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Abstract 
Uppsatsens syfte är dels att beskriva och analysera hur individers intresse för specialkaffe kan 

ses som en del i ett reflexivt skapande av livsstil och självidentitet, dels att förstå hur denna 

meningsskapande process relaterar till den mening specialkaffet ges av dess producenter. Med 

utgångspunkt i muntliga och skriftliga skildringar av erfarenheter, tankar och värderingar kring 

specialkaffe, som sammanlagt nio informanter delat med sig av i intervjuer, beskrivs hur 

kaffeproducenterna inverkar på individens liv socialt och materiellt. Kaffets produktion- samt 

bryggmetoder framstår nästan som vetenskapligt förankrade, vilket lyfts som en orsak till varför 

individer känner en tillit till dem och anammar deras metoder. Samtidigt visar undersökningen 

att kunskapen accepteras av individen av pragmatiska skäl. Specialkaffet passar in i individens 

livsstil och den självbiografiska berättelse de vill berätta om sig själva som moderna människor 

med förfinad smak, och som socialpolitiskt intresserade och miljömedvetna människor, i ett 

modernt och globalt samhälle. 
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Inledning 
Jag börjar varje dag med att brygga en presskanna med två koppar kaffe till mig själv. Jag mäter 

två skopor kaffe och häller sedan kokande vatten halvvägs upp i kannan. Kaffet i presskannan 

är oftast detsamma, ett mellanrost som jag valt ur det utbud min närmsta matvaruaffär erbjuder. 

Eftersom jag gärna vill se mig själv som någon som värnar om både människor och miljö, så 

väljer jag oftast ett ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. På kaffet jag har hemma finns en bild av 

en kvinna som håller ett flätat fat med nyplockade kaffebär. Intill bilden läser jag, ”kaffe som 

gör världen mer rättvis”. Etnologen Rickard Tellström menar att vi på detta sätt, genom våra 

val av mat och dryck, uttrycker vilka vi är, och vill vara individuellt och socialt (2015:32).  

För etnologer är det just ofta det vardagliga som väcker nyfikenhet, så som kaffet i 

presskannan (jfr Gerholm 1993:16).  Att denna uppsats har kaffe som studieämne kan därför 

tyckas nästan självklart. Kaffe är idag en så pass vardaglig dryck att alla måste förhålla sig till 

den. Vi måste tacka ja eller nej, och erbjuda drycken, oavsett om vi dricker kaffe eller inte, 

menar etnologen Ingegerd Sigfridsson (2005:11). Begrepp så som kafferast och kaffebröd 

förtydligar kaffets roll i vardagen och visar samtidigt att kaffedrickande består av mer än själva 

förtäringen av kaffet. Kaffets roll i vardagen är självklar menar Sigfridsson (2005:266).  

I Stockholm har caféer och konceptbutiker som säljer och serverar hållbart, rättvist 

och kvalitetssäkrat kaffe blivit fler. Något som enligt uppsatsens informanter också skett i andra 

städer som Lund, Göteborg, Oslo och Amsterdam. En liknande trend syns i New York skriver 

antropologen William Roseberry (1996). Att detta sker idag, menar Roseberry dels kan förstås 

vara en följd av att flera regleringar av marknaden som tidigare var vanliga, idag har släppts. I 

1940 talets USA kontrollerades marknaden nämligen hårt av stora kedjor och få nya 

kaffeproducenter släpptes in. Kaffe importerades i stora mängder för ett så lågt pris som möjligt, 

vilket resulterade i att antalet kaffedrickande amerikaner minskade med nästan 25 procent från 

år 1962 till 1988. Detta ledde i sin tur till en ökad försäljning av kaffe med bättre kvalitet hos 

mindre butiker eftersom Roseberry uttrycker det, människor hellre betalade mer för en god 

kopp kaffe, än för en kopp smaklöst kaffe. När de stora kedjorna väl hakade på och började 

förbättra sin kvalitet, hade de småskaliga butikerna hunnit bli kedjor. Idag är Starbucks, som 

grundades 1971 förmodligen den mest kända av dem (Roseberry 1996:769).  



 2 

Denna kandidatuppsats handlar om individer som är intresserade av så kallat 

specialkaffe, vars emiska definition förstås vara: kvalitetssäkrat, hållbart och rättvist odlat kaffe 

som noggrant bryggs och ibland också rostas för hand för att få fram bästa smak.  

Materialet till uppsatsen består huvudsakligen utav muntliga och skriftliga skildringar 

av erfarenheter, tankar och värderingar kring specialkaffe, som sammanlagt nio informanter 

delat med sig av i intervjuer. Uppsatsens sekundära material består av de fältanteckningar som 

förts över de intryck och tankar som tillkommit i mötet med cafémiljöerna, samt information 

från de hemsidor tillhörande de caféer som informanterna ofta besöker.  

Syfte 

Eftersom antalet kafferosterier, kaffeblandningar och kaffesorter för konsumenter att välja 

mellan har blivit fler i Stockholm, är det intressant att studera vilken betydelse dessa har för 

individen. Hur väljer individen kaffe ur det varierade utbud som Stockholm erbjuder? Som jag 

redan berört fokuserar jag särskilt på betydelsen av den kaffesort som av producenter och 

informanter benämns som specialkaffe. Ett kaffe som i relation till kaffesorter som latte, 

cappucino och espresso kan beskrivas som ett nyare och annorlunda alternativ. Bland annat 

eftersom kaffets producenter i sin beskrivning av det, utmanar etablerade uppfattningar om vad 

kaffe är, hur det ska drickas, produceras och bryggas. 

Uppsatsens syfte är därför dels att beskriva och analysera hur individers intresse för 

specialkaffe kan ses som en del i ett reflexivt skapande av livsstil och självidentitet, dels att 

förstå hur denna meningsskapande process förhåller sig till den mening specialkaffet ges av 

dess producenter.  

Frågeställningar som är centrala för uppsatsen är därför: Hur kan kaffeproducenter 

och caféer förstås inverka på individers vardagsliv socialt och materiellt? Vad skiljer 

specialkaffet från annat kaffe enligt informanter och producenter? Vilka implicita och explicita 

värderingar och idéer uttrycker informanterna kring specialkaffet och sitt kaffedrickande? Hur 

utrycks informanternas intresse för specialkaffe i vardagligt handlande?  

Teoretiska utgångspunkter 

Modernitet & självidentitet  

I Modernitet och självidentitet beskriver Anthony Giddens hur det senmoderna samhället kan 

sammanfattas utifrån tre för uppsatsen relevanta premisser, varav de två första förändrat 

människans identitetsskapande. Inledningsvis menar Giddens att individer och sociala 



 3 

relationer inte längre, likt i det traditionella samhället är bundna till samt definieras av arkaiska 

strukturer som familj, kyrka eller bygemenskap. Istället har det skett en åtskillnad av tid och 

rum där sociala relationer omstrukturerats över stora såväl rumsliga som tidsmässiga avstånd.  

För att skapa gemenskaper i en sådan kontext använder sig därför individer av så kallade 

urbäddningsmekanismer som består av symboler och expertsystem. Av Giddens beskrivs bland 

annat pengar som ett exempel på ett symboliskt medel som binder samman individer i tid och 

rum genom transaktioner (1999:28). Expertsystem förstås som områden av expertis och som 

genomtränger de sociala livet med sin kunskap, ofta med hjälp av tekniska kunskaper. Giddens 

ger förslag på ingenjörskonsten, läkaren eller teknikern. I uppsatsen används begreppen 

symbolsystem och expertsystem för att studera den kunskap och den teknik som 

kaffeproducenter och baristor förespråkar och förmedlar till individer på så kallade 

tillgångspunkter eller access points. Det är med hjälp av detta begrepp som jag i uppsatsen 

betraktar de caféer som mötesplatser där individer i sin vardag kommer i kontakt med 

expertsystem.  

Detta leder mig in på individens identitetsskapande process som Gidens beskriver som 

den institutionella reflexiviteten och som kännetecknas av att individer väljer och förlitar sig på 

olika expertsystem i sin vardag. Genom att använda kunskapen om möjliga livsvillkor som en 

konstituerade faktor, utforskar, konstruerar och organiserar individer en livsstil och den så 

kallade  självidentiteten, i en ständigt pågående reflexiv process eller projekt (1999:101-103). 

Detta reflexiva förhållningssätt omfattar också kroppen, skriver Giddens. Att ha en 

medvetenhet kring den egna kroppen beskrivs som en nödvändighet för att fånga sinnesintryck 

från omgivningen och göra medvetna val (Giddens 1999:97). I uppsatsen används därför 

begreppet smak i syfte att försöka närma mig individens smakupplevelse av specialkaffet.  

Individen & Strukturer 

Giddens tillskriver individen stort handlingsutrymme och lägger lite fokus på styrande 

strukturer. Istället kan Giddens teoretiska ramverk förstås som en medelväg mellan en 

objektivistisk och en subjektivistisk samhällssyn som lämpar sig väl för att studera individens 

subjektiva handlingar, samt dess koppling till institutioner likt marknadsekonomin (Johansson 

2013:420).  

Denna medelväg menar jag framförallt blir synlig i Giddens diskussion kring huruvida 

individer begränsas, eller inte begränsas av kategorier som klass, kön och etnicitet. Giddens 

skriver att kunskapstillgängligheten är så kallad differentierad och att individens 

livsmöjligheter därför bestämmer livsstilsvalen. Men, livsstilsvalen kan användas för att 
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förstärka fördelningen av livsmöjligheter (1999:107). Valen menar Giddens kan då syfta till att 

skapa en mer jämlik balans mellan individer där den som är förtryckt, kreativt genom olika val, 

kan vidga sina livsstilsmöjligheter. Giddens medelväg lämpar sig därför särskilt väl för att 

studera mötet mellan individer och kommersiella kaffeproducenter de möter i sin vardag, samt 

hur individer i relation till dessa skapar en livsstil och särskiljer sig från andra.  

I denna studie har det varit relevant att fundera kring det faktum att om valen ofta görs 

mellan olika produkter på en marknad, likt valet av kaffe, så betyder det också att individer med 

lägre socioekonomisk tillhörighet är mer begränsade i sina val. Medan de som har det bättre 

ställt är mer fria i sitt skapande av livsstil. Viktigt att lyfta fram är därför att informanterna i 

denna uppsats tillhör en vit medelklass som enligt dem själva vill och kan prioritera vardagslyx 

i form av specialkaffe och kafferelaterade produkter. 

