället och i fokusgruppen. 

Således kan det antas att samtliga intervjupersoner kunde föreställa sig- och att de uttalade sig 

om, att eftersträva ett idealt grönt liv som de gärna ville leva i enlighet med utefter vissa 

faktorer, men att det i nuläget inte var fullt möjligt. Att så många hinder och bortförklaringar 

förekom under intervjuerna skulle även kunna fungera som en indikation på att det kan finnas 

brister i hur genuint miljöengagemanget hos individerna verkligen är, när de uttrycker att de 

inte kan agera fullt miljövänligt nu men att det kanske - och förhoppningsvis - kan ske senare.  

 

Att intervjupersonerna ej lyckas anamma den gröna livsstilen fullt ut och använder 

bortförklaringar och kompensationsmetoder resulterar i att den symboliska aspekten bakom den 

gröna konsumtionen och känslorna associerat med denna blir avgörande, något som diskuteras 

vidare i följande avsnitt.  
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4.3 Det känns ju som man gör något gott liksom 
 

I analysavsnittet har det hittills framgått att intervjupersonerna har en positiv bild av en grön 

konsument och att de gärna själva konsumerar grönt om olika faktorer tillåter det, och att det 

inte alltid är så enkelt då olika hinder förekommer som måste tas med i beaktning. Individerna 

kompenserar således bristen på fullt miljöengagemang genom att omvandla fysiska handlingar 

till symboliska handlingar som associeras med känslor. En indikation på hur intervjupersonerna 

omvandlar fysiska handlingar till en symbolisk mening är det frekvent förekommande ordet 

försöka, som kunde identifieras utifrån samtliga intervjuer. Intervjupersonerna uttrycker hur de 

försöker leva utefter vad de anser vara en grön livsstil och det framgår att miljöengagemanget 

ofta börjar på en nivå där intervjupersonerna kan ändra saker utan att det behöver kosta så 

mycket, delvis genom deras beteenden och vardagliga sysslor i hemmet. Såhär beskriver 

intervjuperson 13 och intervjuperson 10 sitt miljöengagemang: 

 

IP13: Jag brukar ju försöka handla ekologiskt men jag köper ju inte bara det liksom. Det är ofta 

andra saker jag brukar kolla på!  

 

IP10: Ja, man försöker väl tänka på det i sin vardag, att liksom kanske källsortera eller sådär… 

 

Att individerna ovan uttrycker att de försöker, indikerar återigen att det finns hinder i vägen 

som gör att de inte lyckas fullt ut med att leva eller konsumera som de önskar. När individer 

inte lyckas konsumera som de vill, angav de att de känner ett visst misslyckande och skam då 

majoriteten av intervjupersonerna uttryckte en väldefinierad bild av hur de skulle vilja leva och 

att det även här fanns en diskrepans mellan denna bild och hur individer uttryckte att det faktiskt 

levde i nuläget. Enligt Fuentes (2014) kan individer som lyckas konsumera i enlighet med sina 

önskemål, undvika känslor som ångest och stress, vilket leder in på ett annat vanligt 

förekommande ord i fokusgrupperna; känner.  

 

Individerna uttrycker frekvent hur de känner positiva- respektive negativa känslor när de agerar 

på ett visst sätt. De vill visa på att de lever en grön livsstil om det inte kostar för mycket, där de 

försöker leva utefter normerna och där de känner sig bra när de lyckas göra detta och de skäms 

och känner således ångest när de misslyckas. Detta visar än en gång på vikten av den 

symboliska aspekten kring att anamma en grön livsstil och känslornas betydelse. 

         

IP2: Det känns meningsfullt och jag mår ju bra när jag köper den. 
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Intervjuperson 2 menar att hen får en känsla av att göra något bra, när hen konsumerar grönt. 

Intervjuperson 11 bekräftar även detta och förklarar det på följande sätt:  

 

IP11: [...] Det känns ju som man gör något gott liksom i alla fall genom att välja en ekologisk vara 

framför en annan icke-ekologisk vara men jag vet inte.  

 

Utifrån intervjuperson 11s citat framgår det att hen inte besitter den kunskap att veta huruvida 

den ekologiska konsumtionen verkligen gör skillnad eller ej, men att det är den symboliska 

handlingen bakom den gröna konsumtionen som är avgörande, snarare än kunskapen och till 

vilken bredd och djup som miljöengagemanget sker. Känslan av att göra något bra överväger 

alltså vad som faktiskt görs och vilken påverkan denna handling faktiskt resulterar i eller ej. 