Aktör, Scen, Setting, Publik 

Giddens teoretiska ramverk har använts för att fördjupa analysen kring samtliga teman som 

framträtt i informanternas beskrivningar av sina erfarenheter, tankar och idéer om specialkaffet. 

Utöver det har jag ovanstående teoretiska begrepp använts för att fördjupa analysen kring de 

kommersiella förtecken som informanterna ser hos producenterna, samt vilken betydelse detta 

har för hur informanterna uppfattar dem.  

Sociologen Ervin Goffman använder begreppen för att beskriva hur människan 

bestäms av det sociala spel hon tillsammans med andra människor är en del av. Ett socialt spel 

som av Goffman beskrivs med en liknelse till en teaterscen. En aktör träder in på en scen där 

denne med materiell eller immateriell rekvisita, spelar upp en setting eller en inramning inför 

en publik. Det centrala i teorin bygger på tanken om att för att skådespelet ska lyckas måste det 

verka trovärdigt för publiken. Den mening som aktören ges ligger därmed i händerna på 

publiken (Berg 2007:168).  

Tidigare forskning  

Framförallt relaterar jag denna kandidatuppsats till det ämne som  inom etnologin benämns som 

måltidsforskning eller matkultur. Etnologen Richard Tellström definierar sammanfattat 

begreppet matkultur som de idéer människan kopplar till maten och måltiden. På så vis är 

matkultur är ett symboliskt socialt system, som används av människor för att kommunicera 

något om oss själva till andra (Tellström 2015:9).  

Att måltiden kan fungera som uttryck för välstånd skriver etnologen Christina 

Fjällström i sin avhandling Drömmen om det goda livet: Livskvalitet och matvanor i ett 
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uppväxande industrisamhälle (1990). Genom att kvalitativt studera matvanor hos 

industriarbetare de senaste hundra åren, visar studien hur arbetarnas matvanor förändrats i 

relation till sociala och kulturella aspekter. Från att i stort ha bestämts av vad den lokala miljön 

hade att erbjuda till att mot slutet av 1800-talet kunna välja mer fritt bland varor som 

traditionellt förknippats med människor av en högre socioekonomisk status. Undersökningen, 

refereras inte närmare i denna uppsats men har bidragit till att öka min förståelse för dels 

modernitetens ideologi samt hur denna organiserar människors matvanor. 

Uppsatsen har särskilt hittat inspiration i etnologisk och antropologisk forskning som 

avhandlar ämnet kaffe i avhandlingen Självklara drycker? Kaffe och alkohol i social samvaro 

(2005) studerar etnologen Ingegerd Sigfridssons hur människors inställning till kaffe och 

alkoholhaltiga drycker tar sig uttryck i umgängessituationer. Avhandlingen, som också 

refereras i uppsatsen har varit en stor inspiration för uppsatsarbetet primärt för dess fokus på 

just kaffets roll i sociala gemenskaper, samt dess roll som social distinktionsfaktor. Hur kaffe 

kan förstås som en modernitetsmarkör skriver etnologen Ella Johanssons bland annat om i sin 

avhandling Skogens fria söner, maskulinet och modernitet i norrländskt skogsarbete (1994). 

Avhandlingen har bidragit till att öka min förståelse för modernitetens processer och hur dessa 

samverkar med tid och rum, framförallt har den varit viktig i förståelsen av förhållandet mellan 

det som uppfattas som det nya och det gamla. 

En artikel som varit viktig för att öka min förståelse kring specialkaffet i stort är 

antropologen William Roseberrys artikel The Rise of Yuppie Coffees and the Reimagination of 

Class in the United States. I artikeln belyser Roseberry utifrån ett amerikanskt 

historieekonomiskt perspektiv hur uppkomsten av specialkaffe kan förstås som en markör för 

smak, klass och en kosmopolitisk identitet för den urbana invånaren, och som en reaktion mot 

massproducerade och standardiserade alternativ. Artikeln har också ökat min förståelse för hur 

det stora utbudet av specialkaffet kan förstås som ett uttryck för en alternativ livsstil och 

identitet.  

Eftersom denna kandidatuppsats ämnar undersöka hur individer gestaltar en livsstil 

utifrån sitt intresse för kaffe hör den likt ovanstående forskning till det epistemologiska 

perspektiv som menar att studier av mat och dryck kan säga något om såväl mänskligt beteende 

som kultur, som vår samtid. Vilket också förklarar vikten av att denna, samt liknande 

undersökningar av mat och dryck bedrivs. Eftersom inga andra undersökningar har fokuserat 

på hur individers val av specialkaffe kan förstås som en del i skapandet av livsstil och 

självidentitet i en svensk geografisk kontext anser jag det relevant att en sådan undersökning 

görs.  
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Material och metod  

Material 

Det material som ligger till grund för analysen består huvudsakligen av muntliga och skriftliga 

tankar och idéer kring specialkaffe som informanterna delat med sig av i intervjuer. Uppsatsens 

sekundära material består av de fältanteckningar som förts vid observationerna av miljön och 

under intervjutillfällena. Slutligen består materialet också utav information och bilder från 

caféers och rosteriers hemsidor. 

En multilokal metod: intervjuer och observationer 

Den etnografiska intervjun kan beskrivas som ett vardagligt men samtidigt professionellt samtal 

som kännetecknas av att forskaren undersöker och försöker förstå ett ämne ur informanternas 

synvinkel. Detta genom att ta del av informanternas funderingar, värderingar, tankar och idéer 

för att sedan ur dessa skapa mening (Fägerborg 2011:96 : Kvala & Brinkman 2014:17-18). 

Utifrån uppsatsens syfte och problemformulering anser jag därmed den etnografiska intervjun 

som relevant för att förstå hur individers intresse för- samt de värderingar de knyter till kaffet 

ligger till grund för hur de skapar en livsstil. 

Utifrån urvalskriteriet att uppsatsens informanter ska vara intresserade av specialkaffe 

kontaktades 19 personer som uttryckt sitt intresse för kaffe på den sociala nätverkssidan 

Facebook. Framförallt kontaktades flertalet personer i en grupp för personer intresserade av 

specialkaffe. Av dessa 19 svarade åtta personer att de ville delta i studien. Dessa åtta utgör 

tillsammans med Erik, som jag fick kontakt med via min sambo, uppsatsens nio informanter. 

Fyra av informanterna som är bosatta i Stockholm har jag träffat för intervjuer, medan fem 

svarade på frågelistan via e-post. Samtliga nio har anknytning till Stockholm och besöker de 

caféer som beskrivs i uppsatsen. I min inledande kontakt med informanterna presenterade jag 

mig själv och bifogade en kort beskrivning om att jag ville studera kaffets sociala och kulturella 

betydelse för individer i en storstad. På det viset visste informanterna att jag var nyfiken på att 

veta mer om deras intresse för kaffe när de tackade ja till att medverka i uppsatsen. Innan 

intervjutillfället förbereddes också en intervjuguide som stöd till intervjuerna. Intervjuguiden 

användes för att när det behövdes, leda tillbaka samtalet mot uppsatsens kunskapsmål. 

Intervjuguiden kom att justeras och utvecklas med ytterligare frågor halvvägs in i insamlingen 

av empirin allteftersom nya tankar framkommit i arbetet med materialet (jfr Fägerborg 

2011:99).  
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 Informanterna fick välja plats för intervjuerna. Att informanterna valde caféer de 

själva brukar besöka som plats för intervjuerna hade stora fördelar då jag fick en inblick i vilka 

caféer informanterna väljer att besöka i en form av deltagande observation. Inom etnografin 

benämns denna typ av sökande insamlingsmetod som multilokal och kännetecknas av att 

forskaren genom en öppen inställning låter fältet definiera sig självt allt eftersom (Marcus 1998, 

Hannerz 2001 och  Beckman 2009 hänvisad i Becker 2011:49). På detta sätt skedde intervjun 

och observationen vid samma tid och i samma rum. Intervjusituationen kan därför inte betraktas 

som en avgränsad enhet utan bör tillsammans med observationerna av miljön förstås som delar 

i ett ständigt pågående flöde av information, som jag sedan sammanfogat till ett empiri. I sin 

avhandling Kreativa liv: Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag  beskriver etnologen 

Lisa Wiklund på ett liknande sätt hur intervjuer och deltagande observationer ofta flyter in i 

varandra, men att det ändå kan finnas en poäng att hålla dem isär för att beskriva hur fältarbetet 

gått till (2013:40). Jag vill därför kortfattat beskriva hur observationen av miljön strukturerades.  

Genom att vara på plats en halvtimme innan varje intervju hade jag möjlighet att 

observera den cafémiljö som informanterna väljer när de ska dricka sitt kaffe. Jag intog rollen 

som tyst observatör och förde anteckningar över de intryck och associationer som jag fick i 

relation till såväl miljön som människor. Jag arbetade efter premissen att inkludera alla sinnen, 

såväl hörsel som doft, som smak (jfr Lars Kaijser 1999 hänvisad i Pripp & Öhlander 2010:127). 

Att lyssna till hur kaffet presenterades av personalen för konsumenter, titta på när det bryggdes 

och faktiskt smaka kaffet gav mig en ökad förståelse för fältet framförallt gällande hur 

specialkaffet framställs, och fylls med mening av experterna. Att jag i denna miljö ofta intog 

rollen som en outsider som i motsats till informanterna och personalen saknade kunskap kring 

specialkaffet blev en intressant iakttagelse (jfr Fägerborg 2011:25). Ofta fick jag intrycket av 

att specialkaffet var något som jag skulle introduceras för och lära mig av såväl informanterna 

som personalen.  

Eftersom inte alla informanterna är bosatta i Stockholm gick det inte rent praktiskt att 

få till ett fysiskt möte för intervju med fyra av uppsatsens informanter. Detta blev också aktuellt 

med Pauline eftersom det möte vi skulle haft på Drop Coffee vid två tillfällen ställdes in. Jag 

fick därför ompröva hur jag metodiskt skulle gå tillväga. Jag valde att skicka frågorna till 

informanterna via mail och i vissa fall följa upp med frågor i den redan påbörjade 

chatkonversationen Facebook. Eftersom såväl e-postintervjuerna som chattverktyget på 

Facebook möjliggör för en form av asynkron interaktion kunde informanterna svara på frågorna 

när de själva hade tid. En nackdel med intervjuer via e-post är att det skapar en viss distans 

mellan intervjuare och informant. Därför krävs det en viss vana hos forskaren att kunna 
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formulera tydliga frågor, och för informanterna krävs en vana att skriva utförliga svar för att 

kunna ge djupa och detaljerade beskrivningar av ämnet som studeras (Kvale & Brinkmann 

2014:190). Informanternas svar varierade i längd och var i överlag inte lika utförliga som de 

svar jag fick i mötet med informanterna. Jag anser dock det material som samlats in via e-

postintervjuer som likvärdigt övriga intervjuer. Dels eftersom det som fokuseras i empirin är 

återkommande teman relaterade till uppsatsens kunskapsmål och inte enskilda informanters 

uttalanden, och dels eftersom jag är intresserad av att förstå den mening informanterna ger 

specialkaffet och inte att analysera berättandets språkliga eller narrativa struktur.  

Inspelning och transkribering 

Den höga ljudnivån som rådde på caféerna till följd av andra gäster, skrammel från köket, 

kaffemaskinen och musik  var något som försvårade inspelningen av intervjuerna. När jag 

träffade Maria avstod jag därför helt från att spela in intervjun och antecknade istället under 

samtalet. Fortsättningsvis beslöt jag mig för, med informanternas godkännande, att göra både 

och även om det ibland var svårt att urskilja ord då jag lyssnade på inspelningen. Att jag 

beslutade mig för att spela in intervjuerna berodde dels på att en inspelad intervju har högre 

källvärde, och dels eftersom det möjliggör för vidare analys genom transkribering (Fägerborg 

2011:105). I arbetet med transkriberingen framträdde nya viktiga insikter kring materialet som 

bidrog till en ökad förståelse för informanternas tankar kring kaffet. Insikter jag hade gått miste 

om hade jag enbart antecknat det som vid första anblick förstås som relevant eller intressant. 

Genom transkriberingen som metod tilläts jag återigen gå tillbaka till empirin för att i detalj 

studera informanternas utsagor men också min roll som forskare. Transkriberingen var därmed 

viktig för att kritiskt och reflexivt kunna förhålla mig mot det egna arbetet (jfr Fägerborg 

2011:87). 

Efter avslutat fältarbete har de transkriberade intervjuerna, anteckningarna från dessa, 

samt svaren från e-postintervjuerna skrivits ut. Detta har gjorts för att lättare få en överblick 

över materialet och för att på så vis kunna identifiera återkommande mönster i materialet. Dessa 

har sedan sammanfogats till nya synteser. En så kallad tematisk kodning eller analys (jfr 

Öhlander 2011:275). Fyra tematiska kluster identifierades. Teknisk expertis, global livsstil, 

smak som gemenskap/differentiering och kommersiella spänningar. Dessa tematiska kluster 

gav grund för fortsatt val av teoretiska redskap, vilka användes för att fördjupa analysen och 

tolkningen av materialet (jfr Öhlander 2011:269)  
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Hemsidor 

Inledningsvis studerades kaffeproducenternas hemsidor för att närma mig fältet och få 

grundläggande kunskap om specialkaffet som jag kunde ha nytta av i mötet med informanterna. 

Senare blev de också relevanta att studera för att se hur specialkaffet beskrivs av producenterna 

samt hur det framställs i cafémiljön. Framförallt studerade jag hur webbsidan var organiserad, 

vilken information som fanns tillgänglig bland länkarna och vilken som inte fanns (jfr Hyltén-

Cavallius 2011:213). Såväl bilder som text studerades för att undersöka vilka värderingar och 

tankar kaffeproducenterna knyter till kaffet. Bilderna sparades i mappar på min dator 

tillsammans med de antecknar som fördes över de intryck som mötet med informationen gav.  

Metodiska problem 

I efterhand kan jag se att en ännu mer utförlig frågeguide hade varit till min fördel eftersom jag 

med stöd av den möjligen kunnat samla in ett bredare material i relation till uppsatsens 

kunskapsmål. Samtidigt upplevde jag det svårt att formulera flera frågor så tidigt i 

forskningsprocessen. Att kunna träffa informanterna igen längre fram i arbetet, under en längre 

tid och i olika kontexter hade varit att föredra. Detta eftersom det hade underlättat den pendling 

mellan förförståelse och förståelse som beskrivs senare under rubriken personligt perspektiv 

och reflexivet. Detta hade också varit bra för att jämföra likheter och skillnader mellan det 

individer säger att dom gör och det dom faktiskt gör (jfr Pripp & Öhlander 2011:114). 

Informanterna 

Nedan presenteras kort uppsatsens nio informanter. Samtliga informanter har fått fingerade 

namn. Detta är ett etiskt övervägande som gjorts utifrån två aspekter. Dels eftersom de tankar 

och idéer som beskrivs i uppsatsen måste betraktas som en tolkning av mig, och dels eftersom 

det inte går att förutse hur någon annan skulle kunna tänka sig att använda materialet i framtiden 

(jfr Göransson 2012: 39). 

Urvalet av citat är framförallt empiriskt motiverat vilket förklarar varför alla 

informanter inte finns citerade i uppsatsen. 

1. Maria är född 1964 och bor i Stockholm. Hon arbetar med kommunikation.   

2. Simon är född 1989 och bor i Stockholm. Simon arbetar som barista. 

3. Erik är född 1992 Och bor i Södertälje. Han arbetar som systemutvecklare 

4. Tove är född 1970 och bor i Stockholm. Hon arbetar som utbildningsledare och 
kommunikatör 

5. Johan är född 1980 och bor i Göteborg. Han arbetar som kafferostare.  
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6. Ines är född 1983 och bor i Göteborg. Hon arbetar som konstnär. 

7. Björn är född 1990 och bor i Uppsala. Han arbetar som fotograf. 
8. Viktor är född 1990 och bor i Uppsala. Han arbetar som barista, kafferostare och 

kaffeförsäljare.  

9. Pauline är född 1984 och bor i Stockholm. Hon arbetar som musiker och tonsättare. 

 

Personligt perspektiv och reflexivitet 

Eftersom forskaren genom sitt metodologiska tillvägagångssätt skapar sitt material, så går det 

inte att beskriva en objektiv verklighet frikopplat det subjekt och den process som skapar 

kunskapen (jfr Alvesson & Sköldberg 2008:67). Begreppet reflexivet syftar därför till lyfta ett 

kritisk och granskande förhållningssätt till den egna forskningspraktiken, samt de tolkningar 

som görs (Gemzöe 2004:15). Etnologen Erling Bjurström beskriver det som att ”se sitt eget 

seende”, det vill säga att reflektera kring de implicita tolkningar som görs, även om de till följd 

av att de är en del av vår kulturella livsvärld förefaller sig naturliga (Bjurström 2004:77). Att 

försöka förstå sin egen delaktighet kräver en egen analys, som inte bör förväxlas med 

självbekännelse eller tillrättalagd medvetenhet (Ehn & Klein 1994:34). 

I arbetet med uppsatsen har jag strävat efter att arbeta induktivt och empirinära genom 

att låta det empiriska materialet vägleda mig i val av teorier och teoretiska begrepp (Flick 

2014:416). Inledningsvis betydde detta arbetssätt att jag fick ändra min frågeställning helt 

eftersom den inriktning på marknadsföringens påverkan på individen som jag från början ville 

studera, inte överhuvudtaget var något som informanterna förde på tal. Genom att ha en öppen 

inställning till mitt material, har jag därmed öppnat upp för att låta materialet påverka, förändra 

samt utveckla min förförståelse, istället för att jag tvingar den på mitt material (jfr Alvesson & 

Sköldberg 2008:74). Denna pendling mellan förförståelse och djupare förståelse har varit 

återkommande i arbetet och beskrivs ofta inom etnografi som en hermeneutisk spiral eller cirkel 

(jfr Bjurström 2004:77).  

Mitt eget intresse för matlagning kan påstås ligga till grund för uppsatsens ämne och 

det intresse jag har kring maten och dryckens betydelse för individen. Eftersom jag själv anser 

att även jag är noga med de livsmedel jag väljer, prenumererar på flera mattidningar och gärna 

lägger ner tid på att få förbättra mina kunskaper, så går det att påstå att jag delar en del av de 

värderingar som informanterna uttrycker kring kaffet. Vidare har jag också, eftersom jag också 

bor i Stockholm, besökt vissa av de caféer informanterna besöker, även om det innan arbetet 

med denna uppsats var flera år sedan sist. Att etnologer inspireras av sina egna erfarenheter, 
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och att dessa ligger till grund för valet av forskning är vanligt förekommande. Detta nära 

samband mellan forskaren och forskningen kan också förstås som ett sätt att lära känna sig 

själv, genom andra (Ehn & Klein 1985:90 hänvisad i Jacobsson 1994:10). För att förhindra ett 

etnocentriskt perspektiv på arbetet menar jag att det är väsentligt att arbetet präglas av att 

försöka förstå kulturella fenomen och inte förklara dem. 

Disposition  

Efter detta inledande kapitel i vilket bakgrund, uppsatsens syfte samt teoretiska och metodiska 

redskap beskrivits, följer kapitel två och uppsatsens empiriska del som inleds med rubriken 

Kaffeexperter i Stockholm. I kapitlet introduceras specialkaffet, dess producenter samt 

cafémiljön för läsaren, samt analyseras utifrån Anthony Giddens begrepp expertsystem och 

tillgångspunkter. Uppsatsens kommande kapitel fokuserar närmare på individens subjektiva 

meningsskapande i relation till specialkaffet. I kapitel tre Tekniska resurser i skapandet av 

livsstil beskrivs de bryggmetoder samt den utrustning som informanterna använder i syfte att 

analysera hur expertsystemen kan förstås inverka på individens vardagsliv materiellt och 

socialt. I kapitel fyra En förfinad smak analyseras hur livsstilsskapandet kan förstås både som 

en intellektuell samt kroppslig process, samt hur smak används i skapandet av en gemenskap 

och som distinktion. I kapitel fem En global livsstil analyseras valet av specialkaffe i relation 

till det globala rummet. Framför allt undersökts hur individer förhåller sig  etiskt till kaffets 

produktionskedja. Vidare beskrivs hur kaffet också, genom konsumtion kan förstås som ett 

uttryck för en global livsstil.  I det sjätte kapitlet Kommersiella spänningar undersöker jag de 

kommersiella förtecken som individen uppfattar hos expertsystemen och hur dessa påverkar 

uppfattningen om experterna och kaffet. Slutligen, i det sjunde kapitlet Avslutande diskussion 

sammanfattar jag studien i sin helhet och ger förslag på vidare forskning 
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Kaffeexperter i Stockholm 
Jag sitter på Pascal och väntar på Simon. Det är han som har föreslagit att vi ska ses här för vår 

intervju. Alla bord är upptagna och det är stimmigt i lokalen. Lite senare, under intervjun 

kommer Simon beskriva caféet på Norrtullsgatan 4 som ett café ”alla kaffeintresserade idag 

pratar om”. Han menar att de har tagit över stafettpinnen från tidigare populära mötesplatser 

som Johan & Nyström och Drop Coffee, eftersom Pascal i relation till dessa gör något nytt och 

erbjuder ytterligare alternativ. Till skillnad från Johan & Nyström och Drop Coffee driver 

Pascal inget eget rosteri. Istället roterar de mellan små rosterier från olika delar av världen och 

introducerar på så vis nya smaker och rosterier för besökarna. På hyllan intill mitt bord där jag 

sitter står kaffesorter uppradade från rosterier i såväl Sverige som från Berlin.  