Återigen visar detta att den emotionella och symboliska kopplingen till att handla grönt är mest 

betydelsefull enligt våra intervjupersoner. Detta är något Arnould & Thompson (2005) även 

menar, att individer omarbetar en symbolisk mening från exempelvis varumärken och 

produkter, för att kommunicera sin identitet och livsstil. Ytterligare ett exempel på den 

symboliska betydelsen av grön konsumtion är intervjupersonernas konsumtion i matbutiker, till 

exempel på ICA, där intervjupersonerna uttryckte att de får intrycket av att individer som 

konsumerar av ICA:s egna ekologiska sortiment framför konventionella produkter, visar på en 

miljömedvetenhet och en viss grön och positiv status.  

 

IP3: Någon gång när jag var och handlade så såg jag en tjej framför mig som shoppade, eller ja 

handlade jättejättemycket grejer. Jag tror det skulle vara för en förening eller något, hon hade allt 

eko och jag bara tittar i min egen korg och bah wow... [skratt] och så valde jag den andra kassan! 

[skratt] 

 

IP2: Ja, jag kan nog bli lite påverkad av andra i matbutiker och ser att wow, hon handlar ju j*kligt 

mycket eko! Då känner jag att jag kunde ha valt att ta något som var lite eko också!  

 

Utifrån citaten framställs intervjupersonerna som individer som strävar efter att konsumera 

ekologiskt där de ser ekologisk konsumtion som något önske- och beundransvärt och att en 

känsla av skam framkommer av icke-ekologisk konsumtion. Bauman (2008) menar att 

individer konsumerar på ett visst sätt för att undvika känslan av att inte räcka till, vilket 

individerna tycks känna till när de inte konsumerar grönt. Intervjupersonerna 2 uttrycker vidare 
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att när hen lyckades välja ekologiska produkter så känner hen sig nöjd och stolt över sin 

konsumtion  

 

IP2: [...] Det känns väldigt bra när man väl tar steget och bara det här var något ekologiskt eller 

något man vet är ganska bra. 

 

Intervjuperson 3 uttrycker vidare att ekologisk konsumtion är en symbol för status och att denna 

slags konsumtion signalerar ut en positiv image till omvärlden: 

 

IP3: Det känns ju som en statusmarkör att visa på att man har tid och råd att göra medvetna val 

gällande sin konsumtion. Så det visar på någon slags social status.  

 

Återigen handlar det om att intervjupersonerna omvandlar till exempel produkter och 

varumärken till en symbolisk mening som de låter signalera ut sin gröna identitet. Ett exempel 

på detta är ’’ICA I love Eco’’ produkterna som individerna angav att de ibland konsumerade, 

där sloganen med hjärtsymbolen kan antas omvandlas till en symbol för gemenskap, kärlek och 

engagemang och visar således på något meningsfullt, som samtliga individer lätt kan ta del av 

genom att konsumera dessa produkter. Den ekologiska produktens etikett fungerar därmed inte 

enbart som en fysisk etikett på produkten utan fungerar än viktigare som en miljömedvetenhets-

markör som individerna gärna köper och identifierar sig själva med, och kan därigenom enkelt 

uppnå en grön identitet. Fuentes (2014) menar att det är meningsfullheten och den 

känslomässiga innebörden av konsumtionen som är central, där det är känslorna som fungerar 

som drivkraft snarare än själva utförandet av aktiviteterna för att skapa en grön identitet. 

 

4.4 Det känns ju bättre att glida runt med en Barista-mugg jämfört med Pressbyrån 

liksom 
 

Hittills kan det konstateras att det finns många faktorer som fungerar begränsande för 

intervjupersonerna att anamma en grön livsstil och en grön identitet, men även möjliggörande 

faktorer har kunnat identifieras, exempelvis när individer fokuserar på den symboliska aspekten 

kring grön konsumtion och skapandet av den gröna eftersträvade identiteten. 

Intervjupersonerna angav även indirekt att de kunde anamma en grön livsstil, eller visa upp en 

grön livsstil, bland annat genom att befinna sig i gröna kontexter och på detta sätt signalera ut 

en viss grön status. Detta är något som bekräftas av Evans et al (2008) som menar att det är 

viktigt för individer idag att signalera ut sin image och status genom konsumtion och få den 
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bekräftad av andra. Intervjupersonerna kunde således känna att enbart genom att vistas på en 

viss plats och konsumera där för stunden kunde en känsla av att följa de gröna riktlinjerna 

uppnås och kommuniceras ut och bekräftas. Några exempel på detta är torghandelsplatser och 

Fairtrade-caféer, t.ex. Barista:  

 

IP8: När man sitter på Barista så känns det som att man är lite duktig, som att man är en del av 

något större. De som sitter på caféet har ju gjort ett aktivt val att fika just där. Man kanske inte är 

super-miljömedveten eller så men man går iallafall inte dit och fikar om man inte bryr sig om 

miljön alls, eller motsätter sig det hela. 