 Vad som förenar de caféer som informanterna nämner under mina intervjuer, och 

som  undersökts närmare i denna uppsats, är att samtliga lyfter fram kaffets produktionskedja, 

kvalitet och smak som särskilt viktigt. Även om Pascal och Drop Coffee också serverar lunch 

och bakverk så är det specialkaffet som står i fokus, likväl som på Johan & Nyström.  

Företaget Johan och Nyström på Swedenborgsgatan på Mariatorget har rostat 

kaffebönor under slogan ”Be nice to people, be kind to nature – enjoy coffee” sedan 2004. 

Under fliken ”Om Oss” på hemsidan presenterar de sig själva som ett företag vars mission är 

att förmedla kaffets hantverk i syfte att rosta godare, roligare och mer hållbart kaffe. De skriver, 

”det är inte ett jobb. Det är en livsstil och en passion.” Genom att bygga hållbara relationer med 

kaffebönodlare menar företaget att det går att upprätthålla hög kvalitet. Företagets filosofi 

menar de, bygger på kaffets ursprung och odlarens kunskap samt full transparants från planta 

till kopp. Genom att använda sin egna stämpel direct trade försäkrar företaget att pengarna når 

kaffeodlarna. Johan & Nyström har två konceptbutiker, vilket är termen de använder för sitt 

café och affär. Den i Stockholm och en i Helsingfors (Johan & Nyström).  

Likt Johan och Nyström lyfter också Drop Coffee vikten av att kaffets 

produktionskedja är kvalitetssäkrad, från producent till internationell handel till rostning till 

bryggning. Företaget grundades 2009 och har sitt café på Wollmar Yxkullsgatan på 

Mariatorget. Genom att betala kaffeproducenterna ett högre pris menar företaget att det går att 

få högre kvalitet på kaffet. De skriver, ”Att producenterna får bra betalt kommer också påverka 

henne eller honom, deras familjer och samhället omkring dem positivt” (Drop Coffee). På Johan 

& Nyström som Drop Coffee står deras egna kaffe uppradat längs hyllorna tillsammans med 

utvald utrustning för bryggning. I kontrast till dessa uppfattar jag Café Pascal, som drivs av tre 

syskon som mer återhållsamma med hur de väljer att lyfta fram kaffet på sitt café. Kanske beror 
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det mest på annat i lokalen ges lika stor plats, som lunchmenyn och kaffebröd. På hemsidan 

presenteras caféet kortfattat med några rader, vilka handlar om kaffet. 

Vårt kaffe har odlats och skördats under ideala förhållanden processen från moget 
kaffebär till råkaffe sker med största omsorg för att ge största möjliga kvalitet. 
Sedan rostas kaffet varsamt och kärleksfullt för att nå sin fulla smakpotential. De 
rosterier vi samarbetar med är bl.a. Da Matteo, Love Coffeeroasters och Koppi 
Roasters (Café Pascal). 

Sammanfattningsvis menar jag att specialkaffet, utifrån hur producenterna beskriver det, förstås 

som ett hållbart odlat och rättvist kaffe av hög kvalitet. Samtliga exempel ovan visar hur 

företagen försöker övertyga konsumenter om sin egen expertis kring kaffet och lyfta fram det 

som ett bättre alternativ än övriga som finns på marknaden. Dels genom att presentera en för 

konsumenten tillsynes transparant produktionskedja och dels genom att lyfta fram kvalitén som 

förfinad och utöver det vanliga. Giddens lyfter just specialisering som de abstrakta systemens 

kännetecken. Kunskapen de förmedlar är tillgänglig för alla som har resurser, tid och energi för 

att tillgodogöra sig den (Giddens 1999:42). Giddens menar att det kontinuerliga inkommandet 

av ny information som individen ska ta ställning till är centralt för såväl det senmoderna 

samhället som för skapandet av livsstil. En annan viktig faktor är att det finns flera kunskaper 

för individer att välja mellan. Applicerat på ämnet kaffe menar jag att Stockholm kan förstås 

som en sådan senmodern miljö. I närheten av ovan nämnda kaféer ligger ett tiotal andra kaféer 

med varierande koncept. En mer traditionell miljö kan förstås som en miljö där ovan nämnda 

kaféer inte finns eller där det bara finns ett alternativ. 

Tekniska kunskaper 

Då jag besöker kaféerna med informanterna lägger jag märke till hur bryggningen av kaffet ges 

större uppmärksamhet. Detta syns framförallt genom jag som konsument på samtliga caféer 

kan välja bryggmetod till mitt kaffe. Men extra synligt blir det vid mitt besök på Johan & 

Nyström. Samtidigt som jag sitter och väntar på att Erik ska komma, håller en barista i en kurs 

i pour over för en liten grupp människor. Bryggmetoden kan sammanfattat beskrivas som att 

för hand, med en speciell vattenkokare med längre pip, först hälla en mindre mängd vatten i ett 

kaffefilter för att tillåta kaffet att blomma, genom att absorbera allt vatten. För att sedan i 

cirkulära rörelser från mitten och ut hälla hett vatten i ett porslinsfilter med kaffe. Bardisken på 

vilken bryggningen sker är placerad mitt i lokalen så att samtliga bord har uppsikt över den. På 

Johan & Nyström är inte kaffet något som står färdigt i en kanna i ena hörnet och som du tar 
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själv när du beställt din bakelse, utan här bryggs det istället inför publik av baristor som beskrivs 

som Sveriges bästa.  

När Erik kommer lite senare, väljer han en kaffe bryggt med samma teknik åt oss, 

eftersom det är en av hans favoriter. ”Häll upp lite i koppen i taget så det hinner svalna 

emellanåt. Det är när kaffet svalnat som smakerna kommer fram” säger baristan och ställer 

kannan på bordet. Erik berättar att han inte brukar gå så mycket på vad han uppfattar som de 

trendiga caféerna i Stockholm. Han tycker om Johan & Nyström eftersom han hittar bra filter 

och kaffebryggare här. Han säger att det ligger nära hans jobb, och det var så han hittade dit. 

Han berättar också att det var här som han lärde sig brygga pour over kaffe. 

Jag lärde mig på det här stället när jag satt och kollade hur dom gjorde. Att man 
liksom häller upp lite långsamt först så att kaffet suger åt sig allting. Och så väger 
man hur mycket man ska ha i så man får rätt mängder, för att veta ungefär hur 
mycket man ska ha och få dom smakerna man vill ha. 

Flera av informanterna beskriver på liknande sätt att det var på ett café och i mötet med 

personalen som de först kom i kontakt med, och lärde sig om specialkaffet. Tove säger, 

Vid mitt tidigare jobb så fanns det en kaffebar i närheten. Och han arbetade med 
det som kallades specialkaffe redan då. Så det har varit ganska mycket ett intresse 
från början. Det är inte vanligt kaffe, utan specialkaffe.  

Enligt Giddens kommer individer i kontakt med expertkunskaper genom så kallade 

tillgångspunkter eller access points (1996:84). Ovanstående citat menar jag belyser hur 

cafémiljön kan uppfattas som en sådan tillgångspunkt där individerna kommer i kontakt med 

producenternas och baristornas kunskaper om specialkaffe samt hur det ska produceras och 

bryggas.  

Att rostningsmetoder och bryggningsmetoder är vad som fokuseras på Johan & 

Nyström och Drop Coffee, men också på Pascal framgår tydligt. Johan & Nyström och Drop 

Coffee erbjuder kurser  i kaffebryggning för kostnader från från 900 kr till 1500 kr. Och på 

Pascal försöker de anordna så kallad cupping en gång i månaden, vilket enklast kan beskrivas 

som kaffets motsvarighet till vinprovning. Det blir ett tillfälle för intresserade att smaka sig 

fram och upptäcka skillnader mellan rostar och bryggningsätt. Men en måste inte gå en kurs för 

att ta del av de enklaste tipsen av hur kaffe bryggs på bästa sätt. På Johan & Nyströms hemsida 

finns en enklare beskrivning. 

 



 15 

För att på bästa sätt lyckas med din bryggning så rekommenderar vi att du maler 
bönorna precis innan bryggning. Använd friskt kallt vatten – uppvärmt till 95 
grader. Tänk på att alltför finmalt kaffe lätt blir bittert medan alltför grovmalt kan 
bli vattnigt och tunt. Läs gärna våra bryggmanualer för att säkerställa att du får ett 
riktigt gott kaffe”  

Genom att beskriva kaffebryggningen och tillberedningen med begrepp som grader och tid, 

samt genom att noga väga kaffet menar jag att producenterna och baristorna använder tydliga 

referenser till naturvetenskapen. Naturvetenskapen har enligt Giddens länge haft framtoningen 

att erbjuda tillförlitlig vetenskaplig kunskap när den används för teknisk specialisering 

(Giddens 1996:88). Att expertsystemen, förutom dess expertis också utgörs av just tekniska 

erövringar som individer i sin vardag accepterar och känner tilltro till lyfts fram av Giddens 

(1999:34).  

 

Det här kapitlet har handlat om de caféer i Stockholm som informanterna berättar att de besöker. 

Med stöd av begreppen expertsystem och tillgångspunkter har jag analyserat hur 

kaffeproducenter och personal på caféerna kan förstås förse individer med en specialistkunskap 

om kaffe, till vilken de måste förhålla sig. Specialkaffet sammanfattat beskrivits som ett mer 

rättvist och mer hållbart kaffe av finare kvalitet, som med rätt bryggmetod också blir ännu 

godare. Jag har visat att denna kunskap också förmedlas med hjälp av teknisk expertis och 

naturvetenskapliga referenser. Att kunskapen förefaller vara vetenskapligt förankrad kan 

förstås som en anledning till varför individer förlitar sig på den. I nästa kapitel ämnar jag mer 

ingående beskriva individers subjektiva skapande av livsstil och hur expertsystemen kan förstås 

inverka på individers liv, socialt och materiellt. 
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Tekniska resurser i skapandet av livsstil 
Ines förklaring av hur hon brygger sitt kaffe liknar många av informanternas beskrivningar av 

hur dom också går tillväga.  