 

Intervjuperson 8 menar alltså att caféet Barista, som har en utpräglad Fairtrade-profil, påverkar 

individens image positivt och i en grön riktning och menar vidare att individer som befinner sig 

på caféet delar någon slags gemenskap gällande att de känner att de gör en insats för miljön och 

därmed besitter någon slags, om än bara tillfälligt, grön identitet som de tillsammans skapar 

och bekräftar. Detta har tydliga likheter med vad Arnould & Thompson (2005) definierar som 

en Consumer Tribe. Citatet från intervjuperson 6 nedan bekräftar även imagens betydelse och 

menar på att det går att kommunicera ut en viss image och medvetenhet genom 

symbolhandlingar och att dessa handlingar i sig resulterar i positiva känslor som ligger i linje 

med en grön identitet. 

 

IP6: Jag skulle tänka att det känns bättre att glida runt med en Barista-mugg jämfört med 

Pressbyrån liksom…  

 

Intervjuperson 9 menar vidare att individers konsumtion signalerar ut en viss kunskap och 

kompetens till omgivningen och genom att t.ex. välja ett grönt alternativ framför ett icke-grönt 

alternativ tillskrivs individer en positiv och medveten image som en individ som bryr sig och 

drar sitt strå till stacken, något som anses eftersträvansvärt i skapandet av en grön identitet. 

 

IP9: [...] om någon går runt med en Barista-mugg, känns det som att någon har gjort det aktiva 

valet. för att det ligger ju en Seven Eleven rakt över här i Lund. Så då känns det ju som att en 

person har gjort det valet, för att det är Fairtrade.  

 

Slutligen menar intervjuperson 11 att det är känslan som fås av att handla grönt som är 

betydelsefull snarare än vad som faktiskt köps eller huruvida ekologiskt eller hållbara 

produkterna egentligen är. 
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IP11: När jag handlar på en torghandel så det känns som att det är lite mer genuint men... jag har 

ingen aning om det är närproducerat eller inte... Men man kanske tror det, det känns ju som det 

och det känns bra i så fall om det är närproducerat. 

 

Genom att ibland anamma ett grönt beteende uppstår en tillfällig gemenskap där individerna 

känner gemenskap exempelvis i livsmedelsbutiker eller på caféer där de vistas relativt ofta men 

under korta tidsperioder. Det som är signifikant med just en Consumer Tribe, är att individer 

kan vara med i en sådan gemenskap bara stundtals ibland, och behöver således inte leva enligt 

dessa värderingar och konsumtionsvanor hela tiden. Medlemmar i Consumer Tribes kan också 

vara med i flera olika sådana, utan att det påverkar individens medlemskap (Canniford 2011). 

Då livsstil fungerar som en produkt av delade värderingar och konsumtionsmönster kan 

intervjupersonernas svar gällande sin gröna konsumtion tolkas som en indikation på att de är 

emotionellt sammanlänkade och det skapas således en samhörighet och grupptillhörighet som 

faller inom ramarna för en Consumer Tribe (Canniford 2011). Intervjupersonerna skapar sig 

alltså delvis en grön identitet genom att leva en grön livsstil som de delar med andra tillfälligt.  

 

4.5 Om det är frukt och grönsaker och sånt, så älskar jag ju att ta bild på det 
 

Intervjupersonerna berättade att utöver sociala kontexter, kan sociala medier och 

familjebakgrund ha en påverkan på deras eftersträvade ideala gröna livsstil. Giddens (1991) 

menar att i och med att människor idag har stora valmöjligheter, som konsekvens av övergången 

från modernismen till postmodernismen, har individen möjlighet att själva bestämma sin livsstil 

och roll i samhället. Vidare menar även Giddens (1991) att vi lever i en tid av oändliga 

möjligheter gällande tillgången till information och sociala medier, vilket har gjort världen mer 

öppen och transparent. Människor kan via dessa medier välja fritt hur de vill skapa sin identitet 

och således även sin livsstil. Så här svarade intervjuperson 7 på frågan om hen påverkas av 

sociala medier: 

 

IP7: Till exempel Blondinbella som jag följer och har följt väldigt länge, hon äter bara vegetariskt 

nu, så det har väl kanske påverkat på något sätt. 

 

Intervjuperson 7 menar att kända profiler på sociala medier, i det här fallet Blondinbella, 

förmodligen har en påverkan på hennes önskade livsstil. Intervjuperson 8 bekräftar även detta 
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och menar att individer påverkas av vilka de följer på sociala medier, oavsett om det är vänner 

eller kända profiler: 

 

IP8: Ja, asså jag tror att alla man följer på Instagram, oavsett om det är ens kompisar eller om det 

är kändisar påverkar en. 

 

Några av intervjupersonerna lägger även själva upp bilder på bland annat mat på sociala medier: 

 

IP2: Asså jag älskar ju att laga mat och jag älskar att lägga upp en massa färger, asså om det frukt 

och grönsaker och sånt, så älskar jag ju att ta bild på det!  

 

Intervjuperson 2 kan antas vilja signalera ut en identitet, som en individ som äter mycket frukt 

och grönsaker och därmed visa på en nyttig och balanserad livsstil. Hen skapar och visar således 

upp en identitet via sociala medier som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med hens 

verkliga identitet och genom att selektivt välja ut vilka delar i livet som ska visas upp, och få 

dessa delar uppmärksammade och bekräftade av andra, fås en känsla av att dessa delar 

representerar den sanna identiteten. Det framkom senare i intervjun att intervjupersonen i fråga 

inte enbart åt hälsosamt utan även mer icke-hälsosamma alternativ som hen inte lika stolt vill 

visa upp.  

 

Vidare visade svaren från intervjupersonerna att deras uppväxt samt familjebakgrund, har haft 

en påtaglig påverkan på deras konsumtionsvanor. Så här svarade några av intervjupersonerna 

på frågan om de växt upp i en miljömedveten familj eller inte: 

 

IP2: Jag skulle säga att jag är uppvuxen i miljömedveten familj liksom. Framförallt att det handlas 

mycket ekologiskt och på marknader och på torg och så och att man hellre köper mindre kött och 

riktigt bra, än mycket och som kommer från Argentina eller något.  

 

Till skillnad från intervjuperson 2, hade intervjuperson 1:s familj en annan syn på miljön: 

 

IP1: Min familj? Miljömedveten? Nä, absolut inte…[skratt], de slänger batterier hur som helst, 

det är pinsamt... Men jag försöker skala bort det lite, jag försöker ta ett steg åt andra hållet…  

 

Dessa två intervjupersoner visar på två olika sätt individer kan påverkas av sin sociala kontext 

utifrån sin respektive bakgrund. Intervjuperson 1 har växt upp i en miljömedveten familj, som 
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avspeglas i hens konsumtionsmönster idag. Till skillnad från intervjuperson 1, berättar 

intervjuperson 2 om sin uppväxt där inget beaktande för miljön överhuvudtaget har tagits. 

Intervjuperson 2 visar att hen tydligt vill differentiera sig från sin familjs beteende och menar 

att det är pinsamt och skamfyllt. Paterson (2006) menar att individers konsumtionsvanor är en 

produkt av klass, bakgrund och kulturell identitet vilket citaten ovan både bekräftar. Således 

kan det antas att samtliga intervjupersoner påverkats av sin familj och bakgrund antingen 

genom att agera i enlighet med familjens beteende eller genom att motsätta sig detta beteende.  

 

4.6 Där jag jobbar nu är ju 80 % vegetarianer så man skäms lite när man tar kött 
 

Den sociala identiteten som individer skapar sig utifrån olika sociala kontexter anses som högst 

betydelsefull då människan är en social varelse som är beroende av relationer och strävar efter 

att uppnå en känsla av samhörighet och gemenskap till andra genom olika grupptillhörigheter 

(Strauss 1997). Denna samhörighet anses vara viktigare än själva relationen till produkten eller 

varan där sociala behov såsom att kommunicera och bli uppmärksammad är av högre vikt (Lunt 

& Livingstone 1992; Woodruffe 1997; Dholakia 1999). Champniss, Wilson & Macdonald 

(2015) menar att den sociala gruppen som individen associerar med vid konsumtionstillfället 

är avgörande för responsen till produkten eller tjänsten. Individen anpassar sin sociala identitet 

och inställning till sin konsumtion vid små kontextuella förändringar beroende med vem som 

är med vid köptillfället (Champniss, Wilson & Macdonald 2015). Detta är något som kan ses 

hos majoriteten av intervjupersonerna. Intervjuperson 1 menar att hen anpassade sitt 

konsumtionsbeteende beroende på vem som var närvarande, speciellt med en vän som är väldigt 

miljömedveten. Intervjuperson 12, som arbetar på en restaurang, äter endast vegetarisk mat med 

hennes vegetariska kollegor.  

 

IP12: Där jag jobbar nu är ju 80 % vegetarianer eller veganer så man skäms lite när man tar kött 

[skratt] Det är också ett av skälen till att jag tar vegetariskt! Men det är ju faktiskt så när man sitter 

där…  

 

Intervjupersonerna medgav även att de kan skämmas vid val av vissa produkter, oavsett 

kontext. Intervjupersonerna 6 och 7 resonerade följande: 

 

IP6: Om man skulle köpa någon mat som inte var ”cool” haha... Ja, men till exempel när vi var i 

affären, så skulle IP3 köpa en saltgurkeburk som vägde 1,5 kilo från Ica Basic… 

IP7: haha smörgåsgurka var det! 
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IP6: och så kommer det killar i vår klass och det tycker jag är pinigt. [alla skrattar]  

 

Intervjuperson 9 från samma fokusgrupp förklarar vidare: 

 

IP9: jag håller med, jag var på Netto en lördagkväll, så kommer en skitsnygg kille som jag är 

bekant med, och jag hade en falukorv, för jag skulle göra storkok, när vi skulle va hemma en 

lördagskväll, det var as-pinsamt.  Asså as-pinsamt. [skratt] 

 

Hammarén och Johansson menar att individers identitet är flyktig, vilket innebär att individen 

ofta växlar mellan olika livsstilar och konsumtionsmönster. Individer kan genom att maskera 

sin sociala status eller klasstillhörighet uppnå den för stunden, önskade identiteten. Individen 

kan alltså ändra identiteten genom att konsumera på olika sätt (Hammarén & Johansson 2009). 