Jag använder vad jag antar är en standardmetod i specialkaffevärlden. Väger upp 
bönor (oftast mellan 15 och 20 gram), maler i elektrisk kvarn (Wilma). Jag brygger 
i antingen Kaläta eller V60. Förfuktar filtret/värmer kannan, lägger i det malda 
kaffet och häller på 30-40 gram vatten för en bloom på 30-40 sekunder. Efter det 
använder jag antingen pulsbryggning, där jag häller i vattnet i omgångar om kanske 
50 gram, eller kontinuerlig bryggning, där jag häller i hela vattenmängden utan 
avbrott. Målet brukar vara att det sista vattnet ska hällas i efter ca 1 min 30 sek, och 
ha runnit igenom någonstans mellan 2 min och 2 min 30 sek. Jag instämmer såklart 
i de vanliga råden i specialkaffevärlden: färskmalet kaffe, vattentemperatur kring 
94 grader. 

Samtliga använder kvarnar för att mala bönorna samt noggrant utvalda bryggare och filter för 

manuell bryggning. Att bönorna ska vara färska och malas själva lyfts fram av många som extra 

viktigt, för att få så mycket smak som möjligt ur kaffebönan. Vidare är det viktigt att vara 

noggrann med rätt temperatur på vattnet.  

När Maria beskriver hur hon brygger sitt kaffe gör hon det med en hänvisning till 

kemin, där vikten av rätt temperatur och redskap understryks. Hon hänvisar också till hur kockar 

som Mattias Dahlgren, en svensk prisad kock med flera Michelinstjärnor, lagar mat. Hon 

berättar att mängden kalk i vattnet kan påverka smaken och att ett kaffe bryggt exakt likadant 

därför kan smaka helt annorlunda i Stockholm eller i Lund. Hon har, likt de andra informanterna 

som hänvisar till kemin, svårt att i djupare naturvetenskapliga termer förklara vad som 

egentligen händer under bryggprocessen, när de laborerar med mängden vatten, värme och tid. 

Detta går att tolka som att informanterna saknar en del av av den kunskap som experterna gör 

anspråk på, något som enligt Giddens krävs för att individer ska känna tillit till de metoder de 

förespråkar (Giddens 1996:89). 

Maria berättar vidare att hon maler sina bönor i en modern kaffekvarn från Japan. Som 

bryggare använder Maria en Mr. Clever. En tratt med stoppfunktion hindrar kaffet att rinna 

igenom till den sätts över en kopp. På så sätt kan hon själv bestämma när hon tycker att kaffet 

i tratten är färdigt att rinna igenom. Hon har också en dansk Eva Solo bryggare, en glaskanna 

med ett neoprenfodral över som håller kaffet varmt. Vanlig kaffebryggare använder hon inte, 

eftersom vattnet inte blir tillräckligt varmt när det bryggs i den, vilket påverkar smaken negativt. 

Det går att påstå att bryggningen av kaffet kräver en kroppslig medvetenhet. Med hjälp av 
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smaksinnet fångar informanterna intrycken av kaffet och de variationer som framträder genom 

ändringar i bryggmetoderna. Detta ligger sedan till grund för hur de fortsatt väljer kaffe och 

bryggmetod. 

När jag frågar Simon om han har en vanlig kaffebryggare hemma svarar han ja, men 

tillägger sedan att den står på skämshyllan och inte används och berättar istället om de bryggare 

han använder. 

Jag har det liksom lite töntigt för halva köket är bara kaffemaskiner. Först har vi 
plats som i ett vanligt kök. Sen har jag och min tjej lika mycket plats där vi har en 
espressomaskin, kaffebryggare, press, ja alla olika former. Men det är ju för att jag 
tycker det är så kul med kaffe. 

Ett liknande svar får jag av Erik som säger att hans kaffebryggare står i garderoben eftersom 

den inte används, annat än om han får besök och behöver brygga flera koppar samtidigt. Annars 

såväl rostar som brygger Erik sitt eget kaffe. Han använder espressobryggare, pour over, en 

fransk press och en perkolator. För att rosta sitt eget kaffe har han också en kafferostare. Precis 

som Erik så uttrycker informanterna att de föredrar att köpa egna bönor att rosta, eller köpa 

färdigt lättrostade kaffebönor från små kafferosterier att sedan mala själva. Inga av 

informanterna använder så kallade vanliga kaffebryggare, utan majoriteten använder helst 

bryggare som V60, Aeropress, Chemex eller presskannor. Att kunna hälla på vattnet i 

omgångar, kontrollera tiden emellan, kunna kontrollera värmen är viktigt uttrycker 

informanterna, för att kunna få en riktigt god kopp kaffe. Genom hur informanterna beskriver 

sitt kaffebryggande menar jag att det går att förstå det som att de känner tilltro till de 

expertkunskaper som presenteras av kaffeproducenterna och caféerna, eftersom de kan förstås 

ligga till grund för hur de organiserar sitt vardagsliv (jfr Giddens 1999:153).  

Samtidigt går det att ana en tvetydig relation till de bryggmetoder som förespråkas av 

experterna hos några av informanterna. En del som säger att de tar avstånd från den vanliga 

kaffebryggaren väljer just specialkaffe bryggt i kaffebryggare när jag träffar dem. Detta kan 

bero på att jag erbjudit mig att betala och att de därför väljer ett billigare alternativ. Tre koppar 

chemexbryggt kaffe kostar 150 kronor medan en kopp bryggkaffe kostar under 40 kronor. Men 

det går också att tolka det som att informanterna för en stund avviker från att berätta den 

berättelse om sig själva de annars vill förmedla. Något som talar för att den inverkan 

expertsystem har på individen inte är total och lika självklar som Giddens menar.  

När Tove, som föredrar att brygga sitt kaffe i pour over under intervjun reflekterar 

kring just bryggmetoder säger hon, 
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Sen går det ju att få jätte bra bryggkaffe också, egentligen handlar det ju om bönor 
väldigt mycket. Så har man bra bönor och en kvarn hemma så funkar det jätte bra 
att brygga. För det här var ju bryggt på det sättet, det som vi dricker. Så det går att 
få ut smaker. Det är råvaran. Som kockarna tjatar om, det är råvaran! 

Toves citat belyser att hon inte uppfattar skillnaden på smaken mellan de olika bryggmetoderna 

så stora som experterna förespråkar. Detta menar jag kan tolkas som att bryggmetoderna utöver 

dess funktion också har en annan betydelse för informanterna. Konsumentforskaren Sidney 

Levy menar att  ”Människor köper inte enbart en produkt för vad den kan göra, utan för vad 

den betyder” (Levy 1959 hänvisad i Bengtsson & Östberg 2011:25). Liknande menar också 

Giddens att individer ofta känner en skepsis inför experternas kunskap, men ofta anammas den 

av pragmatiska skäl. Den kan förstås passa in i individens skapande av livsstil (Giddens 

1996:89). Förutom att bryggarna uttrycker ett intresse för kaffe och för smaker så menar jag att 

de också kan tolkas som en del i individens reflexiva skapande av livsstil, och ett sätt att 

differentiera sig från andra. Etnologen Ella Johansson lyfter hur mer fokus i den senmoderna 

tiden läggs på vårdanande av individens självidentitet. Vilket innebär en utveckling av 

individens särdrag och personlighet utifrån föreställningen om att självet alltid går att aktivt 

konstruera och utveckla (Dumont 1970:46 hänvisad i Johansson 1994:12). De manuella 

bryggarna möjliggör för individen att ta till sig av tillgänglig kunskap, samt kalkylera och 

investera tid, appropriera smakerna efter sitt eget intresse och ständigt utveckla och förbättra 

sina kunskaper och smaklökar (jfr Giddens1999:101-103: jfr Frykman & Löfgren 1979:35). 

Det blir ett sätt för individerna att visa att de har resurser, tid och energi att tillgodogöra sig 

experternas kunskap. Något som i sig ger status i ett samhälle där kunskapen beskrivs som 

differentierat (jfr Giddens 1999:107). Att bryggmetoderna samt bryggarna är viktiga i 

individens skapande av livsstil visar också hur livsstilen i vår samtid alltid till viss del är 

kommodifierad (Giddens 1999:14.) Därmed kan också individens livsstilsskapande betraktas 

som en process som också bidrar till att skapa och omskapa marknaden.  

 

Det här kapitlet har handlat om de bryggmetoder samt den utrustning informanterna använder 

när de brygger sitt kaffe. Utifrån informanternas beskrivningar av hur de går tillväga har jag 

visat hur expertkunskapen kan förstås inverka på individens vardagsliv såväl materiellt som 

socialt. Men att individen inte är passiv i mötet med dessa kunskaper har beskrivits genom att 

visa att tilliten till experterna inte är total. Att de manuella bryggmetoderna accepteras av 

individer av pragmatiska skäl har belysts genom att beskriva hur de blir ett sätt för individen att 

skapa en modern livsstil och en självidentitet. I nästa kapitel kommer jag fördjupa mig kring 
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beskrivningen av hur en livsstilsgemenskap formas utifrån valet av specialkaffet och dess smak, 

samt hur en distinktion görs i förhållandet till det så kallade vanliga kaffet. 
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En förfinad smak 
Av informanterna beskrivs specialkaffet smaka mycket och komplext. Detta till följd av att det 

till skillnad från bryggkaffe har mindre smakinslag från själva rostningen. Kaffets sötma, 

syrlighet och fyllighet tar därför större plats i koppen. De noggranna byggteknikerna som 

används av informanterna förstärker, förbättrar och framförallt tar fram smakerna ytterligare. 

Av informanterna beskrivs specialkaffet som ett självklart val om man ser sig själv som en 

person som tycker om smaker. Smaken menar de är den främsta anledningen till varför de 

dricker specialkaffe. Det beskrivs också som en vardagslyx värd att unna sig trots att priset är 

högre. 

När Ines började dricka specialkaffe beskriver hon det som att hon blev överraskad 

och fascinerad av smaken, vilket ledde till att hon började dricka enbart handbryggt kaffe. Hon 

tackar sällan ja när hon blir erbjuden annat kaffe, ”eftersom det mesta som folk dricker smakar 

hemskt för mig nuförtiden”. 