Även Cova et al. (2002) menar att den sociala aspekten är avgörande vid konsumtionsbeslut. 

Konsumentens identitet skiftar därför, och situationella och livsstilsfaktorer spelar in i besluten 

(Cova et al. 2002). Intervjuperson 3 menar att hen konsumerar annorlunda när hens vän, som 

är väldigt miljömedveten är med. 

 

IP3: Jag vet en kompis som är väldigt medveten rent allmänt och där skulle jag nog vägt det, med 

just honom typ. För han... För allt gällande mat och kläder… Han är väldigt insatt! Och det kanske 

är enbart honom då. Men det är klart, det innebär att det givetvis spelar roll. 

 

Detta är ytterligare ett exempel som visar hur individer ifyller sig olika identiteter, som är 

kontextberoende. Intervjuperson 3 vill framstå som duktig och upprätthålla samma livsstil som 

sin vän, för att vårda och upprätthålla en god relation dem emellan.  
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5. Slutsatser och diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur individer skapar en grön identitet genom 

hållbar konsumtion, med cafékedjan Barista som utgångspunkt. Genom att analysera det 

empiriska materialet har en generell bild av en grön konsument identifierats, som skapar sin 

sociala identitet delvis genom grön konsumtion. Utifrån empirin har vi identifierat att våra 

intervjupersoner inte alltid lyckas konsumera grönt, på grund av olika anledningar och tillämpar 

därav olika strategier för att lyckas försvara sin konsumtion som grön. Några återupprepade 

strategier som vi identifierat att intervjupersonerna tillämpar utifrån fokusgrupperna är att de:  

 

1. Använder bortförklaringar  

2. Skriver om fysiska handlingar till en symbolisk mening 

3. Anpassar beteenden och social identitet utifrån kontext.  

 

Till att börja med identifierade vi respondenternas allmänna förhållningssätt till grön 

konsumtion som positiv där intervjupersonerna var överens om att det är av stor vikt att värna 

om miljön och att det finns ett kollektivt ansvar där alla ska dra sitt strå till stacken. 

Respondenterna var vidare överens om att grön konsumtion inte bör anses som en trend, utan 

att det snarare utgör en rutinmässig del av deras liv, en livsstil som de är stolta över och som de 

menar kommer att kvarstå i framtiden. Den gröna trenden har alltså övergått till en norm enligt 

respondenterna, i alla fall i de yngre kretsarna där det finns en generell uppfattning om att unga 

är mer miljömedvetna än de äldre generationerna och engagerar sig mer i miljöfrågor.  

 

Den identifierade pressen på en grön image härstammar bland annat från familj, vänner och 

sociala medier, men också från samhället i stort. Med grund i den press individerna står inför 

understryker intervjupersonerna att de försöker anamma en grön identitet till största möjliga 

mån men att det förekommer flertalet hinder i vägen för att skapa en fullskalig grön identitet. 

Dessa hinder fungerar till viss del begränsande för intervjupersonerna att konsumera grönt, men 

de fungerar även som bortförklaringar och försvarsmekanismer för att rättfärdiga sin 

konsumtion. Försvarsmekanismerna används för att kunna hantera den upplevda pressen, och 

även för att kunna accepteras och bli omtyckt av sin omgivning, undvika skam och således följa 

den gröna normen.  
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Vidare har vi urskilt att intervjupersonerna har bristande kunskap kring grön konsumtion och 

ekologiska produkter och har svårt att navigera bland de olika eko-märkningar som finns. 

Därmed vet intervjupersonerna nödvändigtvis inte huruvida deras gröna konsumtion bidrar till 

en positiv förändring för miljön eller ej, men de anger att känslan associerat med denna slags 

konsumtion är positiv, dels för att de följer normerna men också för att de får känslan av att de 

gör något gott. Intervjupersonerna angav vidare vid flera tillfällen att det fanns starka känslor 

av skam och ångest associerat med att misslyckas med grönt konsumtionsbeteende, eller att 

visa upp en icke-grön image. Det är alltså den symboliska meningen som blir central vid grön 

konsumtion, att det ska kännas bra och att individen vill bli accepterad av sin omgivning och 

falla inom ramarna för en grön konsument. 