På ett liknande sätt beskriver också Johan att han hoppar över kaffet om han inte kan 

få en kopp som är god. Att kroppen och dess smaksinnen kan förstås som en del av av individers 

handlingssystem, med vilket de tolkar omvärlden menar jag blir synligt genom hur Ines och 

Johan beskriver hur de kom i kontakt med specialkaffet och sedan dess valt att dricka enbart 

det (jfr Giddens 1999:122). De andra informanterna beskriver inte mötet med specialkaffet som 

lika överraskande. Pauline beskriver det som ett intresse som kom smygande. 

Jag var först skeptisk och tyckte det var onödigt men började allt eftersom att gilla 
upplägget och helt plötsligt stod jag där och vägde bönorna, malde och hällde på 
vatten i en Chemex.  

Det går att tolka Paulines beskrivning av mötet med specialkaffets smak, som att smak också 

är något som påverkas av sin omgivning och något succesivt kan tillägna oss (Merleau-Ponty 

2006:99–105, Bengtsson 2001:50ff hänvisad i Högström 2010:21). En tolkning är att detta görs 

utifrån en vilja att förändra vår smak utifrån en uppfattning om vad som är bra eller passande 

(jfr Tellström 2015:103). Av producenterna beskrivs specialkaffet som ett finare alternativ, och 

det uppfattas också så av informanterna.  

Specialkaffets smak beskrivs oftast i kontrast emot vad informanterna benämner som 

”det vanliga mörkrostade bryggkaffet”, vars smak informanterna förhåller sig till och tar 

avstånd från på olika sätt och i olika grad. Att det är lätt att kontrastera de båda kaffesorterna 

mot varandra är något även jag själv känner igen. När jag i arbetet med uppsatsen försökt närma 
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mig en förståelse för specialkaffets smak, har jag ofta gjort det i kontrast till det så kallade 

vanliga kaffet vilket för mig är mer bekant. Jag benämner dem också olika där det står i min 

hylla, det nya specialkaffet och det vanliga kaffet. 

 I min intervju med Maria jämför hon specialkaffets smak med ett riojavin, samtidigt 

som hon tillägger att ” men ibland kan ju ett Vino tinto också smaka gott, sådär en ljummen 

sommarkväll”. Marias jämförelse med specialkaffet som ett riojavin och bryggkaffe som Vino 

tinto menar jag går att tolka som att hon menar att bryggkaffet går att förstå som mer vanligt 

och alldagligt, då Vino tinto var det första rödvinet som blev populärt bland gemene man. 

Tidigare hade rödvin primärt varit en dryck för överklassen. Det var också under flera år var 

det mest sålda vinet på systembolaget, men har nu tagits ur sortimentet (Scherlund 2006). Det 

kan  vidare tolkas som att Maria betraktar specialkaffet som är finare alternativ än det vanliga 

bryggkaffet eftersom det jämförs med det finare riojavinet. Hur olika kaffesorterna kan förstås 

uttrycks mer explicit av Pauline när hon beskriver specialkaffet som finkaffe och bryggkaffet 

som fulkaffe, ett kaffe hon samtidigt beskriver att hon har ett behov av. 

”kaffe kan vara allt ifrån en kopp bärtorkat kaffe till en cappucino, en fulkopp på 
jobbet etcetc. Jag har också behov av en rejält mörkrostad kopp Kaffe. Det för att 
komma igång på morgonen, att bli lite överkörd av kaffet. Men längre in på dagen 
går jag över i att dricka finkaffe. 

Giddens menar att individer ofta måste förhålla sig mellan expertsystemens kunskap och lokala 

lekmannamässiga handlingsätt. Ofta kan detta också betraktas som ett möte mellan det 

traditionella och moderna (1999:169). I föregående kapitel skrev jag, med en hänvisning till 

Ella Johansson att den moderna människan kan förstås som en individ som planerar, förbättrar 

och kontrollerar sin tillvaro. Johansson skriver vidare att om dessa drag kännetecknar den 

moderna människan i den moderna tiden, så bör en omodern människa, om en sådan finns, vara 

den som inte planerar, kontrollerar eller förbättrar sina förutsättningar och sitt eget liv utan en 

person som är ointresserad av sitt eget öde och bunden vid traditioner (Johansson 1994:12-13). 

En sådan person menar jag kan förstås vara den som dricker kaffe så som man alltid gjort, fast 

smaken går att förbättra med förfinade tekniker. Att välja bryggkaffe förstås som att inte välja 

alls, utan som Ines uttrycker det, ”dricka det av gammal vana eller ointresse”.  När jag försökt 

känna smaknyanser i kaffet i mötet med mina informanter har jag fått höra dels att jag kommit 

en bit på vägen när jag lyckas identifiera en smak, eller att man lär sig allteftersom. Ibland har 

jag fått uppfattningen om att mina kaffevanor därmed behöver reformeras eller utvecklas (jfr 

Frykman & Lövgren 1979:13). Smak framstår som något individen aktivt skapar och formar 
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och lär sig, och inte något en alltid har. Det blir en personlig kvalitet att lägga till i berättelsen 

individen vill berätta om sig själv. 

Smak som differentiering 

 För Ines innebär hennes intresse för specialkaffe att hennes möjligheter att delta i vissa 

umgängesstukturer förändras. 

Eftersom kaffe är en så central del av många sociala ritualer, och nästan allt kaffe 
som dricks i Sverige fortfarande är mörkrostat, så blir mitt intresse för kaffe inte 
bara min privata hobby, utan det förändrar mitt sätt/mina möjligheter att delta i 
vissa umgängesstrukturer. 

Liknande beskriver andra informanterna att de hellre hoppar över en kopp om de inte kan få en 

kopp av det specialkaffe som de tycker är gott. Johan skriver ”Jag dricker kaffe för att njuta av 

smaken. Om jag inte kan få en god kopp kaffe skippar jag kaffet helt.” Ingegerd Sigfridsson 

skriver att just eftersom kaffe är en så pass vanligt förekommande dryck kan det kännas 

problematiskt för individer som inte dricker kaffe att avstå från det, eftersom de ofta exkluderas 

från en gemenskap (2005:250-251). Men för Ines, men också för Johan och Tove är det snarare 

tvärtom vara en markering att inte vilja tillhöra eller associeras med umgängesstrukturer där det 

vanliga kaffet förekommer. Sigfridsson menar att individer genom att inte delta i gemenskapen 

markerar såväl ett ifrågasättande av dryckesnormen som ett avståndstagande från gruppen 

(Sigfridsson 2005:247). Att informanterna får motta gliringar av vänner och bekanta beskrivs 

som lite jobbigt eller irriterande men betyder inte att informanterna avstår från specialkaffet. 

Tove säger: 

Det kan vara lite tröttsamt. Lite jobbigt ibland. Att hela tiden få försvara sig. Du är 
så petig med ditt kaffe! Å du är en sån kaffenörd! Lite så. Men ja, visst. Så är det. 
Det kan jag få höra då, att det viktigaste är väl sällskapet inte stället eller kaffet. 
Men då blir det som att jag bryr mig mer om kaffe än om dom, och så är det inte. 
Jag tycker om helheten. Sen kan jag gå på andra ställen också. Men jag är lite så.. 
petig.  

 

En rimlig tolkning är att informanterna genom att ifrågasätta det vanliga kaffets självklarhet 

samt genom att välja att inte delta i de sociala situationer som det vanliga kaffet förekommer i 

också skapar och uttrycker livsstil som smakkunniga, samtidigt som de till viss del betraktas 

just så av sällskapet. Eller som kaffenördar och kaffesnobbar vilket är vad informanterna 
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beskriver att de oftast kallas. ”Men man är inte snobb för att man gillar smaker” säger Maria. 

Vilket understryker att det är som smakintresserad hon vill uppfattas. 

Ingegerd Sigfridsson skriver att när en distinktion görs av en grupp, så görs den ofta 

utifrån en tvådelad betydelse av smak. Det som upplevs smaka gott och utifrån den uppfattning 

individen har av vad som är fint, passande eller bra (Sigfridsson 2005:229). När en distinktion 

görs av informanterna mot det traditionella kaffet så görs det i en kombination av 

informanternas individuella smakpreferenser och de värden som de kopplar till specialkaffet. 

Att det är ett finare, mer nyanserat och mer komplicerat kaffe. 

När de själva dricker specialkaffe eller ser någon annan dricka det, är det dessa 

värderingar som speglas. Kaffet kan därför beskrivs som en urbäddningsmekanism som bidrar 

till att forma kollektiva tankar och handlingar mellan människor trots att de är åtskilda i tid och 

rum (jfr Giddens: 1999:28 : jfr Tellström 2015:207)1. Förenklat menar Tellström att individens 

individuella slogan spelas upp då livsmedlet förtärs, något som kan liknas vid Giddens 

resonemang om livsstil som en självbiografisk berättelse (jfr Tellström 2015:198-199:jfr 

Giddens 1999:101-103). Något som också blir synligt hur Simon beskriver hur han uppfattar 

olika kaffedrickare. 

När jag dricker espresso så är det en kultur jag anammat från en Vasastans 
medelklass. Dom dricker kaffe på ett sätt som säger: jag har rest i Europa, 
Frankrike, Italien. Medan med Anton och Ines, när vi ses, då är vi vänster 
intellektuella till skillnad från sverigedemokrater på landsbygden. Man gör en 
annan vi och dom skillnad. Men kaffet, ja. Kaffet berättar vem du är. 

Det Simon beskriver är att han genom att betrakta vilket kaffe en människa dricker, också kan 

säga något om vem människan är. För Simon synliggör kaffet vad individer står för samt vilka 

värderingar de har (jfr Tellström 2015:199). Specialkaffet symboliserar en intellektuell 

vänsterorienterad livsstilsgemenskap, i motsats till den vanliga kaffedrickaren som beskrivs 

som en sverigedemokrat på landsbygden.  

Enligt Richard Tellström blir en ny dryck ett lätt sätt för individer att konstruera en 

identitet som en nyare människa(2015:41). Genom att välja specialkaffet menar jag därför att 

informanterna skapar ny och förbättrad livsstil i kontrast till den tidigare då de drack vanligt 

kaffe av gammal vana, och genom att differentiera mot dem som fortfarande gör det.  

                                                
1 En alternativ tolkning är att kaffet inte enbart bäddar ut sociala relationer utan också bäddar in dem. Kaffet  

kan också ses som del i skapandet av verkliga och fysiska relationer. Några av informanterna har träffat 
andra kaffeintresserade genom just det gemensamma intresset. Jag själv inkluderad. 
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I kapitlet har jag beskrivit hur individers reflexiva skapande av livsstil kan förstås både som en 

intellektuell- och som en kroppslig process. Med utgångspunkt ur ett fenomenologiskt 

perspektiv undersöktes hur informanterna upplever specialkaffets smak, samt hur värderingar 

om kaffet kan förstås påverka smaken. I senare delen av kapitlet undersökte jag hur 

informanternas uppfattningar om smak används för att differentiera sig gentemot andra och i 

samma process, skapa en gemenskap kring kaffet. I nästa kapitel beskrivs hur valet av 

specialkaffe kan förstås som en del i skapandet av en global livsstil. 
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En global livsstil 
Handeln med kaffe sker på en global arena där konsumenter i nord länkas samman med 

producenter i syd. Termen globalisering beskriver Giddens som en tänjningsprocess där 

förbindelserna mellan sociala sammanhang eller regioner blir ett enda stort nätverk som spänner 

över hela jordens yta, en åtskillnad av tid och rum (Giddens 1996:66)  Det som sker flera mil 

bort, påverkar hur en individ agerar på lokal nivå. Kaffehandeln kan därmed påstås förbinda 

globala processer med det mest vardagliga livet på lokal nivå (Giddens 1999:162). Att 

kaffeproducenternas löner är låga och arbetsmiljön farlig till följd av kemiska 

bekämpningsmedel har rapporterats av frivilligorganisationer som SwedWatch, Lutherhjälpen 

och svenska Naturskyddsföreningen. Det intensiva jordbruket menar de också leder till en 

minskad biologisk mångfald (SwedWatch). Kunskap om orättvisa produktionsförhållanden och 

försämrad miljö blir något som individer reflexivt måste begrunda då de ställs inför att genom 

sin konsumtion göra nya moraliska val. Giddens själv skriver att ”varje kopp kaffe rymmer den 

västerländska imperialismens hela historia” (1996:116).  

Hur mycket informanterna tar hänsyn till kaffets produktionskedja varierar dock. En 

del av informanterna nämner det inte alls om jag inte frågar om det. När jag frågar Erik om det 

är viktigt med ekologiskt och en rättvis produktion svarar han, 

Jag föredrar ju att köpa ekologiskt och Fairtrade. Men jag tänker inte så mycket på 
det. Men jag tror att många som köper kaffe på sådana här ställen (Johan & 
Nyström) tänker ganska mycket på det, tror jag. 

Att Erik inte tänker så mycket på huruvida kaffet är ekologiskt eller Fairtrade tyder på att det 

globalas inverkan på individers lokala vardagsliv kan variera. Hur Johan beskriver kaffet 

understryker detta. För Johan är den hållbara produktionen en del av kaffet i sig. 

Kaffe för mig innebär inte en kopp kaffe utan är mer komplext. Kaffe handlar mer 
om de producenter som odlar kaffet jag rostar och det liv de lever på sina gårdar 
runt om i världen. 

För Tove är den rättvisa och hållbara aspekten med kaffet också väldigt viktig och en central 

anledning till varför hon väljer specialkaffet.  

För mig är också en viktig del det här med spårbarheten eller ursprungsspårning, 
och hållbarhet. Allt specialkaffe är ju inte ekologiskt. Och det beror i sin tur på att 
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det är så små gårdar så dom har inte råd att låta sig bli certifierade, det kostar för 
mycket. Det kan vara ekologiskt, men inte certifierat ekologiskt. Men det behöver 
inte vara ekologiskt heller. Men framförallt så, det jag tänker på är 
levnadsförhållandena för dom som bor där. Men klart, börjar man gräva i det så 
finns det kanske dom som inte har bra levnadsförhållanden fast det är spårbart.  
Men det är en viktig parameter. Sen har ju dom stora rosterierna också Fairtrade, 
vilket jag inte gillar – den märkningen. Så dom har ju också någon form av etisk 
aspekt. Men jag inbillar mig at Drop Coffee och Johan & Nyström. Dom har ju 
personal som åker ner och träffar människor där 

I Toves citat blir det synligt att hennes val av kaffe delvis baseras på att hon känner tilltro till 

expertkunskapernas beskrivningar av sin transparanta produktionskedja och hållbara odling. På 

Johan & Nyströms och Drop Coffees hemsidor presenteras kaffet intill en presentation av såväl 

platsen det kommer ifrån, som en presentation av dess producenter. Ibland med tillhörande foto. 

Också på paketets förpackning finns dess ursprung skrivet. Att specialkaffets ursprung är 

spårbart skapar en för Tove trovärdig kunskap vilket gör att hon av etiska skäl föredrar det (jfr 

Giddens 1996:84) Även om hon egentligen ges liten insyn i arbetet, så framstår specialkaffets 

produktionskedja som ett bättre alternativ. Ett alternativ som också bidrar till att skapa samt 

omskapa den globala marknaden. Toves och Johans val av specialkaffe kan därför förstås som 

att de inte accepterar rådande förhållanden på marknaden, där västvärldens behov på många sätt 

kan påstås stillas på bekostnad av producenterna i syd (Jfr Giddens 1999:161-162: Giddens 

1996:85). Specialkaffet kan förstås som en resurs för individer som är socialpolitiskt 

intresserade och/eller miljömedvetna i skapandet av livsstil i en global värld.  

Men valet av specialkaffe i relation till det globala rummet behöver inte alltid vara 

etiskt motiverat. Det kan också vara så att specialkaffet och tillhörande utrustning väljs för att 

gestalta en livsstil, där konsumtion samt resor över hela världen är viktiga inslag. Detta blir 

bland annat synligt i hur Maria väljer att nämna att hennes kaffekvarn kommer från Japan och 

hennes bryggare från Danmark. Vidare framgår det också genom att hon berättar att hon 

besöker rosterier när hon är utomlands och att hon har favorit caféer i Berlin, New York och 

Amsterdam och att hon beställer sina favoritbönor från USA. Specialkaffet blir en del i 

skapandet av en global livsstil och ett uttryck för hur  individen inte är begränsad till sin lokala 

kontext (Giddens 1999:162). 

 

I det här kapitlet har jag visat att valet av specialkaffe kan ha etiska samt miljöpolitiska motiv 

och kan förstås som en kritik mot rådande förhållanden på marknaden. Valet blir ett sätt att 

gestalta en socialpolitiskt och miljömedveten livsstil. Slutligen har jag också visat hur individen 

genom konsumtion och resor relaterade till kaffet kan skapa en global livsstil, där individen inte 
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begränsas till sin lokala kontext. Hur mycket det globala inverkar på informanternas lokala liv 

har jag slutligen också beskrivit varierar. I nästa kapitel beskrivs hur informanterna förhåller 

sig till de kommersiella förtecken de uppfattar i cafémiljön och hos producenterna, samt vilken 

betydelse detta får för tilliten till experterna.  
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Kommersiella spänningar 
Enligt Giddens är tilltron till expertsystem beroende av erfarenheterna vid tillgångspunkterna.  

Om det vid dessa uppstår spänningar mellan vad Giddens kallar lekmän och experter kan tilltron 

till expertisen avta eller leda till en cynism mot expertisen (1999:90). Hur informanterna 

uppfattar mötet med experterna i cafémiljön är därmed betydelsefullt för om de fortsatt kommer 

att välja specialkaffet utifrån de värden de förknippar med det, och som passar i deras livsstil, 

eller om dessa värden kan komma att förändras. 

Med en hänvisning till sociologen Ervin Goffman menar Giddens att 

tillgångspunkterna kännetecknas också utav en strikt uppdelning mellan det som sker bakom 

kulisserna och på scen (1999:86). Att kaffeproducenterna också är kommersiella aktörer som 

främst intresserar sig för att sälja kaffe är inget som står skrivet på hemsidorna eller som jag 

möter i cafémiljön. Istället framställs producenternas relation till kaffet in likt informanternas 

förhållande till det, som en passion och ett intresse. Att detta är producenternas inramning eller 

setting som de officiellt vill framföra har beskrivits tidigare i uppsatsen. Att det trots allt är så 

att kaffet produceras för att säljas är ett rimligt antagande likväl som att producenternas 

kommersiella intressen utspelar sig i kulisserna. (jfr Tellström 2015:205). I vissa fall upplever 

ändå informanterna att de stöter på kommersiella förtecken i cafémiljön vilket kan förstås skapa 

en spänning mellan dem och expertkunskapen. Detta eftersom de kommersiella inslagen inte är 

förenliga med den betydelse som informanterna tillskriver specialkaffet, som ett förfinat kaffe 

av bättre kvalitet, och därmed inte heller förenligt med den självbiografiska berättelse om sig 

själva de vill förmedla. Informanterna kan därmed ses som en publik med makt att förändra hur 

de upplever producenterna och inramningen. 

Maria beskriver det som att det värsta hon vet är när någon ska bestämma vad hon ska 

tycka om. ”Så var det på Johan & Nyström i början”, säger hon ”Det var bara det allra ljusaste 

tonerna som de sålde, medan de idag har blivit en större variation. Idag hittar jag bönor där”.  

Lite senare tillägger hon att det är det ljusa tonerna som hon uppfattat har varit som trendigt. 

Marias citat menar jag belyser hur konstruktionen av livsstil kan förstås som ett reflexivt projekt 

där individens upplevelse av att själv ta beslut är centralt. Vilket också enligt Giddens 

kännetecknar den moderna människan i en senmodern miljö (1999:101-103). Maria har 

poängterat att hon är smakintresserad genom hänvisningar till såväl mat som viner. Om hon 

tvingas på en produkt eller väljer den för att den är trendig menar jag att det går att tolkas som 

att hennes möjlighet att skapa en berättelse om sig själv som just smakintresserad försvinner. 
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För Simon är det också viktigt att understryka att han inte är intresserad av det 

kommersiella inslagen omkring kaffet. Han nämner bland annat det konstiga i att Johan & 

Nyström lanserat en påskblandning av kaffe som egentligen inte har något med påsk att göra. 

”Det är bara kaffe som paketerats om för att sälja”. Han tillägger sen, 

Den godaste koppen kaffe som någonsin har druckits har inte gjorts på en otroligt 
bra maskin som vunnit något pris någonstans, eller för att någon stått här (på 
Pascal) med ett skinnförkläde och hällt på ett särskilt sätt. Utan säkert uppe i 
bergen av någon som tältat och gjort snabbkaffe på kokt snö eller nånting sånt. 
Eller någon som varit till sjöss och fått ta äckligt havsvatten utan att bry sig ett piss 
om nånting. 