 

För att kunna passa in i rådande normer, har intervjupersonerna lyckats utveckla flytande 

identiteter, som går att anpassas beroende på kontext. Beroende på var individen befinner sig 

och vilka som närvarar vid konsumtionstillfället, kan konsumtionsbeteendet anpassas, bland 

annat genom att konsumera mer grönt än i vanliga fall eller undvika att visa upp det icke-gröna 

beteendet genom att dölja det. Således kan ett situationsanpassat grönt beteende identifieras. 

Gemenskap visade sig vara en viktig aspekt där genom att tillfälligt vistas i olika kontexter, 

kunde individerna bekräfta varandra, och skapa en tillfällig känsla av att vara en grön 

konsument. Detta utgör en gemenskap där delade värderingar, åsikter och konsumtionsmönster 

delas bland individerna och fungerar identitetsskapande. Ett tydligt exempel på detta som vi 

kunnat identifiera utifrån fokusgrupperna var den indirekta gemenskapen som skapades vid 

konsumtion på Barista och vid konsumtion av ICA i love ECO produkter på ICA.  Dessa två 

platser fungerar som hjälpmedel för individer att känna att de är en del av något större och som 

symboliserar något gott som de enkelt får ta del av genom sin konsumtion. Ovanstående 

faktorer indikerar således att ett bristande genuint engagemang för miljön kan identifieras och 

att en kopp Fairtrade kaffe från Barista fungerar som en miljömedvetenhets-markör som 

intervjupersoner tillfälligt och enkelt gärna låter signalera ut till andra att de är individer som 

hoppat på det gröna tåget. Detta gör de genom att omvandla den fysiska handlingen till en 

symbolisk handling som representerar deras gröna identitet.  

 

En identifierad idealtyp 
 

Utifrån ovanstående slutsatser har vi identifierat en idealtyp av våra intervjupersoner som vi 

valt att kalla Norm-Nicki. Norm-Nicki anser att en grön livsstil klingar positivt och hen 
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eftersträvar att leva en sund livsstil och vill gärna känna samhörighet med likasinnade, med 

bakgrund i att detta ser bra ut, och framförallt känns bra. Att det känns bra att konsumera grönt 

upprepas vid flera tillfällen, vilket visar på vikten av känslornas innebörd att leva en grön 

livsstil. 

  

Norm-Nicki nämner vidare ofta ordet om. Ett ord som vi identifierat visar på att det finns en 

del hinder i vägen för att konsumera grönt och kan indikera att det finns brister i hens 

miljöengagemang. Då Norm-Nicki är student, utgörs hens största hinder av ekonomin, men 

ytterligare hinder som vi identifierat är tid, energi och kunskap. Dessa hinder fungerar som 

bortförklaringar och försök till att rättfärdiga de gånger hen inte lyckas konsumerar grönt. Det 

finns alltså en känsla av skam när Norm-Nicki inte konsumerar grönt, en känsla som fås som 

konsekvens av att hen vill passa in i den gröna normen, och även passa in i fokusgruppen. Detta 

faktum leder oss in på nästa ord som upprepas ofta i fokusgrupperna, nämligen försöka. Norm-

Nicki känner en osäkerhet kring om hen någonsin kommer att konsumera helt grönt men anger 

att hen försöker till största möjliga mån att göra sitt bästa för att värna om miljön genom olika 

överväganden och uppoffringar som sker till en gräns där det inte kostar för mycket. 

 

Vidare försöker Norm-Nicki undvika kontexter där hen kan uppfattas som icke-miljömedveten 

eller som en osund individ. Hen har även en förmåga att anpassa sig utefter sociala kontexter i 

enlighet med den eftersträvade gröna identiteten. Norm-Nicki anpassar sin konsumtion 

beroende på med vem- och vart hen befinner sig, där personer som värnar om miljön påverkar 

hen att agera i enlighet med detta och tvärtom. Detta är en av anledningarna som gör det svårt 

att avgöra huruvida genuint Norm-Nickis miljöengagemang faktiskt är. Hade Norm-Nicki 

struntat i miljön om detta utgjorde normen? 

 

För Norm-Nicki framgår det att symbolhandlingen är viktigast, snarare än själva kunskapen 

och djupet i hens engagemang. Hen har därmed en lättsam och positiv inställning till sitt 

miljöengagemang och menar på att man gör sitt bästa, trots brist på pengar, tid och energi. Det 

viktiga är att göra en insats, oavsett hur liten den är, exempelvis genom ekologisk konsumtion 

och källsortering. Norm-Nicki har inte heller kunskapen om miljön för att kunna veta vad hens 

handlingar resulterar i för miljön eller ej, men återigen är det viktiga att känna sig fri från ångest 

och skam och hen letar efter lätta lösningar för att skona sitt samvete. En enkel lösning blir att 

gå till just Barista och köpa en kaffe där kaffet symboliserar hens gröna identitet och den 

kunskap och kompetens hen besitter som även bekräftas genom den gemenskap som finns på 
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caféet där individer som vistas där alla kan tyckas dela gemensamma värderingar, åsikter och 

livsstil gällande miljön vilket kan liknas vid en Consumer Tribe. Således fungerar dessa platser 

och konsumtionen där som identitetsskapande för Norm-Nicki ur ett CCT-perspektiv. 