Också Simons citat belyser hur tilltron till expertsystemen inte är på förhand given utan väljs 

och omförhandlas i relation till hans kaffeintresse. Med fortsatt hänvisning till Goffmans 

aktörsteori menar jag att informanterna, då de kommersiella inslagen blir synliga, inte helt tror 

på den setting som beskrivits av experterna eller aktörerna och som utspelar sig på scenen. 

Denna brist på tillit till ett företags budskap kan komma snabbt skriver företagsekonomerna 

Anders Bengtsson och Jacob Östberg. Ett exempel är Starbucks, som jag i början av uppsatsen 

beskrev grundades ur en kritik mot standardiseringen i USA, idag till följd av dess utbredning 

kan förstås som just sinnebilden för standardisering och inte som en kvalitetsalternativ 

(Bengtsson & Östberg 2011:116). För informanterna skulle det möjligen innebära att deras 

valfrihet minskar, och därmed också deras möjlighet att utveckla en individualitet och status 

genom konsumtion av specialkaffe. 

 

Jag har i kapitlet visat hur den tilliten individer känner till expertsystem inte kan betraktas som 

total. Tilliten kan avta och leda till cynism då kaffeproducenternas kommersiella förtecken blir 

synliga. Detta eftersom de kommersiella inslagen inte är förenliga med den berättelse som 

smakintresserade som informanterna vill berätta om sig själva. När något blir kommersiellt 

fråntas också individen möjligheten att ta välgrundade beslut, samt i samma process uttrycka 

sin förmåga att göra just detta. I nästa kapitel sammanfattas uppsatsen och dess centrala teman 

lyfts i en avslutande diskussion. 
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Avslutande diskussion  
I förstadiet till denna undersökning hade jag en tanke om att studera hur individer påverkas av 

kommersiella aktörers marknadsföring. Hur detta inte var något som informanterna alls förde 

på tal har beskrivits, vilket medförde att uppsatsens syfte ändrades. Istället kom den inverkan 

kommersiella kaffeproducenter har på individen förstås ske mer subtilt och i relation till den 

självbiografiska berättelse som individen vill berätta om sig själv.  

Uppsatsens syfte har därför varit att dels beskriva och analysera hur individers intresse 

för specialkaffe kan ses som en del i ett reflexiv gestaltning av livsstil och självidentitet. Dels 

att förstå hur denna meningsskapande process förhåller sig till den mening specialkaffet ges av 

dess producenter.  

I uppsatsen har jag visat hur kaffeproducenterna samt dess personal utgör en så kallad 

expertkunskap, vars inverkan på individen sker med stöd av naturvetenskapliga referenser och 

teknisk specialisering, och som individer kommer i kontakt med i cafémiljön. Specialkaffet 

beskrivs av producenterna som ett mer rättvist och mer hållbart kaffe, av finare kvalitet, som 

med rätt bryggningsmetoder också får en godare smak. Kaffets produktion- samt bryggmetoder 

framstår nästan som vetenskapligt förankrade, vilket jag har beskrivit kan tolkas som en orsak 

till varför individer känner en tillit till dem och anammar deras metoder. Samtidigt accepteras 

kunskapen av individer av pragmatiska skäl. Specialkaffet passar in i den livsstil och den 

självbiografiska berättelse som individer vill berätta om sig själva. 

Sammanfattningsvis har jag i uppsatsen pekat på återkommande mönster i 

informanternas val av bryggningsmetoder samt utrustning och kaffe. Av dessa framgår hur 

specialkaffet kan tolkas som en del i individers kreativa och reflexiva skapande av en 

självbiografisk berättelse om dem själva som moderna människor med förfinad smak och som 

socialpolitiskt intresserade och miljömedvetna människor, i ett modernt och globalt samhälle.  

För en del informanter har mönster relaterat till flera kategorier framträtt mer markant, 

medan det för andra informanter varit viktigare med vissa aspekter, och inte så viktigt med 

andra. Detta menar jag belyser hur specialkaffedrickarna inte kan betraktas som en enhetlig 

grupp, utan som individer vars motiv till att välja kaffet skiftar.  

Genom att använda smak som distinktion skapar informanterna en kollektiv känsla av 

att de är annorlunda än övriga kaffedrickare eftersom de har en bättre uppfattning om vilket 

kaffe som smakar bra. När informanterna upptäcker specialkaffets smak vill de fortsatt dricka 

mest eller enbart det. Därmed framgår att individers reflexiva process inte enbart är kognitiv, 

utan också utgörs av en kroppslig medvetenhet och utav smaksinnet. Men smak har också 
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beskrivits bestå utav de värden som informanterna knyter till kaffet som ett finare, mer 

nyanserat och komplicerat alternativ. När en distinktion görs av informanterna mot det 

traditionella kaffet så görs det i en kombination av informanternas individuella smakpreferenser 

och dessa värden. Det mer mörkrostade bryggkaffet beskrivs av informanterna som mindre gott, 

mer vanligt och mer traditionellt. Det är något som dricks av gammal vana eller för att man 

behöver en rejäl kopp för att vakna till, men inte för dess goda smak. Detta har jag visat, gör att 

”den vanliga kaffedrickaren” kan förstås vara mer bunden vid traditioner, eftersom den inte likt 

en moderna människa kontrollerar eller förbättrar sina förutsättningar eller sin smak när 

möjligheterna finns. Därmed blir själva möjligheten att kunna ta till sig av tillgänglig kunskap, 

och ha tid och resurser att tillgodogöra sig den av värde för individen eftersom också den 

berättar något om dem som människor. De är människor som är i fas med den moderna och 

globala tiden. Genom att studera kaffets roll för individer i Stockholm har jag därmed också 

belyst hur informanterna tolkar vår samtid.  

Giddens teorier om det moderna samhället förefaller genom dess hänvisning till vår 

samtid, nästan som allmängiltiga för samtliga individer som lever idag. Jag har dock också visat 

att hur mycket, och hur konsekvent, individer förlitar sig på urbäddningsmekanismer varierar. 

Detta har gjorts genom att belysa hur det globalas inverkan på individens lokala vardag varierar, 

samt genom att visa hur individer inte alltid reflexivt begrundar sina beslut, utan att val av kaffe 

också kan ske utan någon större eftertänksamhet. Slutligen har det också beskrivits genom hur 

individer ifrågasätter de kommersiella förtecken de upptäcker hos producenterna. Något som 

jag menar talar för att individers livsstilskapande är fragmenterat, och att de variationer som 

finns inom en till synes enhetlig grupp som specialkaffedrickarna kan vara större än vad jag i 

denna uppsats beskrivit. 

Här vill jag ändå lyfta fram att Giddens teoretiska resonemang varit användbart för att 

beskriva och förstå hur dryck som konsumeras och förtärs kan ses som en del i individers 

skapande av livsstil, identitet och gemenskap. Teorin har också vidare hjälp mig belysa att när 

marknaden blir en del av individens vardagsliv, så blir individers handlingar också centrala i 

skapande och omskapandet av marknaden. Vilket delvis förklarar varför antalet 

specialkaffebutiker och caféer i Stockholm blivit fler.  

Vidare forskning kan med fördel, ur ett maktperspektiv och mer djupgående, studera 

expertsystemens makt över individens meningsskapande process. Vad händer med individens 

möjligheter att subjektivt och reflexivt skapa en livsstil när konsumentforskning idag alltmer 

strävar efter att komma åt, och påverka den reflexiva processen såväl kroppsligt som kognitivt? 

Behovet av marknadsforskning som inriktar sig såväl på konsumentens sinnen som att förstå 
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deras kognitiva tankar ökar i takt med att konsumenter i relation till en mer fragmenterad 

marknad, själva också kan uttrycka fler alternativa livsstilar. Hur pass subjektivt är då valet? 

Upptäcks kommersiella förtecken?  

  



 33 

Källförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer 

Samtliga intervjuer är utförda av författaren. Inspelningar och anteckningar från dessa tillfällen 

finns i författarens ägo.  

 

Maria   

Födelseår: 1964 

Yrke: Kommunikatör 

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 14/3 -2015 kl. 17:00 

Intervjuns längd: 40 min 

Simon 

Födelseår: 1989 

Yrke: Barista 

Kön: Man   

Intervjudatum: 14/3 -2015 kl. 15:00 

Intervjuns längd: 50 min 

Erik 

Födelseår: 1992 

Yrke: Systemutvecklare 

Kön: Man 	 

Intervjudatum: 18/4 -2015 kl. 17:30 

Intervjuns längd: 40 min 

Tove 

Födelseår: 1970 

Yrke: Kommunikatör  

Kön: Kvinna  

Intervjudatum: 25/4 -2015 kl. 9:30 

Intervjuns längd: 50 min 

Pauline 

Födelseår: 1984 

Yrke: Musiker och tonsättare 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 21/4 -2015 kl.  

Intervjuns längd: e-mail intervju	 

Johan 

Födelseår: 1980 

Yrke: Kafferostare 

Kön: Man 

Intervjudatum: 16/4-2015 

Intervjuns längd: e-mail intervju 

Ines 

Födelseår: 1983 

Yrke: Konstnär 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 17/3 -2015 kl.  

Intervjuns längd: e-mail intervju 	 

Björn 	 

Födelseår: 1990 

Yrke: Fotograf 

Kön: Man 

Intervjudatum: 7/4 -2015 

Intervjuns längd: e-mail intervju 
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Viktor  

Födelseår: 1990 

Yrke: Barista 

Kön: Man 

Intervjudatum: 13/4 -2015 

Intervjuns längd: e-mailintervju 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Kaffeintresset 

• Hur blev du intresserad av kaffe? 
• Vad innebär det för dig att vara kaffeintresserad? 
• Vad är det med specialkaffe som du tycker om?  
• Vilken typ av kaffedrickare skulle du beskriva dig som?  
• Finns det olika typer?  
• Är dina vänner/familj också intresserade av kaffe?  

 

Cafémiljö 

• Vart handlar du ditt kaffe?  
• Varför väljer du det stället? 
• Kan du berätta om/beskriva vad det är för ställe? 

 

Bryggningsmetoder 

• Kan du beskriva hur du gör när du brygger ditt kaffe själv?  
• Hur lärde du dig om kaffe och bryggmetoder?   
• Vad är viktigt att tänka på tycker du? Varför? 

 

Hållbarhet 

• Är hållbarhetsaspekten viktig för dig? 
 

Avslutningsvis: 

 

Är det något du vill tillägga som du tycker är intressant gällande ämnet eller som du 

tycker jag bör veta?
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