 

Diskussion 
 

Inledningsvis diskuterade vi den oro och den miljömedvetenhet som tycks finnas hos samtliga 

individer idag och hur detta resulterat i att människor ifrågasätter sitt agerande och mer 

specifikt, sin konsumtion. Att fler individer förändrar sitt konsumtionsbeteende mot det gröna 

hållet och gör aktiva val för att bidra till en bättre miljö, väckte ett intresse hos oss till att 

undersöka anledningarna bakom denna gröna eftersträvade konsumtion där den 

identitetsskapande aspekten har varit central. Med grund i detta valde vi att utgå från ett 

konsumtionsteoretiskt perspektiv där, där CCT är en central teori och använts som verktyg för 

att undersöka vilken roll identitetsskapandet har inom grön konsumtion. Det vi kom fram till är 

att identitetsskapandet är en avgörande drivkraft bakom våra intervjupersoners gröna 

konsumtion där intervjupersonerna hanterar och bearbetar olika kontexter och handlingar för 

att generera en symbolisk mening och att den sociala kontexten är avgörande för att uppnå -och 

visa upp en grön identitet.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag till fortsatt forskning inom ämnet hade kunnat vara att undersöka huruvida grön 

konsumtion och identitetsskapande skiljer sig i olika generationer. Vi kunde utifrån svaren i 

fokusgrupperna identifiera att unga anser att äldre generationer har en negativ inställning till 

grön konsumtion, och ekologiska produkter. Detta kan bero på flera anledningar; har äldre 

generationer, med en uppväxt utan ekologiska produkter, annorlunda ekonomiska, 

demografiska och sociala förhållanden en misstro mot grön konsumtion? Kan det bero på att 

identiteten hos den äldre generationen utvecklas under längre tid och att de därmed blivit 

säkrare i sin identitet än yngre generationer? Detta är något vi anser skulle vara intressant att 

undersöka ytterligare. 

 

Vidare skulle det även vara intressant att undersöka, och jämföra, hur olika samhällsklasser ser 

på grön konsumtion. Vi valde att enbart undersöka studenter, som har begränsat ekonomiskt 

kapital. Intervjupersonerna ansåg att grön konsumtion är till viss del kopplat till status. Därför 
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skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning, med individer som tillhör 

samhällets högre skikt. Förändras individers konsumtionsvanor mer åt det gröna hållet vid 

tillgång till mer pengar? 

 

Vi anser att det finns mer forskning att göra inom grön konsumtion utifrån ett CCT- perspektiv, 

och framför allt inom grenen Marketplace Cultures. Slutligen hade det varit intressant att 

undersöka större cafékedjor, alternativt livsmedelsaffärer som har ekologiska produkter som 

nisch då vi valde att avgränsa oss till individer som konsumerat på Barista.  
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7. Bilagor 
 

Intervjuguide  

 

Hej alla! 

Vi skriver just nu vår C-uppsats, som huvudsakligen behandlar ämnena grön konsumtion och 

identitetsskapande med ett litet sidospår på caféet Barista. Vårt syfte med kandidatuppsatsen 

är att undersöka hur individer uttrycker sin sociala identitet genom hållbar konsumtion och 

genom att ställa några frågor till er utifrån specifika teman vi tagit fram hoppas vi få insikt i 

detta. Vi kommer guida er genom frågorna och denna fokusgruppintervju kommer att ta max 

1 timme. Tack så mycket för att ni vill delta!  

Innan vi börjar, godkänner samtliga att vi spelar in och sedan transkriberar vad som sagts? Ni 

kommer att förbli anonyma i texten och möjlighet till den slutliga upplagan kommer att kunna 

tillhandahållas vid önskemål. Om fler frågor uppstår under intervjuns gång är det bara att säga 

till. Vi kan avbryta när ni vill! Då kör vi igång!  

 

Vi kan väl börja med att alla får presentera sig med namn och utbildning? 

 

Individernas syn på grön konsumtion  

1. Anser ni att det är viktigt att värna om miljön? Vilka insatser gör ni för miljön? 

2. Vad skulle ni säga är en grön livsstil? 

3. Om ni skulle beskriva den stereotypa gröna konsumenten med tre ord, och dess livsstil 

hur skulle det då låta?  

4. Hur identifierar ni er med denna stereotyp? 

5. Skulle ni påstå att det är trendigt eller inte, att handla grönt? 

6. Handlar ni ekologiska produkter? 

7. Känner ni att ni gör skillnad genom att handla ekologiskt/ känns det meningsfullt? På 

vilket sätt i sådana fall? 

8. Anser ni, ur ett hälsoperspektiv, att ekologiska produkter är nyttigare? Tycker ni det är 

någon skillnad i smak?  

9. Är ni villiga att betala mer för gröna produkter? 

10. Skulle ni säga att det är svårt/enkelt att handla ekologiskt? Vad underlättar i så fall? 

11. Är vissa varor/produkter viktigare att handla “grönt” än andra? Är vissa tillfällen 

viktigare att handla “grönt” än andra? 

12. Vad skulle ni välja, av Ica i love Eco eller Ica Basic? Vad associerar ni med respektive 

varumärke? 

13. Tänker ni efter mycket innan ni handlar eller sker det per automatik? 

14. Om ni måste välja att handla er mat från en konventionell matbutik eller från 

torghandel/en “farmers market”, vilket alternativ tilltalar er mest? Varför? 

15. Har era konsumtionsvanor förändrats genom åren mot grönare konsumtion eller vice 

versa? Är det något ni vill förändra med era vanor? 

16. Blir ni påverkade av ekologisk marknadsföring/eko-caféer? 

 

Social identitet via grön konsumtion 

17. Vad är era familjers/partners syn på hållbar konsumtion? Växte ni till exempel upp i 

en miljömedveten familj? 

18. Anser ni att era vänner är miljömedvetna/ konsumerar grönt? 

19. Vad skulle ni tycka om era vänner handlar/ inte handlar ekologiskt? 
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20. Är miljön ett samtalsämne som förekommer i er vänskapskrets? 

21. Känner ni någon samhörighet/ gemenskap med folk som konsumerar grönt? 

22. Är det negativt/positivt enligt er att bli associerad med den gröna “typen”? 

23. Tänker ni på hur ni uppfattas av andra allmänt genom val och beteenden? 

24. Tänker ni på vad andra tänker om er när ni handlar?  

25. Påstående att resonera kring: jag tänker på vad andra tänker om mig utifrån vad jag 

lägger i min varukorg? 

26. Påverkar en individs matvanor bilden ni har av en person? I sådana fall positivt eller 

negativt? 

27. Tror ni att det finns det vissa oskrivna regler när det kommer till att handla grönt? 

T.ex. att man bör avstå från/engagera sig i vissa aktiviteter/levnadssätt 

 

Konsumtionsbeteendefaktorer som spelar in vid val av café 

28. Vad är viktigt när ni väljer café? Vad är den viktigaste faktorn? 

29. Varierar cafévalet mycket beroende på vem ni är med eller vad ni ska göra? 

30. Har era vänner någon påverkan/ eller inte på er när ni ska välja café? 

31. Får ni en annorlunda uppfattning om en individ köper en kaffe från Pressbyrån jämfört 

med från Barista? Isåfall varför? 

32. Känner ni någon gemenskap/samhörighet med andra som valt samma café som ni? 

33. Kan ni komma på ett café där det känns som det finns en slags gemenskap när man går 

in där? 

34. Vad associerar ni med just Barista? Kan ni berätta något om Baristas image? 

35. Vem är enligt er stereotypen som handlar på Barista? Beskriv denna individ med tre 

ord!  

36. Finns det något som skulle kunna göra att ni slutar gå till Barista/väljer ett annat 

företag? 

37. Är ni medvetna om att ni kan ha påverkats av Baristas koncept? 

38. Finns det någon möjlighet att ni kan ha påverkats av deras koncept omedvetet? 

 

Livsstil  

39. Har ni en väldefinierad idé om vilken slags livsstil ni vill ha t.ex. gällande matvanor, 

träning, konsumtion? 

40. Har er bild av vilken livsstil ni vill ha förändrats genom åren? 

41. Finns det någon/något som inspirerar er till att vilja ha en viss slags livsstil? 

42. Måste ni ge upp mycket/betala mycket för att få denna önskade livsstil? Känns den 

möjlig att uppnå? 

43. Skulle ni säga att era vänner och närstående har liknande livsstil till er? 

44. Anser ni att någons livsstil säger mycket om hur de är som individer?  

45. Anser ni att leva en “grön livsstil” medför någon slags status i positiv eller negativ 

bemärkelse? Anser ni att ni lever en grön livsstil utifrån någon aspekt? 

46. Kommunicerar ni ut på något vis er livsstil t.ex. genom blogg/instagram/olika 

engagemang/aktiviteter 

47. Är denna kommunikation viktig för er?  

48. Inspireras ni av denna slags kommunikation?  

49. Anser ni att ni lever ett hälsosamt liv?  

50. Vad är viktigast i era liv ur ett hälsoperspektiv?  

 

Då var vi färdiga! Vi vill återigen rikta ett stort tack till er för att ni ville ställa upp!  
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